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I Жалпы ақпарат
Павлодар мемлекеттік педагогикалық университеті оқу-педагогикалық,
ғылыми және әлеуметтік-мәдени орталық ретінде 1962 жылы негізі қаланды.
Университетте 55 жыл ішінде 35 мың маман даярланды. Осы уақытқа дейін
ПМПУ жалпы педагогикалық жоғары оқу орны мен білім беру
бағдарламаларының ұлттық рейтингісінде көшбасшылық орынды иеленіп
келеді. ЖОО жетістігі мемлекеттік аттестаттаудан, институциялық және
мамандандырылған аккредиттеуден сәтті өтуімен дәлелденеді.
ПМПУ-дің басты міндеті – болашақ мұғалімдердің сапалы дайындалуын
қамтамасыз ету.
ПМПУ-дің стратегиялық мақсаты – инновациялық педагогикалық
идеяларды ұстана отырып, кәсіби маман даярлау.
ПМПУ миссиясы – Ұлттық зияткерлік әлеуетті дамытуды қамтамасыз
ететін Қазақстан Республикасының педагогтік элитасын қалыптастыру.
ПМПУ пайымы: ПМПУ – Қазақстан Республикасының білім беру
нарығындағы педагог маман даярлау бағытындағы көшбасшы оқу орны.
Құндылықтары: Көшбасшылық, Ынтымақтастық, Отансүйгіштік,
Парасаттылық, Сыйластық, Адамгершілік, Азаматтық ұстаным.
ПМПУ түлегінің моделі
 Білім навигаторы
 Тұлғаның өзін-өзі дамыту, өзін-өзі оқыту және өзін-өзі тәрбиелеу
үшін мектепке дейінгі ортаны ұйымдастырушы
 Мектепке дейінгі білім беру ортасының өзгерістерін жобалаушы
және зерттеуші
 Креативті көшбасшы, сыни ойлау, коммуникативтік және
кәсіпкерлік дағдысы бар
 Адами құндылықтарды тасымалдаушы
ЖОО-ның қызметі студенттерді оқытып шығаруға бағдарланған оқыту
мен білімдендіру сапасын жетілдіруге арналған оқу үдерісін тиімді
ұйымдастыру мен білім беруді жоспарлау мен басқару ереже-тәртібінен, іс
шаралар жүйесінен тұратын академиялық саясат негізінде жүзеге асырылады.
Бұл академиялық саясат ПМПУ-дегі оқытуды Жоғары және Жоғары оқу
орнынан кейінгі бағдарламалар негізінде кредиттік технологиямен
ұйымдастыру тәртібін анықтап береді.
ПМПУ-дің аталған академиялық саясаты Қазақстан Республикасының
«Білім туралы» Заңына, ЖОО-ның қызметін реттейтін білім беру аясындағы
нормативті-құқықтық актілерге сәйкес құрастырылып, жазылды.
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II Қолданылған қысқартулар
GPA – Үлгерімдік орташа ұпай (Grade Point Average)
АК – Аттестаттау комиссиясы
АС – академиялық сұрақ
БББ – білім беру бағдарламасы
БОӨЖ – білім алушының оқытушымен өздік жұмысы
БӨЖ – білім алушының өздік жұмысы
БП – бейіндік пәндер
ЖБП – жалпы білімдік пәндер
ЖК - ЖОО компоненті
ЖОЖ – жеке оқу жоспары
ЖМ – жоғары мектеп
КОТ – кредиттік оқыту технологиясы
ҚБТ – қашықтықтан білім алу технологиясы
ҚО – қашықтан оқыту
ҚР БжҒМ – Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
МЕК – Мемлекеттік емтихан комиссиясы
МК – міндетті компонент
НП – негіздік пәндер
ОӘК – оқу-әдістемелік кеңес
ОЖЖ – оқу жұмыс жоспары
ОТ – офистік тіркеуші
ПМПУ – Павлодар мемлекеттік педагогикалық университеті
ПОӘК – пәндік оқу-әдістемелік кешен
СҚО/БАҚО – студентке қызмет ету орталығы/Білім алушыға қызмет ету
орталығы
ТК – таңдау компоненті
ҮОБ – үлгілік оқу бағдарламасы
ЭОӘК – электронды оқу-әдістемелік кешен
ЭПК – элективті пәндер каталогі
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III Глоссарий
Ағымдағы бақылау – силлабусқа сәйкес ағымдағы сабақтарда берілетін
білімді жүйелі тексеру.
Академиялық бостандық – білім алушылардың, оқытушылардың
шығармашылық дамуына жағдай жасау мен инновациялық оқыту
технологияларын, әдістерін қолдану мақсатында таңдау компоненті пәндері,
қосымша оқыту түрлері бойынша білім беру мазмұнын дербес анықтау мен
білім беру қызметін ұйымдастыруға білім беру үдерісіндегі субъектілерге
берілген өкілеттілік жиынтығы.
Академиялық дәреже (Academic Degree) – қорытынды мемлекеттік
аттестаттау нәтижесі бойынша ЖОО түлегіне берілетін тиісті оқу
бағдарламасын меңгеру дәрежесі.
Академиялық кезең (Academic Term) – 15 апталық семестрден тұратын
теориялық оқыту кезеңі.
Академиялық күнтізбе (Academic Calendar) – демалыс күндерін
(демалыс және мереке) көрсете отырып, оқу жылы ішінде оқу мен бақылау ісшарасын, практика өткізу күнтізбесі. Білім алушы бейімделу аптасының
басында келуі тиіс.
Академиялық сағат (Academic hour) – академиялық сағат 1 байланыс
сағатына – 50 минут дәріс не тәжірибелік сабақтарға немесе 100 минут
зертханалық сабақтарға – тең.
Академиялық транскрипт (Academic Transcript) – белгіленген түрдегі
құжат, білім алушыны марапаттау мен жазалау, әріптік және сандық
көріністегі кредиттер мен бағалары көрсетілген тиісті оқу кезеңінде өтілген
пәндер тізімі.
Апелляция (Appeal) – білім алушылардың білімін дұрыс бағаланбау
жағдайын анықтау мен қателікті жою үшін жүргізілетін рәсім.
Арнайы емтихан – талапкерлердің педагогикалық қызметке
бейімділігін анықтауға бағытталған педагогикалық тест пен педагогтік
жағдайдан тұратын қабылдау емтиханы.
1-аралық бақылау – білім алушылардың оқу жетістіктерін 7(8)-аптада
оқытушының өткізетін тексерісі.
2-аралық бақылау білім алушылардың оқу жетістіктерін 15-аптада
оқытушының өткізетін тексерісі.
GPA бойынша үлгерімдік орташа ұпай (Grade Point Average) – оқу
кезеңінде таңдалған бағдарлама бойынша білім алушының оқу жетістігі
деңгейінің орташа есептелген бағасы.
Бағдарлы апта – білім алушылардың кредиттік оқыту жүйесінің негізгі
ережелерін меңгеруіне арналған оқу жылының алдындағы апта.
Бакалавр (Bachelor) – бакалавриаттық білім беру бағдарламасын
меңгерген тұлғаларға берілетін академиялық дәреже.
Бакалавриат (Baccalaureate) – «бакалавр» академиялық дәрежесі
берілетін жоғары кәсіби білімдік деңгей.
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Білім алушыларды аралық аттестаттау – пәнді оқыту аяқталған соң,
білім алушының емтихан сессиясы кезеңінде, оқу пәнінің бір бөлігін не
барлық көлемі мазмұнын игеру сапасын бағалау үшін өткізілетін рәсім.
Білім алушының академиялық аралық бақылауы (Rating) – аралық
аттестаттау нәтижесі бойынша жасалатын білім алушының оқу бағдарламасы
пәндерін меңгеру деңгейінің сандық көрсеткіші.
Білім алушының академиялық ұтқырлығы (Academic Mobility) – білім
алушыларды белгілі бір академиялық кезеңге (семестр, оқу жылы) басқа
жоғары оқу орнына (ел ішінде немесе шетелде) өз ЖОО-да білім беру
бағдарламалары бойынша игерілген кредитті міндетті түрде қайта есепке ала
отырып, оқу үшін ауыстыру.
Білім алушының оқу жетістігі - білім алушының оқу үдерісінде
игеретін және жеке тұлға ретінде қол жеткізген даму деңгейін көрсететін
білімі, іскерлігі, дағдылары мен құзыреттілігі;
Білім алушының оқу жетістігін бақылау – білім алушылардың білім
деңгейін (ағымдағы, аралық және қорытынды) анықтау үшін, жоғары оқу орны
өзі белгілейтін, бақылау мен аттестаттаудың түрлі нысанымен жүргізілетін
тексеріс.
Білім алушының өздік жұмысы (БӨЖ) – білім алушының жеке дара
игеруіне тест, бақылау жұмысы, коллоквиум, реферат, шығарма жазу мен есеп
беру түрінде бақыланатын, оқытушы берген белгілі бір тақырыптар тізбесі
бойынша жұмыс түрі.
Докторант – докторантурада оқитын адам.
Докторантура – білім беру бағдарламасын міндетті түрде кемінде 180
академиялық кредитпен игертіп, философия докторы (PhD) (бейіні бойынша
доктор) дәрежесін беріп,ғылыми, педагогикалық және (немесе) кәсіби қызмет
үшін кадр даярлауға бағытталған жоғары оқу орнынан кейінгі білім.
Докторлық диссертация – шығарылған теориялық ережелердегі
ғылыми жиынтықты жаңа ғылыми жетістік ретінде саралауға болатын немесе
ғылыми мәселесі шешілген, ел экономикасының дамуына енгізуге елеулі үлес
қосатын, ғылыми негізделген техникалық, экономикалық пен технологиялық
шешімдер ұсынатын докторанттың дербес зерттеулік ғылыми жұмысы.
Екі дипломдық білім алу – екі тең бағалы диплом (Double Major) немесе
бір негізгі және екінші қосымша диплом (Major-Minor) алу мақсатында екі оқу
жоспары (білім беру бағдарламасы) бойынша қатар оқу мүмкіндігі).
Ересектердің бейресми білім алуы – оқу түрін, оқу орнын, мерзімін
белгілемей, оқу қызметін ұсынатын ұйымдардың жүзеге асыратын, оқу
нәтижесін растайтын құжаттың берілуімен негізделетін білім алу түрі.
Еуропалық трансферт (аударма) және кредит жинақтау жүйесі
(ECTS) – студенттің шетелде игерген оқу кредитінің өз оқу орнына қайтып
оралғаннан кейін дәреже алу үшін есептеліп, ауыстырылуы; сондай-ақ білім
беру бағдарламасы аясындағы кредиттер жиынтығы.
Жеке оқу жоспары – бекітілген жұмыс оқу жоспары негізінде
академиялық кезеңге білім алушының өзі құрастыратын, оқу пәндерінің
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тізбесін қамтитын нақты білім алушының білім траекториясын көрсететін
құжат.
ЖОО компоненті – білім беру бағдарламасын меңгерту үшін ЖОО өзі
белгілейтін оқу пәндері мен академиялық кредиттің тиісті ең төменгі көлемдік
тізбесі.
Кредит (Credit Hour) – білім алушының/оқытушының оқу жұмысы
көлемін есептеудегі біріздендірілген бірлік.
Қорытынды аттестаттау (Qualification Examination) – мемлекеттік
үлгідегі білім туралы құжат (диплом) беру үшін білім алушылардың тиісті
білім бағдарламасын игеру дәрежесін анықтау үшін жүргізілетін жұмыс түрі.
Қорытынды бақылау (Final Examination) – емтихан сессиясы кезеңінде
пәнді оқып болғаннан кейін жүргізілетін, білім алушының оқу жетістігін
тексеру түрі.
Қосымша білім беру бағдарламасы (Міnоr) – қосымша құзыреттілікті
қалыптастыру мақсатында оқып білу үшін білім алушылар өздері белгілеген
пәндер мен (немесе) модульдер, оқу жұмысының басқа түрінің жиынтығы.
Құзыреттілік – білім алушының оқыту үдерісінде алған білімін,
іскерлік пен дағдыларды кәсіби қызметте тәжірибелік жағынан қолдану
қабілеті.
Магистр – магистратураның білім беру бағдарламаларын меңгерген
тұлғаларға берілетін дәреже.
Магистрант – магистратурада оқитын адам.
Магистратура – тиісті білім беру бағдарламасы бойынша кемінде 60120 академиялық кредитті міндетті түрде игерген, «магистр» дәрежесін
беруге, кадр даярлауға бағытталған жоғары оқу орнынан кейінгі білім деңгейі.
Магистрлік диссертация – ғылым мен техниканың заманауи
теориялық, әдістемелік және технологиялық жетістіктеріне негізделген,
таңдаған білім беру бағдарламасы аясындағы өзекті мәселенің теориялық
және/немесе тәжірибелік әзірлемелерін қамтитын, өздік ғылыми зерттеу
болатын ғылыми-педагогикалық магистратурадағы магистранттың бітіру
жұмысы.
Магистрлік жоба – таңдалған білім бағдарламасының өзекті
мәселесінің қолданұпайы міндетін шешуге мүмкіндік беретін теориялық және
(немесе) эксперименттік нәтижелері бар өздік жеке зерттеу болып табылатын
бейіндік магистратура магистрантының бітіру жұмысы.
Міндетті компонент – МЖМБС белгілеген және білім беру
бағдарламасы бойынша міндетті түрде білім алушылар оқитын оқу пәндері
мен академиялық кредиттердің тиісті ең төменгі көлемдік тізбесі
Міндетті пәндер (Core Subjects) – білім алушылардың міндетті түрде
оқитын пәндері.
Модуль – білім алушы игеретін нақты тұжырымдалған білім, білік,
дағды-құзыреттіліктер мен бағалаудың теңбе-тең өлшемдері көрсетілген,
оқыту нәтижесі негізінде тиянақталған, дербес, білім беру бағдарламасының
құрылымдық бөлігі.
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Модульдік оқыту – білім беру бағдарламасын, оқу жоспары мен
пәндерін модульге түсіру негізінде оқу үдерісін ұйымдастыру тәсілі.
Негізгі білім беру бағдарламасы (Major) (мажор) – білім алушыларға
негізгі құзыреттілікті қалыптастыру үшін белгіленген білім беру
бағдарламасы.
Оқу жетістіктерін бағалаудың деңгейлік ұпай-әріптік жүйесі –
сандық эквиваленті бар, халықаралық тәжірибеде қабылданған әріптік жүйеге
сәйкес келетін және білім алушылардың деңгейін белгілеуге мүмкіндік беретін
оқу жетістіктерін ұпайлық бағалау жүйесі.
Оқу жұмыс жоспары – мамандықтың үлгілік оқу жоспары мен білім
алушылардың жеке оқу жоспары негізінде білім беру ұйымы дербес әзірлейтін
құжат.
Оқу пәніне жазылу (Enrollment) (енролмент) – білім алушыларды оқу
пәндеріне тіркеу рәсімі.
Оқу пәніне тіркелу (Registration) – білім алушыларды алдағы
академиялық кезеңдік/жылдық оқу пәндеріне тіркеу рәсімі.
Оқу түрі (Forms of training) - іштей (күндізгі) және сырттай оқу түрі.
Оқыту нәтижелері – білім беру бағдарламасын меңгеру бойынша білім
алушылардың игерген, көрсеткен білім, білік, дағды көлемінің және
қалыптасқан құндылықтар мен қарым-қатынастарының бағамен бекітілуі.
Оқыту нәтижесін мойындау – білімдендіру тәжірибесінің,
құзыреттілік пен білім игерту нәтижелерін жүйелеу үдерісі.
Оқытудың кредиттік технологиясы – білім алушы мен оқытушының
оқу жұмысы көлемін есептеудің біріздендірілген бірлігі ретінде кредитті
негізге алып, білім алушының пәндерді оқыту реттілігіне қарай таңдауы мен
дербес жоспарлауы негізінде оқыту жүйесі.
Оқытушының басшылығымен білім алушының өздік жұмысы
(ОБӨЖ) – оқытушының басшылығымен білім алушының өздік жұмысы.
Орташа ұпай есептеу (GPA) – пәнге берілген кредит санына
бағалаудың сандық балама көбейтінді жиынтығының кредиттің жалпы санына
бөлінуі.
Офистік тіркеуші (Office of the Registrar) – білімді аралық және
қорытынды бақылау арқылы ұйымдастыруды қамтамасыз ететін, білім
алушыларға міндетті және элективті пәндерді тіркейтін, оқудың барлық
кезеңінде білімдік жетістікті тіркеумен айналысатын қызмет орны.
Пән сипаттамасы (Course Description) – мақсат-міндеттер мен
мазмұнды қамтитын қысқаша пәндік сипат (5-8 сөйлемнен тұрады).
Пәнді қайта оқу (Retake) – «қанағаттанарлықсыз» ("F") қорытынды
бағасын алған жағдайда пәнді қайта өту.
ПОӘК - пәннің оқу-әдістемелік кешені, ол силлабустан, типтік
бағдарламадан, дәріс жинағынан, зертханалық, дағдылану пен семинарлық
сабақ тапсырмасынан, СӨЖ тапсырмасынан, сабақ тақырыбы мен түрлері
бойынша жұмыс істеуге арналған оқу-дағдылық материалдан (кейстер,
есептер жинағы және т.б.) тұрады.
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Пререквизиттер/Постреквизиттер – (Prerequisites/Postrequisites)
оқытылып жатқан пәнді меңгеру үшін ұсынылатын міндетті пәндер/кейінгі
пәндерді меңгеру үшін ұсынылатын міндетті пәндер.
Проктор – тыңдаушының тестен (не басқа сынақтан) өту
мониторингісін жүзеге асыратын қызметкер.
Сабаққа қатысу мен үлгерімдік электрон журналы - академиялық
кезең ішінде оқытушылар үнемі толтыратын "Platonus" жүйесіндегі онлайн
журнал.
Силлабус (Syllabus) – пәннің мақсаты мен міндеттерін, қысқаша
мазмұнын, сабақтың тақырыбы мен ұзақтығын, оқытушы талаптарын, бағалау
өлшемдерін, жұмыс тапсыру кестесі мен әдебиеттер тізімін қамтитын оқу
жұмыс бағдарламасы.
Таңдау компоненті – білім алушылардың пререквизиттері мен
постреквизиттерін ескере отырып, кез келген академиялық кезеңде өз бетінше
таңдап алатын оқу пәндерінің және жоғары оқу орны ұсынатын академиялық
кредиттердің тиісті ең төменгі көлемдік тізбесі.
Таңдау пәндері (Elective Courses) – пререквизиттерге сәйкес кез келген
академиялық кезеңде таңдау бойынша білім алушыларға оқитын элективті оқу
пәндері.
Тәуелсіз емтихан алушы – осы оқу пәнінің бейініне сәйкес біліктілігі
бар және ереже бойынша, академиялық топта (лекте) оқу сабағын жүргізбеген,
емтихан өткізу үшін тағайындалған жетекші профессор, доцент, оқытушы
қатарынан тағайындалған емтихан қабылдаушы.
Транскрипт (Transcript) - әріптік және сандық мәнде кредиті мен
бағалары көрсетілген тиісті оқу кезеңінде меңгерілген пәндер тізбесін
қамтитын құжат;
Тьютор - студенттің нақты бір пәнді меңгеруіне академиялық кеңесші
ретінде қызметін атқаратын оқытушы;
Үлгілік оқу жоспары – білім берудің кәсіптік оқу бағдарламасының оқу
пәндерінің тізбесі мен көлемін, оларды зерделеу тәртібін және бақылау
нысандарын регламенттейтін құжат.
Үлестірме материал (Handouts) – сабақ барысында білім алушының
тақырыпты шығармашылық тұрғыдан табысты меңгеруге таратылатын
көрнекі материал (тезис, дәріс, сілтеме, мысалдар, сөздік, өздік жұмыс
тапсырмалары, т.б.).
Эдвайзер (Advisor) - білім алушының академиялық мәселе бойынша
кеңесшісі мен кураторы қызметін атқаратын, оқудың барлық кезеңінде білім
беру траекториясын таңдауға, білім беру бағдарламасын меңгеруге көмек
көрсететін оқытушы.
Элективті пәндер – білім алушының жеке дайындығын көрсететін,
нақты өңірдің әлеуметтік-экономикалық даму ерекшелігі мен қажеттіліктерін,
қалыптасқан ғылыми мектептерді ескеретін, белгіленген академиялық кредит
көлемінде және білім беру ұйымдарымен енгізілген ЖОО компоненті мен
таңдау компонентіне енетін оқу пәндері.
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Элективті пәндер каталогі – тиісті мамандықтардың қысқаша
аңдатпасы жазылған элективті және міндетті пәндер тізбесі. Каталог деканатта
болады.
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IV Академиялық әділдік саясаты
Павлодар мемлекеттік педагогикалық университетінде академиялық
әділдік оқу үдерісінің негізгі қағидасы болып табылады.
1 Академиялық әділдік қағидалары:
1) әділдік - білім алушылардың бағаланатын/бағаланбайтын оқу
жұмысы түрлерінің адал, тәртіппен орындалуы;
2) автордың және оның құқықтық мирасқорларының құқығын қорғауды
іске асыру – авторлық құқық объектісі болып табылатын туындының
авторлығын, сақталуын сипаттап отырған жұмыстағы бөгде сөзді, ойды дәл
беру, дереккөзін дұрыс жеткізу арқылы мойындау;
3) ашық болу – айқындық, өзара сенімділік, білім алушылар мен
оқытушылар арасындағы ақпарат-идеялармен ашық алмасу;
4) білім алушының құқығы мен бостандығын құрметтеу – пікір мен
идеяны еркін білдіру құқығы;
5) теңдік – әрбір білім алушы академиялық әділдік ережелерін сақтауды
және оларды бұзғаны үшін тең жауапкершілікті қамтамасыз етеді.
Академиялық тұрғыдан кез келген жағдайда әділ болмау жоғары оқу
орнының құндылықтар жүйесіне қайшы келеді.
2 Плагиат
Плагиат дегеніміз – басқа адамның идеясын әдейі өзінікі етіп ұсыну.
Плагиат жағдайына дереккөзді елемеу арқылы жарияланған/
жарияланбаған бөтен жұмысты пайдалану мен сол материалды түпнұсқа
сілтемесіз және дәйексөзсіз өзінің жеке материалы ретінде ұсыну жатады.
Білім алушы орындалған жазбаша жұмысты плагиатқа тексертуге және
оны дереккөздерді сілтемемен алғандығын растайтын анықтамамен ұсынуға
міндетті. Жазбаша жұмысты жіберуге рұқсат беру негіздемесіне мәтіннің кем
дегенде 70%-дық түпнұсқа болуы жатады. Қойылған талап сақталмаса, жұмыс
қабылданбайды.
Білім алушылар академиялық мақсатта фактілерді бұрмаламауы тиіс.
Бұрмалаушылыққа жататындар (тек бұлармен де шектелмейді):
- өзгертілген деректер мен зерттеу нәтижелері;
- ойдан шығарылған фактілер немесе дереккөздер;
- жалған медициналық анықтамалар;
- оқуға түсу үшін жалған құжаттар;
- жалған транскриптілер, дипломдар не басқа тіркелген мәліметтер;
- тапсырманы тапсыру күні мен уақытын өзгерту;
- бағалау деректерін немесе емтихан материалдарын өзгерту.
Академиялық әділдік ережелерін бұзуға жататын әрекеттер:
- емтихан, тест тапсыру, зертханалық жұмыс не басқа тапсырма орындау
кезінде академиялық пайда табу мақсатында өзін басқа адамның орнында
көрсету;
- білім алушының оқытушы, лаборант немесе тьютор негіздеп
бағалайтын сабақты немесе кеңесті болдырмау үшін жасайтын әрекеті;
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- академиялық пайда алу мақсатында емтихан материалдарын, тест
сұрақтарын, басқа да құпия ақпаратқа рұқсатсыз қол жеткізу;
- үшінші (бөтен) адамның алдын ала келісімсіз құпия ақпаратты
рұқсатсыз таратуы не жариялауы;
- алдау, алаяқтық жолмен не емтихан өткізу ережелеріне қайшы келетін
басқа жолмен пайда табуға тырысу.
3 Емтихандық бақылау ережесі
Егер емтихан алушы емтихан уақытында кітап, аудио, электрондық
құрылғы мен басқа құралды, материалды/жабдықты пайдалануға рұқсат
етпесе, білім алушыға емтихан аудиториясына оларды әкеліп, пайдалануына
тыйым салынады.
Білім алушыға емтихан басталған уақыттан бастап аяқталғанға дейін
және жауаптарын прокторға тапсырғанға дейін қандай да бір сұрақты проктор
не оқытушыдан басқа адаммен талқылауына тыйым салынады.
Білім алушыға емтихан басталғаннан кейін проктордың рұқсатынсыз
емтихан аудиториясына кіруге болмайды.
Білім алушыға емтиханның алғашқы 30 минуты ішінде емтихан
аудиториясынан шығуына тыйым салынады.
Білім алушыға ұзақтығы 60 минуттан асатын емтиханда аудиториядан
бір рет шығуға рұқсат етіледі.
Білім алушы сөмкесін, әмиянын, кітаптарын, қалам сауытын,
электронды құрылғыны, т.б. нәрселерін емтихан аудиториясынан тыс не
проктор көрсеткен жерде қалдыруы тиіс.
Білім алушыға емтихан аудиториясына дәрігердің жазбаша рұқсатынсыз
тамақ немесе сусын әкелуіне тыйым салынады.
Емтихан аяқталғаннан кейін білім алушы емтихан аудиториясынан
кетпес бұрын прокторға жауап парағын тапсыруы тиіс. Проктор барлық жауап
парақтың жиналып, есептеліп алынғанына көз жеткізуі тиіс.
Егер білім алушы кез келген ақпаратты бұрмаласа, "Platonus"-ке
рұқсатсыз кірсе, көмек жазбаларды пайдаланса, емтихан нәтижесі жойылады.
Оқытушылар, эдвайзерлер мен ғылыми жетекшілер академиялық
әділдіктің бұзылуына қатысты барлық жағдайды Жоғары мектеп деканына
жазбаша түрде хабарлауы тиіс.
Оқыс оқиға қызметтік жазба түрінде жазылуы тиіс. Әділдіктің
бұзылуына қатысты барлық дәлел деканатта сақталуы тиіс.
Декан білім алушыны академиялық әділдіктің бұзылуы туралы хабардар
етуі тиіс. Егер білім алушы өзіне тағылған кінәмен келіспесе, онда апелляция
беруге хақысы бар.
Апелляция өтініш түрінде ресімделіп, деканатта бұзушылық фактісі
тіркелген сәттен бастап екі жұмыс күні ішінде тіркелуі тиіс. ЖМ деканы
оқытушы мен білім алушы ұсынған материал мен дәлелдемелердің оқылып,
қарастырылуына жауап береді. Декан білім алушымен әңгімелесіп,
көрсетілген дәлелдемелерді қарау арқылы тәртіп бұзушылықтың орын алған13

алмағанын анықтауы тиіс, егер тәртіп бұзушылық фактісі анықталса, онда
тәртіпке келтіру шарасын қолдануы міндетті. Егер ереже бұзушылық фактісі
расталмаса, онда білім алушы болған оқиғаға байланысты тәртіптік жазадан
босатылады.
Деканат академиялық әділдіктің бұзылу есебін жүргізеді. Егер білім
алушы үш ереже бұзушылыққа жол берсе, онда ЖМ деканының ұсыныс хаты
бойынша білім алушы университеттен шығарылады.
Профессор-оқытушылар құрамы орындауы тиіс міндеттер:
- оқу сапасын қамтамасыз ету;
- оқытылатын пән бойынша оқу-әдістемелік деректердің қолжетімдігін
қамтамасыз ету;
- бақылаудың барлық түрін шынайы түрде жүзеге асыру;
-- әріптестер мен білім алушылар тарапынан сынды дұрыс қабылдау
және оны өзін-өзі жетілдіруде дұрыс пайдалану.
Университетте әлеуметтік, нәсілдік, гендерлік, этникалық, діни
белгілері бойынша кемсітушіліктің кез келген түріне жол берілмейді
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V Қабылдау саясаты
4 Білім алушыларды қабылдау
4.1 ПМПУ-ге білім алушыларды қабылдау Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің бұйрығымен бекітілген Жоғары және жоғары
оқу орнынан кейінгі білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру
ұйымдарына оқуға қабылдаудың Типтік ережелеріне (бұдан әрі - Типтік
ереже) сәйкес жүзеге асырылады.
4.2 Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру
бағдарламалары бойынша ПМПУ-ге түсетін адамдарды қабылдау конкурстық
негізде білім беру гранттары бойынша республикалық бюджет, жергілікті
бюджет қаражаты немесе нысаналы трансферттер аясында республикалық
бюджеттен түскен қаражат, сондай-ақ азаматтардың өз қаражаты, өзге де
қаражат көздері есебінен оқуға ақы төлеу есебінен жүзеге асырылады.
4.3 ПМПУ-ге жалпы орта, техникалық және кәсіптік, орта білімнен
кейінгі, жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар тұлғалар
қабылданады.
4.4 ҰБТ-дан өткен және республикалық бюджет, жергілікті бюджет
қаражаты немесе нысаналы трансферттер аясында республикалық бюджеттен
түскен қаражат есебінен білім беру грантын тағайындау конкурсына қатысуға
ниет білдірген орта, техникалық және кәсіптік немесе орта білімнен кейінгі
білім беру ұйымдарының түлектеріне ҰБТ-ның нәтижелері бойынша ақылы
оқуға қабылдану үшін қажет шарттар:
1) Толық оқу көлемі бар білім беру бағдарламаларына:
-«Педагогикалық ғылым» бағыты: жалпы кемінде 60 ұпай, оның
ішінде Қазақстан тарихы, Математикалық сауаттылық, «Оқу сауаттылығы»
(оқу тілі бойынша) – кемінде 5 ұпай, әр бейіндік пән бойынша – кемінде 5
ұпай.
Шығармашылық дайындық талабы бойынша: Қазақстан тарихы, «Оқу
сауаттылығы» (оқыту тілі бойынша) – кемінде 5 ұпай; әр шығармашылық
емтихан бойынша – кемінде 5 ұпай.
-«Өнер және гуманитарлық ғылымдар», «Әлеуметтік ғылымдар»,
журналистика және ақпарат", «Жаратылыстану ғылымдары»,
«Математика және статистика» бағыттары – кемінде 50 ұпай, оның ішінде
Қазақстан тарихы, Математикалық сауаттылық, «Оқу сауаттылығы» (оқу тілі
бойынша) – кемінде 5 ұпай; әр бейіндік пән бойынша – кемінде 5 ұпай.
Шығармашылық дайындық талабы бойынша – Қазақстан тарихы, «Оқу
сауаттылығы» (оқыту тілі бойынша) – кемінде 5 ұпай; әр шығармашылық
емтихан бойынша – кемінде 5 ұпай.
2) Ұқсас бағытта кадр дайындаудың қысқартылған оқу түріне қатысты
білім беру бағдарламалары бойынша:
-«Педагогикалық ғылымдар» бағыты – кемінде 25 ұпай, оның ішінде
жалпы бейіндік пән кемінде 5 ұпай; бейіндік пән кемінде 5 ұпай болуы тиіс.
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Шығармашылық дайындық талабы бойынша – кемінде 25 ұпайдан, оның
ішінде шығармашылық емтихан бойынша кемінде кемінде 5 ұпайдан; бейіндік
пән бойынша кемінде 5 ұпайдан болуы тиіс.
- «Өнер және гуманитарлық ғылымдар», «Әлеуметтік ғылымдар»,
журналистика және ақпарат", «Жаратылыстану ғылымдары»,
«Математика және статистика» бағыттары - кемінде 25 ұпай, оның ішінде
жалпы бейіндік пән бойынша кемінде 5 ұпай және бейіндік пән бойынша
кемінде 5 ұпай.
Шығармашылық дайындық талабы бойынша – кемінде 25 ұпай, оның
ішінде шығармашылық емтихан – кемінде 5 ұпай; бейіндік пән бойынша –
кемінде 5 ұпай.
ПМПУ-ге қабылдау комиссиясы «орта буын маманы» немесе
«қолданұпайы бакалавр» біліктілігіндегі техникалық, кәсіптік немесе орта
білімнен жоғары білімі бар адамдарды сол мамандықтарына жақын не ұқсас
бағыттарына қысқартылған оқу түріне, ақылы оқу түріне қабылдайды.
ПМПУ-ге жоғары білімі бар тұлғаларды ақылы негіздегі қысқартылған
оқу түрінің білім беру бағдарламаларына оқуға алу қабылдау комиссиясы
арқылы жүзеге асады.
Шетел азаматтарын ПМПУ-ге ақылы негіздегі оқуға қабылдау ЖООның қабылдау комиссиясы өткізетін әңгімелесу нәтижесі бойынша күнтізбелік
жыл ішінде жүзеге асырылады. Бұл ретте шетел азаматтарын қабылдау
академиялық күнтізбеге сәйкес келесі академиялық кезең басталғанға дейін 5
(бес) күн бұрын өткізіледі.
ПМПУ-де қабылдау комиссиясы ректор шешімімен құрылады.
Қабылдау комиссиясының құрамына Академиялық мәселелер жөніндегі
проректор, ЖМ декандары мен басқа қызметкерлер де кіреді. Қабылдау
комиссия құрамы тақ саннан тұрады, комиссия мүшелерінің дауыс беруімен
қабылдау комиссия төрағасы сайланады.
Қабылдау комиссиясының төрағасы болып қабылдау комиссиясының
жауапты хатшысы тағайындалады.
5 Арнайы және шығармашылық емтихан қабылдау мен өткізу
тәртібі
5.1 Арнайы және шығармашылық дайындық талабы бойынша жоғары
оқу орнының білім беру бағдарламалар жүйесі бойынша оқуға қабылдану
арнайы және шығармашылық емтихан нәтижесі ескеріліп, өткізіледі.
5.2 Арнайы және шығармашылық емтихан ұйымдастыру мен өткізу
үшін ПМПУ ректорының шешімімен емтихан өткізу кезеңіне комиссия
құрылады.
«Жалпы дамудың пәндік мамандануы бар мұғалімдерді даярлау»
бағыты бойынша шығармашылық емтихандар жөніндегі комиссия құрамына
мәдениет және спорт саласындағы жергілікті уәкілетті органның өкілдері
кіреді. Қабылдау комиссия құрамы тақ саннан тұрады, комиссия мүшелерінің
дауыс беруімен қабылдау комиссия төрағасы сайланады.
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Егер отырысқа оның құрамының кемінде үштен екісі қатысса, комиссия
шешімі заңды деп саналады. Комиссия шешімі емтиханға қатысушылардың
дауыс беруімен қабылданады. Дауыс тең болған жағдайда комиссия
төрағасының дауысы шешуші болып табылады.
5.3 Арнайы және шығармашылық емтихан өткізу оқуға қабылдаудың
Типтік ережесі қосымшасына, арнайы және шығармашылық емтихан
өткізілетін білім беру бағдарламалар тізбесіне сәйкес білім беру
бағдарламалар жүйесі бойынша жүзеге асырылады.
Арнайы және шығармашылық емтихан тапсыру үшін түсуші тұлғалар
ПМПУ қабылдау комиссиясына тиісті құжаттарды тапсырады:
1) жалпы орта немесе техникалық, кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім
туралы құжат (түпнұсқа);
2) 3x4 сантиметр көлеміндегі 2 фотосурет;
3)жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесі;
4) ҰБТ сертификаты (бар болса);
5) «Дене шынықтыру және спорт туралы 2014 жылғы 3 шілдедегі
Қазақстан Республикасы Заңының 35-бабының 1-тармағында белгіленген
спорттық разряд, спорттық атақ болса, біреуінің болуын растайтын құжат
көшірмесі.
5.4 Шығармашылық емтихан тапсыру үшін түсушілердің өтініштерін
қабылдау күнтізбелік жылдың 20 маусымынан 7 шілдесіне дейін ПМПУ
орналасқан жері бойынша жүзеге асырылады (егер мерзімін ҚРБҒМ-і
белгілемесе).
Шығармашылық емтихан күнтізбелік жылдың 8-13 шілдесі аралығында
өткізіледі (мерзімін ҚРБҒМ-і белгілемесе).
Шығармашылық дайындықты талабы бойынша ЖОО-на түсетін, жалпы
орта, техникалық пен кәсіптік немесе орта білімнен кейінгі білімі туралы
құжаты бар адамдар екі шығармашылық емтихан тапсырады.
Қысқартылған мерзімдегі кадр даярлаудың ұқсас бағыттары бойынша
шығармашылық дайындықты талап ететін білім беру бағдарламалар жүйесіне
түсетін тұлғалар бір шығармашылық емтихан тапсырады.
Арнайы және (немесе) шығармашылық емтихан өткізу түрі оқуға
қабылдаудың Типтік ережесі қосымшасына сәйкес белгіленеді.
5.5 «Педагогикалық ғылымдар» білім беру саласы бойынша оқуға
түсушілердің құжаттарын қабылдау мен арнайы емтиханын өткізу күнтізбелік
жылдың 20 маусымынан 14 тамызына дейін ПМПУ-де жүргізіледі (мерзімін
ҚРБҒМ-і белгілемесе).
5.6 Шығармашылық дайындық талабы бойынша Жоғары білім
бағдарламалары жүйесіне түсетін тұлғалар шығармашылық емтиханды
ПМПУ-де тапсырады.
Шығармашылық дайындық талабы бойынша Жоғары білім
бағдарламалары жүйесіне түсетін орта немесе техникалық, кәсіптік, орта
білімнен кейінгі білім беру ұйымдарының бітірушілері үшін «Қазақстан
тарихы», ««Оқу сауаттылығы»» (оқу тілі бойынша) пәндерінен ұпайлары
ескеріледі.
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Оқытудың қысқартылған мерзімі бойынша жоғары білім кадрларын
даярлаудың ұқсас бағыттары бойынша шығармашылық дайындықты талап
ететін Жоғары білім бағдарламалары жүйесіне түсетін тұлғалар үшін арнайы
пән бойынша ұпайлар ескеріледі.
5.7 «Педагогикалық ғылымдар» білім беру саласы бойынша ПМПУ-ге
түсуші тұлғалар жоғары оқу орнының қабылдау комиссиясы алдына бір
арнайы емтихан тапсырады.
«Педагогикалық ғылымдар» білім беру саласы бойынша ПМПУ-ге
түсуші тұлғалар үшін «Қазақстан тарихы», «Математикалық сауаттылық»,
«Оқу сауаттылығы» (оқыту тілі бойынша), екі бейіндік пәннен ұпайлары
ескеріледі.
Қысқартылған оқу мерзімі бойынша жоғары білім кадрларын
даярлаудың ұқсас бағыттары бойынша оқуға түсетін адамдар үшін жалпы
кәсіптік және арнайы пәндер бойынша ұпайлары ескеріледі.
5.8 Арнайы және шығармашылық емтихан өткізу бағдарламасын ЖООы дайындап, оны ПМПУ қабылдау комиссиясының төрағасы бекітеді.
5.9 Арнайы және шығармашылық емтихан кестесін (өткізілу түрі, күні,
уақыты,орны,кеңес беру уақыты) қабылдау комиссиясының төрағасы бекітеді,
оқуға түсушілерге құжат қабылдау басталғанға дейін ескертеді.
5.10 Арнайы және шығармашылық емтихан өткізетін аудиторияға жеке
басын куәландыратын құжат көрсетілгенде ғана кіргізуге рұхсат етіледі.
Бұл ретте арнайы және шығармашылық емтихан бейне, аудио жазбамен
жабдықталған аудиторияларда өткізіледі.
5.11 Арнайы және шығармашылық емтихан басталғанға дейін оқуға
түсушілерге емтихан материалдары беріледі, мұқаба парақты толтыру ережесі
түсіндіріледі; арнайы және шығармашылық емтиханның басталу/аяқталу
уақыты, нәтижелерді жариялау уақыты мен орны, апелляцияға өтініш беру
тәртібі түсіндіріледі.
5.12 Жалпы орта немесе техникалық, кәсіптік, орта білімнен кейінгі
білімі туралы құжаты бар оқуға түсушілер үшін шығармашылық емтихан 40
ұпайлық жүйе бойынша бағаланады.
Жоғары білім кадрларын даярлаудың ұқсас бағыттары бойынша оқуға
түсушілерге арналған шығармашылық емтихан 20 ұпайлық жүйе бойынша
бағаланады.
«Педагогикалық ғылымдар» білім беру саласы бойынша түсушілерге
қатысты арнайы емтихан «жіберілді» немесе «жіберілген жоқ» түрінде
бағаланады.
5.13 Шығармашылық емтихан алу қорытындысы баға қою
тізімдемесімен, арнайы емтихан алу қорытындысы – «рұқсат беру»
тізімдемесімен, еркін түрдегі комиссия хаттамасымен рәсімделіп,нәтижені
жариялау үшін қабылдау комиссиясының жауапты хатшысына беріледі.
Комиссия хаттамасына комиссия төрағасы және қатысып отырған барлық
мүшелер қол қояды.
5.14 Арнайы және шығармашылық емтихан нәтижелері емтихан
өткізілген күні жарияланады.
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5.15 «Педагогикалық ғылымдар» білім беру саласы бойынша оқуға
түсушіге құжат тапсырған орнында арнайы емтихан нәтижелері бағаланған
тізімдеме көшірмесі беріледі.
Шығармашылық емтихан нәтижесі бойынша оқуға түсушіге
шығармашылық емтихан тапсыру орнына қарамастан ақылы негізде ЖОО-ға
түсу үшін тізімдемден көшірме беріледі.
5.16 Емтихан өткізу кезеңінде арнайы және (немесе) шығармашылық
емтиханға қойылатын талаптарды сақтау, даулы мәселелерді шешу, тиісті
емтихан тапсыратын тұлғалардың құқықтарын қорғау мақсатында ПМПУ
ректорының бұйрығымен құрамы (төрағаны есептегенде) тақ саннан тұратын
апелляциялық комиссия құрылады.
5.17 Апелляцияға өтінішті апелляциялық комиссия төрағасының атына
арнайы немесе шығармашылық емтихан тапсырған адамның өзі береді, өтініш
арнайы немесе шығармашылық емтихан нәтижесі жарияланғаннан кейін
келесі күні сағат 13.00-ге дейін қабылданады. Өтінішті апелляциялық
комиссия бір күн ішінде қарайды.
5.18 Егер отырысқа оның құрамының кемінде үштен екісі қатысса,
апелляциялық комиссия шешімі заңды деп саналады. Арнайы немесе
шығармашылық емтихан нәтижесімен келіспеу туралы апелляция жөніндегі
шешім Комиссияның қатысып отырған мүшелер санының көпшілік даусымен
қабылданады. Апелляциялық комиссия мүшелерінің дауыстары тең болған
жағдайда төраға дауысы шешуші болып табылады. Апелляциялық комиссия
жұмысы төраға мен комиссияның барлық мүшесі қол қоятын хаттамамен
ресімделеді.
5.19 ПМПУ қабылдау комиссиясы арнайы және (немесе)
шығармашылық емтихан аяқталған күні Қазақстан Республикасы Білім және
ғылым министрлігінің Ұлттық тестілеу орталығының ақпараттық жүйесіне
республикалық бюджет қаражаты есебінен жоғары білім беру грантын
тағайындау конкурсына қатысу үшін түсушілердің арнайы және (немесе)
шығармашылық емтихан нәтижесін, (немесе) ақылы оқуға ІСБ-на есепке алу
нәтижесін береді.
6 ПМПУ-ге қабылдау тәртібі
6.1 Студенттерді ПМПУ-ге қабылдауды ректор бұйрығымен күнтізбелік
жылдың 10-25 тамыз аралығында қабылдау комиссиясы жүргізеді.
Білім беру грантының иегерлері республикалық бюджет, жергілікті
бюджет қаражаты немесе нысаналы трансферттер аясында республикалық
бюджеттен түскен қаражат есебінен, сондай-ақ азаматтардың өз қаражаты
немесе өзге қаражат көздері есебінен оқу ақысын төлеу арқылы білім беру
бағдарламасын тиісті білім беру бағдарламалар жүйесі ішінен таңдайды.
ПМПУ қабылдау комиссиясына оқуға түсушілер қабылдау туралы
өтінішке қоса мына құжаттарды өткізуі керек:
1) жалпы орта, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі немесе
жоғары білім туралы құжат (түпнұсқа) және оның қосымшасы;
19

2) 3x4 сантиметр көлеміндегі 6 фотосурет;
3) «Денсаулық сақтау ұйымдарының бастапқы медициналық құжаттама
түрлерін бекіту туралы» ҚРеспубликасы Денсаулық сақтау министрі міндетін
атқарушының 2010 жылғы қарашаның 23-індегі №907-бұйрығымен бекітілген
086-У түрі бойынша медициналық анықтама (нормативтік құқықтық актілерді
мемлекеттік тіркеу тізілімінде №6697 болып тіркелген);
4) ҰБТ сертификаты;
5) арнайы және шығармашылық дайындықты талап ететін Жоғары білім
бағдарламалары бойынша оқуға түсушілерге арналған тізімдеме көшірмесі;
6) білім беру грантын беру туралы куәлік (бар болса);
7) жеке куәлік көшірмесі – 3 дана
I, II топтағы мүгедектер, бала кезінен мүгедектер, мүгедек балалар,
жеңілдіктер мен кБББлдіктер бойынша Ұлы Отан соғысына қатысушылар мен
мүгедектеріне теңестірілген адамдар, ҚРеспубликасы азаматы болып
табылмайтын ұлты қазақ адамдар, жетім балалар мен ата-анасының
қамқорлығынсыз қалған балалар, сондай-ақ кәмелетке толғанға дейін атаанасының қамқорлығынсыз қалған немесе ата-анасын жоғалтқан жастар
қатарындағы ҚР-сының азаматтары басым құқық пен квота берілгенін
растайтын қосымша құжаттарды тапсырады.
Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білімі туралы құжаты
бар, біліктілігін растаған және мамандығы бойынша кемінде бір жыл жұмыс
өтілі бар тұлғалар қосымша келесі құжаттардың бірін тапсырады:
1) еңбек кітапшасының көшірмесі (салыстыру үшін түпнұсқасы
көрсетіледі);
2) жұмыс берушінің қолы қойылған, ұйым мөрімен бекітілген (бар
болса) қызметтік тізім (қызметкердің жұмысы, еңбек қызметі туралы мәлімет);
3) қызметкердің еңбек қызметі туралы мәліметі бар мұрағаттық
анықтама;
4) бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорынан аударылған міндетті
зейнетақы жарналары туралы мәліметті Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру
қорынан жүргізілген әлеуметтік аударымдар туралы көшірме;
5) жұмыс берушінің жұмыстың тоқтатылу күні мен тоқтатылу
негіздемесі көрсетілген еңбек келісімшарты;
6) еңбек келісім шартын бастау мен тоқтату негізіндегі еңбек ету
байланысының басталуы мен тоқтатылуын растайтын жұмыс берушінің
актісінен үзінді көшірме
7) жұмысшыларға еңбекақысын беру тізімдемесінен үзінді көшірме
ПМПУ-ге оқуға түскеннен кейінгі қабылдануға өтінішке қоса қосымша
құжаттар талап етіледі:
- жалпы орта немесе техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі
білім (түпнұсқа) және оның қосымшасы туралы құжаттар;
- 3 х 4 сантиметр өлшеміндегі 6 фотосурет;
- №907 бұйрығымен бекітілген 086-У медициналық анықтама;
- ҰБТ сертификаты.
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6.2 Қысқартылған оқу түріне түсуді көздеген, бірақ шекті ұпай
жинамаған орта, техникалық және кәсіптік немесе орта білімнен кейінгі білімі
бар тұлғалар (ЖОО-дағы өздерінің мамандықтарына ұқсас бағыттарына
түсушілерді есептемегенде) бірінші академиялық кезең аяқталғанға дейін
ақылы негізде күндізгі оқу түріне ПМПУ-ге қабылданады.
Осы тұлғалар 1 (бірінші) академиялық кезең аяқталған соң, ҚР-сы
БжҒМ-інің 2017 жылғы мамырдың 2-ндегі №204-бұйрығымен бекітілген
(Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 15173
болып тіркелген) ұлттық бірыңғай тестілеуді өткізу ережелеріне (бұдан әрі –
№ 204 бұйрық) сәйкес белгіленген мерзімде қайта ҰБТ тапсырады.
Шекті ұпай жинамаған тұлғалар оқудан шығарылады.
6.3 Республикалық бюджет, жергілікті бюджет қаражаты немесе
нысаналы трансферттер аясында республикалық бюджеттен түскен қаражат
есебінен білім беру грантын беру туралы куәлік алған тұлғалар тек куәлікте
көрсетілген жоғары оқу орнына қабылдау туралы өтініш береді және
ректордың бұйрығымен студенттер қатарына қабылданады.
Жоғары білімдік шығармашылық білім беру бағдарламалар жүйесі
бойынша білім гранты куәлігін алғандар шығармашылық емтихан тапсырған
ЖОО-на қабылданады.
Мемлекеттік грант негізінде түсетін Қазақстан Республикасының
азаматтары ҚР-сыҮкіметі белгілеген тәртіппен кемінде 3 (үш) жыл жұмыс
істеу туралы шарт жасасады.
6.4 ҰБТ-ны уақытында тапсырып, шекті ұпай жинаған белгілі бір
ағымдағы жылдың орта, техникалық,кәсіптік, орта білімнен кейінгі оқу
ұйымдарының түлектері өз білімі туралы құжаттарын алғанға дейін ақылы
негізде оқуға қабылдау туралы ПМПУ ректорының атына өтініш беруі керек.
Жалпы орта, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім
туралы құжатты алғаннан кейін оқуға түсушілер көрсетілген тізбедегі
құжаттарды тапсыруы тиіс.
6.5 ҰБТ нәтижесі бойынша шекті ұпай алған тұлғалар ректордың атына
ақылы негізде оқуға қабылдау туралы өтініш береді.
Өтінішке ҰБТ сертификаты, Академиялық мәселелер жөніндегі
проректор қол қойылып, мөрмен бекітілген транскрипт көшірмесі қоса
беріледі.
Жоғарыда көрсетілген құжаттар тізбесі толық ұсынылмаған жағдайда
қабылдау комиссиясы түсуші құжатын қабылдамайды.
6.6 ПМПУ-ге қабылдау жоғары білімнің білім беру бағдарламасыы мен
оқыту тіл бойынша бөлек жүргізіледі.
Шығармашылық
емтиханы
белгіленген
Жоғары
білім
бағдарламаларына қысқартылған оқу түріне түсушілерді қабылдау (жоғары
білім кадрларын даярлаудың ұқсас бағыттары бойынша қысқартылған оқу
түріне түсушілерді есептемегенде), сол емтихан бойынша ұпайлары есептеліп,
жүргізіледі.
«Педагогикалық ғылымдар» білім саласы бойынша қабылдау арнайы
емтихан нәтижесімен жүргізіледі.
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6.7 Оқуға түсуші екінші деңгейдегі банк тарапынан білім беру несиесін
бекітіп, құжаттардың қаралуға жіберілгені туралы банк анықтамасын берген
кезде ПМПУ-дің студенттер қатарына қабылданады.
Бұл ретте оған білім беру қызметін көрсету шартында белгіленген және
ол оқуға қабылданғанға дейін төлеуге жататын соманы білім беру несиесін
ресімдеу кезеңіне төлеу бойынша мерзімін ұзарту ұсынылады, бірақ банктен
анықтама алған сәттен бастап 4 (төрт) аптадан аспауы тиіс.
6.8 Шетел тіліндегі құжаттар қазақ, орыс тілінде нотариалды расталған
аудармамен ұсынылады.
Шетелдік білім беру ұйымдары берген білім туралы құжаттар бірінші
академиялық оқу кезеңі ішінде тұлғаларды қабылдағаннан кейін Қазақстан
Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен нострификациялау
рәсімінен өтеді.
6.9 Қабылдау аяқталғаннан кейін он күн ішінде ПМПУ қабылдау
комиссиясы білім беру саласындағы уәкілетті ұйымға студент қабылдау
бойынша қорытынды есеп ұсынады.
7 Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бағдарламалары бойынша
оқуға қабылдау
7.1 ПМПУ-не магистрант, докторант қабылдау ғылыми және
педагогикалық кадр даярлауға мемлекеттік білім беру тапсырысын
орналастыру, сондай-ақ азаматтардың өз қаражаты есебінен оқу ақысын төлеу
мен түсу емтихандары нәтижесі бойынша конкурстық негізде өзге де көздер
арқылы жүзеге асырылады.
Шетелдіктер
магистратураға,
докторантураға
ақылы
негізде
қабылданады. Шетелдіктердің мемлекеттік білім беру тапсырысына сәйкес
конкурстық негізде тегін жоғары оқу орнынан кейінгі білім алуы,
магистратура бағдарламалары бойынша, стипендиялық бағдарламаны
қоспағанда, Қазақстан Республикасының халықаралық шартымен шешіледі.
7.2 Шетел азаматтарын ақылы негізде білім беру бағдарламалары
бойынша оқуға қабылдау жыл бойы ПМПУ қабылдау комиссиясы өткізетін
әңгімелесу нәтижесімен өткізіледі және академиялық күнтізбеге сәйкес келесі
академиялық кезең басталғанға дейін 5 (бес) күн бұрын жүзеге асырылады.
7.3 Білім алушылар заңнамада белгіленген тәртіппен шетелдік білім
беру ұйымдары берген білім туралы құжаттарды нострификациялауы тиіс.
7.4 Құжаттарды қабылдау мен қабылдау емтихандарын өткізуді
ұйымдастыру үшін ПМПУ-да қабылдау комиссиясы құрылады. Қабылдау
комиссиясының төрағасы ректор болып табылады, оның құрамы ректордың
бұйрығымен бекітіледі.
7.5 Магистратураға, докторантураға түсушілердің өтініштерін қабылдау
комиссиясы қабылдайды, құжаттарды ақпараттық жүйе арқылы тапсыруға
болады. Өтініштерді қабылдау мерзімі күнтізбелік жылдың 3-25 шілдесі
аралығында жүргізіледі.
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Қабылдау емтиханы (кешенді тестілеу) күнтізбелік жылдың 8-16 тамыз
аралығында, қабылдау – күнтізбелік жылдың 28 тамызына дейін өткізіледі.
8 Магистратураға түсу емтихандарын қабылдау мен өткізу тәртібі
8.1 ПМПУ магистратурасына жоғары білімнің білім беру
бағдарламаларын меңгерген тұлғалар қабылданады.
8.2 ПМПУ-ге магистратураға түсуші тұлғалар тиісті құжат тапсырады:
1) Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2019 жылғы
8 мамырдағы №190 бұйрығымен бекітілген Кешенді тестілеуді өткізу
ережесіне сәйкес белгіленген түрдегі өтініш;
2) жоғары білім туралы құжат (құжат тапсырған кезде түпнұсқасы
көрсетіледі);
3) жеке басын куәландыратын құжат көшірмесі;
4) 3x4 сантиметр көлеміндегі алты фотосурет;
5) "Денсаулық сақтау ұйымдарының бастапқы медициналық құжаттама
түрлерін бекіту туралы" ҚР-сы Денсаулық сақтау министрінің міндетін
атқарушының 2010 жылғы 23 қарашадағы №907 бұйрығымен бекітілген 086У түріндағы медициналық анықтама (нормативтік құқықтық актілерді
мемлекеттік тіркеу тізілімінде №6697 болып тіркелген);
6) жалпыЕуропалық құзыреттілікке сәйкес шет тілін меңгергендігін
растайтын халықаралық сертификат көшірмесі (болса).
Осы тармақта көрсетілген құжат көшірмелерімен бірге салыстырып
тексеру үшін олардың түпнұсқалары ұсынылады. Салыстырып тексеру
жүргізілгеннен кейін түпнұсқалар қайтарылады.
Көрсетілген құжаттардың тізбесін толық ұсынбаған жағдайда қабылдау
комиссиясы түсушілердің құжаттарын қабылдамайды.
8.3 ПМПУ магистратурасына түсуші тұлғалар шет тілі бойынша тест
(таңдау бойынша ағылшын, неміс, француз), білім беру бағдарламалары
жүйесінің мамандық бағыты (бейіні) бойынша тест, таңдау бойынша оқуға
дайындығын анықтау үшін қазақ не орыс тілінде кешенді тест тапсырады.
Ағылшын тілінде оқытатын магистратураға түсуші тұлғалар білім беру
бағдарламалары жүйесінің бейіні бойынша сұрақтардан тұратын кешенді
тестіні ағылшын тілінде және таңдау бойынша қазақ не орыс, ағылшын тілінде
оқуға дайындықты анықтау тестісін тапсырады.
8.4 Шет тілін меңгерудің жалпыЕуропалық стандарттарына сәйкес шет
тілін меңгергенін растайтын халықаралық сертификаты бар тұлғалар
магистратураға шет тілі бойынша түсу емтиханынан мына тілдер бойынша
босатылады:
ағылшын тілі: test of English as a Foreign Language Institutional Testing
Programm (Тестов Инглиш аз а Форин Лангудж Инститьюшнал Тестинг
программ) (TOEFL ITP (ТОЙФЛ АЙТИПИ) - кемінде 460 ұпай);
Test of English as a Foreign Language Institutional Testing Programm
(Тестов Инглиш аз А Форин Лангудж Институтьюшнал Тестинг программ);
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Internet-based Test (Интернет бейзид тест) (TOEFL IBT (ТОЙФЛ
АЙБИТИ), шекті ұпай – кемінде 87), (TOEFL (ТОЙФЛ) шекті ұпай – кемінде
560 ұпай), International English Language Tests System (Интернашнал Инглиш
Лангудж Тестс жүйелер (IELTS (АЙЛТС), шекті ұпай-кемінде 5.5);
неміс тілі: Deutsche Sprachpruеfung fuer den Hochschulzugang (DSH,
Niveau C1 / C1 деңгейі), TestDaF-Prufung (TestDaF-prufung) (niveau C1/C1
деңгейі));
француз тілі: Test de Franzais International ™ -Тест де франсэ
Интернасиональ (TFI (ТФИ) – оқу және аудиттеу секциялары бойынша В1
деңгейінен төмен емес), Diplome d 'Etudes en Langue franзaise - диплом дэтюд
ан Ланг франсэз (DELF (ДЭЛФ), деңгей B2), Diplome Approfondi de Langue
franzaise - Аппрофонди де Ланг Франсэз (TFI (TFI) - оқу және аудиттеу
секциялары бойынша В1 деңгейінен төмен емес), Diplome d' en Langue
franzaise-Диплом DALF (Далф), C1 деңгейі),
Test de connaissance du franzais-Тест де коннэссанс дю франсэ (TCF
(ТСФ) – кемінде 400 ұпай).
Ұсынылған сертификаттар шынайылығын ПМПУ қабылдау комиссиясы
тексереді.
Шығармашылық дайындықты талап ететін білім беру бағдарламалары
жүйесі бойынша магистратураға түсуші тұлғалар:
1) Шетел тілі бойынша тест (таңдау бойынша ағылшын, неміс, француз),
таңдау бойынша қазақ не орыс тілінде оқуға дайындықты анықтауға арналған
сұрақтарды қамтитын КТ.
2)білім беру бағдарламалары жүйесінің бағыттары бойынша екі
шығармашылық емтихан.
ПМПУ-ге түсуші жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру
бағдарламалары жүйесінің бағыттары бойынша шығармашылық емтихан тек
ПМПУ-да тапсырылады.
Білім беру бағдарламалары жүйесінің бағыттары бойынша
шығармашылық емтихандар білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім
беру ұйымдарына қабылдаудың үлгі қағидаларының 1-қосымшасына сәйкес
жүргізіледі.
Шығармашылық дайындықты талап ететін білім беру бағдарламалары
жүйесінің бейіні (бағыттары) бойынша шығармашылық емтиханды ПМПУ
қабылдау комиссиясы өткізеді.
Магистратураға
шығармашылық
емтихан
өткізу
кезінде
шығармашылық дайындықты талап ететін білім беру бағдарламалары жүйесі
бойынша емтихан комиссиясы құрылады. Кадр даярлаудың ұқсас бағыттары
бойынша бір емтихан комиссиясын құруға рұхсат беріледі.
Емтихан комиссиясы құрамы тиісті бейін бойынша доктор, ғылым
кандидаты ғылыми дәрежесі немесе философия докторы (PhD) дәрежесі бар
оқытушы-профессор құрамынан қалыптастырылады; комиссия төрағалары
белгіленіп, ІСБ басшысының немесе оның міндетін атқарушы адамның
бұйрығымен бекітіледі.
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Шығармашылық емтихан өткізу бағдарламасын ЖОО әзірлейді және
ПМПУ қабылдау комиссиясының төрағасы бекітеді.
Шығармашылық емтихан бейне немесе аудио жазбамен жабдықталған
аудиторияларда (үй-жайларда) өткізіледі.
Шығармашылық емтихан өткізу қорытындысы Бағалау тізімдемесімен
және Комиссия хаттамасымен еркін түрде ресімделіп, жариялау үшін
қабылдау комиссиясының жауапты хатшысына (оның орынбасарына)
беріледі. Комиссия хаттамасына комиссия төрағасымен қатысып отырған
барлық мүше қол қояды.
Қабылдау комиссиясы шығармашылық емтихан аяқталғаннан кейін 3
(үш) күнтізбелік күн ішінде білім беру саласындағы уәкілетті ұйымға
шығармашылық емтихан ұйымдастыру мен өткізу бойынша еркін түрдегі
қорытынды есепті, сондай-ақ шығармашылық емтихан қорытындысы туралы
бұйрық көшірмелерін ұсынады.
Шығармашылық емтихан нәтижелері бойынша ПМПУ қабылдау
комиссиясы оқуға түсушіге шығармашылық емтихан тапсыру орнына
қарамастан, ақылы негізде ІСБ түсу үшін тізімдемелік үзінді көшірме береді.
Кешенді тестілеу нәтижелері бойынша сертификат беріледі.
КТ-ны Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің
Ұлттық тестілеу орталығы ҚР-сы БжҒМ-і белгілейтін КТ өткізу пункттерінде
өткізеді.
Қабылдау емтихандары мен кешенді тестіні қайта тапсыруға рұхсат
берілмейді.
Магистратураға
түсушілер
өтініш
толтыруда
білім
беру
бағдарламаларының бір жүйесін және 3 (үш) ЖОО-нын көрсетеді.
КТ, (шығармашылық) түсу емтиханының нәтижесі емтихан өткізілген
күні жарияланады.
9 Докторантураға түсу емтихандарын қабылдау мен өткізу тәртібі:
9.1 ПМПУ докторантурасына «магистр» дәрежесі мен кемінде бір жыл
жұмыс өтілі бар тұлғалар қабылданады.
Докторантураға түсушілер ПМПУ-ге тиісті құжат тапсырады:
1) өтініш (еркін түрде);
2) жеке басын куәландыратын құжат көшірмесі;
3) білім туралы құжат (құжат тапсырған кезде түпнұсқа көрсетіледі);
4)шет тілін меңгерудің жалпы Еуропалық стандартына сай шет тілін
меңгергенін растайтын халықаралық сертификат;
5)№907 бұйрығымен бекітілген 086-У түріндағы медициналық
анықтама;
6) 3x4 сантиметр көлеміндегі алты фотосурет;
7) жұмыс орны бойынша куәландырылған кадрды есепке алу жөніндегі
жеке іс парағы не еңбек қызметін растайтын басқа құжат;
8) ғылыми және ғылыми-әдістемелік жұмыс тізімі (бар болса).
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Осы тармақта көрсетілген құжат көшірмелерімен бірге салыстырып
тексеру үшін олардың түпнұсқасы көрсетіледі. Салыстырып тексерілгеннен
кейін түпнұсқа қайтарылады.
9.2 Докторантуралық білім беру бағдарламалар жүйесінде мақсатты
даярлау аясында мемлекеттік білім беру тапсырысы бойынша оқуға
үміткерлер үшін өтініш (еркін түрдегі) қабылдау ПМПУ-де өтеді.
9.3 Докторантураға түсушілер шет тілін меңгерудің жалпы Еуропалық
құзыреттеріне (стандарттарына) сәйкес шет тілін меңгергенін растайтын
халықаралық сертификат ұсынады: ағылшын тілі:
ағылшын тілі: test of English as a Foreign Language Institutional Testing
Programm-Тест ов Инглиш аз А Форин Лангудж Инститьюшнал Тестинг
программ (TOEFL ITP (ТОЙФЛ АЙТИПИ) - 138 ұпайдан кем емес),
Test of English as a Foreign Language Institutional Testing Programm (Тест
ов Инглиш аз А Форин Лангудж Инститьюшнал тестинг бағдарлама) Internetbased Test (интернет бейзид тест) (TOEFL IBT (ТОЙФЛ АЙБИТИ), шекті ұпай
– кемінде 32 ұпай,
Test of English as a Foreign Language Paper-based testing (TOEFL PBT
(тест ов Инглиш аз а Форин Лангудж пэйпер бэйсед тэстинг)) шекті ұпайкемінде 400,
Test of English as a Foreign Language Paper – delivered testing (TOEFL PDT
(тест ов Инглиш аз а Форин Лангудж пэйпер деливерэд тэстинг)) - шекті ұпайкемінде 47),
Test of English as a Foreign Language Paper-based testing (TOEFL PBT
(Тест ов Инглиш аз а Форин Лангудж пэйпер бэйсед тэстинг))) шекті ұпайкемінде 400,
Test of English as a Foreign Language Paper-delivered testing (TOEFL PDT
(Тест ов Инглиш аз а Форин Лангудж пэйпер деливерэд тэстинг)) – шекті ұпай
– кемінде 47),француз тілі: Test de Franзais International ™ -Тест де франсэ
Интернасиональ (TFI (ТФИ) – оқу және аудирлеу секциялары бойынша В1
деңгейінен төмен емес), Diplome d ' Etudes en langue franzaise - диплом Дэтюд
Ан Ланг Франсэз (DELF (дэлф), деңгей B2), diplome approfondi de langue
franзaise - диплом аппрофонди де Ланг франсэз (DALF (Далф), деңгей C1), Test
de connaissance du FRANZAIS - тест де коннэссанс Дю франсэ (TCF (ТСФ
(ТСФ), деңгей B2), diplome approfondi de langue franzaise-диплом аппрофонди
де Ланг франсэз (DALF (DALF), деңгей C1), Test de connaissance du
FRANZAIS-тест де) – кемінде 400 ұпай.
Ұсынылған сертификат шынайылығын ПМПУ қабылдау комиссиясы
тексереді.
9.4 Докторантуралық білім бағдарламалары жүйесі бойынша қабылдау
емтиханын ПМПУ өткізеді. Бұл ретте оқуға түсуші докторантуралық білім
бағдарламалары жүйесі бойынша түсу емтиханын тек қана ПМПУ-ге
тапсырады.
9.5 Докторантураға түсу емтихандарын өткізу кезеңінде – ЖОО-да білім
беру бағдарламалары жүйесі бойынша емтихан комиссиясы құрылады. Кадр

26

даярлаудың ұқсас бағыттары бойынша бір емтихан комиссиясын құруға жол
беріледі.
9.6 Білім беру бағдарламалары жүйесі бойынша емтихан комиссиясы
тиісті бейін бойынша доктор немесе ғылым кандидаты ғылыми дәрежесі
немесе философия докторы (PhD) дәрежесі бар оқытушы- профессорлық
құрам мен ПМПУ қызметкерлерінен құрылады.
Төрағасы беліленген емтихан комиссиясы құрамы ректор бұйрығымен
бекітіледі.
БББ жүйесі бойынша түсу емтиханы бейне және аудио жазбамен
жабдықталған аудиторияда өткізіледі.
Қабылдау емтиханын өткізу қорытындысы Бағалау тізімдемесімен және
Комиссия хаттамасымен еркін түрде ресімделеді, олар нәтижелерді жариялау
үшін қабылдау комиссиясының жауапты хатшысына (оның орынбасарына)
беріледі. Комиссия хаттамасына комиссия төрағасы, қатысып отырған барлық
мүше қол қояды.
ПМПУ БББ жүйесі бойынша түсу емтиханы аяқталғаннан кейін 3 (үш)
күнтізбелік күн ішінде білім беру саласындағы уәкілетті органға еркін түрде
қабылдау емтиханын ұйымдастыру мен өткізу бойынша қорытынды есепті,
сондай-ақ түсу емтиханының қорытындысы туралы бұйрық көшірмелерін
ұсынады.
Білім беру саласындағы
БББ "Педагогикалық ғылымдар",
"Жаратылыстану ғылымдары, «Математика және статистика" топтарына,
сондай-ақ "Гуманитарлық ғылымдар", "Әлеуметтік ғылымдар", "Бизнес және
басқару" кадрын даярлау бағыттарына түсетіндер ОЖСБ-ға қабылдаудың
қолданыстағы Үлгілік ережесінің 6-қосымшасына сәйкес ұпаймен стандартты
тест тапсырғаны туралы «Graduate Record Examinations (грэдуэйт емтихан
алған рекорд) GRE» халықаралық сертификаты болса, докторантураға түсу
емтихандарынан босатылады.
Ұсынылған сертификат түпнұсқалығы мен қолданылу мерзімін ҚӨО
қабылдау комиссиясы тексереді.
Түсу емтихандарының нәтижесі емтихан өткізілген күні жарияланады.
10 Апелляциялық комиссия жұмысының тәртібі
10.1 Емтихан өткізгенге дейін жиырма күнтізбелік күн бұрын ЖОО ҚР
БҒМ-не докторантуралық білім бағдарламалары жүйесі бойынша түсу
емтихандарын өткізу кестесі жіберіледі.
10.2 Емтихан нәтижесімен келіспеген жағдайда және бірыңғай талаптың
сақталуы ету үшін ҚР БҒМ қарамағында апелляция қарау жөніндегі
Республикалық комиссия мен ПМПУ-да апелляциялық комиссия құрылады.
ПМПУ-да құрылатын республикалық апелляциялық комиссияның
төрағасы мен құрамы, апелляциялық комиссиялардың төрағалары ҚР БҒМ
бұйрығымен бекітіледі.
ПМПУ апелляциялық комиссиясының құрамы қабылдау комиссиясы
төрағасының бұйрығымен бекітіледі.
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10.3 Апелляциялық комиссиялар қабылдау емтихандарының және
кешенді тестілеу нәтижелерімен келіспеген адамдардың өтініштерін қарау
үшін құрылады.
Апелляциялық комиссия магистратураға, докторантураға түсуші
тұлғалардан емтихан материалдарының мазмұны мен техникалық себептер
бойынша өтініштерді қабылдап қарайды.
Апелляциялық комиссия жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру
бағдарламалары жүйесі бойынша түсу емтиханының нәтижелерін апелляцияға
берген тұлғаға ұпай қосу туралы шешім қабылдайды.
Жергілікті апелляциялық комиссия Магистратураның кешенді тест
апелляциясын қарау нәтижелерін республикалық апелляциялық комиссияға
береді.
Республикалық апелляциялық комиссия жергілікті апелляциялық
комиссия ұсынысының негізділігін қарайды және апелляциялық комиссия
ұсынысы келіп түскеннен кейін бір күн ішінде КТ нәтижелерін
магистратурада оқу үшін апелляцияға берген тұлғаға ұпай қосу туралы шешім
қабылдайды.
10.4 Апелляцияға өтінішті апелляциялық комиссия төрағасының атына
магистратураға,
докторантураға
түсуші
тұлға
береді.
Емтихан
материалдарының мазмұны мен техникалық себептер бойынша өтініштер
қабылдау емтихандарының нәтижелері жарияланғаннан кейін келесі күні
сағат 13.00-ге дейін қабылданады; апелляциялық комиссия өтініштерді
берілген күннен бастап бір күн ішінде қарайды.
Апелляциялық комиссия әрбір тұлғамен жеке тәртіппен жұмыс істейді.
Түсуші апелляциялық комиссия отырысына келмеген жағдайда оның
апелляцияға берген өтініші қаралмайды.
10.5 Апелляциялық комиссия өтінішті қараған кезде апелляцияға берген
оқуға түсуші жеке басын куәландыратын құжат көрсетуі тиіс.
10.6 Апелляциялық комиссиялардың шешімдері Комиссия мүшелерінің
жалпы санының көпшілік дауысымен қабылданады. Дауыстар тең болған
жағдайда Комиссия төрағасының дауысы шешуші болып табылады.
Апелляциялық комиссиялардың жұмысы төраға мен Комиссияның барлық
мүшесі қол қойған хаттамамен ресімделеді.
10.7 Қабылдау емтихандары мен кешенді тест өткізу тәртібін сақтау
үшін қабылдау емтихандарын қабылдау пункттеріне және ЖОО-на ҚР БҒМ
өкілдері жіберіледі.
11 Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бағдарламалары
бойынша оқуға қабылдау тәртібі
11.1 Білім беру бағдарламалары тобының бейіні бойынша: бір дұрыс
жауапты таңдаумен-кемінде 7 ұпай, бір немесе бірнеше дұрыс жауапты
таңдаумен – кемінде 7 ұпай, оқуға дайындығын анықтауға арналған тест
бойынша – кемінде 7 ұпай.
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Білім беру бағдарламалары тобының бейіні бойынша: бір дұрыс
жауапты таңдау-кемінде 7 ұпай, бір немесе бірнеше дұрыс жауапты таңдау –
кемінде 7 ұпай.
Ақылы негізде шығармашылық даярлауды талап ететін БББ топтары
бойынша магистратураға тұлғаларды қабылдау КТ және 7 – қосымшаға сәйкес
білім беру бағдарламалары тобының бейіні бойынша, шығармашылық
емтихандардың қорытындылары бойынша жүзеге асырылады: кемінде 50
ұпай, бұл ретте шет тілі бойынша – кемінде 25 ұпай, оқуға дайындығын
анықтауға арналған тест бойынша – кемінде 7 ұпай және шығармашылық
емтихан бойынша,әрбір шығармашылық емтихан бойынша кемінде 7 ұпай.
Әрбір шығармашылық емтихан бойынша ең жоғары ұпай саны 35 болуы
тиіс.
Докторантураға адамдарды қабылдау жалпыЕуропалық шет тілін
меңгеру құзыреттілігіне (стандарттарына) сәйкес және докторантуралық білім
бағдарламалары жүйесіның бейіні бойынша, түсу емтиханының
қорытындысы бойынша және мүмкін болатын 100 ұпайдан 50 ұпайдан кем
емес, жинаған шет тілін меңгергенін растайтын халықаралық сертификат
негізінде жүзеге асырылады.
11.2 Мемлекеттік білім беру тапсырысы бойынша оқуға конкурстық
негізде КТ және (немесе) түсу емтиханы және (немесе) шығармашылық
емтихандар бойынша ең жоғары ұпай жинаған тұлғалар қабылданады.:
1) қазақ немесе орыс тілінде оқытатын ғылыми-педагогикалық және
бейіндік магистратура үшін, оның ішінде шығармашылық дайындықты талап
ететін білім беру бағдарламалары жүйесі бойынша – 7-қосымшаға сәйкес
кемінде 75 ұпай;
2) ағылшын тілінде оқытатын магистратура үшін – 8-қосымшаға сәйкес
кемінде 50 ұпай;
Шет тілі (ағылшын, француз, неміс) бойынша тест тапсырғаны туралы
сертификаты бар тұлғаларға 50 ұпай есептеледі.
Мемлекеттік білім беру тапсырысы бойынша докторантураға оқуға
конкурстық негізде қабылдау емтиханы бойынша кемінде 75 ұпай жинаған
тұлғалар қабылданады.
11.3 Конкурстық ұпайлардың көрсеткіштері бірдей болған жағдайда,
докторантураға қабылдау кезінде білім беру бағдарламасы тобының бейіні
бойынша, неғұрлым жоғары бағасы бар тұлғалар басым құқыққа ие болады.
Одан кейін білім беру бағдарламасының бейініне сәйкес келетін ғылыми
жетістіктер ескеріледі: ғылыми жарияланымдар, соның ішінде деңгейлік
ғылыми басылымдарда; ғылыми әзірлемелер туралы куәліктер; ғылыми
стипендиялар, гранттар беру туралы сертификаттар; ғылыми конференциялар
мен конкурстарға қатысқаны үшін грамоталар/дипломдар.
11.4 Докторантураға, оның ішінде нысаналы оқу орындарына арналған
мемлекеттік білім беру тапсырысындағы игерілмеген орындар күнтізбелік
жылдың 5 қыркүйегіне дейін жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің білім
беру бағдарламалары топтары аясында ОВПО арасында қайта бөлу туралы
өтініш түрінде білім беру саласындағы уәкілетті органдарға қайтарылады.
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Біріншіден, жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің білім беру
бағдарламаларының тиісті тобына түсу емтихандарының нәтижелері бойынша
жоғары ұпай жинаған жоғары білім алушыларға арналған өтінімдер беріледі.
Жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің білім беру бағдарламаларының осы
тобына үміткерлер болмаған кезде қайта бөлу жоғары оқу орнынан кейінгі
білім берудің тиісті бағыты аясында жүзеге асырылады. Оқу аймағында
үміткерлер болмаған кезде қайта бөлу білім беру саласында жүзеге
асырылады. Игерілмеген жерлерді қайта бөлу уәкілетті органның бұйрығымен
күнтізбелік жылдың 30 қыркүйегіне дейін бекітіледі.
11.5 ПМПУ-дың қабылдау комиссиясы білім беру саласындағы уәкілетті
органға күнтізбелік 10 күн ішінде қабылдауды ұйымдастыру және өткізу
туралы қорытынды есепті, сондай-ақ магистратураға және докторантураға
түсуге бұйрықтардың көшірмелерін мемлекеттік білім беру тапсырысы
бойынша ұсынады.
12 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен жоғары оқу орнынан
кейінгі білімнің білім беру бағдарламаларына оқуға қабылдау
12.1 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен мемлекеттік білім беру
тапсырысына қатысу үшін үміткерлер ПМПУ-ге 25 тамызға дейін ұсынады:
1) өтініш (кез келген нысанда);
2) жоғары білім туралы құжат (түпнұсқа);
3) КТ сертификаты және қабылдау Ережесінің 14-тармағында
көрсетілген бағдарламалар бойынша тест тапсырғаны туралы сертификат
көшірмесі (бар болса) және БББ жүйесі бойынша ұпайлары көрсетілген,
емтихан тапсырғаны (шығармашылық) туралы үзінді көшірме (өзімен болса)
(магистратура үшін);
4) түсу емтиханы туралы ұпайлары көрсетілген үзінді көшірме
(резидентура үшін);
5) жалпы Еуропалық құзіреттіліктерге (стандарттарға) сәйкес шет тілін
білетіндігі туралы анықтама; шет тілін білетін білім беру бағдарламалары
жүйесіне түсу емтиханын тапсыру туралы үзінді (докторантура үшін);
6) еңбек кітапшасының көшірмесі (болса);
7) жеке басын куәландыратын құжат көшірмесі.
12.2 Мемлекеттік білім беру тапсырысына конкурс КТ, (не) БББ
жүйесіне түсу (шығармашылық) емтихандарына сәйкес өткізіледі.
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VI Оқу үдерісі
ПМПУ кредиттік оқыту технологиясы бойынша жоғары және жоғары
оқу орнынан кейінгі білім бағдарламалары бойынша маман даярлауды
қамтамасыз етеді.
Оқу үдерісін ұйымдастырудың негізгі міндеттері:
- білім көлемін біріздендіру;
- оқытуды барынша дараландыруға жағдай жасау;
- студенттердің өздік жұмысының мәні мен тиімділігін күшейту;
- бақылаудың тиімді және айқын жүргізілуі негізінде студенттердің оқу
жетістіктерін анықтау.
КОТ (кредиттік оқыту технологиясы) құрамына:
1) әр пән бойынша студенттер мен оқытушылардың еңбек шығынын,
академиялық жұмыстың басқа түрлерін бағалау үшін академиялық кредит
жүйесін енгізу;
2) студенттердің өз ЖОЖ-ын (жеке оқу жоспарын) қалыптастыруына
өздерін тікелей қатысуын қамтамасыз етіп, электронды пәндер каталогіне
(ЭКП) енетін пәндер мен (немесе) модульді таңдауына еркіндік беру;
3)пәнге тіркелу кезінде студенттің оқытушыны таңдауына еркіндік беру;
4) оқу жұмысына студентке мамандық бағытын (траектория) таңдауға
ықпал жасайтын эдвайзер тарту;
5) интерактивті оқыту әдістерін қолдану;
6)білім беру бағдарламасын игертуде студенттің өздік жұмысын
арттыру;
7) оқу үдерісін ұйымдастырып, білім беру бағдарламалар жүйесін
қалыптастыруда ЖМ-ке академиялық еркіндік беру;
8) оқу үдерісін ұйымдастыруда оқытушыға академиялық еркіндік беру;
9)оқуға қажетті оқу-әдістемелік материалмен қамтамасыз ету;
10) білім алушылардың оқу жетістігін бақылаудың тиімді әдістері;
11)әр пән бойынша және басқа оқу жұмысы түрінде де білім
алушылардың оқу жетістігін бағалау үшін деңгейлік ұпай жүйесін қолдану
кіреді.
13 Білім беру бағдарламалары мен оқу жоспарлары
13.1 Білім беру бағдарламасы дегеніміз – мақсаттарды реттейтін, білім
мазмұны мен көлемін, білім беру үдерісін жүзеге асырудың стратегиясы мен
тәсілін, курс, модуль меңгерудің дәйектілігі мен мерзімін, оқу нәтижесін
бақылау мен бағалауды құрастыратын, сонымен бірге құзыреттілік
қалыптастыратын, бакалавр/магистр/PhD докторы академиялық дәрежесін
алуға жетелейтін әдістемелік ұйымдастырушылық құжат.
ПМПУ БББ-сы кадрларға қажет, білім беру жүйесі мен еңбек
нарығының өзара байланысы ескеріле отырып, модульдік-құзыреттілік
ыңғайда, Кәсіби стандарт пен Ұлттық біліктілік аяда, қолданыстағы МЖМБС
және ПМПУ академиялық саясаты негізінде, дайындалады.
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Білім беру бағдарламаларын дайындау қазақстандық университеттерге
Еуропалық білім беру жүйесін енгізу негізінде, көп деңгейлі білім мазмұнын
түсіну ережесі, Дублин дескрипторларын, нарықтық талаптарды, білім беру
бағдарламаларын қалыптастырудың модульдік қағидасын қолдана отырып,
құзыреттілікке негізделген көзқарасты ескере отырып жүзеге асырылады.
Құзыреттілікке негізделген БББ дайындау мен іске асыруда болашақ
мамандарды даярлау сапасын арттыруға көмектесетін жұмыс берушілердің
қоятын талаптары ескеріледі.
Бағыт бойынша БББ-ны дайындау кезінде ЖМ мүдделі тұлғалар тобы
өкілдерін – жұмыс берушілер мен тұтынушыларды – тартады.
БББ сырттай бағалау БББ-ның халықаралық және ұлттық рейтингтеріне
қатысу арқылы, білім беру сапасын бағалау үшін тәуелсіз агенттіктердің
сараптамалық зерттеуі, білім беру ұйымдарынан, мүдделі тараптардан кері
байланыс, пікірлер, пікірлер алу арқылы жүзеге асырылады.
БББ басқару, дамыту, үздіксіз жетілдіруге университеттің БББ бастығы
жауап береді.
13.2 БББ дайындау кезеңмен жүзеге асырылады:
1) БББ жасау талаптарын талдау:
- жұмыс берушілер мен тұтынушылардың қажеттіліктері;
- оларды анықтау мақсатында еңбек нарығын білу;
- бәсекелестік ортаны қарап, білу;
- университеттің ішкі қоры мен мүмкіндіктерін талдау (МТБ,
қызметкерлер, ақпараттық-кітапхана, т.б.);
2) БББ құрылымы:
- БЖ тұжырымдамасын дайындау: ЖОО түлегінің бейнесі негізінде БББда күтілетін нәтижелерін анықтау;
- университет миссиясы, көзқарасы, құндылықтары мен стратегиялық
мақсаттарына сүйене отырып, БББ мақсаты мен міндеттерін анықтау;
- оқытылатын пәндер модулінің, стратегиялары мен әдістері, бағалау
тәртібінің өзектілігін түсіндіретін оқу бағдарламасының мазмұнын дайындау;
- БББ жасау;
- пәннің оқу-әдістемелік кешенін жасау;
- ішкі және сыртқы БББ сараптамасы;
- БББ мазмұнын жүйелеу;
- университеттің алқалық басқару құрылымдары отырысында бекіту;
- оқыту бағытын лицензиялау (болмаған жағдайда);
- БББ тізіліміне енгізу;
- аккредиттеуден өткізу.
13.3 БББ құрамы:
БББ құрамының бөліктері:
- мұқаба бет;
- бекіту парағы мен келісім парағы;
- БББ төлқұжаты (қолдану аймағы; БББ түлегінің бейнесі; мақсаты мен
міндеттері; оқу нәтижелері; түлектің біліктілік сипаты);
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- БББ құрылымы;
- оқытудың стратегиясы мен әдістері;
- оқу нәтижелерін бақылау мен бағалау;
- БББ-ның даму жоспары.
13.4 БББ оқыту нәтижесі Блум таксономиясын қолдану арқылы
қалыптастырылған бітіруші түлек бейнесі негізінде көрініс табады.
Оқу нәтижелері бакалаврдың БББ-дағы біліктілік сипатымен
байланысты болатындай, кәсіби қызметтің барлық түрінің қамтитындай,
бітірушінің білім деңгейі мен құзіреттілігіне қойылатын талаптарды
түсіндіретіндей Жоғары білімнің Еуропалық аядағы біліктілігінің Дублиндік
дескрипторына сәйкес құрастырылып жасалады
13.5 БББ-сы кәсіби құзіреттілікке толық ие болатын маман бейнесін
дайындау бағытында құрастырылады.
Осы орайда жоғары және жоғары білімнен кейін қалыптастыратын
құзыреттіліктер пәнге (кәсіби) қатысты, әр салалық (жалпы пәндік)
құзыреттіліктерге бөлінеді.
Бітірушының құзіреттілікті бейнесін қалыптастыратын жүйе бөліктері:
а) әр салалық құзыреттілік;
б) білім беру, тәрбиелеу, әдістемелік, зерттеу, әлеуметтік қарымқатынастық еңбек қызметін атқарудағы кәсіби құзыреттіліктер
13.6 Бітірушінің біліктілік сипаты:
а) кәсіби қызмет өрісі;
б) кәсіби қызмет аясы, нысаны;
в) кәсіби қызмет мәні;
г) кәсіби қызмет түрлері;
д) кәсіби қызмет міндеттері;
е) - білім беру қызметі саласындағы;
- оқыту, тәрбиелеу саласындағы;
- технологиялық оқу қызметі саласындағы;
- әлеуметтік педагогикалық қызмет саласындағы;
- тәжірибелік-зерттеу қызметі саласындағы;
- ақпараттық байланыстық қызмет саласындағы;
- басқарып ұйымдастыру қызметі саласындағы кәсіби қызметтік
міндеттер;
ж) кәсіби қызмет мазмұны.
БББ құрылымына:
а) ішкі мамандық бағыты (траектория);
б) БББ модульдерінің сипаты;
в)БББ-дағы оқу нәтижелерінің қалыптастырыратын құзыреттіліктермен
байланысқан қиылыс кестесі;
г) пәндер туралы мәлімет;
д) БББ көлемі бойынша жиынтық кесте кіреді.
13.7 БББ мазмұны қалыптасушы құзіреттіліктер көрсетілген модульмен
жасалуы керек. ECTS кредитіндегі модуль, оқу кезеңі, модуль құрайтын пән
коды мен атауынан тұратын модуль бірліктері, пәндер циклі (ЖБП, БП, ПД),
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міндетті компонентке, ЖОО компонентіне немесе таңдау бойынша
компонентке тиістілігі, кредит саны және әрбір пәнге қатысты бақылау түрі
көрсетілуі тиіс.
13.8 Оқыту стратегиясы мен әдісі:
- студенттердің жетістіктері мен білім беру бағдарламасының
ерекшеліктерін бақылау;
- білім беру бағдарламасының жаңашылдығы мен заманауилығы.
13.9 БББ-ға қатысты жұмыс берушінің талаптары қамтылған оқу
жоспары және элективті пәндер каталогі жасалады.
БББ Жоғарғы мектеп кеңесінің, университеттік әдістемелік оқу кеңесі
отырысында қаралып, талқыланады, жұмыс берушілермен келісіліп,
университеттің Ғылыми кеңесі отырысында бекітіледі.
13.10 БББ даму жоспары:
- разрабатывается на основе анализа реализации ОП.
- отражает современность и уникальность плана развития ОП, его
согласованность с национальными приоритетами развития и стратегией
развития вуза.
- содержит механизмы формирования и регулярного пересмотра плана
развития ОП и мониторинга его реализации.
- обсуждается на заседании комитетов ВШ по разработке ОП с
приглашением представителей заинтересованных сторон.
- БББ-ның іске асырылуына талдау беру негізінде жасалынады.
- мазмұны заманауи және бірегей, ұлттық даму басымдықтарына,
университеттің даму стратегиясына сәйкес болуы тиіс;
- БББ даму жоспарын қалыптастыру мен жүйелі қарастыру, жүзеге
асуын бақылау тетіктері болады.
- БББ жоспары жоғары мектеп комитеті отырысында қызығушылық
танытатын өкілдерді шақырту арқылы талқыланды
13.11 БББ-ны бақылау және мерзімді бағалау
БББ басшысы БББ-нің мониторинг нәтижесі мен кезеңдік бағалану
нәтижесіне талдау жасайды, онда қарастырылатындар:
- қоғам мен кәсіби орта қажеттілігінің өзгерісі;
- студент үлгерімін талдау;
- бітірту жұмысы мен еңбекке орналасу;
-жұмыс берушілердің бітіретіндердің дайындық сапасына көңіл
толымдығы;
- БББ мақсатына білім саласы мен студенттерді қолдау қызметінің
сәйкестігі;
- студенттердің БББ бойынша оқу мазмұнына көңіл толымдығы
13.12 Білім беру бағдарламасын бақылау мен бағалау нәтижесі бойынша
БББ басшысы БББ-ға өзгеріс пен толықтыру енгізу туралы Жоғары мектеп
кеңесінде қарауға ұсыныс береді.
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Оқу жоспарлары екі түрде жасалады:
1) жеке оқу жоспары;
2) жұмыс оқу жоспары (ОЖЖ).
ПМПУ-де әр БББ үшін элективті пәндер каталогі (ЭПК) жасалады.
ЭПК студенттерге жеке білім алу бағытын қалыптастыру үшін элективті
пәндерді таңдауға мүмкіндік береді.
ЭПК, ОЖЖ ПМПУ-дің Ғылыми кеңесінде бекітіледі.
13.13 БББ және ЭПК негізінде студент эдвайзер көмегімен ЖОЖ
жасайды.
ЖОЖ әр студенттің бөлек жеке білім алу бағытын көрсетеді. ЖОЖ-да
пәндер мен оқу іс-әрекетінің түрлері (практика, ғылыми-зерттеу/
эксперименттік зерттеулер, қорытынды аттестаттау түрлері), міндетті
компонент, университеттік компонент, қосымша компонент қамтылады.
Студент өзінің БББ-сын оқу жоспары мен элективті пәндер каталогі
негізінде құрастырылған ЖОЖ түрінде дербес жасайды.
Студенттің БББ-сы әр оқу жылы тәжірибесі бар, қажетті даярлықтан
өткен және оқу саласындағы оқу үдерісінің құрылымының сарапшысы –
кеңесші оқытушының көмегімен жасалады. Эдвайзердің негізгі міндеті оқыту жолын таңдауға көмектесу. Эдвайзер болмаған жағдайда, БББ
жетекшісі студенттерге өздерінің ЖОЖ-ын қалыптастыру туралы кеңес
береді. Эдвайзерлер саны БББ-дағы студенттер санына байланысты
белгіленеді. Эдвайзерлер ректордың бұйрығымен тағайындалады.
ЖОЖ құрастыру кезінде студент:
- КОТ-да оқу үдерісін ұйымдастыру ережелерімен танысуы;
- оқу пәндеріне тіркелу мен қайта тіркелу мерзімдерін сақтауы тиіс.
Студенттің ЖОЖ құрамына кіретін кредит саны тиісті семестрдегі оқу
жоспарымен БББ-да белгіленген кредит санымен сәйкес келуі керек.
Студенттің ЖОЖ-ы үш данамен жасалады, кеңесшімен келісіліп, мектеп
деканы бекітеді. Бекітілгеннен кейін бір данасы студентте қалады, екінші
дананы сертификаттауды ұйымдастыру үшін кеңесші арқылы ТО-не береді, ал
үшіншісі деканатқа тапсырылып, жұмыс оқу жоспарын құруға негіз болады.
Техникалық және кәсіптік не орта білімнен кейінгі, жоғары білім
негізінде қысқартылған оқу мерзімімен жоғары білім алушы:
1) міндетті түрде қайта есептеліп, транскриптіге енгізілетін, яғни өзі қол
жеткізген, бұрын игерген оқу деңгейінің білімдік нәтижесіне байланысты
өзінің ЖОЖ-ын қалыптастырады
2) ПМПУ-де дербес белгіленетін, қолданыстағы БББ негізінде өзінің
БББ-ның көлемі мен жеке оқу мерзімі болады.
13.14 Оқу үдерісін ұйымдастыруда әр пән көлемі академиялық кредиттің
бүтін санынан тұрады. Бұл орайда әр пән 5-тен кем емес академиялық
кредитпен бағаланады.
Пәнді 3-4 академиялық кредитпен бағалауға рұқсат етіледі.
Әр академиялық пән, дене шынықтыру, тіл пәндерін қоспағанда,
қайталанбайтын атаудан тұруы керек,
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Оқу пәні мазмұны Үлгілік оқу жоспарымен және/не жұмыс оқу
жоспармен (силлабустармен) нақтыланады.
ҮОЖ (Үлгілік оқу жоспары) ЖБП (жалпы білімдік пән) цикліндегі МК
(міндетті көмпонент) пәндері бойынша жасалады.
13.15 ПМПУ Білім бағдарламасының пәндері бойынша жұмыс оқу
бағдарламаларын (силлабустар) өзі дайындайды.
Жұмыс оқу бағдарламаларының (силлабустардың) түрі, құрылымы,
жасалу мен бекітілу тәртібі ПМПУ-дің ішкі құжаттарымен белгіленеді.
13.16 ПМПУ-да бір модуль көлемі дербес анықталады және оған екі не
одан да көп оқу пәні оқу жұмысының басқа түрінде берілген бір не одан да көп
пәнмен ұштастырылып, енгізіледі.
13.17 Кәсіби практика, дипломдық жұмыс (жоба), магистрлік/докторлық
диссертация (жоба) БББ-ның тиісті модульіне енгізіледі. Бұл ретте кәсіби
практиканың әрбірі түрлі модульге жатқызылады.
14 Оқу үдерісін ұйымдастыру
14.1 ПМПУ-де бір оқу жылы ішінде оқу үдерісін ұйымдастыру Ғылыми
кеңестің шешімімен бекітілген академиялық күнтізбеге негізделеді.
Академиялық күнтізбе оқу кезеңдерін, аралық және қорытынды
аттестацияны, кәсіптік практиканы және оқу жылындағы оқу жұмысының
басқа түрлерін, демалыс күндерін (каникулдар мен каникулдар) көрсетеді.
Оқу жылы академиялық кезеңдерден тұрады (семестр - 15 апта,
триместр - 10 апта, тоқсан - 8 апта), аралық аттестация кезеңі (емтихан
сессиясы), кәсіптік практика, демалыс. Соңғы оқу жылында оқу жылы
қорытынды аттестаттау кезеңін қамтиды. Әр академиялық кезең студенттерді
аралық аттестаттау кезеңімен аяқталады, 3 аптаға дейін. Оқу демалысы оқу
жылында кемінде 2 рет беріледі, олардың жалпы ұзақтығы кемінде 7 апта
болуы керек, соңғы курсты қоспағанда.
14.2 ПМПУ-дегі оқу үдерісі әр түрлі ұйымдастырушылық формалар мен
оқыту әдістерінің бір бөлігі ретінде жүзеге асырылады.
Оқу және бақылау іс-шаралары мыналарды қамтиды:
- аудиториялық сабақтар (дәріс, практикалық, семинар, студия,
лаборатория);
- сыныптан тыс жұмыстар (кеңестер, студенттің өздік жұмысы,
оқытушының жетекшілігімен студенттің өздік жұмысы);
- қашықтан оқу сақатары «on-line» және «off-line» режимінде оқыту
(видео
дәрістер,
мультимедиялық
дәрістер,
слайд-дәрістер,
телеконференциялар және бейнеконференциялар түріндегі сабақтар;
мультимедиялық технологияларды, ГАЖ технологияларын, модельдеу
модельдерін қолданатын виртуалды зертханалық сабақтар). және басқалары;
компьютерлік бағдарламалар (оқыту, ойын, зерттеу, тестілеу және т.б.),
компьютерлік модельдер бойынша сабақтар, қашықтықтан қол жеткізу
зертханаларындағы сабақтар, қағаз және / немесе электронды
тасымалдағыштардағы мәтіндерге сәйкес жұмыс ші технологиясы DOT;
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- кәсіптік практика, тағылымдама, ғылыми-зерттеу (тәжірибелікзерттеу) жұмыстарын жүргізу, қорытынды жұмыстарды (диплом, магистрлік
диссертация (жоба), докторлық диссертация) дайындау және жазу;
- оқу жетістіктерін бақылау (ағымдық және аралық бақылау,
коллоквиумдар, тесттер, курстық жұмысты қорғау, кәсіптік практика туралы
есеп, студенттің ғылыми-зерттеу (тәжірибелік-зерттеу) жұмысы, аралық
аттестация (емтихан, тест), қорытынды аттестация).
14.3 «On-line» режиміндегі оқу сабақтарына цифрлық технологияларды
(вебинарлар, бейнеконференциялар, Интернет арқылы хабар алмасу) қолдана
отырып, нақты уақыттағы оқу үдерісі кіреді.
«Оff-line» режиміндегі оқу сабақтары оқытушы мен студенттің
асинхронды байланысатын білім беру әрекеттесу үдерісін қарастырады
(электрондық пошта, оқытушының нұсқауы бойынша оқушының оқулықпен
жұмысы, аралық бақылау және (немесе) қорытынды бақылау).
14.4 Әр пән қорытынды бақылаумен аяқталады.
14.5 Кәсіптік практика - бұл студенттердің оқуының міндетті түрі.
Кәсіби тәжірибенің негізгі түрлері: оқу, педагогикалық, өндірістік, ғылымизерттеу және магистрант.
Оқу үдерісін ұйымдастыру кезінде кәсіби практиканы академиялық
кезеңнен бөлек, сонымен қатар академиялық кезеңмен қатар қолдануға рұқсат
етіледі.
Кәсіби тәжірибенің нәтижелері аралық аттестаттау нәтижелерін шығару
кезінде ескеріледі.
14.6 Студенттердің өздік жұмысы. Ол екі бөлікке бөлінеді: мұғалімнің
басшылығымен орындалатын өздік жұмыс - SROP және толығымен дербес
орындалатын бөлік - нақты SRO.
SRO-дің барлық көлемі студенттен күнделікті өз бетінше жұмыс істеуді
талап ететін тапсырмалармен расталады.
Оқу жұмысының барлық түрлері үшін оқушының оқытушымен және
СРО-мен байланыс жұмысы арасындағы уақыт арақатынасы сыныптағы
жұмыс көлемі әр пән көлемінің 30% -ынан кем болмауы керек.
Дене шынықтыру сабақтарына СӨЖ қосымша сағаттары қосылмайды.
14.7 Студент үй тапсырмасын өз бетінше орындай алуы, курстық жұмыс
және басқа ғылыми-зерттеу жобаларын жаза білуі керек.
Өздік жұмыстардың барлық түрлері міндетті түрде пәндердің оқу
жоспарында нақты тапсырмалар мен бағалау критерийлері көрсетілген.
СРБББ бекітілген кестеге сәйкес бөлінген сағаттар ішінде жүзеге асырылады.
14.8 Оқу сабақтары жұмыс кестелері негізінде құрастырылған бекітілген
кестеге сәйкес өткізіледі.
Оқу кестесі оқу жылының әр академиялық кезеңі үшін БББ, оқыту тілі
және оқу курсы бойынша жасалады. Оқу кестесі «Платонус» университетінің
ААЖ-де орналастырылған. Студенттер мен оқытушылар кестеге жеке
кабинеттерінде қол жеткізе алады.
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15 Оқу сабақтарына қатысуға тіркеу
15.1 Білім алушыларды пәндерді оқуға жазу (Enrollment) ЖМ-нің ОПҚ
және эдвайзерлердің әдістемелік және кеңестік көмегімен ТБ-мен
ұйымдастырылады.
15.2 Тіркеу кезеңі басталғанға дейін жоғары мектептер пәннің
сипаттамасын ПМПУ сайтында орналастыруға, ал сабақтардың алғашқы
күнінен бастап әрбір академиялық кезеңде - ААЖ-ға пәндердің толық оқуәдістемелік кешенін орналастыруға міндетті.
Жоғары мектептер эдвайзерлер (ғылыми жетекшілер) арқылы білім
алушыларға міндетті және элективті пәндердің саны мен мазмұны туралы
толық ақпаратты алдын ала ұсынуға міндетті.
15.3 Білім алушылар тіркелгенге дейін өзінің жеке оқу траекториясын
жасау үшін эдвайзерге жүгінуі қажет. Эдвайзер білім алушыларды оқу
жоспарымен және БББ-мен таныстырады, бірінші курс білім алушыларына
бірінші танысу аптасы, келесі курстарда 5 сәуірден кешіктірмей, оқу
жоспарлары мен таңдау бойынша пәндер каталогіне сәйкес пәндерді таңдау
үшін білім алушыларға кеңес, түсініктеме береді.
15.4 Білім алушы ЖООК және ТК аясында оқытудың жеке
траекториясын анықтау кезінде таңдайыны:
1) БББ бойынша негізгі пәндер;
2) БББ бойынша қосымша пәндер.
БББ бойынша негізгі пәндерді таңдау мен меңгеру тәртібі
пререквизиттердің болуын ескеру арқылы жүзеге асырылады.
БББ бойынша қосымша пәндерді таңдау мен игеру тәртібі аралас немесе
бейінді қосымша құзыреттіліктерді алу үшін, сондай-ақ білім алушының жеке
қажеттіліктерін өтеу үшін жүзеге асырылады.
БББ бойынша қосымша пәндер көлемі бекітілген БББ және ОЖЖ-ға
сәйкес анықталады. Бұл ретте БББ қосымша пәндерін білім алушылар ЖООК
және ТК пәндері аясында оқиды, олардың көлемі тиісті дәрежені немесе
біліктілікті беру үшін қажетті академиялық кредиттің жалпы көлеміне кіреді
15.5 Бірінші курс білім алушыларын ПМПУ-дың оқыту жүйесімен
таныстыру мерзімі академиялық күнтізбеде көрсетілген бейімделу аптасында
жүргізіледі. Бұл кезеңде кредиттік оқыту технологиясымен жалпы танысу
жүреді, әкімшілік өкілдерімен, ЖМ декандарымен, эдвайзерлермен (ғылыми
жетекшілермен), ТБ мамандарымен кездесу өткізіледі. ПМПУ-дың әрбір білім
алушысына сәйкестендіру нөмірі беріледі, олар өзінің ЖОЖ-ын тіркейді.
15.6 Бірінші курс білім алушылары тіркелу үшін тиісті негіздеме:
- ПМПУ білім алушылар қатарына қабылдау туралы бұйрық;
- семестр үшін төлем (Егер оқу ақылы негізде жүзеге асырылса).
15.7 Кеінгі курcтың білім алушылары келесі курс пәндеріне және
академиялық күнтізбеде көрсетілген тіркеу кезеңі ішінде әрбір академиялық
кезеңнің соңында қайта оқуға (Retake) тіркеледі.
15.8 Тіркелу үшін тиісті негіздеме:
- белгілі бір пәнді оқу үшін талап етілетін барлық пререквизиттен өту;
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- оқу ақысын төлеу бойынша қаржылық берешектің болмауы;
- кешенді медициналық тексеруден өту (оқу жылында кемінде бір рет).
15.9 Ақылы негізде білім алушылар жасалған шарттқа сәйкес оқу
ақысын төлейді.
15.10 Білім алушы оқу жоспары мен БББ-да қарастырылған кредит
санына тіркелуі тиіс. Білім алушы тіркеле алатын ең көп кредит саны ("Retake"
қоса алғанда) – әрбір семестрде кемінде 30 кредит; ал жазғы семестрде – 9
(тоғыз) кредит (бірақ үш пәннен артық емес).
Тіркеу кесте бойынша ОТ-де жүргізіледі.
15.11 Академиялық кезеңде білім алушыларға академиялық кредиттің аз
не көп мөлшерін игеруге жол беріледі.
15.12 Кешірек тіркелу тек ерекше жағдайда, білім алушының дер кезінде
тіркелу мүмкін еместігін түсіндіретін жеке өтінішімен ғана болады. Себебі
білім алушы ауырып қалуы (стационарда болуы) мүмкін немесе тиісті
анықтамамен,басқа құжатпен расталған басқа да оқыс жағдайлар болуы
мүмкін. Білім алушының өтінішін БББ басшысы, ЖМ деканы, академиялық
мәселелер жөніндегі департамент директоры қарап, оң шешім қабылданғаннан
кейін АС жөніндегі проректор қол қояды. Кеш тіркелу кезеңі – "Add/Drop"
кезеңі аяқталғаннан кейін бір апта.
"Add/Drop" қайта тіркеу кезеңінде (семестрдің бірінші аптасы) білім
алушылар кестенің соңғы нұсқасын қалыптастыруға міндетті. "Add / Drop"
кезеңінде олардың сабаққа қатысуы қатаң түрде әрі міндетті. Білім алушы
белгілі кезең аяқталғаннан кейін пәнге тіркеле алмайды.
15.13 Пәнді қайта өту ("Retake") барлық мамандық пен оқу түрінде
ақылы болады. "Retake"-ге тіркеу "Add/Drop"-ға қайта тіркеу кезеңінен
кешіктірілмей (семестрдің бірінші аптасы) жүзеге асырылады.
15.14 Құрамы аз білім алушылары бар БББ пәндерін есептемегенде,
міндетті пәндер үшін тіркелу саны: дәріске – 30 не одан көп адам, практикалық
сабаққа – 20-25 адам (тілдік, зертханалық – 15-ке дейін).
16 Оқу жүктемесін жоспарлау
16.1 ПМПУ-да білім беру қызметін жоспарлау мен ұйымдастыру
жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің МЖМБС-ға сәйкес
университет дербес әзірлеген БББ, академиялық күнтізбе, ОЖЖ және оқу
сабақтарының кестесі негізінде жүзеге асырылады.
16.2 Оқу жұмысының көлемін жоспарлау барлық түрдегі бір
академиялық кредитті 30 академиялық сағатқа теңестірілуімен орындалады.
Ал барлық түрдегі оқу жұмысының бір академиялық сағаты 50 минутқа тең.
Бір қазақстандық академиялық кредиттің еңбек сыйымдылығы (30
академиялық сағат) 1 ECTS(25-30 академиялық сағат) кредитіне сай келеді.
16.3 Білім алушының оқу жүктемесі оқу пәнін, жоғары білім беру
модулін немесе барлық білім беру бағдарламасын оқу үшін талап етілетін және
БББ-да белгіленген оқу нәтижесіне қол жеткізу үшін қажетті уақытпен
өлшенеді.
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Білім алушының оқу жүктемесі барлық оқу қызметін қамтиды:
аудиториялық және аудиториядан тыс сабақтар, оның ішінде қашықтықтан
оқыту сабақтары, кәсіптік практика, дипломдық жұмыс (жоба), өздік жұмыс
(СӨЖ), оқытушының жетекшілігіндегі өздік жұмыс (СОӨЖ).
Бір оқу жылының білім алушысының типтік толық оқу жүктемесі 60
академиялық кредитке, яғни 1800 академиялық сағатқа тең. Сонда білім
алушы бір семестр бойы 30 академиялық кредитті игереді.
16.4 Теориялық оқыту мен аралық аттестаттауды жоспарлау кредиттің
бірыңғай көлемімен жүзеге асырылады, яғни әрбір пәнге кредиттің жалпы
саны оны қарастыруды да, сондай-ақ осы пән бойынша аралық аттестаттау
нысандарын дайындауды да қамтиды.
16.5 Курстық жұмыс (жоба) пән бағдарламасын игеруге бөлінген сағатқа
не кредитке енгізіледі. Бұл ретте курстық жұмыс (жоба) жазу кеңесі СОӨЖ
есебінен көрсетіледі.
16.6 ОПҚ-ның педагогикалық жүктемесін жоспарлау жыл сайын
ПМПУ-дың Ғылыми кеңесі бекітетін ережелер негізінде академиялық
сағатпен және/немесе кредитпен жүзеге асырылады.
16.7 Оқытудың барлық түрі бойынша оқу үдерісін қамтамасыз ететін
БББ басшылары оқытушыларды ағымдағы оқу жылы аяқталғанға дейін бір ай
бұрын келесі оқу жылына арналған ОЖЖ-на сәйкес БББ пәндерін АИЖ-не
бекітуге міндетті.
16.8 Академиялық ағымдар мен топтар берілген пән мен оқытушыға
жазылған білім алушылардың жеткілікті саны және олардың
рентабельділігінің жеткілікті деңгейіне жету қағидасы бойынша қалыптасады.
Курсты ағымға бөлуге әр түрлі оқу бағдарламалары болған жағдайда
рұқсат етіледі. Саны аз топтарда берілген толықтыруды қамтамасыз ету үшін
оқу бағдарламалары сәйкес келген жағдайда әр түрлі мамандықтағы
студенттерді бір топқа біріктіруге болады.
16.9 Дәрісті ғылым докторы,(немесе) ғылым кандидаты, философия
докторы (PhD) және (немесе) бағыт бойынша ғылым докторы дәрежесі барлар,
(қауымдастырылған профессор (доцент), профессор) атағы барлар, тиісті
ғылым магистрі академиялық дәрежесі барлар немесе аға оқытушылар оқи
алады.
Дәрістерді оқуға және (немесе) оқу сабақтарының басқа да түрін өткізуге
ғылыми қызметкерлер, мәдениет, өнер, спорт еңбек сіңірген қайраткерлері,
шығармашылық одақтардың мүшелері және тәжірибелі мамандар тартылады.
Бұл ретте базалық білімнің немесе ғылыми дәрежелердің немесе
академиялық дәрежелердің оқылатын пәндерге сәйкес келуі міндетті болып
табылмайды және ЖМ кеңесінің ұсынысы бойынша ЖОО Ғылыми кеңесінің
шешімімен реттеледі.
Дәріскер (бағдарлама жетекшісі) студенттердің таңдауы бойынша
анықталады. Таңдау рәсімі: 2, 3, 4-курс үшін – алдыңғы оқу жылының екінші
жарты жылдығында, ал 1-курс үшін – ұйымдастыру аптасында өткізіледі.
Таңдау қорытындысы бойынша жоғары мектептің ОПҚ-ның оқу жүктемесін
жоспарлау үшін академиялық кезеңдер құрылады.
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Дәріскер пән бойынша оқу бағдарламасының жетекшісі болып
табылады, оның міндетіне пән бойынша барлық оқу-әдістемелік құжатты
дайындау, білім алушының пәннің оқу бағдарламасын меңгеруін бақылау
және талдау, "Платон"-ға ағымдағы және қорытынды бағаларды қою кіреді.
16.10 Дәрістік сабақ, әдетте, 30 және одан да көп адам санына есептеледі.
16.11 Семинар мен практикалық сабақтарды жоспарлау, әдетте, 20-25
адамды құрайтын академиялық топтарға жүзеге асырылады. Шет тілдері,
қазақ (орыс) тілі, ақпараттық-байланыс технология пәндері бойынша
практикалық сабақтар 15-25 адамға дейінгі топқа жоспарланады.
16.12 Зертханалық жұмыстарды және студиялық сабақтарды жоспарлау,
әдетте, 15-18 адамға дейін толымдылықпен кіші топтарға жүзеге асырылады.
16.13 Оқытушының басшылығымен білім алушылардың өздік жұмысы
және ағымдағы кеңестер 50 адамға дейін академиялық ағымға жоспарланады.
СОӨЖ оқытушының оқу аудиториялық жүктемесіне кірмейді.
16.14 Дипломдық жұмысқа (жобаларға), кәсіптік практикаға
жетекшілікті осы жұмыс түрлеріне сәйкес келетін жоғары, жоғары оқу
орнынан кейінгі білімі, ғылым докторы, ғылым кандидаты ғылыми дәрежесі
барлар, сонымен бірге философия докторы (PhD), мамандық бағыты бойынша
доктор дәрежесі, қауымдастырылған профессор, доцент, профессор ғылыми
атағы бар оқытушылар, практика мамандары атқарады.
16.15 Магистрлік диссертация (жоба), докторлық диссертация, ғылыми
тағылымдама, зерттеу практикасына жетекшілікті де ғылым докторы, ғылым
кандидаты, философия докторы (PhD), мамандық бағыты бойынша доктор
дәрежесі бар оқытушылар, қауымдастырылған профессор доцент, профессор
ғылыми атағы барлар; ғылыми зерттеумен белсенді айналысатын оқытушылар
мен білім алушының оқу бағытына сәйкес келетін ғылыми жарияланымы бар
ғылыми қызметкерлер, тәжірибелі мамандар жүзеге асырады.
Магистрант, докторанттың зерттеу тәжірибесіне, олардың ғылымизерттеу жұмысына (МҒЗЖ/, (ДҒЗЖ/) ғылыми жетекшілері басшылық етеді.
16.16 Аралық бақылауды (АБ) ауызша өткізу кезінде оқу жүктемесін
жоспарлау академиялық топқа, жазбаша мен тест бойынша өткізуді жоспарлау
академиялық лекке белгіленеді.
16.17 Қорытынды аттестаттауды аттестаттау комиссиясы өткізеді:
мемлекеттік емтихан бойынша:
- емтихан өткізудің дәстүрлі түрі бойынша-бір академиялық топта 15
адамнан артық емес;
- кешенді тестілеу түрінде емтихан өткізу кезінде-толықтылығын
жоғары оқу орны өз бетінше анықтайды;
- дипломдық жұмысты (жобаны) қорғау бойынша - күніне топта 10
адамнан көп емес;
- магистрлік диссертацияны қорғау бойынша-күніне 8-10 адамнан артық
емес.
16.18 АК сандық құрамы БББ бойынша білім алушылардың
контингентіне сәйкес анықталады. АК мүшелерінің сандық құрамы тақ санды
құрайды, бірақ 9 адамнан аспайды.
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АК отырысының ұзақтығы күніне 6 академиялық сағаттан аспауы тиіс.
Бір дипломдық жұмысты (жобаны) қорғау ұзақтығы бір білім алушыға
50 минуттан аспауы тиіс. Дипломдық жұмысты қорғау үшін білім алушы АК
алдында баяндаманы 15 минуттан артық жасамау керек.
Университеттің ОПҚ жұмыс көлемі атқаратын лауазымынан
туындайтын оқу, оқу-әдістемелік және ғылыми-зерттеу жұмыстарының
барлық түрлерін, оқу жоспары мен ғылыми-зерттеу және тәрбие жұмысының
жоспарларын орындау қажеттілігін ескере отырып бес күндік жұмыс аптасы
кезінде жеті сағаттық жұмыс күні көлемінде белгіленеді.
Бұл ретте оқытушылардың жылдық жүктемесі ОПҚ бекітілген штатына
және жалпы университеттің оқу жұмысының жылдық көлеміне байланысты
есептелген университет бойынша ОПҚ орташа жылдық оқу жүктемесі
негізінде анықталады.
16.20 ОПҚ-ның жоспарланған жұмыс түрлеріне оқу жұмысы, оқуәдістемелік жұмыс, ғылыми-зерттеу жұмысы, білім алушылармен тәрбие
жұмысы, кәсіптік бағдар беру және ұйымдастыру-әдістемелік жұмыс жатады.
16.21 Әр оқытушының жұмысын анықтайтын негізгі құжат оқу жылына
жасалатын жеке жоспар болып табылады.
1 жүктемеге, 0,75 жүктемеге, 0,5 жүктемеге немесе 0,25 жүктемеге
жұмыс істейтін оқытушылардың жеке жоспарлары бөлек жасалады және ЖМ
деканы бекітеді.
Оқу жылы ішінде жеке жоспарларға өзгерістер енгізілуі мүмкін.
Семестр мен оқу жылы аяқталғаннан кейін жеке жоспарда жұмыстардың
барлық түрлерінің нақты орындалуы белгіленеді.
16.22 Жоспарлау кезінде ОПҚ оқу жүктемесі оқу жылы ішінде біркелкі
бөлінеді. Бұл ретте жүктемесіз семестрді жоспарлау немесе тек аудиториядан
тыс жүктемені жоспарлау тыйым салынады.
ОПҚ-ның ең жоғары оқу жүктемесі оқу жылы үшін бір негізгі жүктемеге
1200 сағаттан аспауы тиіс.
Атқаратын лауазымына байланысты бір оқу жылына оқу жүктемесінің
ең аз көлемі ПМПУ-дың Ғылыми кеңесі бекіткен нормаларға сәйкес
жоспарланады.
16.23 Оқу жүктемесін жоспарлауда басшылыққа алыну қажет мәселелер:
- студенттің дипломдық жұмысына (жобасына), магистрлік
диссертацияға (жобаға), докторлық диссертацияға жетекшілік семестр сайын
(жылына екі рет) жоспарланатыны;
-магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысына (МҒЗЖ), докторанттың
ғылыми-зерттеу жұмысына (ДҒЗЖ) жетекшілік ету семестр сайын (жылына
екі рет) жоспарланатыны.
Есептерді тексеру, сараланған сынақ қабылдау мен кәсіби практикаға
жетекшілікті жоспарлау академиялық топ бойынша жүзеге асырылады.
Практика ұзақтығы аптамен анықталады. Осы мақсатта кредиттегі практика
көлемі академиялық сағаттағы практиканың тиісті түрінің еңбек
сыйымдылығына көбейтіледі және бір апта ішінде практикадағы студенттің
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жұмыс ұзақтығына, яғни 30 сағат (5 күндік жұмыс аптасында күніне 6 сағат)
немесе 36 сағат (6 күндік жұмыс аптасында күніне 6 сағат) бөлінеді.
МЕ/кешенді емтихан алдында шолу дәрістерін өткізу мамандық
бойынша МЕ дайындауға және тапсыруға бөлінген кредит (кешенді емтихан)
көлемінде орындалады, ал дипломдық жұмысты (жобаны), магистрлік
диссертацияны талдап, пікір беру дипломдық жұмысты (жобаны), магистрлік
және докторлық диссертацияны орындауға және қорғауға бөлінген кредит
көлемімен жүзеге асырылады.
16.24 Сағат бойынша сабақ беретін оқытушылардың оқу жұмысын
есепке алу және еңбегін төлеу нақты жұмсалған уақыт бойынша жүргізіледі.
Іссапар, науқастану, біліктілігін арттыруға жіберу,т.б. кезеңде
оқытушының сабақтарын ЖМ-нің басқа оқытушылары ауыстырып не
белгіленген тәртіпте сағаттық төлеммен өткізген жағдайда тұтас оқу
жүктемесінен босатылады. Оқытушы жұмысқа қайта оралған кезде оқу
жылының қалған кезеңіне оның оқу жүктемесі қайта бекітіледі.
16.25 Оқытушылардың білім алушылармен оқу жұмысы пәндерді қайта
оқу және жұмыс оқу жоспарларындағы академиялық айырмашылықты жою
кезінде қайта қабылдау және ауыстыру кезінде сағат бойынша ақы төлеу
шартымен төленеді (бекітілген кесте болған жағдайда).
17 Білім алушылардың оқу жетістіктерін бақылау
17.1 БББ іске асыру сапасын арттыру, академиялық әділдік қағидаларын
сақтауды қамтамасыз ету, ЖОО-да білім алушылардың оқу жетістіктерін
бағалаудың объективтілігі мақсатында оқыту және қорытынды бақылау
үдерістері бөлінеді.
17.2 Білім алушылардың оқу жетістіктерін бақылау жүйесі үлгерімнің
ағымдық бақылауын, аралық бақылауды, аралық аттестаттауды және
қорытынды аттестаттауды қамтиды (кесте.1).
Білім алушылардың оқу жетістіктерін бақылау деңгейлік ұпай әріптік
жүйе бойынша әр түрлі бақылау тапсырмалары негізінде оқитын пәндер
бойынша білім алушылардың білімін тексеру түрінда жүргізіледі (кесте. 2).
Барлық бақылау және білімді бағалау түрлерін оқытушы академиялық
күнтізбеге және жұмыс бағдарламаларына (силлабустарға) сәйкес жүргізеді.
17.3 Білім алушылардың үлгерімін ағымдағы бақылау әрбір тақырып,
бөлім, модуль бойынша оқытушы өткізетін оқу пәні бағдарламасына сәйкес
жүргізіледі және аудиториялық және аудиториядан тыс сабақтарда білімді
бақылауды қамтиды.
Білім алушылардың сабаққа қатысуын бақылауды пәндерді жүргізетін
оқытушылар жүзеге асырады.
17.4 Ағымдық бақылау бағасы (деңгейліктен өту бағасы) аудиториялық
сабақтардағы ағымдық бақылау бағасынан және аралық бақылау бағасынан
(аудиториядан тыс сабақтар) құралады. Деңгейліктен өту бағасы пән бойынша
қорытынды бағаның 60% құрайды.
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Ағымдық және аралық бақылау түрлері арасында ұпайларды бөлу. 3, 4,
5-кестелерде әрбір сабақ түрі мен бақылау түрі бойынша білім алушы алатын
ұпайлардың шамамен саны келтірілген. Ең жоғары ұпай тапсырманы сапалы
және уақытында орындаған жағдайда ғана қойылады. Тапсырманың сапасыз
орындалғаны үшін ұпай төмендетіледі. Оқытушы білім алушылардың білімін
ағымдық және аралық бақылаудың түрлері мен нысандарын, сондай-ақ әрбір
жұмыс түрі үшін ұпай санын өз бетінше таңдауға құқылы.
1-кесте – Бақылау түрлері мен нысандары
Бақылау түрі Пәннің
мазмұнымен Бақылау
анықталатын бақылау түрі
жүргізуші
Ағымдағы

Межелік

Аралық
Қорытынды

Фронтальды
және
тесттік
сауалнамалар:
бақылау
жұмыстары, есептер, СӨЖ
тексеру, лекциялар конспектісі,
оқу
және
қосымша
әдебиеттермен жұмыс, есептер,
жаттығулар және т. б.
Коллоквиумдар, қарапайым не
бағдарламаландырылған
бақылау жұмысы, семестрлік
тапсырма,
реферат,
тест,
курстық жұмыс, т. б.
Тест-емтихан, ауызша сұрау,
эссе, жоба қорғау, жазбаша
емтихан, т. б.
Мемлекеттік емтихан, бітіру
жұмысын қорғау

Сабақ
жүргізуші
оқытушы

Үлгерімі
мен
сабаққа қатысуын
есепке алу бойынша
алғашқы құжаттар
Оқытушының
журналы және/ не
электрондық журнал

Сабақ
жүргізуші
оқытушы

Оқытушы журналы
және
межелік
бақылау тізімдемесі

оқытушы

Емтихан тізімдемесі

Аттестациял
ық комиссия

АК хаттамасы

2-кесте - Төрт ұпайлық жүйе бойынша сандық эквивалентке сәйкес келетін білім
алушылардың оқу жетістіктерін бағалаудың әріптік жүйесі
Әріптік жүйе
бойынша баға
А
АВ+
В
ВС+
С
СD+
D
FX
F

Ұпай сандық
баламасы
4,0
3,67
3,33
3,0
2,67
2,33
2,0
1,67
1,33
1,0
0,5
0

% мазмұны
95-100
90-94
85-89
80-84
75-79
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
25-49
0-24

Дәстүрлі жүйемен бағалау
Өте жақсы

Жақсы
Қанағаттанарлық

Қанағаттанарлықсыз
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3-кесте – Студенттің сабаққа қатысуының деңгейлік бағалануы
р/с
№
1
2

3

Көрсеткіштер

Ұпайға шаққандағы
студент деңгейі
Сабақты босату
0
Сабақтың әр сағатына қатысуы, белсенді / белсенді емес От 1 до 100%
қатысуы; оқу әрекетіне енуі; сұрақтар қояды, мұқият
тыңдайды, тәртіпті бұзады / әдепті
Қашықтықтан өтетін сабақтар барысында: білім алушы От 1 до 100%
байланысқа онлайн / оффлайн түрінде түрлі платформалар,
мессенджер, электронды пошта немесе байланыстың басқа
түрлері арқылы шығады
4-кесте – Студенттің сабақтағы әрекетінің деңгейлік бағалануы

р/с
№
1
2
3

4

5

Көрсеткіштер

Ұпайға
шаққандағы
студент деңгейі
Сабақ үстінде оқу әрекетіне қатысқан жоқ
10% дейін
Сабақ үстінде оқу әрекетіне ара-тұра қатысты
10-25%
Сабақ үстінде оқу әрекетіне қатысты, студенттің оқу
26-50
әрекетінің
мазмұны
мен
ұйымдастырылуы
жұмылдыруды, өзгертуді, түзетуді талап етті.
Сабақ үстінде оқу әрекетіне қатысты, жауаптары толық,
51-75%
болмашы қателер жіберілді, қосымша сұрақтарға жауап
берді
Сабақ үстінде оқу әрекетіне белсене қатысты:
76-100%
- студент жауабы әдістемелік және теориялық
тұрғыдан негізделген, білімін нақты жағдаяттарда
қолдана алады
- студенттің алдағы әрекетке деген оң көзқарасы
нақты анықталған

5-кесте – Студенттің түрлі сипаттағы тапсырма орындауын деңгейлік бағалау
р/с
№
1

Көрсеткіштер

Ұпайға шаққан
студент деңгейі
Тапсырма орындалған жоқ немес жартылай орындалды,
0-25%
қателер жіберілген, материалды біледі, бірақ жеткілікті
емес
2 Тапсырмалар үлгі бойынша орындалған
26-50%
Тапсырмалар үлгі бойынша орындалған
3 Тапсырмалар қайта құрастырылған
51-89%
4 Тапсырма шығармашылықпен орындалған, әрекеттің
90-100%
жаңа түрі ұсынылған

дағы

17.5 Ағымдағы және аралық бақылау түрін пән ерекшелігіне
байланысты оқытушы құрастырады. Ағымдағы және аралық бақылаулар
коллоквиум, компьютерлік немесе матрикалық тестік сауалнамалар түрінде,
жазбаша бақылау жұмыстары, білім алушылардың пікірталасқа, дөңгелек
үстел, іскери ойынға қатысуларына, жағдаятты мысалдарды шешулеріне, т.б.
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байланысты өткізіле алады. Ағымдағы және аралық бақылау туралы ақпарат
силлабуста көрініс тауып, академиялық кезеңнің басында білім алушыларға
екертіледі.
17.6 Оқу жоспарымен қарастырылған курстық, есептік-графикалық
және тағы басқа жұмыстар емтихандық сессияның басталуынан бұрын
қорғалып, сол пән бойынша емтиханға рұқсат ретінде қарастырылуы тиіс. Осы
жұмыс түрлері бойынша бағалар рейтингіге рұқсат етілуін есептеуде
ескеріледі, сондықтан оқытушылар міндетті түрде АИС журналына ағымдағы
академиялық кезеңнің емтихандық сессиясының басталуына дейін қоюлары
тиіс.
17.7 Аралық бақылау бір академиялық кезеңнің ішінде кемінде екі рет
өтеді: семестрлік түрде – бір пән аясында теориялық білім берудің 7 (8) және
15-апталарда; триместрлік түрде аттестациялау аптасы (mid-term) деп
аталатын 5,10-апталарда. Аралық бақылаудың түрі мен мазмұнын оқытушы
белгілейді. Аралық бақылаудың нәтижелерін оқытушы аттестациялау
аптасының аяқталуынан бұрын электронды журналға енгізеді. Білім алушы
ағымдағы оқу үлгерімін емтихандық сессияның басталуына дейін көтере
алады.
17.8 Аралық бақылауды мерзімінен басқа уақыттарда тапсыру ерекше
жағдайларда ғана рұқсат етіледі.
Аралық бақылауды белгілі бір себептермен тапсырмаған білім алушы
СҚКО-на дәлелдейтін құжаттарын қоса өтініш жазады.
СҚКО-ның маманы білім алушының өтінішін ЖМ деканың,
академиялық мәселелер бойынша департамент директорының қарастыруына
жеткізеді, мәселе оң шешімін тапқан жағдайда академиялық мәселелер
жөніндегі проректор қол қояды.
Өтініш негізінде ЖМ деканы білім алушының аралық бақылауға
жіберілуі туралы өкім шығарады да, оны СҚКО-на жеткізеді.
СҚКО маманы деканның өкімін ОТ жеткізеді, оның негізінде аралық
бақылауды тапсыру үшін жеке тізімдеме жасап, оны СҚКО жібереді. Жеке
тізімдемедер бір мезгілде 3 пәннен артық берілмейді.
Білім алушы өтініш жазылғаннан бастап үш күн ішінде аралық
бақылауды СҚКО-на тапсыру үшін жеке тізімдеме алады.
Оқытушы аралық бақылауды БББ жетекшісі қол қойып, ЖМ деканымен
келісілген кезде ғана қабылдайды.
Оқытушы білім алушының бағасын электронды журналға енгізеді де,
аралық бақылауға арналған жеке тізімдемені ОТ өзі тапсырады.
ОТ мамандарына студенттерден жеке тізімдемедерді қабылдауға,
сондай-ақ БББ жетекшісінің және ЖМ деканының қолы болмаған жеке
тізімдемедерді қабылдауға тыйым салынады.
18 Қорытынды бақылау
18.1 Қорытынды бақылау аралық аттестациялау кезеңінде өтеді.
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Білім алушыларды оқу пәндері бойынша бағдарламаны меңгеру сапасын
бағалау мақсатында академиялық күнтізбеға сәйкес аралық аттестациялау
емтихандық сессия деп аталатын кезеңде іске асырылады.
Емтихан сессиясының ұзақтығы және емтихан саны ОЖЖ бекітілген
мамандықтар мен академиялық күнтізбеге сай анықталады.
ПМПУ-де емтихандық сессия әр академиялық кезең соңында
қарастырылған. Жазғы семестрді енгізу кезінде жазғы емтихандық сессия
өтеді. Әр сессияны өткізу үшін 1-3 апта беріледі, жазғы сессияға кемінде 6 апта
беріледі.
18.2 Қорытынды емтиханның өтуі мен ұйымдастырылуы ЖМ деканы
мен офис тіркеушілердің жауапкершілігіне артылады.
Офис тіркеуші емтихандық сессия кестесін қалыптасқан түрде оқу
жоспары және академиялық күнтізбе негізінде аралық аттестациялаудан 15
күн бұрын жетекшілік ететін проректордың бекітуімен құрастырады. Кестені
құрастыру барысында ОТ және декан оларда тиісті проктордың болуын
бақылайды.
Емтихан болатын пән бойынша тәжірибелік, зертханалық сабақ
жүргізетін ассистент, тьюторлар емтихан алушыға бақылаушы (проктор) бола
алмайды.
18.3 Ауызша емтихан өткізіп, жұмысты тексеру үшін сол пәннен
біліктілігі бар, бірақ осы академиялық топта (лекте) сабақ жүргізбеген жетекші
профессор, доценттер ішінен тәуелсіз емтихан қабылдаушы тағайындалады.
Емтихан қабылдау ісіне қатысы жоқ басқа білім берушілерге офис
тіркеушісінің жазбаша рұқсатынсыз қатысуға болмайды.
18.4 Пәнді оқу барысында бірнеше академиялық кезең бойы оқытылған
пән бөлімдері бойынша қорытынды бақылау жүргізіледі.
18.5 Білім алушылар оқу жұмысы және жеке оқу жоспарларына сәйкес
бекітілген пән бағдарламасы бойынша барлық емтиханды тапсыруы керек.
Академиялық кезеңнің басында университеттің Ғылыми кеңесінде әр
оқу пәні бойынша емтихан алу түрі мен реті белгіленеді.
Аралық аттестаттау ауызша, жазбаша, тест түрінде, билет бойынша,
кешенді немесе аралас емтихан түрінде жоғары мектептің кеңесі отырысында
бекітілген соң өткізіледі.
18.6 Білімді бағалау өлшемі материалын өткізілген оқыту бағдарламасы
бойынша оқу пәнінің оқытушысы немесе оқытушылар тобы құрастырады.
Емтихан тапсырмалары түрлері мен мазмұнын сабақ жүргізетін
оқытушы белгілейді, ЖМ кеңесінің отырысында бекітіледі. Тапсырмалар
«дұрыс/бұрыс» деген, көп жауаптың ішінен бірін таңдау сияқты жауапты
талап ететін, ойтолғау жазу сияқты, т.б. түрде болады. Жазбаша емтиханның
жалпы уақыты әр студентке 1 сағаттан болуы керек.
Емтихан билеттері білім алушының оқыту бағдарламасы бойынша оқу
жетістіктерін бағалауға мүмкіндік беруі тиіс. Бір билетте пән тарауы бойынша
кемінде 3 сұрақ қамтылады. Сұрақтар студенттің теориялық білімін де,
тәжірибелік дағдыларын да анықтауға мүмкіндік беретіндей нақты қойылуы
тиіс.
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Емтихандық тест материалдарын оқытушы тест құрастыру
нұсқаулығына сәйкес құрастырып, бекітілгеннен кейін емтихандық сессия
басталмастан бір ай бұрын АИЖ-не орналастыртқызады.
Бақылаудың тест материалына ашық, жабық, бір немесе бірнеше дұрыс
жауабы бар сұрақ түрлері енеді. Қорытынды бақылау үшін бір пәннен
тапсырманың жалпы саны 1 кредитке 60 тапсырмадан кем болмауы тиіс.
Емтиханды тест түрінде жүргізу үшін бір пәннен кемінде 20 тапсырма
құралады.
18.7 Бір уақытта курс бойынша кешенді (компьютермен) тест түрін де
өткізуге болады. Компьютерлік тестпен өтілетін пәндер тізімін БББ жетекшісі
құрастырып, ЖМ деканы бекітіп, ағымдағы семестрдің бірінші аптасында ОТне жіберіледі.
Кешенді тест алынатын пәндерді жинақтау аралас мазмұнда, оқу
жоспарының бір цикліне не компонентіне жататын пәнмен байланысты болуы
керек. Бір пәннен кешенді тест тапсыруға берілетін уақыт – 1 сағат.
Кешенді тест бір емтихандық аптада – 3 пәннен, 2 рет қана өткізілуі тиіс.
18.8 Ауызша және жазбаша сұрақтар қамтылатын емтихан саны
семестрлік сессия аясында 2 емтиханнан артпауы тиіс.
Емтиханның ауызша түрінде бір күнде 2 не одан да көп емтихан алуға
болмайды. Тест түрінде екі не одан да бағыттағы не мазмұны жақын пәндер
бойынша кешенді емтихан құрастыруға болады.
18.9 Аралық бақылауға сондай-ақ практиканың барлық түрі бойынша
соңында қорытынды бақылау енеді. Практика бойынша қорытынды бақылау
кәсіпорын/ұйым жетекшілерінің, ПМПУ-де бекітілген жетекшілердің және
практика бойынша есеп қабылдайтын комиссия мүшелерінің пікірлері
ескеріле отырып қойылады.
Кәсіби практика қорытындысы бойынша білім алушылар есеп береді,
оны жетекшісі мен кеңесшісі тексергеннен кейін, білім алушы ЖМ деканы
құрған комиссия алдында қорғайды. Қорғау нәтижелері дифференциалды
есеппен қарастырылған бағалаудың деңгейлі ұпайлық әріптік жүйесімен
қойылады.
Практика бойынша бір жетекші тағайындалған болса, көрсетілген есеп
пен білім бойынша баға қойылады.
Практика бойынша екі жетекші болса, баға практика өтілген база
жетекшісінің қойған қорытынды бағасның 40%-ы, ЖОО жетекшісі қойған
қорытынды бағының 60%-ы есептеліп, нақты қорытынды баға қойылады.
Практикадан өтпеген, практика бағдарламасын орындамаған, қорғау
кезінде «қанағаттанарлықсыз» баға алған білім алушы келесі академиялық
кезеңге немесе жазғы семестрге теориялық оқуға және практикаға қайта
жіберіледі.
18.10 Білім алушы әр пән бойынша деңгейлік бағасын межелік 50
ұпайдан төмен алмаса, аралық аттестаттауға (емтиханға) жіберіледі.
Межелік бағаға білім алушының ағымдағы, аралық бақылауда және жеке
қосымша жұмыстан алған ұпайларының қосындысы кіреді.
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18.11 Офис тіркеуші «Платон» жүйесіндегі білім алушылардың БББ
аясындағы оқу түрін, оқу тілін, курсын көрсетіп, деңгейліктен өту жиынтық
тізімдемесін жасап, ЖМ деканына жібереді. ЖМ деканына емтихан
сессиясының басталуына дейін жіберілген офистік тіркеушінің жиынтық
тізімдемесі және бухгалтерияның оқу ақысын төлеу туралы мәліметі негізінде
ЖМ деканы сессияға жіберу туралы өкім шығарады. Емтихандық сессияға
жіберу туралы өкімде білім алушының аты-жөні, курсы, оқыту тілі, БББ
көрсетіледі.
18.12 Деңгейліктен өтудің оң бағасы (50% ) жоқ білім алушылар сол пән
бойынша аралық аттестациядан өтуге (емтиханға) жіберілмейді.
Курстық жұмыс (жоба) қорғамаған білім алушылар сол пән бойынша
аттестациядан өтуге (емтиханға) жіберілмейді.
Оқу бойынша төлемдік қарызы бар білім алушылар емтихандық
сессияға жіберілмейді.
Білім алушы «Платон» АИЖ-сінен оқу ғимаратының қол жетімді
орындарынан, мобильді қосымша арқылы деңгейлік ұпай жинауы туралы
ақпарат ала алады.
18.13 Білім алушылар емтиханға кешікпей келу керек.
18.14 Білім алушы емтиханға келмей қойған жағдайда емтихан
қабылдаушы тізімдемеде «келген жоқ» деген белгі қояды.
Белгілі себептерге байланысты емтиханға келмеген білім алушыға жеке
кесте бойынша емтихан тапсыруға рұқсат етіледі. Білім алушы СҚКО-ға
сессияны ұзату туралы өтініш жазып, ауырғандығы, дүниеге бала келуі, жақын
адамдарының өлімі, іссапар туралы, т.б. себептік құжаттарды қоса береді.
СҚКО маманы білім алушының өтінішін ЖМ деканына, АС жөніндегі
департамент директорына жібереді, оң шешім қабылданған жағдайда АС
жөніндегі проректор қол қояды.
Өтініш негіздемесінде ЖМ деканы емтихандық сессияны ұзарту туралы
өкім шығарып, СҚКО-ға жібереді.
СҚКО маманы декан өкімін ОТ-не жібереді, соның негідемесінде ОТ
маманы емтихан тапсыру үшін жеке тізімдеме жасайды да, оны СҚКО
жібереді. Бір мезгілде 3 пәннен артық емес жеке тізімдеме берілуге рұқсат
етіледі.
Білім алушы өтініш жазған күннен 3 күн ішінде СҚКО емтихан тапсыру
үшін жеке тізімдеме алады.
ОТ жоғары мектеп деканымен келісіліліп, Академиялық мәселелер
жөніндегі проректоры бекіткен емтихандардың жеке кестесін құрастырады.
18.15 Емтиханға белгілі себептермен келмеген білім алушылар үшін
емтихан сессиясын тапсыру каникул кездері келесі академиялық кезеңге дейін
немесе жазғы семестрде жүзеге асырылады. Жеке кесте бойынша емтиханды
прокторлар жұманың соңына қарай аптасына бір рет қабылдайды.
Жеке тізімдемеге ЖМ деканымен келісіліп, БББ жетекшісінің қолы
қойылған жағдайда ғана оқытушы емтихан қабылдайды.
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Оқытушы АИЖ электронды журналына білім алушының алған бағасын
енгізеді де, жеке тізімдемені әрі қарай ОТ-ге жеткізу үшін өзі СҚКО-ға
тапсырады.
18.16 ОТ мамандарына студенттерден жеке емтихан тізімдемелерін және
БББ жетекшісі мен ЖМ деканының қолынсыз қабылдауға тыйым салынады.
18.17 Әр пән бойынша емтихан аяқталған соң білім алушыларға олардың
оқу жетістіктерін бағалау болып табылатын қорытынды баға қойылады.
Әр пәннен қорытынды баға студенттің ағымдағы, аралық және
қорытынды ұпайларының нәтижесінің жиынтығы болып табылады. Ағымдағы
және аралық бақылау бағасы пән бойынша білімнің 60%-дық қорытынды
бағасын, қорытынды бақылаудың бағасы (емтихан) 40 %-ды құрайды.
Қорытынды баға емтихан тізімдемесіне қойылады. Оң баға білім
алушының оқу пәні бойынша кредит жиынын көрсете отырып, емтихан
тізімдемесіне енгізіледі.
18.18 Қорытынды бақылау нәтижесімен келіспейтін білім алушы ЖМ
деканы атына емтиханнан кейін келесі күннің сағат 13:00-ге дейін
апелляциялық өтініш жаза алады.
Өтініш қаралғаннан кейін декан кеңейтілген апелляциялық комиссия
құру туралы өкім шығарады, сол комиссия өтініштің негізделгенін қарап,
шешім шығарады. Апелляция хаттамасына комиссия мүшелерінің
барлығының қолы міндетті түрде қойылады.
Білім алушының жауап парағында қойылған сұрақтың қателігі
көрсетілген жағдайда немесе сұрақ пән бойынша оқу бағдарламасына сәйкес
келмеген жағдайда ғана апелляция қарастырылады.
Ректордың бұйрығы бойынша апелляцияға пән бойынша біліктілігі
сәйкес келетін оқытушылардан қалыптастырылған апелляциялық комиссия
емтихандық сессия кезеңінде 24 сағат ішінде өтінішті қарастырып, бағаны
қайта қарастыру немесе алдында алған бағаны сол қалпында қалдыру туралы
шешім қабылдап, комиссия отырысы туралы хаттама құрастыруы тиіс.
Апелляциялық комиссия шешімі білім алушының жазба жұмысын қайта
қарауына немесе емтиханың тест түріндегі нәтижесіне негізделінеді. Егер
білім алушы апелляция нәтижесінде емтихандық бағасынан төмен баға алса,
транскриптіге енгізіліп, GPA саналатын кезде соңғы бағасы есептеледі.
Апелляциялық комиссияның шешімін АС жөніндегі проректор
бекіткеннен кейін офистік тіркеуші апелляция нәтижесін енгізеді.
18.19 F «қанағаттанарлықсыз» бағасы емтихан тізімдемесіне ғана
жазылады.
«FХ» белгісіне сәйкес «қанағаттанарлықсыз» деген баға алып қалған
жағдайда білім алушы оқу пәнін/модулін бағдарламасын қайта өтпей-ақ
қорытынды бақылауды қайта тапсыруға мүмкіндігі бар.
«F» белгісіне сәйкес «қанағаттанарлықсыз» деген баға алып жатқан
жағдайда білім алушы сол оқу пәніне/модуліне қайта жазылып, оқу
жұмысының барлық түрлерін бағдарламаға сәйкес орындап, қорытынды
бақылауды қайта тапсырады.
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Аралық аттестаттау кезеңінде білім алушы оқу пәні (модулі) бойынша 3
ретке дейін емтиханды қайта тапсыра алады.
Егер үшінші рет «қанағаттанарлықсыз» деген бағаға сәйкес келетін FX
немесе F бағаларын алған жағдайда, білім алушы «қанағаттанарлықсыз» деген
бағалардың санына қарамастан ЖОО-дан шығарылады да, сол пәнге қайта
жазылу мүмкіндігінен айырылады. Солай бола тұра білім алушы еркіне
байланысты басқа ЖОО-ға немесе «қанағаттанарлықсыз» деген баға алған пән
оқытылмайтын басқа білім беру бағдарламасына ауыса алады, бұған тек
жалпы білім беру пәндері жатпайды.
18.20 ЖОО-дан шығарылған білім алушыға ЖОО-ның бірінші
жетекшісінің қолы қойылып, мөр басылған транскрипт беріледі.
Транскритіге міндетті түрде білім алушы оқыған барлық оқу пәндері мен
модульдері жазылып, қорытынды бақылау бойынша (емтихан) барлық
бағалары, «қанағаттанарлықсыз» FX немесе F деген бағалары да, көрсетіледі.
18.21 Офистік тіркеуші топтағы студенттердің межелік деңгейден
жоғары нақты абсолюттік бағалардың пайыздық бөлінісін көрсететін бағалау
кестесіне қарап, білім алушылардың аралық аттестациядан өту нәтижелерінің
мониторингісін және оның талдауын үнемі жүргізеді.
18.22 Ағымдағы курстың емтихандық сессиясы қорытындысы бойынша
Офистік тіркеуші білім алушының оқу жетістігі деңгейінің орта есеппен
алғандағы бағасының көшіру ұпайын есптейді.
Курстан курсқа өту үшін көшу ұпайының төмен мөлшері университеттің
ғылыми кеңесі шешімімен белгіленеді.
18.23 Офистік тіркеуші емтихандық сессия қорытындылары бойынша
жинақ тізімдемесін қалыптастырып, оны ЖМ деканына сессия аяқталғаннан
кейін бір апта ішінде ұсынады.
Өту ұпайының төмен мөлшерін жинаған білім алушылар ЖМ
деканының ұсынысы бойынша ректордың бұйрығымен келесі курсқа
көшіріледі.
ЖМ деканы жинақ тізімдемесі негізінде білім алушыларды курстан
курсқа көшіру туралы қызметтік жазбаны ағымдағы оқу жылының жазғы
сессиясы аяқталғаннан соң 2 апта ішінде ұсынады.
Өту ұпайының төмен шамасын жинай алмаған білім алушы оқу
курсында қайта қалдырылады.
18.25 Курс бағдармасын толық көлемде орындаған, бірақ өту ұпайының
төмен шамасын жинай алмаған білім алушыға үлгерімдік орташа (GPA)
ұпайын көтеру мақсатында жазғы семестрде жекелеген пәндерді ақылы түрде
оқып, солар бойынша емтиханды қайта тапсыру мүмкіндігі беріледі.
Емтиханды қайта тапсыруда жақсы нәтиже алып жатса, қорытынды баға
қайта есептеліп, емтихан тізімдемесі мен транскриптіге жазылады.
Үлгерімнің орташа ұпайын есептеуде оқу пәні бойынша соңғы баға
қаралады.
Транскриптіге білім алушының барлық қорытынды бағасы емтиханды
қайта тапсыруда алған оң бағасы қоса есептеліп, енгізіледі.

51

18.26 Курсқа қайта қалдырылған білім алушы бұрын қабылданған
немесе жаңадан қалыптастырылған жеке оқу жоспарымен оқытылады.
18.27 Өту ұпайының төмен шамасын жинаған және келесі курсқа
көшірілген білім алушы академиялық қарызы болған жағдайда сол пәндерді
ақылы түрде қайта оқып, қарыздарын жояды.
Аралық аттестаттаудағы оң бағалар оқу пәні бойынша меңгерілген
кредитті есептеуге негіз болып, білім алушының транскриптісіне жазылады.
18.28 Егер білім алушы қорытынды бақылауда (емтиханда)
«қанағаттанарлықсыз» деген баға алса, пән бойынша қорытынды баға
есептелмейді және сол пән бойынша кредит есептелмейді.
18.29 Білім алушыға оқу пәнінен (модулі) ,басқа оқу түрінен және БББсын оқып бітіруі бойынша академиялық кредит бөлу, негізінен, жақсы баға
алған кезде ғана іске асады.
18.30 Білім алушының білім алуда қолжеткізген нәтижесі мен алдыңғы
басқа оқуда және басқа шартты білім беру ұйымында алған оң бағалары
игерілген академиялық кредит болып есептеледі.
18.31 Ауысу, оқуға қайта кіру кезінде шартты, шартты емес білім беру
ұйымдарында алынған білімдік нәтиже академиялық кредиттің бір БББ-сынан
екіншісіне, бір оқу орнынан екінші оқу орнынан ауысқан кезде, есептеледі.
18.32 Барлық академиялық кредит пен білім алушының шартты, шартты
емес білім беру ұйымында алған оқу нәтижесі өмір бойы жинақталады.
19 Практиканы ұйымдастыру және өту
19.1 ПМПУ білім алушыларының негізгі және міндетті практика түрі
оқу, педагогикалық, өнеркісіптік, зетрреу және дипломалды практикалар
болып табылады.
Практиканың барлық түрлері практика өту талаптарын қамтитын
Практика бағдарламаларына сәйкес өтіледі. Практиканы ЖМ ОПҚ бейінін,
кәсіпорын, ұйым сипатын ескере отырып құрастырып, ЖМ ОӘК бекітіледі.
Практиканы ұйымдастыру барлық кезеңдерде білім алушылардың
кәсіби дағдыларын үздіксіз меңгеруіне бағытталуы және бітірушілердің
дайындық деңгейі талаптарына сәйкес болуы тиіс.
19.2 Білім алушылардың оқу практикасы университетің бөлімшелерінде
немесе білім беру ұйымдарында өткізіледі.
Білім алушылардың өнеркәсіптік және педагогикалық практикасы
негізінен, практика базасы болып табылатындай келісімшартқа отырған
сәйкес білім беру ұйымдарында өткізіледі.
19.3 Практика өту мерзімдерін оқу жоспары мен академиялық күнтізбеға
сәйкес университеттің оқу-өнеркәсіптік және ұйымдарын – практика базалары
мен білім алушылардың дайындық деңгейін ескере отырып ЖОО
тағайындайды.
БББ оқу жоспарында практиканың әр түрі бойынша кредит саны
анықталады. Білім алушылар тиісті практика түрлеріне тіркеледі де, оны
өздерінің жеке жоспарларына енгізеді. Практика нәтижелерін білім алушы
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практикант жазбаша есеп ретінде рәсімдеп, оны ЖМ деканы бекіткен
комиссия алдында қорғайды. Білім алушының практика өту нәтижесінің
бағасы тоериялық оқыту бағасына теңестіріледі, шәкіртақы тағайындау
кезінде және жалпы GPA есептелетін кезде, сондай-ақ білім алушыны келесі
оқу жылына көшіруде ескеріліп, практика бойынша тізімдемеге енгізіледі.
19.4 ЖМ Кеңесінде практиканың жалпы қорытындысы шығарылады.
Педагогикалық практиканың нәтижелері қорытынды конференцияда
қарастырылады, білім алушының баяндамасы тыңдалады. Педагогикалық
практика бойынша қорытынды бағаны комиссия қояды. Зерттеу және
өнеркәсіптік практика нәтижелері жазбаша есеп ретінде рәсімделіп, ЖМ
комиссиясына ұсынылады.
20 Жазғы семестрді ұйымдастыру және өту
20.1 Жалпы ережелер
Университетте 6 апта аралығында қосымша оқыту қажеттігін шешуде,
академиялық қарызды не оқу жоспарындағы оқу айырмашылығын жою үшін,
оқу пәндерін меңгеру үшін, басқа ұйымдарда білім алушылардың игерген
білімдік кредиттерін өзі оқитын жоғары және/немесе жоғары оқу орнынан
кейінгі білім беру ұйымдарында міндетті түрде қайта есептетеу үшін,
үлгерімнің орташа ұпайын (GPA) көтеру үшін аралас немесе қосымша білім
беру бағдарламасын, соның аясында қос дипломды білім беруді игеру үшін
жазғы семестр енгізу рұқсат етіледі (бітіруші топтан басқалары үшін).
20.2 Бітіруші курстың білім алушысы академиялық қарызын екінші жыл
қайта оқу кезінде кредит санына байланысты және/немесе академиялық
кезеңде жояды.
Білім алушы 20-ға жуық кредитке тіркеле алады.
20.3 Жазғы семестрдің ұзақтығы БББ акдемиялық күнтізбенің оқу
үдерісімен және оқитын курсқа сәйкес анықталады.
20.4 Жазғы семетрге өтуге құқысы бар білім алушылар:
- «жақсы», «үздік» оқитындар (қосымша жеделдетіп оқу үшін, соның
ішінде басқа да жоғары оқу орындарында білім алушылар да);
- деңгейлік бақылау нәтижесі бойынша аралық аттестациялауға
жіберілмегендер;
- өткен академиялық кезеңдерде академиялық қарыздары барлар;
- курс бағдарламаларын толық көлемде орындағандар, курсқа көшу үшін
үлгерімнің орташа ұпайын (GPA) көтеру мақсатында жекелеген пәндерді
қайталап оқу есебінен тиісті межелік ұпай жинамағандар (мемлекеттік
емтихан тапсырылатын «Қазақстанның қазіргі заман тарихы» пәнінен басқа);
- оқуға қайта кіру, ауысу, қайта оралу кезінде академиялық қарыздары
барлар;
- басқа жоғары оқу орындарынан академиялық ұтқырлық аясында білім
алушылар.
20.5 Жазғы семестрдегі білім беру тиісті оқу қызметі түрлерін
қарастырады:
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Мамандыққа қатысты оқу жоспарындағы пәндерді меңгеру;
кәсіби
ой-өрісін
кеңейту
мақсатында
университет
мамандықтарында оқитын кез келген оқу курсын игеру;
кеңес алу;
емтихан тапсыру мен ағымдық, аралық бақылаудың өзге түрлері
20.6 Қайта қабылдау кезінде академиялық айырманы жою мақсатында
оқу сабақтарын өткізу, ауыстыруда академиялық демалыстан шығу туралы,
академиялық берешекті жою БББ және курстың оқу жоспарында көзделген
көлемде жүзеге асырылады.
20.7 Академиялық берешектерді жою мақсатында оқу пәндерін қайта
оқу оқытушылардың (тьюторлардың) дәрістік және практикалық сабақтары,
жұмыс оқу жоспары мен силлабустар негізінде СОӨЖ кестесіне сәйкес кеңес
өткізу жолымен толық көлемде жүзеге асырылады.
20.8 Жазғы семестрде оқу жетістіктерін бақылаудың барлық түрі
қолданылады: үлгерімді ағымдық, аралық бақылау үлгерімі, ауызша, жазбаша
емтихан немесе тест түріндегі аралық аттестаттау (емтихан).
20.9 Жазғы семестрдегі білім алушылардың оқу жетістіктері білімді
бағалаудың деңгейлік ұпай-әріптік жүйесі бойынша бағаланады.
20.10 Жазғы семестр кезеңінде игерілген БББ оқу жоспарының пәндері
бойынша емтихандардың нәтижелері ағымдағы оқу жылында өткен курс үшін
өту ұпайын (GPA) есептеу кезінде ескеріледі
20.11 Жазғы семестрді жүргізудің қысқартылған мерзімдеріне сүйене
отырып (қысқы және көктемгі салыстырғанда) ағымдағы бақылау ісшараларын қысқартуға жол беріледі (аралық бақылау ретінде). Осы
академиялық кезеңде аралық бақылау қорытындысын шығару екі емес, бір
аралық бақылау арқылы жүзеге асырылады. Аралық бақылау 3-ші аптада
жүргізіледі. Аралық бақылау кестелері жасалмайды.
Жазғы семестр кезінде білімді бағалауды бақылау тізімдемесі
қарастырылмайды.
20.12 Жазғы семестр аяқталғаннан кейін емтихан сессиясы
қарастырылмайды, емтихандық бақылау жазғы семестрдің соңғы аптасы
ішінде жекелеген пәндерді оқу аяқталғаннан кейін жүзеге асырылады.
Жазғы семестр кезеңінде оқытылатын оқу пәндері бойынша емтихандар
оқу жылы ішінде өткізілген түрде қабылданады.
Емтихан нәтижелері білім алушыларға емтихан күні немесе келесі күні
жариялануы тиіс.
20.13 Білім алушыны курстан курсқа ауыстыру туралы шешім жазғы
семестр аяқталғаннан кейін қабылданады.
20.14 Көшу ұпайын жинамаған, қалдырылған, бірақ жазғы семестрден
өтпеген, сондай-ақ үлгермеген және жазғы семестрде көшу ұпайын жинамаған
білім алушылар келесі жылдық оқуға қалдырылады.
20.15 Жазғы семестр қорытындысы бойынша академиялық қарызы бар,
бірақ белгіленген көшу ұпайын жинаған білім алушылар келесі оқу курсына
көшіріледі.
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20.16 Студенттердің академиялық ұтқырлығы аясында ПМПУ-дің
жазғы семестрін аяқтаған басқа жоғары оқу орындарының студенттеріне
игерілген пәндер бойынша кредиттерді бекіту үшін транскрипт беріледі.
20.17 Академиялық қарызды жою:
Деканат білім алушыларды жазғы семестрдің ұйымдастырылу, мерзімі
және оқу ережелері туралы шарттырымен хабардар етеді:
20.18 Жазғы семестрге рұқсат алу үшін білім алушы көктемгі аралық
аттестаттау аяқталғаннан кейін СҚКО-да жазғы семестрге қатысу ниеті
туралы белгіленген үлгідегі өтініш қағазын толтырады.
20.19 Білім алушы жазғы семестрге жеке оқу жоспарын жасайды, ол
белгіленген тәртіппен бекітіледі.
Тіркеу кеңсесі білім алушылардың берген өтініштерін қарайды,
академиялық ағымын қалыптастырады, жазғы семестрге қойылатын оқу
пәндерінің тізбесін анықтайды.
БББ басшысы пәндік оқу сабақтарын өткізуге оқытушы тағайындайды.
Офистік тіркеуші диспетчерлік бюромен жазғы семестр кестесін
жасайды, оны АС жөніндегі проректор бекітеді.
Тіркеу кеңсесі білім алушыларды жазғы семестрге қабылдау туралы
бұйрық дайындайды.
Офистік тіркеушінің жетекшісі білім алушыларды жазғы семестрге
білім беру қызметіне ақы төлеген жағдайда жібереді.
20.20 Пән бойынша қорытынды бақылауды жазғы семестрде сол пән
бойынша сабақ өткізген оқытушы жүзеге асырады.
Емтихандар оқытудың теориялық курсын аяқтағаннан кейін жазғы
семестрдің соңғы аптасында соңғы үш күн ішінде өткізіледі. Жазғы семестр
кезеңінде оқыған пәндер бойынша емтиханды қайта тапсыруға рұхсат
берілмейді.
20.21 Жазғы семестр кезеңінде игерілген мамандықтың оқу жоспарының
пәндері бойынша емтихандар нәтижесі бойынша, ағымдағы оқу жылының өту
ұпайы (GРА) қайта есептеледі.
Көшу ұпайын (GРА) төмен алған кезде, жазғы семестр мен аралық
аттестаттаудағы қанағаттанарлықсыз нәтижесінде білім алушыға қайта оқу
құқығы беріледі.
20.22 Қанағаттанарлықсыз баға алған және жазғы семестр нәтижесінен
көшу ұпайын (GРА) ала алмаған білім алушы мемлекеттік білім грантынан
айырылады.
Жазғы семестр аяқталғаннан кейін Офистік тіркеуші әрбір білім
алушының GРА-сын анықтап, оларды курстан курсқа ауыстыру туралы
бұйрық шығарады.
20.23 Академиялық қарыздары бар, бірақ жазғы семестрге өтініш
ресімдемеген немесе оқу ақысын төлемеген білім алушылар ең төменгі ауысу
ұпайына (GРА) жетпеген жағдайда қайта оқу мерзіміне қалдырылады.
20.24 Қосымша пәндерді меңгеру
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Жазғы семестр бойы қосымша пәндерді оқу құқығы академиялық
қарызсыз келесі курсқа ауыстырылған білім алушыларға беріледі.
20.25 Пән тыңдаушылары ПМПУ-дың білім алушылары да,
университетке білім алушылар қатарына қабылданбаған, бірақ осы пән
бойынша оқу ақысын төлеген тұлғалар да бола алады.
Тіркеу кеңсесі білім алушыларға жазғы семестрде келесі талаптарды
ескере отырып, қосымша курстардан өту құқығын береді:
- білім алушылар академиялық қарызсыз келесі курсқа ауыстырылуы
тиіс;
- білім алушылар тобы рентабельді болуы тиіс;
- қосымша оқу пәндерінің саны студенттің жылдық GPA деңгейімен
анықталуы тиіс.
Саны кемінде 5 адамды құрайтын тБББ белгілі бір оқу пәні бойынша
рентабельді болып саналады.
Рентабельді емес топтардың студенттері міндетті компонент пәндерін
жеке кесте бойынша меңгеруі керек, сонымен қатар таңдау бойынша пәндерді
альтернативті пәндерге ауыстыруы керек, олар бойынша топтарды
қалыптастыру мүмкін.
20.26 Оқу ақысы үшін төлеу
Білім алушылардың жазғы семестрден өтуі ақылы түрде болады.
Жазғы семестрдегі білім беру қызметтерінің құны әр оқу жылына
ректордың бұйрығымен бекітіледі. Білім беру қызметтерінің құнын есептеуді
университеттің бухгалтериясы оның жеке өтініші негізінде жүргізеді.
Білім алушылардың жекелеген санаттарына (академиялық ұтқырлық
бойынша басқа жоғары оқу орындарына, жетімдерге, көп балалы отбасынан
шыққан оқушыларға және т.б.) жазғы семестрге ақы төлеу бойынша жеңілдік
берілуі мүмкін.
Білім алушы жазғы семестрде екінші деңгейдегі банктер арқылы оқу
ақысын төлейді.
ЖМ деканы білім алушылардың жазғы семестрге уақытында төлем
жасауына жауапты.
21 Қорытынды аттестаттау
21.1 Білім алушыларды қорытынды аттестаттаудан өткізу – білім
берудің тиісті деңгейіндегі МЖБС-ны меңгеру дәрежесін анықтау мақсатында
жүргізілетін рәсім, оның нәтижесі бойынша білім беру немесе біліктілік
деңгейі (сатысы) туралы құжат беріледі.
Білім алушыны қорытынды аттестаттаудан өткізу академиялық күнтізбе
(АК) және АК жұмыс кестесімен белгіленген мерзімде өткізіледі.
21.2 Білім алушы қорытынды аттестаттаудан қатаң түрде оқу жоспарына
сәйкес өтуі тиіс.
Бакалавриаттық білім бағдарламасы арқылы білім алушы белгілі бір
жағдайда ғана ректордың келісімімен дипломдық жұмыс жазу орнына екі
мемлекеттік емтихан тапсыруға құқылы:
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денсаулығына байланысты стационарда ұзақ емделуі;
екі жасқа дейін бала тәрбиелеу жағдайында;
ауырған ата-анасын күтуге байланысты.
Қорытынды аттестаттауға оқу жоспары талаптарын орындаған білім
алушы ғана жіберіледі.
21.3 Бакалавриаттық бағдарлама бойынша оқудың аяқталуы туралы
негізгі өлшем білім алушының барлық оқу кезеңінде кемінде 240 академиялық
кредитті, оның ішінде оған тікелей қатысты оқудың барлық түрін игеру болып
табылады.
Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі бағдарлама арқылы не
жоғары білім бағдарламасы негізінде, қысқартылған жоғары білім
бағдарламасы бойынша оқу үшін жалпы орта мектептік білім негізінде оқуға
түскен студенттерге академиялық кредит саны мен жоғары білім
бағдарламасының қажетті көлемі ПМПУ-дың Ғылыми кеңесі шешімімен
шартты білім беру арқылы бұрын алынған нәтижені ескерумен белгіленеді.
Бакалавриаттық оқу мерзімі игерілетін академиялық кредит мөлшерімен
анықталады. Академиялық кредиттің белгіленген көлемін игеріп, бакалавр
дәрежесін алу үшін тиісті оқу нәтижесі нақтыланғанда ғана жоғары білім
бағдарламасы толық игерілген болып саналады.
21.4 Магистратуралық бағдарлама бойынша оқудың аяқталуы туралы
негізгі өлшем ретінде саналатын және Білім алушы игеруі тиіс мәселелер:
1)ғылыми-педагогикалық магистратурада барлық оқу кезеңінде
магистранттың барлық оқу түрі мен ғылыми зерттеу жұмысын түгел
есептегенде, кемінде 120 академиялық кредит игеруі;
2) бейіндік (мамандық бойынша) магистратурада 1 жыл оқу мерзіміндегі
60 академиялық кредит және 1,5 жыл оқу мерзіміндегі 90 академиялық кредит
игері
Магистратурада оқу мерзімі игерілген академиялық кредит санымен
анықталады. Академиялық кредиттің белгіленген мөлшерін игеріп, магистр
дәрежесін алу үшін тиісті оқу нәтижесіне қол жеткізген жағдайда
магистратуралық білім беру бағдарламасы толық игерілген болып саналады.
21.5 Философия докторын (PhD) (мамандық бойынша доктор)
даярлауда оқыту үдерісінің аяқталуының негізгі өлшемі болып Докторанттың,
барлық оқу түрі мен ғылыми жұмысын түгел есептегенде, кемінде 180
академиялық кредитті игеруі саналады.
Докторантуралық білім беру бағдарламасын мерзімінен бұрын игерген
және диссертацияны сәтті қорғаған жағдайда докторантураға оқу мерзіміне
қарамастан философия докторы (PhD) немесе бейіні бойынша доктор дәрежесі
беріледі.
Докторантураның оқу мерзімі игерілген академиялық кредит санымен
анықталады. Философия докторы (PhD) немесе бейін (мамандық) бойынша
дәреже алу үшін академиялық кредиттің белгіленген мөлшерін игеру және
тиісті оқу нәтижесіне қол жеткізген жағдайда докторантуралық білім беру
бағдарламасы толық игерілген болып есептеледі.
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21.6 Қорытынды аттестаттауға жіберу ЖМ деканының өкімімен
оқитындар тізімі бойынша Аттестаттау комиссия (АК) жұмысы басталғанға
дейін екі апта кешіктірілмей бекітіліп, АК-ға ұсынылады.
21.7 АК-ның жұмыс кестесін құру жауапкершілігі Офистік тіркеушіне
жүктеледі. АК-ның жұмыс кестесі ректор қолымен бекітіліп, АК жұмысы
басталғанға дейін кемінде бір ай бұрын көпшілік назарына беріледі.
21.8 Білім алушыларды қорытынды аттестаттауды өткізу басталғанға
дейін АК хатшысы тиісті құжаттар ұсынады:
- білім алушылардың жеке оқу жоспарын орындауы, барлық пән
бойынша алған бағалары, ТО басшысы қол қойған, ЖМ деканы бекіткен
курстық жұмыстар мен практика түрлері туралы білімденушілер үлгерімінің
жиынтық тізімдемесі;
- бітіру жұмысы туралы ғылыми жетекшінің «қорғауға жіберіледі»
немесе «қорғауға жіберілмейді» деген дәлелді қорытынды пікірі;
- қорғауға жіберілген бітіру жұмысына толық сипаттама берілген,
қорытынды ұпайы мен бағасы ("өте жақсы", "жақсы", "қанағаттанарлық"
немесе "қанағаттанарлықсыз") көрсетілген және тиісті мамандық бойынша
біліктілікті беру мен "бакалавр"академиялық дәрежесін беру мүмкіндігі
туралы кәсіби қызметтің, ғылыми ұйымның немесе білім беру ұйымы
маманының (ресми БББпоненттің) ғылыми пікірі.
21.9 Сондай-ақ АК орындалған бітіру жұмысының ғылыми және
тәжірибелік мәнін сипаттайтын басқа да деректер, биресми пікірлер,
дипломдық жұмыс бағыты бойынша тәжірибелік қызмет жүргізетін ұйымның
жазбаша қорытындысы, ғылыми зерттеу нәтижесін енгізу туралы анықтама,
акт, макет, материал, бұйым үлгілері, т.б. ұсынылуы мүмкін.
21.10 ПМПУ-де білім алушыларды қорытынды аттестаттаудан өткізу
бітіру жұмысын (жобасын) жазу мен қорғау не кешенді емтихан тапсыру
түрінде (іргелі мамандыққа қатысты пәндер немесе БББ бойынша) өткізіледі.
21.11 Бітіру жұмысын қорғаған немесе мемлекеттік емтихан тапсырған
білім алушыға аттестаттау комиссиясының шешімімен білім беру салалары
мен деңгейіне сәйкес дәреже тағылып, біліктілік беріледі.
21.12 АК отырысы хаттамаларының бланкісі нөмірленіп, тігіліп,е
қорытынды аттестаттаудың әрбір өткізілу түрі бойынша жеке кітапша ретінде
ЖОО мөрімен бекітілуі тиіс.
21.13 Қорытынды аттестаттаудан өткен және ПМПУ білім беру кәсіби
бағдарламасын меңгергенін растайтын білім алушыға мемлекеттік үлгідегі
диплом мен академиялық транскрипт беріледі.
Дипломдық академиялық транскриптіге білім алушының барлық пән,
тапсырған курстық жұмысы, практика түрлері мен қорытынды аттестаттау
нәтижесі бойынша алған бағалары толтырылады.
Емтиханды «өте жақсы» «А», «А –», «В -», «В», «В+», «С+» «жақсы»
деген бағамен тапсырған және орташа үлгерім ұпайы (GPA) 3,5-тен төмен
емес, сондай-ақ кешенді емтихан тапсырған және бітіру жұмысын «А», «А-»
өте жақсы» деген бағамен қорғаған білім алушыға үздік диплом (қосымша
оқыту түрлері алған бағаларды есепке алмағанда) беріледі.
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Бағаны көтеру мақсатында қорытынды аттестаттаудан қайта өтуге
рұқсат етілмейді.
«Қанағаттанарлықсыз»
баға
алған
тұлғаларға
қорытынды
аттестаттаудан өту кезеңінде мемлекеттік емтиханды қайта тапсыруға, бітіру
жұмысын қайта қорғауға рұқсат етілмейді.
21.14 Бітіру жұмысын қорғау «қанағаттанарлықсыз» деп танылған
жағдайда, білім алушының сол жұмысты қайта қорғауға ұсына алатындығын
немесе ЖМ белгілейтін жаңа тақырыпты дайындай алатындығын аттестаттау
комиссиясы шешеді.
Білім
алушыны
алдыңғы
қорытынды
аттестаттаудан
«қанағаттанарлықсыз» баға алған емтихан түрі бойынша ғана келесі кезеңдегі
қайта қорытынды аттестаттаудан өткізуге болады.
Бұл ретте сол емтихан тапсырмаған адамдар үшін мемлекеттік емтихан
пәндері теориялық курсты аяқтаған жылы пайдаланылған оқу жоспарымен
белгіленеді.
21.15
Қайта
қорытынды
аттестаттаудан
өту
кезінде
«қанағаттанарлықсыз» баға алған білім алушыға оқуды аяқтамаған
азаматтарүшін берілетін белгілі үлгідегі анықтама мен академиялық
транскрипт беріледі де, ол ректор бұйрығымен ПМПУ-дан шығарылады.
«Қанағаттанарлықсыз» баға алғаннан кейінгі аттестаттау комиссиясына
ұсынылған денсаулық жағдайы туралы құжат АК-нда қаралмайды.
21.16 Магистранттар мен докторанттарды қорытынды
аттестаттаудан өткізуге жіберу қорытынды аттестаттау басталғанға
дейін екі апта бұрын ПМПУ ректорының бұйрығымен бекітіліп, АК-ға
ұсынылады.
АК құзыретіне:
жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің белгіленген
мемлекеттік жалпыға міндетті стандартына шығарылатын мамандардың
теориялық және практикалық дайындығының сәйкестік деңгейін анықтау;
тиісті мамандық бойынша бакалавр, магистр дәрежесін беру;
бітірушіге БББ бойынша тиісті біліктілік беру;
бакалавр, магистр дипломын беру туралы шешім қабылдау;
мамандарды даярлау сапасын одан әрі жақсартуға бағытталған ұсыныс
дайындау кіреді.
21.17 БББ бойынша мемлекеттік емтихан, кешенді емтихан тапсыруға –
күніне 12-15 адамнан аспайтын, дипломдық, магистрлік жұмыс (жобаны)
қорғатуға 7-10 саннан аспайтын адам жіберіледі.
Тест түрінде БББ бойынша мемлекеттік емтихан тапсыру академиялық
ағыммен (немесе топпен) өткізіледі.
Бакалавриат БББ бойынша мемлекеттік емтихан және магистратура мен
докторантурадағы мамандықтар бойынша кешенді емтихан пәндік оқу
бағдарламасы негізінде жасалған бағдарламаға сәйкес алынады және ПМПУдың Ғылыми кеңесі шешімімен бекітіледі.
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21.18 Білім алушы ғылыми жетекшінің оң пікірі және қорғалатын
жұмыстың (жобаның) бейініне сәйкес келетін маманның бір пікірі болған
жағдайда дипломдық жұмысты (жобаны) қорғайды.
21.19 Магистрлік диссертация/жоба қорғау мына жағдайда жүзеге
асырылады:
- жетекшінің жағымды пікірі;
- арнаулы білім беру магистранты үшін ашық баспасөздегі 1 ғылымиәдістемелік жарияланым (ғылыми журнал мақаласы, патент), ғылымипедагогикалық бағыттағы магистрант үшін 2 не одан көп ғылыми/әдістемелік
басылымдағы, оның ішінде 1 ғылыми мақала БҒСБ ұсынған журналда
жариялануы керек;
- жоғары мектеп кеңесі отырысының хаттамасынан қорғауға ұсыныс
туралы үзінді көшірме;
- диссертацияның толық сипаты мен академиялық магистр дәрежесін
беру мүмкіндігі туралы негізделген тұжырымнан тұратын шолулар.
21.20 Докторлық диссертация мына жағдайда қорғалады:
- ғылыми кеңесшінің оң пікірі;
- ҚР БҒМ БҒСБК ұсынған ғылыми басылымдағы диссертация тақырыбы
бойынша 3 жарияланымды есептегенде, кемінде 7 ғылыми мақала, Томсон
Рейтер (ISI Web of Knowledge, Thomson Reuters) компаниясының ақпараттық
базасының деректері бойынша нөлдік емес импакт-факторы бар немесе Scopus
компаниясының деректер базасына кіретін халықаралық ғылыми журналда –
1 жарияланым, халықаралық ғылыми конференция материалдарында – 3
жарияланым, оның ішінде 1 (бір) шетелдік конференция жинағында
жарияланса;
- жоғары мектеп кеңесі отырысының қорғауға жіберу туралы ұсыныс
хаттамасынан көшірме;
- диссертациялық жұмыстың сипаты мен философия докторы (PhD)
немесе мамандық бойынша доктор ғылыми дәрежесін беру мүмкіндігі туралы
дәлелденген қорытындысы бар 2 ресми пікір берушінің пікірі.
21.21 Егер ғылыми жетекші «қорғауға рұқсат етілмеген» деген теріс
қорытынды берсе, білім алушы тезис (жоба), магистрлік диссертация (жоба)
қорғамайды.
Білім алушыға пікір беруші оң не теріс пікірі жазса да, дипломдық
жұмысты/магистрлік диссертацияны (жобаны) қорғауға рұқсат етіледі.
21.22 Магистранттың магистрлік диссертацияны (жобаны) қорғауға
қойылатын міндетті шарт – диссертация (жоба) тақырыбы бойынша ғылыми
журналда не халықаралық, ұлттық ғылыми конференция жинағында,ғылыми
тағылымдамадан өту туралы кем дегенде бір жарияланым болуы.
21.23 Диплом жұмысының (жобаның), магистрлік диссертацияның
(жобаның), докторлық диссертацияның ғылыми жетекшісі ПМПУ
ректорының бұйрығымен әр студент үшін бекітілген тақырыпты көрсете
отырып, университеттің Ғылыми Кеңесінің шешімімен бекітіледі.
21.24 Дипломдық жұмыс (жоба), магистрлік диссертация (жоба),
докторлық диссертация рецензенттері ПМПУ ректорының бұйрығымен БББ
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жетекшісінің ұсынысы бойынша жұмыс орны, лауазымы және білімі
көрсетілген (мамандығы бойынша академиялық немесе академиялық
дәрежесі, жоғары білім дипломындағы негізгі білім) тізіммен бекітіледі.
21.25 Дипломдық жұмысқа (жобаға) пікір беруге біліктілігі қорғалатын
дипломдық жұмыс (жоба) бағытына сай келетін сыртқы ұйым мамандарына
ғана рұхсат етіледі.
21.26 Магистрлік диссертацияға (жобаға) сараптама жасауды тек
ғылыми дәрежесі, философия докторы (PhD) академиялық дәрежесі, бейіні
бойынша доктор немесе үшінші тараптағы ұйым магистрі, қорғалған
магистрлік диссертацияның (жобаның) нұсқасына біліктілігі сәйкес келетін
сыртқы мамандар ғана жүзеге асырады.
21.27 Кешенді емтихан магистрлік диссертация (жоба) қорғауға дейін –
1 ай бұрын; докторлық диссертация қорғауға дейін 3 ай ішінде кешіктірілмей
қабылданады
21.28 Дипломдық жұмыс (жоба), магистрлік диссертация (жоба) қорғау
кемінде екі-үш АК мүшелерінің қатысуымен, ашық отырыста жүзеге
асырылады.
АК отырысының ұзақтығы күніне 6 (алты) академиялық сағаттан аспауы
тиіс.
Бір диплом жұмысын (жобаны) қорғау уақыты бір студентке 50
минуттан аспауы керек. Диссертациялық жұмысты қорғау үшін студент 15
минуттан аспайтын АҚ-на баяндама жасауы керек.
21.29 Мемлекеттік емтихан нәтижелері мен дипломдық жұмыс (жоба),
магистрлік диссертация (жоба) қорытындысы бойынша бағалар,
студенттердің білімін бағалаудың деңгейлік ұпай жүйесі бойынша беріледі.
Мұнда студенттің теориялық, ғылыми және тәжірибелік дайындығы, сонымен
қатар жетекші мен рецензент пікірлері ескеріледі.
Мемлекеттік емтиханды бағалау (кешенді тестілеу), дипломдық жұмыс
(жоба), магистрлік диссертация (жоба) қорғау, сондай-ақ ғылыми дәреже
немесе біліктілік беру мен диплом (айырмашылықсыз, үздік дипломмен) беру
туралы шешімді АК жабық отырыста ашық дауыс беру арқылы, отырысқа
қатысқан комиссия мүшелерінің басым дауысымен қабылданады. Дауыс тең
болған жағдайда комиссия төрағасының дауысы шешуші болып табылады.
Мемлекеттік емтихан тапсыру мен дипломдық жұмыс (жоба),
магистрлік диссертация (жоба) қорғау нәтижесі АК-сы хаттамаға қол
қойғаннан кейін өткізілетін күні жарияланады. АК-ның барлық отырысы
хаттамада тіркеледі.
21.30 АК хаттамасы әр студент үшін жеке жүргізіледі. Тест түрінде
мемлекеттік емтихан тапсырылған жағдайда хаттама жасау үшін емтихан
тізімдемесі негіз болып табылады. Хаттаманы АК хатшысы толтырады,
комиссия мүшесі ретінде бекітіліп, дауыс беру құқығына ие болады.
21.31 Дәлелді себептермен қорытынды аттестаттауға қатыспаған
студент АК төрағасының атына өтініш жазады, дәлелді сеБББті растайтын
құжат тапсырады,оның рұқсатымен емтихан тапсырады немесе АК
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отырысының басқа күнінде дипломдық жұмыс (жоба), магистрлік диссертация
(жоба) қорғайды.
Қорытынды аттестаттау нәтижелерімен келіспеген студент, келесі
жұмыс күніне кешіктірмей шағымдана алады.
21.32 Университет басшысының бұйрығымен біліктілігі мамандық
бағытынына сәйкес келетін тәжірибелі оқытушылардың арасынан
апелляциялық комиссия құрылады.
21.33 Келесі жылға қорытынды аттестаттаудан өтпеген студент
қорытынды аттестаттау басталғанға дейін, бір айдан кешіктірмей ПМПУ
ректорына қайта қорытынды аттестаттауға жіберілу туралы өтініш жазады.
Қайта қорытынды аттестаттауға рұқсат университет ректорының
бұйрығымен рәсімделеді.
Қайта қорытынды аттестаттау алдыңғы қорытынды аттестаттауда
«қанағаттанарлықсыз баға» алған кезде ғана өткізіледі.
Оқу кезеңінде пәнді немесе емтиханды қайта тапсырған студент үздік
дипломға ие болмайды.
21.34 АК жұмысы аяқталғаннан кейін оның төрағасы есеп жасап, АК
жұмысы аяқталған күннен бастап бір ай ішінде талқылап, бекіту үшін ПМПУдің Ғылыми кеңесіне жібереді.
21.35 Докторлық диссертация диссертациялық кеңесте қорғалады.
22 «Антиплагиат» жүйесіндегі жазба жұмыстарын тексеру тәртібі»
22.1 Курстық жұмыс, дипломлық жұмыс (жоба), магистрлік диссертация
(жоба) мен докторлық диссертация қорғауға дейін міндетті түрде плагиатқа
қарсы жүйеде тексерістен өтеді.
22.2 Жазбаша жұмысты тексеруден бұрын автор мәтіннен тиісті
бөліктерді – тақырып парағы, мазмұны, реферат, библиография, қосымша,
тырнақша, график, диаграмма, кесте, диаграмма, сурет, карталарды – алып
тастауы керек
Плагиатқа қарсы жүйеде тексеруге арналған жазбаша жұмыстар ЖМ
және БББ басшысына электронды түрде жіберіледі. (Microsoft Word
бағдарламалық жасақтамасы).
Дипломдық жұмыс (жоба), магистрлік пен докторлық диссертация
(жоба) файлдық атауы мына сызбаға сәйкес келуі керек: БББ, ИКС
қысқартылған атауы және студент жұмысының алфавиттік коды (диплом
жұмысы (жоба) - «Д»; магистрлік диссертация (жоба) - «М»). )
Жауапты тұлға дипломдық жұмыс (жоба), магистрлік және докторлық
диссертация (жобаның) файлдарын, сондай-ақ олардың түпнұсқалық мазмұны
бар файлдарды жүйе әкімшісіне электрондық пошта арқылы жібереді.
Дипломдық жұмыс (жоба), магистрлік және докторлық диссертация
(жоба) қорғауға дейін 20 күнтізбелік күннен кешіктірілмей жүйелік әкімшіге
тексертуге беру керек. Қорғауға 20 күнтізбелік күннен кешіктіліріп берілген
дипломдық жұмыс (жоба), магистрлік диссертация (жоба) материалдары
қабылданбайды.
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Алдын ала тексеруден кейін жүйелік әкімші жауапты адамға «pdf»
форматындағы толық есеп береді.
22.3 Плагиатқа қарсы жүйеде дипломдық жұмыс (жоба), магистрлік
және докторлық диссертацияны (жобаны) қорытынды тексеру негізінде жүйе
әкімшісі жоғары мекетптің жауапты адамына тексеріс нәтижесі туралы
анықтама мен тексеріс жұмысы туралы қысқаша есеп береді.
22.4 Қорғауға дипломдық жұмыс (жоба) үшін кемінде 70% және
магистрлік пен докторлық диссертация (жоба) үшін кемінде 80% түпнұсқалы
ғылыми жұмыс жіберіледі.
Плагиатқа қарсы жүйенің лицензиялық нұсқасын пайдалана отырып,
дипломдық жұмыстың (жоба), магистрлік диссертацияның (жоба) қорытынды
тексеріс нәтижесі білім алушыға қорытынды баға қою кезінде есептеліп,
ғылыми жетекші пікіріне тіркеледіі.
Қорытынды тексеріс нәтижесі туралы даулы мәселе туындаған жағдайда
академиялық сұрақтар бойынша проректордың өкімімен бекітілген комиссия
құрылады. Комиссия студенттің қатысуымен түпкілікті шешім қабылдап,
хаттамамен бекітеді.
23 «Қазіргі Қазақстан тарихы» мемлекеттік емтиханын өткізу
23.1 Бакалавриаттың барлық БББ білім алушылары «Қазақстанның
қазіргі тарихы» пәні бойынша мемлекеттік емтиханды академиялық кезеңді
оқып аяқтаған кезінде бірден тапсырады.
23.2 «Қазақстанның қазіргі тарихы» пәні бойынша мемлекеттік емтихан
алу үшін осы пән бойынша сабақ жүргізетін БББҚ Үлгілік оқу бағдарламасы
негізінде барлық
БББ-ға ортақ «Қазіргі Қазақстан тарихы» жұмыс
бағдарламасын әзірлейді.
23.3 «Қазіргі Қазақстан тарихы» пәні бойынша мемлекеттік емтиханды
өткізу түрі ПМПУ Ғылыми кеңесі шешімімен белгіленеді.
23.4 «Қазіргі Қазақстан тарихы» пәні негізінде мемлекеттік емтиханды
қабылдау үшін жылдық күнтізбелік жылға төраға мен мүшелер құрамынан
тұратын мемлекеттік емтихан комиссиясы (МЕК) құрылады.
ЖМ деканының ұсынысы негізінде «Қазіргі Қазақстан тарихы» пәні
бойынша білікті оқытушылар қатарынан құралған МЕК құрамы ректор
бұйрығымен бекітіледі.
23.5 МЕК отырысының ұзақтығы күніне 6 академиялық сағаттан аспауы
тиіс.
МЕК отырысында әрбір білім алушы жауабы жеке хаттамамен тіркеліп,
комиссия төрағасы мен мүшелерімен бекітіліп, қол қоылады.
МЕК отырысының хаттамасын ЖМ-інің көмекші оқу қызметкер
өкілдерінен тағайындалатын хатшы жүргізеді.
Егер білім алушы «Қазіргі Қазақстан тарихы» мемлекеттік емтиханына
келмесе, онда хаттамада оның аты-жөніне қарама-қарсы тұсқа «келмеді» деген
белгі қойылады.
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23.6 Білім алушының Мемлекеттік емтихан нәтижесін бағалау деңгейлік
ұпай мен әріптік жүйе бойынша жүргізіледі.
«Қазіргі Қазақстан тарихы» пәнінен мемлекеттік емтихан нәтижесі
бойынша Білім алушыға деңгейлік бақылауға жіберілген бағасы мен
мемлекеттік емтихан бағасы қоса есептеліп, жалпы қорытынды баға
қойылады. Осы орайда пән бойынша қорытынды бағаның 60 пайызы
деңгейлік бақылауға жіберілген бағадан, 40 пайызы мемлекеттік емтихан
нәтижесінен тұрады.
Егер де студент «Қазіргі Қазақстан тарихы» пәні бойынша мемлекеттік
емтиханда «Қанағаттанбайды»( F) бағасын алатын болса, білім алушы ақылы
түрде осы пәннен жазғы семестрде оқыту сабақтарының барлық түріне
қатысып, ағымдағы бақылау талаптарын орындап, емтихан тапсыру рұқсатын
алады да, мемлекеттік емтиханды қайтадан тапсырады.
«Қазіргі Қазақстан тарихы» пәні бойынша мемлекеттік емтиханның оң
бағасын жоғарылату үшін емтиханды қайта тапсыруға рұхсат берілмейді.
24 Қашықтан оқыту технологиясы бойынша оқу барысын
ұйымдастыру
24.1 ПМПУ-де студенттерге академиялық күнтізбеге сәйкес білім беру
бағдарламаларын игерту үшін қашықтықтан оқыту (ҚО) технологиясы
арқылы оқу жұмысы ұйымдастырылады.
24.2 Қашықтықтан оқыту білім алушы мен оқытушының (олардың
орналасқан жері мен әдістік тұрғыдан ұйымдастырылған оқыту технологиясы
негізінде бөлінген уақытқа қарамастан) мақсатты түрде жанама немесе толық
жанама өзара байланысы арқылы жүзеге асырылатын білім беру
технологиялары жиынтығын қолданумен қамтамасыз етіледі.
24.3 ҚО оқу және тәжірибелік құралдарды, қазіргі заманғы байланыс,
оқыту құралдарын (компьютер, телекоммуникация және т.б.) қолдану арқылы
оқытушының жетекшілігімен сабақ пәндерін студенттердің өз бетімен
меңгеруін іске асырады
24.4 Университетте барлық ғимарат пен ақпараттық қорды тұтас білім
беру кеңістігіне айналдыратын заманауи ақпараттық-білім беру ортасы
құрылып, жұмыс істейді.
ПМПУ ақпараттық-білім беру ортасы:
- аймақтық, республикалық түрлі санаттағы халыққа білім беру қызметін
ұсыну;
- студенттерге Интернет арқылы әлемнің кез келген нүктесінен оқу
курстарына тұрақты қол жетімділікті;
- ПМПУ ғылыми кітапханасының ақпараттық қорына қол жетімділікті;
- оқушы мен мұғалімнің өзара байланысын қамтамсыз етеді.
ПМПУ-дегі ҚО бойынша оқу үдерісі сайттар мен порталдарды қолдану
арқылы ұйымдастырылады
• ПМПУ-дің ресми сайты: http://pspu.kz/; «Ирбис» электрондық ғылыми
кітапханасы: http://irbis.pspu.kz;
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• қашықтықтан оқыту порталы (LMS Moodle): http://do.pspu.kz/;
• Платон ААЖ: http: //platon.pspu.local/.
Желідегі оқу сабақтарында Moodle SDO интеграцияланған
AdobeConnect бағдарламалық жасақтамасы қолданылады.
Студент пен оқытушының өзара байланысын түрлі «Zoom», «WebEx»,
«Canvas» платформаларын қолдану арқылы жүзеге асыруға болады.
24.5 ҚО бекітілген оқу жоспарымен жүргізіледі.
Оқу жоспары негізінде оқудың қажетті түріне арналған сағаты мен
бақылау шаралары (аралық бақылау, аралық аттестаттау) көрсетілген, пәнді
оқыту жоспары құрылады.
24.6 ҚО бойынша оқу үдерісі ОЖЖ-дағы (оқу жұмыс жоспары) барлық
пән бойынша жасалатын ЭОӘК-мен қамтылады.
ЭОӘК дайындауды бекітілген ОЖЖ бо йынша
курсты
ұйымдастырушы жүзеге асырады.
24.7 ЭОӘК-нін ҚО бойынша ағымдағы жылы білім алушыға сабақ
жүргізетін оқытушылар не ЖОО-ның ОПҚ авторлық ұжымы әзірлейді.
Оқытушылар:
-ҚО порталында оқу пәндеріне әдістемелік қолдауды;
- студенттермен желілік байланыста болуды;
- оқу курсы мазмұнын қамтамасыз етруі тиіс.
24.8 Әр пәннің ЭОӘК құрамына міндетті және қажет болғанда қосымша
жинақтар кіреді.
Қажеттіліеріне:
- силлабус;
- электронды дәрістік курс;
- тәжірибелік пен семинарлық материал;
- зертханалық жұмыс түрлері (тапсырма, мысал, нұсқаулық);
- СӨЖ бен СОӨЖына қатысты тапсырмалар;
- аралық бақылауды ұйымдастыру бойынша материалдар (бақылау
жұмыстары, тест тапсырмалары, жеке тапсырмалар және т. б.);
- қорытынды бақылауды ұйымдастыру бойынша материалдар (тестілік
емтихан тапсырмалары, емтихан сұрақтары, билеттер, емтихандық бақылау
жұмыстары) жатады.
Қосымша жинақта бақылау жұмыстарын орындау бойынша әдістемелік
нұсқаулар; оқыту сипатындағы тренажерлік, репетиторлық тәрізді
компьютерлік бағдарламалар, анықтамалық-әдістемелік материалдар, оқу
және оқу-әдістемелік құралдарды жасаудың мультимедиалық нұсқаулары мен
пәндік оқу материалын меңгеруге көмектесетін басқа да материалдар болуы
мүмкін.
Міндетті компоненттік пәндер силлабусының мазмұны пәндердің типтік
оқу бағдарламасына сай болуы, ал таңдау компоненті пәндерінің мазмұны
элективті пәндер каталогіне сай болуы тиіс.
24.9 ЭОӘК-і баспа басылымдарының электрондық аналогтерінен (баспа
басылымдарын шығарылатын электрондық басылымдар, оның ішінде,
мәтіннің электронды орналасуы, иллюстрация, сілтеме, ескерту), сондай-ақ
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оқытушы өзі жасаған электрондық басылымдардан (басылым аналогі
болмайтын) тұруы мүмкін.
24.10 ЭОӘК мазмұны оқытудың үш деңгейлі мәндегі бірлігіне бөлінуі
тиіс:
1-деңгей – модульдер, 2- деңгей – блоктар, 3-деңгей – оқу сабақтары.
Модуль оқытудың ірі синтаксистік, семантикалық және прагматикалық
бірлігі болып табылады және блоктан блокқа дейінгі ақпараттың көлемі мен
мазмұнының өсуі бойынша мағыналық байланысы бар логикалық
байланысқан блоктардың жүйелігінен тұрады;
Блок оқытудың орташа синтаксистік, семантикалық және
прагматикалық бірлігі болып табылады және сабақтан сабаққа дейінгі
ақпараттың көлемі мен мазмұнының өсуі бойынша мағыналық байланысы бар
логикалық байланысқан оқу сабақтарының жүйелерінен тұрады;
Оқу сабағы оқытудың ең төменгі синтаксистік, семантикалық және
прагматикалық бірлігі болып табылады және оқытудың бірнеше элементінен
тұрады.
24.11 Білім алушыға қашықтан оқытуға ауысқаннан кейін, көбінесе өз
бетінше оқуға бағытталған қажетті оқу және әдістемелік материалдар беріледі
немесе оларға желілік байланыс ұсынылады.
Оқу және әдістемелік материалдар білім алушыларға мына түрде
ұсынылуы мүмкін:
- электронды оқу курстары, виртуалды зертханалық практикумдар, тест
жинағы қамтылған тексерудің компьютерлік жүйесі, түрлі тасымалдағы басқа
да электрондық материалдар;
- баспа басылымдары;
- Internet желісі бойынша қол жетімділігі бар электрондық қор.
Оқу және әдістемелік материалдарды беру тиісті амалмен іске асуы
мүмкін:
- электронды материалдарды компьютерлік желі арқылы беру;
- Internet желісі арқылы оқу және әдістемелік ресурстарға қол жеткізу.
24.12 Бақылау іс-шараларының тапсырмаларын орындау мерзімдері
әрбір білім алушы үшін жеке белгіленеді.
Білім алушының орындалған жұмысын тексеруді тьютор 7 күннен
аспайтын мерзімде жүргізеді.
Тексеру нәтижелері электрондық журналда тіркеледі, танысу
мақсатында электронды журнал білім алушыға қол жетімді болады.
Виртуалды зертханалық практикумдардың көмегімен немесе басқа
бағдарламалық қамтамасыз етудің көмегімен орындалған зертханалық
жұмыстарды қабылдау, бақылау жұмыстарын тексеру, курстық және
дипломдық жобалауды басқару, курстық және дипломдық жобаларды
рецензиялау, оқытылатын пәндер бойынша консультация беру, ағымдағы
аттестаттаудың түрлері электрондық коммуникациялар арқылы жүзеге
асырылады.
Білім алушылардың үлгерімін ағымдық бақылау және аралық бақылау
білім алушыларды верификациялауға, білім алушының бейнесі мен мінез66

құлқын қадағалауға, сондай-ақ барлық емтиханды бейнеге жазуға мүмкіндік
беретін онлайн прокторинг технологиясын қолдануды шектеу арқылы,
тәуелсіз бағалаудың электрондық әдісін рұқсатсыз қолданбау арқылы және
бұрмалаудан қорғалған ақпараттық жүйе арқылы жанама түрде жүзеге
асырылады.
24.13 Пәннің оқу бағдарламасын меңгерту аяқталғаннан кейін байланыс
тәсілімен аралық бақылауды ұйымдастыруға рұқсат етіледі. Ағымдағы білімді
бақылау, аралық және қорытынды аттестаттау ПМПУ-нің Академиялық
саясатына сәйкес жүзеге асырылады.
24.14 Ағымдағы үлгерім бойынша бағалар ағымдағы бақылау мен
аралық бақылаудың бағасынан құралады. Аралық бақылау пәннің ірі
бөлімдерін (модульдерін) оқып аяқтағаннан кейін, бір академиялық кезең
ішінде, екі рет жүргізіледі.
ҚО бойынша білім алушы аралық аттестаттау кезеңі басталғанға дейін
білімдік деңгейден өту ұпайын жинақтайды.
24.15 Академиялық кезең аяқталғаннан кейін аралық бақылау кезеңінде
меңгерген пәндер бойынша қорытынды бақылау жүргізіледі.
24.16 Барлық бақылау түрі бойынша білім алушылардың оқу
жетістіктерін бағалау деңгейлік ұпай жүйесі бойынша жүзеге асырылады.
Қорытынды баға ағымдағы үлгерім бағасы (деңгейлік ұпай бағасы) және
қорытынды бақылау бағасы (емтихан бағасы, сараланған сынақ бағасы)
ескеріле отырып жинақталған тәсілмен анықталады.
24.17 Білім алушылар оқу жоспарында бекітілген практиканың барлық
түрінен өтеді.
24.18 Білім беру бағдарламасын аяқтаған және ЖОЖ толық орындаған
білім алушылар қорытынды бақылаудан өтуге жіберіледі.
25 ҚО бойынша аралық және қорытынды аттестаттау
Аралық аттестаттауды өткізу тәртібі
25.1 Білім алушылардың үлгерімін ағымдағы бақылауды, аралық және
қорытынды аттестаттауды өткізу тәртібі ПМПУ-дың бекітілген академиялық
саясатымен анықталады.
25.2 ЖОО білім алушылардың нақты пән шеңберінде оқу нәтижелеріне
қол жеткізуін бағалау мақсатында LMS және басқа да қолданылатын
қашықтан білім беру технологиялары арқылы білім алушыларды аралық
аттестаттауды өткізуді қамтамасыз етеді.
25.3 Білім алушыларды аралық аттестаттауды өткізу нысандары ПМПУ
Ғылыми кеңесінің шешімімен бекітіледі.
25.4 Университет ПОҚ білім алушылардың LMS-ке жүктелген жазбаша
жұмыстарды тексерумен, сонымен қатар, бірақ шектелмей, ауызша
емтихандармен, онлайн форматта өткізілетін, қашықтан тестілеумен, үй
жағдайында орындалған жобаларды бағалаумен, -"ашық кітаппен" (take-home
open book exam) емтихандарды қоса алғанда, оқу нәтижелеріне қол жеткізуді
бағалаудың әр түрлі тәсілдерін қолданады.
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25.5 Университетте білім алушылардың оқу нәтижелеріне қол жеткізуін
бағалау пән бағдарламасына (силлабус) және ПМПУ академиялық саясатына
сәйкес қойылған ағымдағы бағалар негізінде жүргізілуі мүмкін болған
жағдайда, білім алушылардың аралық аттестаттауын өткізуді тоқтатуға жол
беріледі.
25.6 Қашықтан оқыту технологиялары арқылы (мысалы, зертханалық
және өзге жағдайларда тікелей ЖОО-да және (немесе) практикалық базада
игерілетін практикалық дағдылар) білім алушының оқу нәтижелеріне қол
жеткізуін бағалау мүмкін болмаған жағдайларда пән келесі оқу жылына
ауыстырылады немесе аралық аттестаттау 2020 жылғы 1 шілдеден аспайтын
неғұрлым кеш мерзімге ауыстырылады, ал білім алушыға "аяқталмаған" ("I")
бағасы қойылады. Егер білім алушы көрсетілген мерзімде аралық
аттестаттаудан өтпесе, білім алушыға "қанағаттанарлықсыз" ("F") бағасы
қойылады.
25.7 Білім алушыға сондай-ақ оқыту бағдарламасы (силлабус) ұсынған
барлық талаптарды орындаған, бірақ жеткілікті техникалық құралдардың
болмауы және (немесе) Интернет желісіне қол жетімділіктің болмауы немесе
шектелуі себебінен аралық аттестаттауға кіріспеген жағдайда "I" бағасы
қойылуы мүмкін. Мұндай жағдайларда білім алушы 2020 жылғы 1 шілдеге
дейінгі мерзімде аралық аттестаттаудан өтеді. Егер білім алушы көрсетілген
мерзімде
аралық
аттестаттаудан
өтпесе,
білім
алушыға
"қанағаттанарлықсыз"бағасы қойылады.
25.8 ПМПУ/Жоғары Мектеп Кеңесінің шешімі бойынша жекелеген
пәндер бойынша аралық аттестаттау жазғы семестрге ауыстырылуы мүмкін.
Қорытынды аттестаттауды өткізудің жалпы тәртібі
25.9 Білім беру бағдарламасын меңгеру дипломдық жұмысты (жобаны)
дайындау мен қорғаудан және кешенді емтихан тапсырудан тұратын
қорытынды аттестаттаумен аяқталады.
25.10 Қорытынды аттестаттаудың мақсаты жоғары және (немесе)
жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бағдарламасын зерделеу аяқталғаннан
кейін қол жеткізілген оқыту нәтижелерін және негізгі құзыреттілікті бағалау
болып табылады.
25.11 Қорытынды аттестаттауды өткізу үшін ПМПУ-да қашықтан оқыту
технологияларын қолдана отырып, өз отырыстарын өткізетін аттестаттау
комиссиясы (бұдан әрі - комиссия) құрылады. Комиссия отырысы
университеттің мүмкіндіктеріне қарай техникалық құралдар арқылы
өткізіледі.
25.12 Комиссияның құзыретіне:
1) білім алушылардың білім беру бағдарламаларын оқыту нәтижелеріне
қол жеткізуін бағалау;
2) бітірушіге тиісті білім беру бағдарламасы бойынша бакалавр, магистр
дәрежесін беру;
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3) білім беру бағдарламаларын одан әрі жетілдіруге бағытталған
ұсыныстарды әзірлеу.
25.13 Аттестаттау комиссиясы отырысының ұсынылатын ұзақтығы
күніне 5 сағатқа дейін.
25.14 Дәлелді себеп бойынша қорытынды аттестаттауға келмеген білім
алушы комиссия төрағасының атына еркін нысанда электрондық өтініш
жазады, себептердің дәлелді растауын ұсынады және оның шешімі бойынша
қорытынды аттестаттау рәсімінен комиссия отырысының басқа күні өтеді.
Қайта өткізілген отырыс күнін комиссия айқындайды.
25.15 Егер қорғау кезінде аттестаттауға мүмкіндік бермейтін
техникалық ақау орын алса, білім алушыға қорытынды аттестаттаудан өтудің
басқа уақыты берілуі мүмкін. Бұл жағдайда техникалық хатшы техникалық
ақаулықтың электрондық актісін ресімдейді және сол күні актінің көшірмесін
комиссияның барлық мүшелеріне жібереді.
25.16 Қашықтан оқыту технологиялары арқылы қорытынды
аттестаттауды өткізу мүмкін болмаған жағдайларда (мысалы, практикалық
базада аттестаттауды өткізу қажет болған жағдайда) қорытынды аттестаттау
2020 жылдың жазғы кезеңіне ауыстырылады. Мұндай жағдайларда білім
алушылардың оқу нәтижелеріне қол жеткізуін бағалау базалық пәндер
бойынша аралық аттестаттау қорытындылары бойынша жинақталған баға қою
жолымен жүргізілуі мүмкін.
25.17 Білім алушының өтініші бойынша қорытынды аттестаттау 2020
жылдың жазғы кезеңіне ауыстырылуы мүмкін.
25.18 Оң бағаны арттыру мақсатында кешенді емтиханды қайта
тапсыруға немесе дипломдық жұмысты (жобаны), магистрлік диссертацияны
(жобаны) қорғауға жол берілмейді.
25.19 Кешенді емтиханды қайта тапсыруға, сондай-ақ дипломдық
жұмысты
(жобаны),
магистрлік
диссертацияны
қайта
қорғауға
"қанағаттанарлықсыз" баға алған тұлғаларға қорытынды аттестаттаудың осы
кезеңінде рұқсат етілмейді.
Дипломдық жұмысты (жобаны) дайындау және қорғау
25.20 Дипломдық жұмысты (жобаны) дайындау білім алушыларға қол
жетімді ақпараттық-коммуникациялық технологиялар арқылы білім
алушылармен өзара әрекеттесу жасайтын ғылыми жетекшінің басшылығымен
жүзеге асырылады.
25.21 Дайындалған дипломдық жұмыс (жоба) білім алушыларға қарыз
алуды анықтау жүйесіне жүктеледі және ЖОО-ның ғылыми жетекшісі және
(немесе) жауапты қызметкері заңсыз қарыз алу тұрғысынан тексеруіне
жатады.
25.22 Дипломдық жұмысты (жобаны) қорғау қашықтан білім беру
технологияларын қолдану арқылы онлайн форматта жүргізіледі. Дипломдық
жұмысты (жобаны) қорғау уақыты ПМПУ академиялық саясатына сәйкес
анықталады және білім алушылардың назарына уақытында жеткізіледі.
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25.23 Дипломдық жұмысты (жобана) қорғау кезінде білім алушы
презентацияны экранды көрсету режимі арқылы көрсетеді, комиссия
мүшелеріне камера алдында баяндама (сөз сөйлеу) жасайды және Комиссия
мүшелерінің ауызша сұрақтарына жауап береді. Техникалық проблемалар
туындаған жағдайда білім алушыға жазбаша сұрақтар қойылады. Мұндай
жағдайда Комиссия мүшелерінің мәселелерін техникалық хатшы айтады.
Білім алушы ауызша немесе жазбаша жауап береді.
25.24 Дипломдық жұмысты (жобаны) қорғау процесі үзілген жағдайда
білім алушы дереу техникалық хатшыға оны жалғастыру туралы өтініш береді.
Комиссия қорғауды қалпына келтіру немесе тоқтату туралы шешім
қабылдайды.
25.25 Білім алушының сөз сөйлеуіне (баяндамасына) 7-10 минуттан
артық емес уақыт беріледі.
Бір білім алушыны қорғауға арналған жалпы уақыт, ауызша сөз сөйлеуді
және комиссияның сұрақтарына жауаптарды қоса алғанда, 15 минуттан
аспайды.
25.26 Қорғау нәтижелері бойынша комиссия білім алушыға осы
ұсыныстарға сәйкес баға қояды.
Кешенді емтихан тапсыру
25.27 Кешенді емтиханды өткізу түрі ПМПУ/Жоғары мектеп Кеңесінің
шешімімен анықталады.
25.28 ПМПУ кеңесінің/жоғары мектептің шешімі бойынша кешенді
емтиханның әр түрлі нысандарын, соның ішінде, бірақ олармен шектелмей,
LMS-ге жүктелген жазбаша жұмыстарды тексерумен және басқа да жүйелерді,
онлайн форматта өткізілетін ауызша емтихандармен, алыстатылған
тестілеумен, үй жағдайында орындалған жобаларды бағалаумен, -"ашық
кітаппен" ("take-home open book exam") емтихандарды пайдалануға рұқсат
етіледі.
25.29 Жазбаша емтихан өткізілген жағдайда ББ басшысы жоғары оқу
орны пайдаланатын LMS-ге немесе басқа да жүйелерге тапсырманы жүктеуді
қамтамасыз етеді және сұрақтарға жауап беру және (немесе) жазбаша есепті
(кейсті) шешу үшін 2 сағаттан кем емес уақыт береді.
25.30 Кешенді емтихан ауызша түрде онлайн режимде өткізіледі, білім
алушыға комиссия сұрақтарына микрофон арқылы тікелей пайдаланылатын
техникалық құрылғы камерасының алдында жауап беру мүмкіндігі беріледі.
25.31 Техникалық проблемалар туындаған жағдайда, білім алушы
жазбаша сұрақтар қояды. Мұндай жағдайда Комиссия мүшелерінің
мәселелерін техникалық хатшы айтады. Білім алушы ауызша немесе жазбаша
жауап береді.
25.32 Кешенді емтихан процесі үзілген жағдайда білім алушы оны
жалғастыру туралы қолдаухатпен дереу техникалық хатшыға жүгінеді.
Комиссия кешенді емтиханды қайта бастау немесе тоқтату туралы шешім
қабылдайды.
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25.33 ПМПУ кеңесінің/жоғары мектептің шешімі бойынша кешенді
емтихан өткізуді базалық пәндер бойынша қойылған бағалар негізінде
жиынтық бағалаумен ауыстыруға болады, егер кешенді емтихан түрінде
қорытынды аттестаттау өткізу мүмкін болмаған жағдайда.
Прокторинг және академиялық адалдықты сақтау
25.34 Тапсырушының жеке басын сәйкестендіру білім алушыны
қорытынды аттестаттау басталғанға дейін 30 минут бұрын жүзеге асырылады.
25.35 Техникалық хатшы алдын ала алынған жеке куәліктің не
тапсырушының жеке басын куәландыратын басқа құжаттың көшірмесі
бойынша тапсырушының жеке басын сәйкестендіреді.
25.36 Білім алушының өзімен бірге жеке басын куәландыратын
құжаттың түпнұсқасы болуы тиіс. Комиссия төрағасы мен мүшелерін
сәйкестендіру ББ басшысымен/жоғары мектептің деканымен орындалады.
25.37 Үй жайларын дайындау қорытынды аттестаттау рәсімі басталғанға
дейін жүзеге асырылады. Тапсырушы үй-жайда жалғыз болады. Қорытынды
аттестаттау үшін тікелей пайдаланылатындардан басқа электрондық
құрылғылар болмауы тиіс.
25.38 Білім алушы онлайн режимде ол қорытынды аттестаттау кезінде
тұрған ғимаратты көрсетеді. Бөтен заттар табылған жағдайда білім алушы
оларды үй-жайдан шығарады. Бас тартқан жағдайда қорғау тоқтатылады,
комиссия өз шешімімен қорытынды аттестаттауды тоқтата тұрады немесе
тоқтатады.
25.39 Білім алушы өзінің логині мен парольдерімен LMS-ге немесе
қорытынды аттестаттауды өткізу процесін бақылауды қамтамасыз ететін
Қашықтықтан оқытудың өзге жүйесіне кіреді.
25.40 Лицензиялық прокторинг жүйесін пайдалану ұсынылады.
25.41 Прокторинг жүйесі болмаған немесе оларды ПМПУ-да
пайдаланудың
техникалық
мүмкін
болмаған
жағдайда
проктор
тағайындалады, ол білім алушының қорытынды аттестаттаудан өз бетінше
өтуін бақылауды жүзеге асырады.
25.42 Қорытынды аттестаттауды өткізу кезінде бейнежазба жүргізіледі.
25.43 Қорытынды аттестаттау кезінде білім алушы веб-камераның көру
аймағын тастап кетпеуі тиіс.
25.44 Білім алушыға емтихан кезінде бөгде тұлғаларға үшінші
тұлғаларды тартуға және (немесе) электрондық құрылғыларға рұқсат беруге
тыйым салынады.
25.45 Білім алушы және (немесе) Комиссия мүшесі Академиялық
адалдық қағидаттарын бұзған жағдайда қорытынды аттестаттауды өткізу
кезінде ПМПУ-дың академиялық саясатына сәйкес шаралар қабылдайды.
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Қорытынды аттестаттау кезінде бағалау тәртібі
25.46 Бағалау Google нысанын немесе басқа да ұқсас нысандарды
пайдалану арқылы комиссиямен қойылады.
25.47 Google нысаны әр білім алушыға құрылады және Комиссия
мүшелеріне бір рет білім алушыға баға таңдауға мүмкіндік береді.
25.48 Баға қою үшін Google нысанын пайдалану бойынша толық
нұсқаулық мына сілтеме бойынша қол жетімді: https://youtu.be/qRjEuiDARFE
ескерту.
25.49 Дәрежені беру бойынша дауыс беру рәсімі жасырын немесе
Комиссияның барлық мүшелерінің қатысуымен алқалы талқылау арқылы
жүзеге асырылуы мүмкін.
25.50 Техникалық хатшы Комиссия мүшелерінің дауыстарын есептейді
және тіркейді. Дәрежені беру бойынша дауыс беру Google нысанын немесе
басқа да ұқсас нысандарды пайдалану арқылы жүзеге асырылады.
Қорытынды аттестаттау нәтижелерін жариялау
25.51 Кешенді емтихан рәсімі және дипломдық жұмысты (жобаны)
қорғау аяқталғаннан кейін қорытынды аттестаттау нәтижелері жарияланады.
25.52 Комиссия мүшелерінің дауыс беру нәтижелері негізінде хаттама
жасалады, оған комиссияның төрағасы мен техникалық хатшысы қол қояды.
Бұл ретте техникалық хатшы дауыс беру нәтижелері туралы мәліметтерді
сақтайды, ал хаттаманың электрондық нұсқасы комиссияның барлық
мүшелеріне жіберіледі.
25.53 Комиссия төрағасы білім алушыларды қорытынды аттестаттау
туралы есеп дайындайды.
Қорытынды аттестаттау нәтижелеріне апелляция
25.54 Университет білім алушылардың апелляцияға өтініш беруі үшін
ақылға қонымды мерзім береді, ол аралық аттестаттау нәтижелері
жарияланған күннен бастап кемінде 2 жұмыс күнін құрауы тиіс.
25.55 Апелляцияны өткізу үшін ПМПУ ректорының бұйрығымен тақ
саннан тұратын апелляциялық комиссия құрылады. Апелляциялық
комиссияның құрамына аттестаттау комиссиясының мүшелерін және (немесе)
университеттің әкімшілік қызметкерлерін енгізуге жол берілмейді.
25.56 Апелляциялық комиссия онлайн отырыстарды білім алушының
өтініші түскен күннен бастап 2 жұмыс күні ішінде өткізеді.
25.57 Апелляция нәтижелері өтініш берушінің назарына бір жұмыс күні
ішінде жеткізіледі.
Аралық және
жауапкершілігі

қорытынды

аттестаттауға

қатысушылардың
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25.58 ПМПУ басшылығы:
- білім алушыларды, педагогтарды және басқа да қатысушыларды
қабылданған шаралар туралы, соның ішінде қол жетімді байланыс арналары,
ұйымның интернет-ресурстары арқылы хабардар етуді қамтамасыз етеді;
- ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолдана отырып,
аралық және қорытынды аттестаттауды ұйымдастыру үшін жағдай жасайды;
- педагогтармен, білім алушылармен және олардың ата-аналарымен кері
байланысты жүзеге асырады;
- ұйымның педагогтары мен басқа да қызметкерлерінің жұмысын
ұйымдастырады;
- осы ұсыныстар негізінде аралық және қорытынды аттестаттауды
ұйымдастыруға жауапты.
25.59 Академиялық мәселелер жөніндегі проректор:
- осы ұсыныстар негізінде білім алушылардың аралық және қорытынды
аттестаттауын өткізуге бағытталған іс-шараларды әзірлеуді ұйымдастырады;
- білім беру процесінің барлық қатысушыларын (білім алушыларды,
педагогтарды және басқа да қызметкерлерді) жұмысты ұйымдастыру және
аралық және қорытынды аттестаттау нәтижелері туралы хабардар етуді жүзеге
асырады;
- аралық және қорытынды аттестаттауды өткізу процесін қашықтан
оқыту технологияларын қолдана отырып, әдіснамалық сүйемелдеуді және
бақылауды жүзеге асырады.
25.60 Декандар және ББ жетекшілері:
- кестеге сәйкес аралық және қорытынды аттестаттауды қашықтық
форматта өткізуді қамтамасыз етеді;
- аралық және қорытынды аттестаттау қорытындысы бойынша
бағалардың уақытылы қойылуын қамтамасыз етеді;
- білім алушыларды, комиссия төрағасы мен мүшелерін қашықтан білім
беру технологияларын қолдана отырып, қорытынды аттестаттауды өткізу
күні, уақыты және тәртібі, оны өткізу үшін байланысқа шығу тәсілі туралы
уақтылы хабардар етеді;
- құжаттарды тексеруді және қорғауға рұқсатты ұйымдастыруды
қамтамасыз етеді;
- қорытынды аттестаттау үшін білім алушылардың тізімін ұсынады;
- вебинар білім алушылармен кешенді емтихан өткізу тәртібі, қорғау,
ұзақтығы (регламент), қорытынды аттестаттаудың бейнежазбасы туралы
нұсқаулық жүргізеді;
- комиссия мүшелерін LMS-те немесе ПМПУ-да пайдаланылатын басқа
жүйеде тіркеуді қамтамасыз етеді;
- комиссия мүшелерін қажетті материалдармен және қашықтан білім
беру технологияларына қол жеткізумен қамтамасыз етеді;
- қорытынды аттестаттаудың бейнежазбасының сақталуын қамтамасыз
етеді.
25.61 Аттестаттау комиссиясының мүшелері:
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- білім алушылардың білім беру бағдарламаларын оқыту нәтижелеріне
қол жеткізуін бағалайды;
- бітірушіге тиісті білім беру бағдарламасы бойынша бакалавр, магистр
дәрежесін береді;
- білім беру бағдарламаларын одан әрі жетілдіруге бағытталған
ұсыныстар әзірлейді;
- Академиялық адалдық қағидаларын сақтайды.
25.62 Техникалық хатшы:
- қашықтан білім беру технологияларын пайдалана отырып, кешенді
емтихан өткізуге және дипломдық жұмысты (жобаны) қорғауға дайындық
жүргізеді;
- білім алушылар мен аттестаттау комиссиясының мүшелері үшін
қорытынды аттестаттаудан өтудің таңдалған жүйесімен жұмыс істеу бойынша
вебинар-нұсқамалықты алдын ала ұйымдастырады;
- қорытынды аттестаттауды тапсыру үшін техникалық және
бағдарламалық талаптарға қосылуды уақтылы тестілейді;
- аттестаттау комиссиясы мүшелерінің онлайн дауыс беруін
ұйымдастырады;
- қорытынды аттестаттау нәтижелері бойынша электрондық
ведомостарды толтырады;
- қорытынды аттестаттаудың бейнежазбасын жүргізеді;
- Академиялық адалдық қағидаларын сақтайды.
25.63 Білім алушы:
- педагогтармен, ғылыми жетекшімен және комиссияның техникалық
хатшысымен күнделікті байланыста болады;
- байланыс арналары арқылы аралық және қорытынды аттестаттауды
өткізу кестесі мен тәртібімен танысады;
- техникалық хатшының корпоративтік поштасына қорғауға жіберу үшін
барлық қажетті құжаттарды ұсынады;
- Академиялық адалдық қағидаларын сақтайды.
25.64 Карантиндік режим кезеңінде білім туралы дипломдарды беру
тәртібі
Дипломдық жұмыстарды қорғау және кешенді емтихандарды қабылдау
жөніндегі аттестаттау комиссиясының жұмысы аяқталғаннан кейін:
1) ЖОО білім алушының электрондық мекенжайына дипломдарды
тіркеу және беру жеке журналының бланкісін электрондық пошта арқылы
жібереді;
2) білім алушы дипломдарды тіркеу және берудің жеке журналын
алғаннан кейін басып шығарады, қол қояды, сканерлейді және ЖОО-ға
электрондық поштаға жібереді;
3) ЖОО дипломдарды тіркеу және берудің жеке журналын алғаннан
кейін бітірушіге дипломды жеткізу қызметі немесе Қазпошта қызметі арқылы
сәлемдемемен (бандерольмен) жібереді.
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VII Білім алушыларды шығару, қайта қабылдау, ауыстыру
26 Ауыстыру және қалпына келтіру ережесі
26.1 Білім алушыны бір білім беру бағдардарламасынан екіншісіне, бір
ЖОО-нан басқасына ауыстыру мен қайта қабылдау жазғы мен қысқы демалыс
кезінде өткізіледі.
ЖОО-ның білім алушысы жеке оқу жоспарына сай меңгерілетін
бағдарламаны бірінші академиялық уақыт аралығында толық аяқтаса ғана
ауыса алады, қайта қабылдауға алынады.
Білім алушы Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы білім
беру ұйымдарын және жоғары оқу орындарын есептемегенде, қайта қабылдау
кезінде оқудан шығарылу мерзіміне қарамастан, кез келген жоғары оқу
орнына ауыса алады немесе қайта қабылдана алады.
26.2 Білім алушыны ақылы негізден мемлекеттік білім беру тапсырысы
бойынша оқуға ауыстыру «Білім туралы» Заңның 4-бабының 5) тармақшасына
сәйкес белгіленген тәртіппен жүзеге асырылады.
26.3 Мемлекеттік білім беру гранты бойынша оқитын студент қалауы
бойынша білім беру грантын сақтай отырып басқа ЖОО-ға ауыса алады.
Білім алушы ауысу кезінде қабылдаушы ЖОО-ы оның білім беру
бағдарламасы бойынша дайындық бағыты мен бейінін, оқу жетістігін назарға
алады.
Жекелеген жоғары оқу орындар үшін ғана бекітілген Білім беру
грантымен және «Педагогикалық ғылымдар» бағытындағы білім беру
бағдарламалар жүйесі негізінде бөлінген квота бойынша түскен студенттер
басқа жоғары оқу орнына тек ақылы түрде ғана ауыстырылады.
26.4 Студент, магистрант, докторанттарды басқа ЖОО-нан Ұлттық
ЖОО-на ауыстыру олар білім беру грантының құндық айырмашылғын төлеген
жағдайда ғана іске асады.
26.5 Білім алушыны шығармашылық дайындықты талап ететін Жоғары
білім бағдарламалары жүйесінен басқа БББ жүйесіне ауыстыру "Білім
туралы"Заңның 5-бабының 11) тармақшасына сәйкес бекітілген Жоғары және
жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім
беру ұйымдарына оқуға қабылдаудың ережесіне сай белгіленген шекті
ұпайдан төмен емес ұпаймен Ұлттық бірыңғай тестілеу сертификатымен ғана
жүзеге асырылады.
26.6 Білім алушы ПМПУ-дан басқа ЖОО-ға, басқа ЖОО-дан ПМПУ-ға,
бір ПМПУ ішінде бір БББ-нан екіншісіне ақылы түрден мемлекеттік білім
беру тапсырысына оқуға ауысуға құқысы бар.
26.7 Күндізгі оқу бөлімінде оқитын студенттердің ауыстыру және қайта
қабылдау туралы өтініштерін білім беру мекемесі қабылдауының кезекті
академиялық уақыты басталғанға дейін, бес күн уақыт ішінде, жазғы және
қысқы демалыс кезінде, ПМПУ ректоры қарастырады (тек ҰБТ өткізу уақыты
университеттің академиялық күнтізбесіне сәйкес келмегенде ғана ауысуқабылдау туралы өтініштер қарастырылмайды).
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Сырттай оқу түріндегі білім алушылардың ауысу мен қабылдау
өтініштерін ПМПУ ректоры бір ай ішінде, қабылдайтын жақтағы ЖОО-ның
кезекті емтихан сессиясы басталғанға дейін, бес күннен кешіктірмей қарайды.
26.8 Білім алушыны бір ЖОО-дан екіншісіне ауыстыру екі ЖОО-ы
ректорының келісімімен каникул кезіде жүзеге асырылады.
ПМПУ-ге ауысатындардың орташа үлгерім ұпайы ЖОО-да белгіленген
көрсеткіштік ұпайдан төмен болмау керек.
26.9 Білім алушыны ауыстыру не қайта қабылдау кезінде алдыңғы
академиялық кезеңдегі оқыған пәндерінің академиялық айырмашылығы
қаралып, анықталады.
Ауысу-қабылдану кезінде жұмыс оқу жоспарындағы пәндердің
академиялық айырмашылығы транскриптте немесе оқуды аяқтамаған туралы
берілетін анықтамада көрсетілетін пәндер тізбесімен, бағдарлама негізінде,
академиялық сағат не кредит көлемі негізінде айқындалады. Оқу жоспары
пәндеріндегі айырмашылық білім алушынының қайта қабылдау/ауыстыру
курсын анықтауға негіз болады.
26.10 Жұмыс оқу жоспары пәндеріндегі академиялық айырмашылықты
жою үшін білім алушы сол пәндерге жазылады, академиялық кезең ішінде оқу
сабақтарының барлығына қатысып, ағымдағы бақылаудың барлық түрін
тапсырып,қорытынды бақылауға рұқсат алады.
Егер академиялық айырмашылық пәндері ағымдағы академиялық
кезеңдегі сабақ кестесіне енгізілмесе, білім алушы сол пәндерді игеру үшін
жазғы семестрге жазылады
Жазғы семестрде жойылмаған оқу жоспары пәндеріндегі академиялық
айырмашылық академиялық қарыз болып есептеледі.
26.11 Білім алушыны ауыстырудың міндетті шарты жеке оқу жоспарына
сәйкес бірінші академиялық кезеңді толығымен аяқтау болып табылады. Бұл
ретте білім алушы кез келген оқу түріне, кез келген мамандыққа, кез келген
жоғары оқу орнына ауыса алады.
Білім алушыны оқытудың бір түрінен екіншісіне, бір
БББ-дан
екіншісіне ауыстыру университет ішінде ақылы түрде жүзеге асырылады.
26.12 Келесі оқу жылына ауыстыру үшін білім алушы толық курсты
меңгеруі, оқу үлгерімінің (GPA) орташа ұпайы ПМПУ-да белгіленген
ауыстыру ұпайынан төмен болмауы міндетті шарт болып табылады.
Орташа ұпайдың белгіленген деңгейін жинаған білім алушы ПМПУ
ректорының бұйрығымен келесі курсқа ауыстырылады.
Білім алушының келесі оқу курсына көшуі жазғы емтихандық сессия
қорытындысы бойынша жүзеге асады.
26.13 Білім алушының басқа жоғары оқу орнынан ПМПУ-ге ауысу
тәртібі:
Білім алушы шетелдік білім беру ұйымынан ауысу немесе қайта
қабылдау кезінде тиісті құжат тапрсырады:
1) оқыту бағдарламаларын игерген туралы құжатт (академиялық
анықтама немесе транскрипт);
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2) білім туралы құжатты мойындап қабылдау және нострификациялау
ережесі бойынша ҚР-сында нострификациялау тәртібімен өтетін алдыңғы
деңгейдегі білімді аяқтағаны туралы құжат;
3) шетелдік білім беру ұйымына түсу сынақтарынан өту нәтижесі.
26.14 Ауыстыру тәртібі
1) білім алушы студентке қызмет ету орталығы (БАҚО-ға) өзі оқитын
ЖОО ректоры атына ауысу туралы өтініш беріп, мөрмен бекітілген жазбаша
келісім алғаннан кейін, өзі қалаған ЖОО-ның ректорына жүгінеді. Ректордың
атына жазылған ауысу туралы өтінішке бөлім басшыларының қолтаңбасымен
расталып, мөр қойылған ресми академиялық транскрипт қоса беріледі.
2) ЖМ деканы БББ басышысымен бірге ауысушының құжаттарын қарап,
өтілген пәндердің қайсысы ПМПУ-да есепке алынуы мүмкін екенін шешеді,
оқу жоспарларындағы айырмашылықты белгілейді, оқу курсын анықтайды;
3) ЖМ деканының визасы негізінде ОТ басшысы академиялық сұрақ
(АС) бойынша проректор келісімімен көрсетілген айырмашылықты тапсыру
мерзімін бір семестрден кем емес етіп белгілейді, содан соң білім алушыны
басқа ЖОО-нан ПМПУ-ге ауыстыру туралы ректордың бұйрығы
шығарылады;
4) ОТ басшысы ректордың бұйрығы шыққаннан кейін үш күнде білім
алушы бұрын оқыған жоғары оқу орнына оның жеке іс қағазын жіберу туралы
сұраныс жібереді.
26.15 Білім алушыны ПМПУ ішінде бір БББ-нан басқасына ауыстыру
тек ақылы негізде тәртіп бойынша жүргізіледі:
- білім алушы БАҚО-на ректордың атына ауысу туралы өтініш береді.
Өтінішке ТО басшысы растаған ресми емес академиялық транскрипт қоса
беріледі.
- ЖМ деканы оқу жылын және оқу жоспарындағы айырмашылықты
анықтайды;
- деканның визасы негізінде ОТ көрсетілген айырмашылықты тапсыру
мерзімін белгілейді;
- ЖМ деканының, ОТ басшысының, АС жөніндегі проректордың
бұрыштамаларына сәйкес білім алушыны бір БББ-нан екіншісіне ауыстыру
туралы ректордың бұйрығы шығарылады.
27 ПМПУ-ге білім алушының қайта қабылдану ережесі
27.1 Білім алушының оқудан шығару мерзімінің өтуіне қарамастан, ол
кем дегенде бір академиялық кезеңді (семестрді) тәмамдаған жағдайда қайта
қабылдануына құқығы бар.
27.2 Жоғары оқу орнында ПМПУ-дың білім алушылары оқудан
шығарылғанға дейін игерілген кредит саны толық көлемде есептеледі.
Оқудан шығарылған студент оқыту пәндерінің жоспарында
академиялық айырмашылық болмаса, ПМПУ-дың кез-келген БББ-ға қайта
қабылдана алады.
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Білім алушының оқуға қайта қабылдануы мен оқуды әрі қарай
жалғастыруы тек ақылы түрде іске асады.
27.3 Қайта қабылдану рәсімі:
1) білім алушы ПМПУ-ге қайта қабылдануы үшін БАҚО-нда ректор
атына өтініш жазады. Қайта қабылдау туралы өтінішке қоса академиялық
анықтама беріледі. Оқу сабағы басталмас бұрын ПМПУ-ге қайта қабылдау
туралы өтініш екі апта бұрын қабылданады. Бұл, мәселе оң шешіммен
шешілген жағдайда, білім алушының оқу пәндеріне тіркелуі және жеке оқу
жоспарын қалыптастыру мүмкіндігі болуы үшін жасалады.
2) ЖМ деканы ұсынылған академиялық анықтама негізінде білім
алушының оқу курсы мен оқу жоспарындағы айырмашылығын анықтайды;
3) Деканның қолы негізінде ОТ (офис тіркеушісі) көрсетілген
айырмашылықты тапсыру мерзімін белгілейді;
4) ЖМ деканы, ЖМ басшысы, АЖ жөніндегі проректордың
бұрыштамаларына сәйкес ректордың ПМПУ-ге білім алушыны қайта
қабылдау туралы бұйрығы шығарылады.
28 ПМПУ-дан шығару ережесі
28.1 Білім алушы оқудан:
- өз еркімен;
- академиялық үлгермеушілік;
- медициналық көрсеткіштерге байланысты;
- оқу ақысын төлеу бойынша қаржылық берешек үшін;
- ПМПУ Жарғысын және ішкі тәртіп ережелерін бұзғаны үшін;
- басқа ЖОО-ға ауысуына байланысты шығарылуы мүмкін.
28.2 ПМПУ-да оқитын білім алушы өз еркімен оқудан шыққысы келсе,
БАҚО-нда ректор атына оқудан шығару туралы өтініш жазады.
28.3 Білім алушы пәнді үш қайтара оқыса (оның ішінде екеуі қайталанса)
және «қанағаттанарлықсыз» деген баға алған жағдайда академиялық жағынан
үлгермегені үшін ПМПУ-дан оқудан шығарылады.
Кей жағдайда емтихандық сессия нәтижесі бойынша академиялық
қарызы бар білім алушылар ЖОО-дан шығарылмайды, бірақ академиялық
қарызы бар пәндерді қайта оқуы тиіс.
28.4 Семестр барысында оқу ақысын уақытында төлемегені үшін
ПМПУ-дан шығарылған ақылы оқитын білім алушылар оқудан шығарылған
сәттен бастап, төлем бойынша берешекті өтеген жағдайда төрт апта уақыт
аралығында қайта қабылдануға құқығы бар. Осы жағдайда білім алушы ректор
атына қайта қабылдануға өтініш беріп,оқу ақысын төлегені туралы түбіртекті
тіркетуі керек. Оқудан шығарғанға дейін білім алушының тапсырған пәндері
бойынша жинаған ұпай саны, оқуға қайта қабылданғанда, толық есептеледі.
28.5 ПМПУ-дан шығарылған білім алушыға белгіленген үлгідегі
академиялық анықтама және транскрипт беріледі.
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29 Академиялық демалыс беру шарты
29.1 Білім алушы академиялық демалысты рәсімдеуге өтінішті алдын
ала, емтихан сессиясы басталғанға дейін береді.
Мемлекеттік білім беру тапсырысы негізінде білім алатын адамға
академиялық демалыс берілген кезде оның мемлекеттік білім беру тапсырысы
бойынша одан әрі оқуын жалғастыруға құқығы сақталады. Бұл жағдайда
оқуды қаржыландыру академиялық демалыс кезеңінде үзіледі (академиялық
демалыста жүрген грант иелеріне белгіленген тәртіппен стипендия төлеуге
көзделген шығыстарды қаржыландыруды қоспағанда) және ол аяқталғаннан
кейін қайта басталады.
Ақылы білім алушыға академиялық демалыс берілген кезде оқу ақысы
академиялық демалыс кезеңінде тоқтатылады
29.2 Академиялық демалысты рәсімдеу үшін білім алушы БАҚО-ға
ПМПУ ректоры атына өтініш беріп, оқуды уақытша үзуге дәлелді құжат
ұсынады.
29.3 Білім алушыға мына жағдайда медициналық көрсеткіш бойынша
академиялық демалыс беріледі:
1) денсаулығына байланысты (ауруына) ұзақтығы 6 айдан 12 айға дейін
амбулаториялық-емханалық ұйым жанындағы дәрігерлік кеңестік комиссия
қорытындысы негізінде;
2) туберкулезге қарсы медициналық ұйым жанындағы Орталық
дәрігерлік кеңестік комиссия қорытындысы негізінде.
29.4 Білім алушыға академиялық демалыс берілу негізі:
1) Білім алушының Заңнамаға сәйкес Қазақстан Республикасы Қарулы
Күштер Әскері қатарына шақырылуы;
2) заңға сәйкес бала туу, асырап алуда бала үш жасқа толғанға дейін оның
күтіміне байланысты табысынан айырылған жағдайда.
29.5 Ұсынылған құжаттар негізінде ЖОО ректоры үш жұмыс күн ішінде
білім алушыға академиялық демалыс беру туралы бұйрық шығарады. Білім
алушыға Республикалық бюджеттен қаржыландырылатын білім беру гранты
бойынша академиялық демалыс беру туралы бұйрық көшірмесі білім беру
саласындағы уәкілетті органға үш жұмыс күн уақытында, ал жергілікті
бюджеттен қаржыландырылатын білім беру саласындағы жергілікті атқарушы
органдарға осы бағдарламаны қаржыландырудың тиісті сомасы мен мерзімін
түзету үшін жіберіледі.
29.6 Академиялық демалыстан шыққаннан кейін білім алушы БАҚО-ға
ректор атына өтініш беріп, ауруына байланысты академиялық демалыста
болған кезде емделген ұйымынан денсаулық жағдайы туралы ДКК
анықтамасын, мамандығы бойынша оқуды жалғастыру мүмкіндігі бары
туралы қорытындыны ұсынады.
29.7 ЖМ деканы ұсынылған құжаттардың негізінде оқу жұмыс
жоспарларындағы пәндер айырмашылығын, оқу курсын анықтап, Офистік
тіркеушімен келісім бойынша білім алушының жеке оқу жоспарын бекітеді.
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29.8 Білім алушылар ауысуға немесе қайта қабылданған жағдайдағы
ереже бойынша пәндік пререквизиттерді есепке ала отырып оқу курсын
анықтайды.
29.9 Ұсынылған құжаттардың негізінде ЖОО ректоры үш жұмыс күн
ішінде білім алушының мамандығын, курсын және тобын көрсете отырып,
академиялық демалыстан шығуы туралы бұйрық шығарады.
29.10 Білім алушы мемлекеттік білім беру гранты бойынша академиялық
демалыстан шыққан кезде сол бұйрық көшірмесін үш жұмыс күні ішінде
республикалық бюджеттен қаржыландырылатын білім беру ұйымының білім
беру саласындағы уәкілетті органға жібереді, ал жергілікті бюджеттен
қаржыландырылатын білім беру саласындағы жергілікті атқарушы органдарға
осы бағдарламаны қаржыландырудың тиісті сомасы мен мерзімдерін түзету
үшін жібереді.
Егер академиялық демалыстан шығу немесе академиялық демалысқа
кету күні академиялық кезеңнің басталуымен немесе аяқталуымен сәйкес
келмесе, онда білім алушы жеке кесте бойынша барлық оқу тапсырмасын
орындайды, аралық бақылау деңгейін (АБ) алу үшін ұпай жинайды немесе
жазғы семестрде айырмашылық шыққан пәндерге жазылады.
29.11 Білім алушы айырмашылықты жою үшін күнделікті сабақтармен
қатар академиялық кезең ішіндегі оқу сабақтарының барлық түріне қатысады,
сол пәндер бойынша жұмыс оқу жоспарында көрсетілген ағымдық және
аралық бақылаудың барлық түрін тапсырады, академиялық күнтізбеге сай
аралық аттестаттау кезеңіне рұқсат алып, қорытынды бақылау тапсырады.
30 Жоғары немесе жоғары оқу орнынан кейінгі білім алу үдерісінде
босаған «бакалавр» немесе «магистр»дәрежесі беріле отырып, жоғары
немесе жоғары оқу орнынан кейінгі білім алуға ақы төлеу үшін бос білім
беру гранттарын тағайындау тәртібі
30.1 Білім алушыларға Жоғары немесе жоғары оқу орнынан кейінгі
білім алу үдерісінде босаған бос білім беру гранттары білім бағдарламалары
жүйесі бойынша ақылы түрде конкурс негізінде беріледі.
Аралық аттестация нәтижесі бойынша GPA үлгерімінің орташа ұпайы
негізінде білім беру грантын тағайындау туралы куәлік берілуіне байланысты
конкурс өткізіледі.
30.2 Бос білім беру грант саны көрсетілген ашық конкурс туралы
хабарландыру ЖОО сайтында кадр мен курс дайындау бағыты аясында
жарияланады.
30.3 GPA үлгерімінің орташа ұпай көрсеткіші бірдей болған жағдайда,
тек А, А- ("өте жақсы"), сондай ақ - А, А- ("өте жақсы") - В+, В, В -, С+
("жақсы") бағалары бар білім алушылар, одан әрі оқытудың барлық
кезеңіндегі аралас бағалар басым құқыққа ие болады.
30.4 Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім алу
үдерісінде босаған бос білім гранттарын беру жазғы және қысқы демалыс
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кезеңінде бос орындарға конкурс негізінде белгілі бір тәртіппен жүзеге
асырылады:
1) ақылы оқитын білім алушы жоғары немесе жоғары оқу орнынан
кейінгі білім гранты бойынша БАҚО-нда ректор атына оқуын жалғастыру
туралы өтініш жазады;
2) студенттерден келген өтініштер Ғылыми және Бақылау кеңестерінде
қарастырылады;
3) ағымдағы жылдың тамыздың 5-і мен қаңтардың 15-і аралығында
ЖОО Ғылыми және Бақылау кеңестерінің шешімін қабылдау негізінде бос
білім гранттарына ауысу үшін үміткерлер тізімі білім саласындағы уәкілетті
ұйымға жіберіледі.
30.5 Тізімге білім алушы өтінішінің көшірмесі, Ғылыми және Бақылау
кеңестері қабылдаған шешім, білім алушының транскрипт көшірмесі, оның
жеке куәлік құжатының көшірмесі, жоғары оқу орнынан шығарылған білім
беру гранты иегерінің куәлігі (түпнұсқа) қоса беріледі;
4) жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім алу
үдерісінде босаған, үміткерлердің болмауына байланысты білім саласындағы
уәкілетті ұйымға ұсынылған бос білім гранттары Комиссияда конкурс
ұйымдастыру негізінде қайта бөлінеді;
5)жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім алу
үдерісінде босаған және үміткерлердің болмауына байланысты жоғары оқу
орны ұсынған бос білім гранттары тізімі білім саласындағы уәкілетті
ұйымның сайтында жарияланады;
6) білім саласының уәкілетті ұйымы білім беру бағдарламалары
бөліміндегі түскен құжаттарды қарастырып, оқу түрі мен мерзімін, оқуға
түскен жылды ескеріп, оң шешім қабылдаған уақытта жоғары оқу орнынан
кейінгі білім берудегі бос білім грантын беру туралы бұйрық шығарады
(білім беру бағдарламалар жүйесі бойынша үміткер болмаған жағдайда,
жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім алу үдерісінде
босаған білім гранттары облыстық білім саласында қайта қарастырылады;
7) облыстық білім саласындағы уәкілетті ұйымның бұйрығы негізінде
ҰТО білім грантын беру туралы куәлікті рәсімдеп, 3 жұмыс күндік уақыт
ішінде ЖОО-ға жібереді;
8) Білім грантын беру туралы куәлік негізінде ректор білім гранты
бойынша одан әрі оқу туралы бұйрық шығарады.
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VIII Мемлекеттік стипендия тағайындау мен төлеу
31 Жалпы ережелер
31.1 Мемлекеттік стипендия бірінші академиялық кезеңге мемлекеттік
білім беру тапсырысы бойынша бірінші курсқа (бірінші оқу жылы)
қабылданған барлық студент-магистрантқа тағайындалады және ай сайын 1
қыркүйектен бастап бірінші академиялық кезең ішінде төленеді.
Кейінгі академиялық кезеңде де мемлекеттік стипендия студенттерге,
магистранттарға тағайындалады және алдыңғы академиялық кезең үшін
аралық аттестаттау (емтихан сессиясы) нәтижесі бойынша төленеді.
31.2 Мемлекеттік стипендия мемлекеттік білім беру тапсырысы
бойынша оқитын, сондай-ақ мемлекеттік білім беру тапсырысы бойынша
оқуға ауыстырылған, аралық аттестаттау (емтихандық сессия) нәтижесі
бойынша "өте жақсы", "жақсы" деген баға алған студенттер мен
магистранттарға тағайындалады.
31.3 Мемлекеттік стипендия ай сайын аралық аттестаттаудан
(емтихандық сессиядан) және каникулдан кейінгі айдың бірінші күнінен
бастап академиялық кезең, аралық аттестаттау және демалыс аяқталатын
айдың соңына дейін төленеді. Бітіруші студенттерге мемлекеттік стипендия
білім беру ұйымдарын бітіруіне байланысты шығарылған күнге дейін төленеді
31.4 Мемлекеттік стипендияға ұсынылған студенттер мен
магистранттарға жазғы аралық аттестаттау (емтихан сессиясы) нәтижесі
бойынша жазғы демалыс кезеңінде мемлекеттік стипендия екі айға (шілде,
тамыз) төленеді.
31.5 Академиялық күнтізбемен белгіленген мерзімде аралық
аттестаттауды (емтихан сессиясын) дәлелді себеппен (ауыру, отбасылық
жағдай, табиғи апат, академиялық немесе кредиттік ұтқырлық бойынша оқу)
тапсырмаған студенттер мен магистранттарға, докторанттарға білім беру
ұйымының басшылығы білім алушыларға растайтын құжаттарды ұсынғаннан
кейін аралық аттестаттауды (емтихан сессиясын) тапсырудың жеке
мерзімдерін белгілейді.
31.6 Тапсырылған аралық аттестаттау (емтихандық сессия) нәтижесімен
мемлекеттік стипендия тағайындалады.
31.7 Аралық аттестаттау мен демалыс кезінде "қанағаттанарлықсыз"
бағасына сәйкес келетін FX бағаларын жойған студенттерге, магистранттарға
және "өте жақсы", "жақсы" бағаларына сәйкес баға баламасын алған
студенттерге мемлекеттік стипендия тағайындалады
31.8 .Бір оқу орнынан екіншісіне ауыстырылған студенттерге,
магистранттарға мемлекеттік стипендия оқу жоспарларындағы академиялық
айырмашылық жойылғаннан кейін тағайындалып, төленеді.
31.9 Медициналық қорытынды (дәрігерлік кеңес комиссиясының
қорытындысы) негізінде ұсынылған академиялық демалысты қоспағанда,
студенттер, магистранттар, докторанттар академиялық демалыста болған
кезеңде мемлекеттік стипендия төленбейді.
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Академиялық
демалыстан
қайтып
оралған
студенттерге,
магистранттарға, докторанттарға мемлекеттік стипендияны тағайындау және
төлеу оқу жоспарларындағы академиялық айырмашылықты жойғаннан кейін
жүзеге асырылады.
31.10 Науқастануы бойынша қайта оқуға қалдырылған студенттерге,
магистранттарға, докторанттарға мемлекеттік стипендия кезекті аралық
аттестаттау (емтихан сессиясы) нәтижесі бойынша, оқу жоспарымен
орындалған, алдыңғы семестр қорытындысы бойынша тағайындалып,
төленеді.
Туберкулезбен ауыратын студент, магистрант, докторанттарға тиісті
медициналық қорытынды болса ғана мемлекеттік стипендия еңбекке
жарамсыздық кезеңі үшін тағайындалып,төленеді, бірақ еңбекке жарамсыздық
он айға дейін ғана есептеледі
31.11 Мемлекеттік стипендияны төлеу ҚР заңнамасында көзделген
жағдайларда тоқтатылады.
Мемлекеттік стипендияны төлеуді тоқтату ректордың тиісті бұйрығымен
жүзеге асырылады.
Мемлекеттік стипендия мөлшері
31.12 Ай сайынғы мемлекеттік стипендия мөлшері стипендия
тағайындау мен төлеу Ережесі бойынша белгіленеді.
31.13 Көру қабілеті мен есту қабілеті нашар мүгедектер, жетім балалар
мен ата-ана қамқорлығынсыз қалған және қорғаныштағы (қамқорлықтағы)
балалар; сонымен қатар аралық аттестаттау(емтихандық сессия) нәтижесімен
тек "өте жақсы" деген бағасы бар студенттер мен магистранттар жоғары
мемлекеттік стипендия алуға құқылы.
31.14 .ҚР-ның Заңы бойынша мемлекеттің толық қарамағындағы
студенттер мен магистранттарға бөлінетін мемлекеттік стипендия студент пен
магистрантқа тиісті мемлекеттік стипендияның 50 (елу) пайызы мөлшерінде
белгіленеді.
31.15 Басқа стипендия тағайындау мен төлеу тәртібі, Жоғары оқу
орнының Ғылыми кеңесі шешімімен ҚР Президенті стипендиясын, атаулы
стипендия мен ПМПУ стипендиясын тағайындау үміткерлерді іріктеу Ережесі
бойынша жұргізіледі.
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IX Білім алушылардың академиялық ұтқырлығын, оның ішінде
халықаралық кредиттік ұтқырлықты ұйымдастыру
Академиялық ұтқырлықты қамтамасыз ету үшін білім алушылар басқа
білім беру ұйымдарында, оның ішінде шетелде жекелеген пәндер оқиды.
Бұл ретте білім беру ұйымдары арасында екі жақты келісімшарт
жасалады.
Басқа білім беру ұйымдарының түрлі білім беру тәжірибесін пайдалану
мақсатында» ұтқырлық аралығында» білім алушы басқа ЖОО-да игеретін
сағат өлшемі, оқу пәндері мен кредит көлемі анықталады.
Білім алушылардың академиялық ұтқырлығын ұйымдастыру тәртібін,
студенттерді іріктеуді ЖОО өзі жүзеге асырады.
Мемлекеттік деңгейде қаржыланатын бағдарламалар аясында
академиялық ұтқырлыққа қатысуға білім алушыларды жіберу шетелге оқуға
жіберу Ережесі бойынша жүзеге асырылады.
Халықаралық кредиттік ұтқырлыққа қатысу үшін қабылдаушы білім
беру ұйымы белгілеген деңгейде шет тілін білу қажет.
Ұтқырлық бағдарламасы бойынша білім алушының оқуын растайтын
транскрипт немесе келген елдегі оның үлгілік көшірме түрі қорытынды құжат
болып саналады.
Транскриптіге оқу бағдарламасы туралы мәлімет енгізіледі: пән
(модуль) атауы, бағалар, игерілген академиялық кредит саны.
Академиялық ұтқырлық аясында білім алушылардың толық көлемде
игерген, транскриптімен бекітілген білім нәтижесі міндетті түрде қайта
есептеледі.
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X Қос дипломды білім беру бағдарламасы мен бірлескен білім беру
бағдарламасын дайындап, іске асыру тәртібі
Қос диплом бағдарлама – серіктес жоғары және (немесе) жоғары оқу
орнынан кейінгі білім беру ұйымдарының білім бағдарламаларын
салыстырып, үйлестіруге негізделген, бағдарлама мақсаты мен мазмұнын
нақтылау, оқу үдерісін ұйымдастыру, берілетін дәреже мен біліктілік
мәселелер бойынша екі жақты тараптың жалпы міндеттемелерді
қабылдауымен сипатталатын бағдарлама түрі.
Қос дипломды білім бағдарламалары ПМПУ мен серіктес ЖОО
арасындағы келісім негізінде дайындалады.
Бұл ретте қос дипломды білім бағдарламасын іске асырудың міндетті
шарттары болады:
1) келісілген білім беру бағдарламаларын дайындап, бекіту;
2) қос дипломды білім алуға енген білім алушының серіктес жоғары
немесе жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымында білім
бағдарламасының бір бөлігін меңгеруі;
3) уағдаластық, сапаны ұстанудың жалпы қағидалары мен стандарттары
негізінде оқыту кезеңі мен нәтижесін міндетті түрде мойындау және
автоматты түрде қайта тапсыру;
4) оқытушылардың қос дипломды білім беруге қатысуы, білім беру
бағдарламасын бірлесіп дайындауы, оқыту, жалпы қабылдау мен аттестаттау
комиссиясына қатысуы;
5) қос дипломды білім беру бағдарламасын толық меңгерген білім
алушыларға әрбір жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім
беретін әріптестік ұйымның дәрежесі не уағдаластық негізде бірдей бірлескен
дәреже беріледі.
Білім алушыны қос дипломды білім беру бағдарламасына енгізу оның
өтініші негізінде және серіктес ЖОО-мен жасалған келісімшартқа байланысты
жүзеге асырылады.
Білім алушы серіктес ЖОО-да қабылдау рәсімінен өтеді.
Қос дипломды білім беру бағдарламасына енген шетелдік білім
алушылар «бірлескен білім» деген ерекше белгісі бар, оқу кезеңін, мерзімін,
пән санын және игерілетін кредит көлемін көрсетіп, білім алушылардың
жалпы құрамына қабылданудың ұқсас рәсімдерінен өтеді.
Білім алушының жеке оқу жоспары оқу пәндерінің тізбесін, олардың
еңбек сыйымдылығын (кредит пен сағаттарда), семестрлер бойынша, жоғары
және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдарына – олар
игерілетін серіктестерге бөлуді, қайта есептеу тәртібінен тұрады.
Қос дипломды білім беру бағдарламасы Қазақстан Республикасының
жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің мемлекеттік жалпыға
міндетті стандарты мен серіктес ЖОО ұйымы талаптарын ескереді.
Екі тараптың білім беру бағдарламаларындағы пәндер тізбесі білім
алушының жеке оқу жоспарын жасау кезінде ескеріледі. Сондай-ақ білім
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алушы практиканың барлық түрінен, қорытынды аттестаттаудан толық
мөлшерде өтеді.
Қос дипломды білім беру бағдарламалары бойынша оқыту кезінде
оқытудың түрлі технологиясын, оның ішінде қашықтықтан оқыту
технологиясын пайдалануға болады.
Әрбір оқу жылының соңында бағдарламаның тиісті модулін іске
асыратын серіктес ЖОО-ы білім алушыға транскрипт береді.
Оқу аяқталғаннан кейін және барлық талап орындағаннан кейін әрбір
бағдарлама бойынша білім алушыға академиялық дәреже беру туралы
белгіленген үлгідегі екі диплом және екі транскрипт немесе келісім негізінде
бір бірлескен диплом беріледі.
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XI Бейресми білім беру
ПМПУі оқу орнын, мерзімін, оқу түрін көрсетпей-ақ, "Білім туралы" ҚРның 2007 жылғы 27 шілдедегі Заңының 37-бабының 2- тармақшасына сәйкес
оқу нәтижесін растайтын құжат беру арқылы бейресми білім беру қызметін
көрсетеді.
Предоставление неформального образования осуществляется на
основании включения ПГПУ в Перечень признанных организаций,
предоставляющих
неформальное
образование,
сформированный
уполномоченным органом в области образования.
Бейресми білім беруді ұсыну білім саласындағы уәкілетті ұйым
қалыптастырған Бейресми білім беруге бекітілген ұйымдар тізбесіне ПМПУді енгізу негізінде жүзеге асырылады.
Ұйымдар тізіміне енгіздіріп, бекіттіру үшін университет ҚР БҒМ
қарамағындағы комиссияға тиісті құжаттарды көрсетеді:
1) еркін түрдегі өтініш;
2) құрылтайлық құжаттарының нотариалды куәландырылған
көшірмелері. Құжаттарды шет тілінде ұсынған кезде олардың қазақ не орыс
тіліндегі нотариалды куәландырылған аудармасы;
3) меншікті немесе өзге де заңды негіздегі оқу аудиторияларының,
сондай-ақ Интернет желісіне қосылған компьютерлермен жабдықталған
аудиториялардың болуын растайтын нотариалды куәландырылған құжаттар;
4) білім беру қызметін көрсету туралы жеке тұлғалармен келісілген
келісімшарттың болуы.
Бейресми оқу арқылы алынған білім нәтижесі техникалық және кәсіптік,
орта білімнен кейінгі, жоғары не жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру
ұйымдарымен мойындалады.
ПМПУ-де бейресми білімді мойындау ісі бейресми білім беруге
танылған ұйымдардың тізбесіне енген ұйымның бейресми білім беруі арқылы
үлкендер игерген оқу нәтижесін тану ережесіне сай жүзеге асырылады.
Бейресми және ақпараттық білімді тану жөніндегі Еуропалық кеңестің
ұсынымдарында ұсынылған тану және растау рәсімі (Recognition and
Validation) 4 кезеңнен тұрады:
- сәйкестендіру (Identification);
- құжаттама (Documentation);
- бағалау (Assessment);
- сертификаттау (Certification).
Оқу нәтижесін растайтын құжатқа оқудың аяқталғаны туралы
сертификат не куәлік жатады.
ПМПУ бейресми білімді мойындау үшін университеттік комиссия
(бұдан әрі - Комиссия) құрады.
Комиссия мүшелері тақ санынан тұрады, оның құрамына білім беру
ұйымының оқытушылары кіреді.

87

Комиссия мүшелерінің арасынан көпшілік дауыспен комиссия
қызметіне басшылық ететін комиссия төрағасы, ол болмаған жағдайда төраға
орынбасары сайланады.
Комиссия хатшысының қызметін Комиссия мүшесі болып табылмайтын
білім беру ұйымының маманы атқарады.
Комиссия шешімі еркін түрдегі хаттамамен рәсімделеді.
Бейресми білімде алынған оқу нәтижесін тануға өтініш берген тұлға
(бұдан әрі – үміткер) Комиссия қарауына мынадай құжат өткізеді:
- бейресми оқу арқылы алынған оқу нәтижесін мойындату туралы еркін
түрдегі өтініш;
- жеке куәлік көшірмесі;
- оқу нәтижесін растайтын құжат.
Комиссия барлық көрсетілген құжаттың бар-жоғын тексереді.
Комиссия үміткердің білім, білік, дағды деңгейін анықтау үшін сұхбат
өткізеді.
Сұхбат қорытындысы бойынша Комиссия оқу нәтижесін мойындау
немесе одан бас тарту туралы шешім қабылдайды.
Комиссия шешімі комиссия отырысына қатысатындардың көпшілік
даусымен қабылданады.
Оқу нәтижесін растайтын сертификатқа ие болған кезде білім алушы
өзінің ағымдағы немесе алдағы жоспарлаған академиялық оқу кезеңіне жеке
оқу жоспарына пән енгізуіне болады.
При перезачете засчитывается с пересчетом количество кредитов,
указанное в представленном сертификате в строгом их соответствии с
учебными дисциплинами, включенными в индивидуальные учебные планы
обучающегося за выбранный текущий или будущий академический период
обучения.
Берілген сертификатта көрсетілген кредит саны қайта есептелу кезінде
білім алушының таңдалған уақыттағы не болашақ академиялық оқу
кезеңіндегі жеке оқу жоспарына енген пәндеріне нақты сәйкестігін қатаң қарау
арқылы есептеледі.
Бейресми білім беру түріне семинар-вебинар, вебинар, педагогикалық
марафон, модерациялық семинар, шеберлік сағаты, қысқа мерзімді
тақырыптық семинар, фестиваль, үйірме, клуб, ашық сабақ жатады.
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XII Қосымша білім беру
ПМПУ заңға, басқа нормативтік-құқықтық құжаттарға, сондай-ақ ішкі
нормативтік құжатқа сай қосымша кәсіби бағдарлама (біліктілікті арттыру,
кәсіби қайта дайындық, тілдік дайындық бағдарламалары) арқылы қосымша
білім беру қызметін көрсетеді.
Қосымша білім беру ақылы негізде жүзеге асырады. Оқу құнын ЖОО
әкімшілігі белгілейді.
ПМПУ-дің қосымша білім беру түріне біліктілік арттыру курсы, кәсіби
қайта даярлау курсы, талапкерлерге арналған дайындық курсы, тілдік
деңгейлік курстар мен семинарлар жатады.
Біліктілікті арттыру, кәсіби қайта дайындап оқыту түрі:
- іштей: негізгі жұмыстан қол үзу арқылы;
- аралас (іштей: қашықтықтан оқу арқылы біліктілікті арттыру мен
кәсіби қайта дайындық) түрде өтеді.
Тыңдаушылар құрамын қалыптастыру білім беру ұйымдары мен жеке
тұлғаның өтініші негізінде, заңды тұлғамен шартқа отыру арқылы жүзеге
асырылады.
Оқу үдерісі оқу жоспары мен бағдарлама негізінде өтеді. Оқу жоспары
мен бағдарламаларын, оқу үдерісінің күнтізбелік кестесін академиялық
мәселелер жөніндегі проректор бекітеді.
Біліктілікті арттыру курсы бойынша тыңдаушылардың құзыреттілік
деңгейі қосу не қоспау болжамымен анықталады; 36 сағаттық курста – өздік
жұмыс жазумен; 36 сағаттан асатын курста – жобалау жұмысын орындаумен,
сынақ, емтихан тапсырумен немесе қосымша білім беру институты
белгілейтін білімдік бақылаудың басқа түрімен шешіледі.
Біліктілікті арттыру бағдарламасы кәсіби қызметке қажет болатын
құзыреттілікті жетілдіруге және жаңа құзіреттілікті қалыптастыруға немесе
бар кәсіби біліктілік деңгейін жоғарылатуға бағытталып, 36 сағаттан бастап
іске асырылады.
ЖОО студенттеріне, БББҚ мен қызметкерлеріне арналған шет тілдік
курс шет тілін оқытудың түрлі деңгейінде ұйымдастырылады:
- Beginner, Elementary (A1-A2)
- Pre-Intermediate, Intermediate (B1-B2)
- Upper-Intermediate, Advanced (C1-C2).
Курс басталар алдында шет тілін меңгеру деңгейін анықтау үшін
тыңдаушы тегін тестен өткізіледі.
Оқуға қабылдау ПМПУ ректорының бұйрығымен жүргізіледі.
Оқу нәтижесін растайтын құжат ретінде оқудың аяқталғаны туралы
сертификат, куәлік, кәсіби қайта дайындықтан өткені туралы диплом
саналады.
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