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1 КІРІСПЕ  

1.1 Университетте жоғары кәсіби білім беру бағдарламалары, магистрлік бағдарламалар, 

докторантура бағдарламалары, резидентура бағдарламалары және қосымша білім беру 

бағдарламалары бойынша білім алушыларды даярлау жүргізіледі.  

1.2 Университеттің басты мақсаты – тиісті деңгейдегі және бейіндегі, еңбек нарығында 

бәсекеге қабілетті, құзыретті, жауапты, адамгершілікке тәрбиеленген, өз кәсібін еркін меңгерген 

және қоғамға бағдарланған, мамандығы бойынша әлемдік стандарттар деңгейінде тиімді жұмыс 

істеуге қабілетті, тұрақты кәсіби өсуге, әлеуметтік және кәсіби ұтқырлыққа дайын жоғары білікті 

мамандарды даярлау. 

 

 

2 ҚОЛДАНЫЛУ САЛАСЫ  

2.1 «Астана медицина университеті» КеАҚ-тың (бұдан әрі - Университет) осы 

Академиялық саясаты (бұдан әрі - Саясат) университетте жоғары және жоғары оқу орнынан 

кейінгі білім беру бағдарламалары бойынша оқуды ұйымдастыру тәртібін айқындайды. Құжат 

сапаны қамтамасыз ету саласындағы саясатты, ауысу және қайта қабылдау қағидаларын, білім 

алушылардың оқудағы жетістіктерін бақылауды, білім алушылардың оқудағы жетістіктерін 

бағалаудың рейтингілік жүйесін, білім алушыларды қорытынды аттестаттауды, білім 

алушылардың сабақтарға қайта қатысуын ұйымдастыру және өткізу қағидаларын, сондай-ақ білім 

беру процесі бойынша өзге де талаптарды қамтиды. 

2.2 Осы Саясаттың талаптары Университеттің барлық құрылымдық бөлімшелеріне, алқалы 

органдарға (Ғылыми кеңес, Факультет кеңесі, Академиялық кеңес, ББ сапасын қамтамасыз ету 

комитеттері), университеттің оқытушы-профессорлар құрамы мен білім алушыларына 

қолданылады және міндетті сипатта болады. 

 

3  ТЕРМИНДЕР МЕН АНЫҚТАМАЛАР  

3.1 Университеттің осы саясатында нормативтік құжаттарға сәйкес терминдер мен оларға 

сәйкес анықтамалар қолданылады. 

 

1-кесте. Терминдер мен анықтамалар. 

 

Терминдер Анықтамалар  

Академиялық кезең 

(Term)  

 

Теориялық оқыту кезеңі, оны Білім беру ұйымы үш нысанның бірінде 

дербес белгілейді: семестр, триместр, тоқсан  

Академиялық кредит 

 

  

Білім алушының және (немесе) оқытушының ғылыми және (немесе) 

оқу жұмысы (жүктемесі) көлемінің біріздендірілген өлшем бірлігі  

 

Академиялық күнтізбе 

(Academic Calendar) 

 

Демалыс күндерін (каникулдар мен мерекелерді) көрсете отырып, оқу 

жылы ішінде оқу және бақылау іс-шараларын, кәсіптік практикаларды 

өткізу күнтізбесі 

  

Академиялық сағат 

 

Оқу сабақтарының немесе оқу жұмысының басқа да түрлерінің 

көлемін өлшеу бірлігі, 1 академиялық сағат 50 минутқа тең 

 

Академиялық 

ұтқырлық  

Игерілген оқу бағдарламаларын, пәндерді өз ЖОО-сында академиялық 

кредиттер түрінде міндетті түрде қайта тапсырта отырып, білім 

алушыларды немесе оқытушы-зерттеушілерді белгілі бір академиялық 
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кезеңге (семестрге немесе оқу жылына) басқа ЖОО-ға (ел ішінде 

немесе шетелде) ауыстыру немесе басқа ЖОО-да оқуды жалғастыру 

үшін ауыстыру. 

 

Академиялық демалыс Білім алушы медициналық көрсетімдер және/немесе өзге де жағдайлар 

бойынша өзінің оқуын уақытша тоқтататын кезең 

 

Білім алушылардың 

оқу жетістіктері 

Білім алушылардың оқу процесінде алатын және жеке тұлғаның қол 

жеткізген даму деңгейін көрсететін білімі, іскерліктері, дағдылары мен 

құзыреттері 

 

Білім алушыларды 

қорытынды аттестаттау 

(Qualification 

Examination) 

Олардың тиісті білім беру деңгейінің мемлекеттік жалпыға міндетті 

стандартына сәйкес білім беру бағдарламасында көзделген оқу пән-

дерінің және (немесе) модульдердің көлемін және оқу қызметінің өзге 

де түрлерін меңгеру дәрежесін айқындау мақсатында жүргізілетін 

рәсім 

 

Білім алушылардың 

академиялық рейтингі 

(Rating) (ретинг) 

Аралық аттестаттау нәтижелері бойынша жасалатын пәндердің және 

(немесе) модульдердің оқу бағдарламасын және оқу қызметінің өзге де 

түрлерін білім алушылардың меңгеру деңгейінің сандық көрсеткіші  

 

Білім алушылардың 

өзіндік жұмысы (бұдан 

әрі – БӨЖ) 

Өз бетінше оқуға бөлінген тақырыптардың белгілі бір тізбесі бойын-

ша, оқу-әдістемелік әдебиеттермен және ұсыныстармен қамтамасыз 

етілген жұмыс; білім алушылардың санатына қарай ол студенттің 

өзіндік жұмысына (бұдан әрі-СӨЖ), магистранттың өзіндік қызметіне 

(бұдан әрі – МӨЖ) және докторанттың өзіндік жұмысына (бұдан әрі-

ДӨЖ) бөлінеді; БӨЖ-дің барлық көлемі білім алушыдан күнделікті 

дербес жұмысты талап ететін тапсырмалармен расталады. 

 

Еуропалық трансферт 

(аудару) және 

кредиттер жинау 

жүйесі  (ECTS) 

Студенттің шетелде алған кредиттерін өзі оқитын білім беру 

ұйымына оралғанда дәреже алу, сондай-ақ білім беру бағдарламасы 

шеңберінде кредиттер жинау үшін есептелетін кредиттерге аудару 

тәсілі 

 

Жеке оқу жоспары Білім беру бағдарламасы және элективті пәндер каталогы және (неме-

се) модульдер негізінде эдвайзердің көмегімен білім алушы әрбір оқу 

жылына дербес қалыптастыратын оқу жоспары 

 

Қосымша білім беру 

бағдарламасы  

Қосымша құзыреттерді қалыптастыру мақсатында оқу үшін білім 

алушы айқындаған пәндердің және (немесе) модульдердің және оқу 

жұмысының басқа да түрлерінің жиынтығы 

 

Модуль Білім алушылардың алған білімдері, біліктері, дағдылары, құзы-

реттіліктері және бағалаудың барабар критерийлері бар білім беру 

бағдарламасының дербес, оқыту нәтижелері тұрғысынан аяқталған 

құрылымдық элементі 

 

Модульдік оқыту Білім беру бағдарламасын, оқу жоспарын және оқу пәндерін модульдік 

құру негізінде оқу процесін ұйымдастыру тәсілі 
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Оқу жетістіктерін 

бағалаудың балдық-

рейтингілік әріптік 

жүйесі 

Халықаралық практикада қабылданған цифрлық эквиваленті бар 

әріптік жүйеге сәйкес келетін және білім алушылардың рейтингін бел-

гілеуге мүмкіндік беретін баллдардағы оқу жетістіктерінің деңгейін 

бағалау жүйесі 

 

Оқу пәніне жазылу 

(Enrollment) 

 

Білім алушыларды оқу пәндеріне тіркеу рәсімі 

Оқытушының басшы-

лығымен білім алушы-

ның өзіндік жұмысы 

Білім алушының оқытушының жетекшілігімен жүргізілетін жұмысы 

ЖОО немесе оқытушының өзі белгілейтін жеке кесте бойынша 

жүргізіледі; білім алушылардың санатына қарай ол: оқытушының же-

текшілігімен жүргізілетін студенттің өзіндік жұмысы, оқытушының 

жетекшілігімен жүргізілетін магистранттың өзіндік жұмысы және 

оқытушының жетекшілігімен жүргізілетін докторанттың өзіндік 

жұмысы болып бөлінеді 

 

Постреквизиттер 

(Postrequisite) 

Зерделеу үшін осы пәнді зерделеу аяқталғаннан кейін алынған білім, 

білік, дағды және құзыреттер талап етілетін пәндер және (немесе) мо-

дульдер және оқу жұмысының басқа да түрлері және (немесе) модуль-

дер 

 

Пререквизиттер 

(Prerequisite) 

Оқытылатын пәнді меңгеру үшін қажетті білімді, іскерлікті, дағдылар 

мен құзыреттерді қамтитын пәндер және (немесе) модульдер және оқу 

жұмысының басқа да түрлері және (немесе) модульдер 

 

Транскрипт (Transcript) Кредиттер мен бағаларды көрсете отырып, меңгерілген пәндердің 

және (немесе) модульдердің және тиісті оқу кезеңі үшін оқу жұмысы-

ның басқа да түрлерінің тізбесін қамтитын құжат 

 

Үлгерімнің орташа ба-

лы (Grade Point Aver-

age-GPA) 

Таңдалған бағдарлама бойынша белгілі бір кезеңдегі білім алушының 

оқу жетістіктері деңгейінің орташа өлшемді бағасы (осы оқу 

кезеңіндегі осы жұмыс түрлері бойынша кредиттердің жалпы санына 

оқу жұмысының барлық түрлері бойынша қорытынды баға балдары-

ның сандық эквивалентіндегі кредиттер сомасының қатынасы) 

 

Эдвайзер (Кеңесші) Тиісті білім беру бағдарламасы бойынша білім алушының академи-

ялық тәлімгері қызметін атқаратын, оқу траекториясын таңдауға (жеке 

оқу жоспарын қалыптастыруға) және оқу кезеңінде білім беру бағдар-

ламасын игеруге жәрдемдесетін оқытушы 

 

Электив пәндер Жоғары оқу орны компонентіне және белгіленген академиялық 

кредиттер шеңберінде таңдау компонентіне кіретін және білім беру 

ұйымдары енгізетін, білім алушының жеке дайындығын көрсететін, 

нақты өңірдің әлеуметтік-экономикалық даму ерекшелігі мен 

қажеттіліктерін, қалыптасқан ғылыми мектептерді ескеретін оқу 

пәндері  

 

Қорытынды бақылау Аралық аттестаттау кезеңінде емтихан нысанында өткізілетін оқу 

пәнінің бағдарламасын меңгеру сапасын бағалау мақсатында білім 

алушылардың оқу жетістіктерін бақылау, егер пән бірнеше академи-
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ялық кезеңдер бойы зерделенсе, онда қорытынды бақылау осы акаде-

миялық кезеңде зерделенген пән бөлігі бойынша жүргізілуі мүмкін 

 

Бағалаудың ақпараттық 

жүйесі 

Пайдаланушылардың ақпараттық қажеттіліктерінің қауіпсіздігін қам-

тамасыз ету және қолдау арқылы білім алушылардың білімі мен 

дағдыларын, түлектер мен мамандардың денсаулық сақтау сала-

сындағы кәсіби даярлығын бағалауды техникалық сүйемелдеуге және 

жүргізуге арналған автоматтандырылған ақпараттық платформа 

 

Кредит (Credit, Credit-

hour) 

Білім алушының / оқытушының оқу жұмысы көлемінің біріздендіріл-

ген өлшем бірлігі 

 

Кредиттік оқыту тех-

нологиясы 

Білім алушы мен оқытушының оқу жұмысы көлемінің біріздендірілген 

өлшем бірлігі ретінде кредитті пайдалана отырып, білім алушының 

пәндерді оқу кезектілігін таңдауы және дербес жоспарлауы негізінде 

оқыту 

 

Пән бағдарламасы 

(Syllabus) 

Оқытылатын пәннің сипаттамасын, пәннің мақсаттары мен міндет-

терін, оның қысқаша мазмұнын, тақырыптары мен оларды зерделеу 

ұзақтығын, өзіндік жұмыс тапсырмаларын, консультациялар уақытын, 

білім алушылардың білімін тексеру кестесін, оқытушының 

қажеттілігін, білім алушылардың білімін бағалау өлшемшарттарын 

және әдебиет пәнін қамтитын оқу бағдарламасы 

 

Білім алушыларды ара-

лық аттестаттау 

Білім алушылардың оқу пәнін зерделеу аяқталғаннан кейін оның бір 

бөлігінің немесе бүкіл көлемінің мазмұнын меңгеру сапасын бағалау 

мақсатында емтихан сессиясы кезеңінде жүргізілетін рәсім 

 

Жұмыс оқу жоспары Білім беру бағдарламаларының үлгілік оқу жоспары және білім 

алушылардың жеке оқу жоспарлары негізінде ЖОО дербес әзірлейтін 

оқу құжаты 

 

Білім алушылардың 

үлгерімін ағымдағы 

бақылау 

Академиялық кезең ішінде оқытушымен аудиториялық және аудито-

риядан тыс сабақтарда жүргізілетін оқу бағдарламасына сәйкес білім 

алушылардың білімін жүйелі тексеру 

 

Үлгілік оқу жоспары   Білім берудің кәсіптік оқу бағдарламасының оқу пәндерінің тізбесі 

мен көлемін, оларды оқу тәртібі мен бақылау нысандарын регламент-

тейтін құжат 

 

Транскрипт (Transcript) Әріптік және сандық мәндегі кредиттер мен бағаларды көрсете оты-

рып, тиісті оқу кезеңінде игерілген пәндер тізбесін қамтитын құжат 

 

Білім алушылар  Студенттер, интерндер, магистранттар, резиденттер, докторанттар   

Оқыту қорытындылары Бұл білім алушылардың білім беру бағдарламасын меңгеру бойынша, 

сондай-ақ пән/модуль бөлінісінде алған, көрсеткен білімінің, 

іскерліктің, дағдыларының бағалаумен расталған көлемі 
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Ерекше білім беру 

қажеттіліктері бар 

білім алушылар 

тиісті деңгейдегі білім алу және қосымша білім алу үшін арнайы 

жағдайларда тұрақты немесе уақытша қажеттіліктерді сезінетін 

адамдар 

 

 

4  ҚЫСҚАРҒАН СӨЗДЕР МЕН БЕЛГІЛЕР 

 

4.1 Университеттің осы саясатында 2-кестеге сәйкес келесі қысқарған сөздер мен белгілер 

қолданылды. 

2-кесте. Қысқарған сөздер мен белгілер 

№ 

р/

с 

қысқарған 

сөздер мен 

белгілер 

қысқарған сөздер мен белгілердің толық атаулары 

1 БРӘЖ Балдық-рейтингілік әріптік жүйе  

 

2 ЖОО Жоғары оқу орны 

 

3 МАК Мемлекеттік аттестаттау комиссиясы 

 

4 МЖМБС Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарты 

 

5 МЕК Мемлекеттік емтихан комиссиясы 

 

6 ҚБТ  Қашықтықтан білім беру технологиялары 

 

7 ҰБТ Ұлттық бірыңғай тестілеу 

 

8 ЖКТЖ Жеке күнтізбелік-тақырыптық жоспар  

 

9 ҚМА Қорытынды мемлекеттік аттестаттау 

 

10 ЖОЖ Жеке оқу жоспары  

 

11 БАЖ 

 

Бағалаудың ақпараттық жүйесі 

12 СҚК Сапаны қамтамасыз ету жөніндегі комитет 

 

13 КТ Кешенді тестілеу  

 

14 ОКТ Оқытудың кредиттік технологиясы 

 

15 ҚР ҒЖБМ Қазақстан Республикасы Ғылым және жоғары білім министрлігі 

16 ҚР ДСМ Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі 

 

17 ҚББ Қорытынды бақылау бағасы 

 

18 РРБ Рұқсат рейтингінің бағасы (жіберілу рейтингінің бағасы) 

 

19 ОПҚ Оқытушы-профессорлар құрамы 
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20 ЖОЖ Жұмыс оқу жоспары 

21 БӨЖ Білім алушының өзіндік жұмысы  

 

22 УС Университет стандарты 

 

23 ЕСТS Еуропалық трансферт (аудару) және кредиттер жинау жүйесі 
 

24 GРА Үлгерімнің орташа балы 

 

21 ЭПК Электив пәндер каталогы  

 

 

 

5 НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕЛЕР  

 

5.1 Университеттің осы Саясатында келесі нормативтік құжаттарға сілтеме жасалған: 

- ҚР Конституциясы; 

- ҚР «Білім туралы» Заңы; 

- Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 31 қазандағы № 604 

«Білім берудің барлық деңгейлерінің мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттарын 

бекіту туралы» бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2018 жылы 1 

қарашада № 17669 болып тіркелді; 

- Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 30 қазандағы №595 

«Тиісті үлгідегі білім беру ұйымдары қызметінің үлгілік қағидаларын бекіту туралы» бұйрығы. 

Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2018 жылы 31 қазанда № 17657 болып 

тіркелді;  

- Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2015 жылғы 17 маусымдағы № 

391 «Білім беру қызметіне қойылатын біліктілік талаптарын және оларға сәйкестікті растайтын 

құжаттар тізбесін бекіту туралы» бұйрығы, Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде 2015 

жылғы 22 шілдеде № 11716 болып тіркелді; 

- ҚР БҒМ 2018 жылғы 27 қыркүйектегі «Білім беру бағдарламалары бойынша жоғары және 

(немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдарына білім алушыларды қабылдау 

қорытындылары бойынша мониторинг жүргізу қағидаларын бекіту туралы» № 498 бұйрығы, 

Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2018 жылы 28 қыркүйекте № 17450 болып 

тіркелді; 

- ҚР БҒМ 2018 жылғы 25 қазандағы № 590 «жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан 

кейінгі білім беру ұйымын дамыту бағдарламасының құрылымы мен оны әзірлеу қағидаларын 

бекіту туралы» бұйрығы, Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2018 жылғы 26 

қазанда № 17622 тіркелді; 

- Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2011 жылғы 20 сәуірдегі № 152 

«Кредиттік оқыту технологиясы бойынша оқу процесін ұйымдастыру қағидаларын бекіту туралы» 

бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2011 жылы 27 мамырда № 6976 

болып тіркелді; 

- ҚР ДСжӘДМ 2015 жылғы 31 шілдедегі № 647 "Медициналық және фармацевтикалық 

мамандықтар бойынша Мемлекеттік жалпы білім беру стандарттары мен үлгілік кәсіптік оқу 

бағдарламаларын бекіту туралы" бұйрығы, Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 

2015 жылы 2 қыркүйекте № 12007 болып тіркелді; 

- жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымының қызметін 

реттейтін өзге де нормативтік актілер. 
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6 ЖАУАПКЕРШІЛІК ЖӘНЕ ӨКІЛЕТТІКТЕР 

 

6.1 Университеттің ішкі құжаттарының талаптарына сәйкес осы саясатты әзірлеуге және 

басқаруға академиялық қызметті дамыту орталығының басшысы, офис-тіркеуші басшысы, мектеп 

декандары жауапты болады. 

6.2 Университет қызметіне осы саясаттың талаптарын енгізуге ОКТ (офис - тіркеуші 

басшысы, академиялық қызметті дамыту орталығының басшысы, мектеп декандары) бойынша 

ұйымдастырылған оқу процесіне қатысатын жауапты тұлғалар жауапты болады. 

 

 

7 ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

 
7.1 Оқыту ОКТ бойынша жүргізіледі, ол білім беру деңгейлерінің сабақтастығын 

қамтамасыз етеді, білім беру сапасын, білім алушылар мен оқытушылардың академиялық 

ұтқырлығын арттыруға ықпал етеді.  

Негізгі міндет - білім алушылардың оқу процесін регламенттеу және білім көлемін есепке 

алу шеңберінде білім беру траекториясын таңдау негізінде өзін-өзі ұйымдастыру және өз бетінше 

білім алу қабілеттерін дамыту. Университет барлық білім алушыларға сапалы және қолжетімді 

білім алуға тең мүмкіндіктер береді. 

7.2 Оқу жылы білімді аралық бақылауды, білімді қорытынды бақылауды (емтихан 

сессиясы), қорытынды аттестаттауды (бітіру курсы үшін), практиканы және каникулды қамтитын 

академиялық кезеңдерден (семестрлерден) тұрады. Теориялық оқу семестрінің ұзақтығы жазғы 

семестрден басқа 15 аптаны құрайды. 

7.3 Білім алушылардың қосымша оқу қажеттілігін қанағаттандыру, академиялық берешегін 

немесе оқу жоспарларындағы айырмасын жою, басқа білім беру ұйымдарында оқу пәндерін 

зерделеу және өз жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымында 

міндетті түрде қайта сынақ тапсыра отырып, кредиттерін игеру, үлгерімнің орташа балын (GPA) 

арттыру, аралас немесе қосымша білім беру бағдарламасын, оның ішінде қос дипломды білім беру 

шеңберінде меңгеру үшін ұзақтығы кемінде 6 апта жазғы семестр енгізуге болады. 

7.4 Әрбір оқу жылының ұзақтығы мен мерзімдері академиялық күнтізбеде көрсетіледі, ол 

басылып шығарылады және оқу жылы басталғанға дейін үш айдан кешіктірілмей білім алушылар 

мен оқытушылардың назарына жеткізіледі. Университет ұсынатын элективті пәндердің 

(модульдердің) мазмұны бойынша білім алушылардың кеңінен хабардар болуын қамтамасыз ету 

үшін оқу жоспарының әрбір блогы бойынша пәндер/модульдер каталогы баспадан шығарылады. 

7.5 Білім алушылардың жазбаша жұмыстарды (аралық және қорытынды білім 

бақылауларын тапсыру кезіндегі жазбаша жауаптар, эссе, рефераттар, презентациялар, дипломдық 

және диссертациялық жұмыстарды жазу), сондай-ақ оқытушы-профессорлар құрамының оқу-

әдістемелік әдебиеттерді баспадан шығаруы кезінде төмендегі тармақтарға сәйкес рұқсат етілген 

ерекшелік пайызы:  

- жазбаша жұмыстар үшін (бакалавриат және интернатура – 55%, резидентура – 60%, 

магистр-тур – 65%, докторантура – 70%); 

- дипломдық және диссертациялық жұмыстар үшін (бакалавриат – 65%, магистратура – 

70%, докторантура-85%); 

- оқу-әдістемелік әдебиеттер мен ғылыми еңбектер үшін (оқу құралы, оқулық – 70%, 

монография, әдістемелік ұсыныстар – 80%, ғылыми мақала – 85%). 

7.6 Білім беру процесіне қатысушылардың академиялық адалдығы мен жауапкершілігін 

бұзу түрлері 8.10.2020 жылғы №29 хаттамамен бекітілген «Академиялық адалдық кодексінің» 5 

және 7-бөлімдерінде көрсетілген.   

7.7 Университет білім алушылары ЖОО беделі мен имиджін қалыптастыруға және 

қолдауға тікелей қатысады. Осыған байланысты университеттің білім алушылары, сондай-ақ 
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қызметкерлер мен басқа да тұлғалар университеттің қоғамдағы теріс имиджін қалыптастыратын 

жалған және/немесе дәлелденбеген ақпаратты қалыптастырғаны, таратқаны, жасауға және 

таратуға қатысқаны үшін жауапты болады және университет ұжымының қоғамдық пікірімен 

айыпталады. 

7.8 Ерекше білім алу қажеттілігі бар адамдар үшін университеттің ААЖ пайдалана отырып, 

теориялық бөлікті онлайн игеру мүмкіндігімен икемді оқыту кестесі ұсынылады. 

 

 

8 САПАНЫ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ САЛАСЫНДАҒЫ САЯСАТ 

 
Университет Қазақстанның ірі білім беру, ғылыми және медициналық орталығы ретінде 

денсаулық сақтаудың зияткерлік және кадрлық әлеуетін дамытуға, сондай-ақ жалпы ел халқының 

денсаулық жағдайын жақсартуға елеулі үлес қосады.  

Университеттің сапаны қамтамасыз ету саясаты медицина кадрларының және қазіргі за-

манғы ғылымның жаңа буынын даярлауға бағытталған. 

Сапаны қамтамасыз ету саласындағы саясат мыналарды көздейді: 

- қазіргі медицина ғылымы мен практикасының жетістіктеріне сәйкес медициналық білім 

беруді жетілдіру;  

- басым бағыттар бойынша іргелі және қолданбалы ғылыми зерттеулер жүргізу; 

- сапалы ғылыми зерттеулер жүргізу үшін жағдай жасау; 

- медициналық білім және ғылым саласындағы жетекші зерттеушілерді тарта отырып, ғы-

лыми кадрлардың жаңа буынын даярлау; 

- басқа жоғары оқу орындарымен, ғылыми орталықтармен және медицина және денсаулық 

сақтау саласының ұйымдарымен серіктестікті дамыту және тәжірибе алмасу, оның ішінде 

халықаралық ынтымақтастықты дамыту, тұтынушылар мен басқа да мүдделі тараптар үшін 

құндылықтарды құру және оларды жүйелі түрде ұлғайту, өздерінің стратегиялық мақсаттарын, 

миссиясы мен пайымын іске асыру үшін әріптестермен бірлескен жобаларды ілгерілету; 

- университеттің корпоративтік басқару құрылымын жетілдіру;  

- кадрлық әлеуетті үздіксіз дамыту; 

–білім беру процесін материалдық-техникалық қамтамасыз ету (медициналық жабдықтау, 

дәрістік үй-жайларды жарақтандыру), IT инфрақұрылым және кітапхана қоры (электрондық 

деректер базасына шоғырландырып); 

- білім беру және басқару процестерін автоматтандыру және цифрландыру; 

- заңнамалық талаптар негізінде, оның ішінде институционалдық және мамандандырылған 

аккредиттеу рәсімдері арқылы, жоғары оқу орындарының академиялық рейтингілеріне және 

ұлттық және шетелдік/халықаралық агенттіктер жүргізетін білім беру бағдарламаларына қатысу 

арқылы сапаны қамтамасыз ету жүйесін жетілдіру.  

Білім берудің жоғары сапасы мынадай қағидаттар негізінде қамтамасыз етілуге тиіс:   

- жаңа білім беру технологияларын қолдану;  

- білім алушыларды іргелі дайындау және тұлға ретінде үйлесімді дамыту; 

- оқу процесі мен заманауи ғылыми зерттеулерді интеграциялау; 

- еңбек нарығының ағымдағы және перспективалық қажеттіліктеріне бағдарлау; 

- ғылыми-педагогикалық кадрлардың жоғары кәсіби деңгейі;  

- білім беру қызметі сапасының проблемаларын шешуге жүйелі көзқарас; 

- білім беру сапасын жақсарту жөніндегі қызметке оқытушыларды, қызметкерлерді және 

білім алушыларды ынталандыру және белсенді тарту; 

 - өзара тиімді ынтымақтастыққа ашықтық және іскери әріптестердің университетке деген 

жоғары сенімін қамтамасыз ету;  

- клиникалық базалармен өзара тиімді ынтымақтастық. 
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9  АУЫСТЫРУ ЖӘНЕ ОҚУҒА ҚАЙТА ҚАБЫЛДАУ ҚАҒИДАЛАРЫ   

 
9.1 Жалпы қағидалар мен талаптар 

9.1.1 Білім алушыларды курстан курсқа, бір білім беру ұйымынан екіншісіне, күндізгі оқу 

нысанынан екіншісіне (жеделдетілген, қысқартылған), ақылы оқу нысаны үшін бір тіл бөлімінен 

екіншісіне (2-7 курс), бір білім беру бағдарламасынан екіншісіне, ақылы оқу негізінен бюджеттік 

оқыту нысанына (бос білім беру гранты/мемлекеттік білім беру тапсырысы) ауыстыру жүзеге 

асырылады.  

9.1.2 Білім алушыларды бір білім беру бағдарламасынан екіншісіне, бір оқыту нысанынан 

екіншісіне ауыстыру тек ақылы негізде жүзеге асырылады. 

9.1.3 «АстМУ» КеАҚ білім алушылары пререквизиттерді ескере отырып, меңгеріп жатқан 

бағдарламасының  академиялық кезеңін толық аяқтаса, оқу жоспарындағы пәндердегі 

айырмашылық 12 кредиттен аспайтын болса және үлгерімнің орташа балы – GPA 3,5-тен төмен 

болмаса, бос орындар болған жағдайда бір білім беру бағдарламасынан екінші білім беру 

бағдарламасына ауыса алады.  

 «Мейіргер ісі», «Қоғамдық денсаулық», «Фармация» және «Педиатрия» білім беру 

бағдарламаларынан «Жалпы медицина» және «Стоматология» білім беру бағдарламаларына 

ауысуға білім беру бағдарламасы контингенті санынан студенттердің саны 10%-дан аспаған 

жағдайда рұқсат етіледі. «АстМУ» КеАҚ-тан оқудан шығарылған білім алушылар оқудан 

шығарылғаннан кейін қайта қабылдана алады 

9.1.4 Білім алушыларды ақылы негізден мемлекеттік білім беру гранты (мемлекеттік білім 

беру тапсырысы) бойынша оқуға ауыстыру жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі 

медициналық білім алу процесінде босаған бос білім беру гранттарын беру арқылы жүзеге 

асырылады. 

9.1.5 Демалыс уақытына ауыстыру және қайта қабылдау рәсімін өткізу үшін жұмыс тәртібі 

мен құрамын университет тиісті бұйрық шығару жолымен айқындайтын комиссия (бұдан әрі-

Комиссия) ұйымдастырылады. 

9.1.6 Білім алушыларды ауыстыру немесе қайта қабылдау кезінде олардың алдыңғы 

академиялық кезеңдегі пәндер бойынша оқыған пәндері мен сағаттарындағы (кредиттерді есептей 

отырып) академиялық айырмашылық анықталады. 

Академиялық айырмашылық тек ақылы негізде өтеледі, академиялық ұтқырлық бойынша 

айырмашылық өтеусіз негізде өтеледі. 

9.1.7 Пәндердегі академиялық айырмашылықты Академиялық қызметті дамыту орталығы 

транскрипте немесе оқуды аяқтамаған адамдарға берілетін анықтамада (1-қосымша) көрсетілген 

оқыған пәндер тізбесі, олардың бағдарламалары мен академиялық сағаттардағы немесе 

кредиттердегі көлемі негізінде айқындайды. Академиялық айырмашылықты қайта есептеу және 

анықтау туралы түпкілікті шешім комиссияда қалады. Комиссия отырысының хаттамасынан 

үзінді-көшірменің негізінде мектептер айырмашылықты өтеу туралы бұйрық шығарады.   

9.1.8 Академиялық айырмашылық келесі жолмен анықталады: 

1) жалпы білім беретін, базалық және бейіндік пәндер бойынша білім алушылар игерген 

кредиттердің жалпы саны бойынша; 

2) ЖБП циклінің міндетті компоненті бойынша; 

3) ЖОО компоненті бойынша: 

- пререквизиттер тізбесі және игерілген кредиттердің жалпы саны бойынша, 

- пәндердің атаулары сәйкес келмеген жағдайда айырмашылық пәннің мазмұны бойынша 

пәннің пререквизиттерін және түлектің қалыптастырылатын құзыретін ескере отырып 

анықталады; 

4) таңдау компоненті бойынша айырмашылық анықталмайды, игерілген кредиттердің саны 

есептеледі. 

9.1.9 Академиялық айырмашылық пәндері оқу үшін оқу жылы ішінде ағымдағы оқу 

сабақтарымен қатар бөлінеді. 
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9.1.10 оқу пәндері бойынша игерілген кредиттерді қайта есептеу және академиялық 

айырмашылықты айқындау кезінде қорытынды бақылау нысандарындағы айырмашылық 

ескерілмейді. Егер транскрипте қорытынды бақылау бағасы "сынақ"/"аттестатталған" деп 

көрсетілсе, онда ол шәкілге сәйкес білім алушының оқу жетістіктерін бағалаудың әріптік жүйесіне 

теңестіріледі. 

9.1.10 Оқу пәндері бойынша игерілген кредиттерді қайта есептегенде және академиялық 

айырмашылықты айқындау кезінде қорытынды бақылау нысандарындағы айырмашылық 

ескерілмейді. Егер транскрипте қорытынды бақылау бағасы "сынақ"/"аттестатталған" деп 

көрсетілсе, онда ол шәкілге сәйкес білім алушының оқу жетістіктерін бағалаудың әріптік жүйесіне 

теңестіріледі.  

 

Бағалау шкаласы дәстүрлі жүйе 

бойынша бағалау 

%-дық мәні Орташа мәні 

"Үздік" 90 - 100  95 

"Жақсы" 70 - 89 80 

"Қанағаттанарлық" 50 - 69   60 

"Сынақтан өтті" / "аттестатталды"  80 

"Сынақтан өтті" / "аттестатталды"  90 

 

Ұсынылған бағамен келіспеген жағдайда білім алушы қорытынды бақылауды тапсырады. 

9.1.11 Барлық білім беру бағдарламалары бойынша бакалавриаттың 1-курс студенттері- 

Назарбаев Зияткерлік мектептерінің (НЗМ) және халықаралық мектептердің түлектері үшін:  

Орта білім туралы аттестаттың қосымшасына сәйкес «Шетел тілі» пәні қайта есептелсін. 

Қайта есептелген бағамен келіспеген жағдайда білім алушы сабақтың барлық түрлеріне 

қатысады және қорытынды бақылау тапсырады. 
9.1.12 «АстМУ» КеАҚ және басқа да медициналық жоғары оқу орындарының оқу бағдарламаларын 

келісу кезінде ауыстырылған, қайта қабылданған және академиялық демалыстан шыққан бакалавриаттың 

білім беру бағдарламаларының барлық курстарының студенттері үшін «Қазақстан тарихы» мемлекеттік 

емтиханына «Қазақстанның қазіргі заманғы тарихы» мемлекеттік емтиханына, «Информатика» пәнін 

«Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар» пәніне, сондай-ақ дайындық бағыты бойынша оқу 

кредиттері мен сағаттары сәйкес келген кезде пәндер мен оқу-өндірістік практика қайта есептелсін. 

9.1.13 Пәндердегі академиялық айырмашылықты жою үшін білім алушы осы пәндерге 

жазылады, академиялық кезең немесе жазғы семестр ішінде оқу сабақтарының барлық түрлеріне 

қатысады, ағымдағы бақылаудың барлық түрлерін тапсырады, қорытынды бақылауға рұқсат 

алады. 

Академиялық кезең мен жазғы семестр ішінде жойылмаған пәндердегі академиялық 

айырмашылық одан әрі академиялық берешек ретінде есептеледі. 

9.1.14 Шетелдік білім беру ұйымынан білім алушыны ауыстыру немесе қайта қабылдау 

кезінде меңгерілген оқу бағдарламалары туралы құжат (академиялық анықтама немесе 

транскрипт), сондай-ақ ол ауысатын немесе қайта қабылданатын жоғары оқу орнының лицензиясы 

ұсынылады. 

9.1.15 Білім алушыны ауыстыру немесе қайта қабылдау кезінде оқу курсын 

пререквизиттерді ескере отырып, ауыстыру және қайта қабылдау жөніндегі комиссия 

айқындайды.  

9.1.16 Білім беру бағдарламаларын, меңгерілген пәндер тізбесінің мазмұнын, олардың 

көлемдерін салыстыру негізінде оқыту нәтижелеріне бағдарлана отырып, игерілген 

кредиттерді/сағаттарды қайта есептеу жүзеге асырылады. 

Қорытынды бағасы "А, А+ - өте жақсы" және "В+, В, В-, С+ - жақсы", "С, С - 

қанағаттанарлық" деген пәндер бойынша ғана қайта сынақ жүргізіледі. 

9.1.17 Университетке оқуға ауыстыру және қайта қабылдау каникул кезеңі (ауысу кезінде) 

сәйкес келген жағдайда қысқы демалыс уақытында және ағымдағы жылдың 1 шілдесінен 15 
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тамызына дейінгі кезеңде (академиялық демалыстан қайта қабылдануды қоспағанда) жазғы 

демалыс уақытында жүзеге асырылады. Ағымдағы жылғы 1 шілде мен 31 шілде аралығында 

интерндерді 6 және 7 курстарға, ағымдағы жылғы 1-10 тамыз аралығында резиденттерді ауыстыру 

және оқуға қайта қабылдау жүргізіледі.  

9.1.18 Университетке қайта қабылдау оқудан шығару мерзіміне қарамастан жүзеге 

асырылады. 

Университеттен келесі себептер бойынша: академиялық адалдық қағидаттарын бұзғаны 

үшін (оның ішінде қолдан жасалған құжаттарды ұсыну, хакерлік шабуылға қатысу), Шартты және 

Жарғыны бұзғаны үшін оқудан шығарылған білім алушының университетке қайта қабылдануға 

құқығы жоқ.  

Басқа білім беру ұйымынан келесі себептер бойынша: академиялық үлгермеушілігі үшін, 

академиялық адалдық қағидаттарын (оның ішінде қолдан жасалған құжаттарды ұсыну, хакерлік 

шабуылға қатысу) және Ішкі тәртіп ережелерін бұзғаны үшін оқудан шығарылған білім алушының 

университетке қайта қабылдануға құқығы жоқ.  

9.1.19 Ауыстыру және оқуға қайта қабылдау кезінде Университет Академиялық адалдық 

принциптерін басшылыққа алады.  

9.1.20 Ауыстыру және оқуға қайта қабылдау кезінде туындаған, осы Саясатта 

көрсетілмеген мәселелер Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасын ескере отырып, 

жеке қаралады. 

9.1.21 Білім алушыларды басқа ЖОО-дан ұлттық ЖОО-ға немесе өзге ЖОО-ға ауыстыру 

білім алушылар білім беру гранты құнының айырмашылығын қосымша төлеген жағдайда жүзеге 

асырылады.                                                               
 

9.2 Білім алушыларды курстан курсқа көшіру қағидалары  

9.2.1 Білім алушыны курстан курсқа көшірудің міндетті шарты тек оң (өте жақсы, жақсы, 

қанағаттанарлық) бағалардың болуы. 

9.2.2 Бюджеттік нысандағы білім алушы (мемлекеттік білім гранты, ЖАО гранты) 

академиялық берешекті ақылы негізде жояды. 

9.2.3 Академиялық берешегін жоймаған білім алушы қайта оқу курсына қалдырылады 

немесе оқудан шығарылады. 

9.2.4 Мемлекеттік білім беру грантымен оқитын білім алушы курсқа қайта қалдырылған 

жағдайда оқуын ақылы негізде жалғастырады. 

9.2.5 Курсқа қайта қалдырылған білім алушы меңгерілетін білім беру бағдарламасының 

барлық пәндеріне қатысуға міндетті.  

Егер пәндер сәйкес келсе және қорытынды бақылау бойынша оң баға (үздік, жақсы, 

қанағаттанарлық) болса, тиісті кафедрамен, офис-тіркеушімен және мектеппен келісе отырып, 

өткен оқу кезеңіндегі бағаларды көшіруге болады.  

9.2.6 Білім алушыларды курстан курсқа көшіру Басқарма төрағасы-ректордың/ 

университеттің уәкілетті тұлғасының бұйрығымен ресімделеді. 

9.2.7 Ақылы оқу нысанындағы білім алушы шартта белгіленген мерзімде оқу ақысын 

төлемеген жағдайда оқудан шығарылады. Егер білім алушы оқудан шығарылғаннан кейін 14 

күнтізбелік күн ішінде оқу ақысы бойынша қарызын өтесе, ол оқуға қайта қабылданады. 
 

9.3 «Астана медицина университеті» КеАҚ білім алушыларын басқа білім беру 

ұйымдарына ауыстыру қағидалары  

9.3.1 Білім беру гранты бойынша білім алатын студенттер мен интерндер білім беру гранты 

берілген білім беру бағдарламасына ауысқан жағдайда мемлекеттік білім беру гранты сақтала 

отырып, басқа білім беру ұйымына ауыстырылады. 

9.3.2 Жекелеген білім беру ұйымдары үшін бекітілген білім беру гранттары бойынша оқуға 

түскен студенттер мен интерндер басқа білім беру ұйымына тек ақылы негізде ауыстырылады.  
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9.3.3 Білім алушыларды басқа білім беру бағдарламасына ауыстыру тек ақылы негізде 

жүзеге асырылады. Бұл ретте білім алушының «қанағаттанарлықсыз» бағасы бар оқу пәні (жалпы 

білім беретін пәндерді қоспағанда) жоқ басқа білім беру бағдарламасына ауысуға құқығы бар. 

9.3.4 Білім алушыны университеттен басқа білім беру ұйымына оқытудың барлық 

нысандары мен білім беру бағдарламалары бойынша ауыстыру екі білім беру ұйымы 

басшыларының келісімімен жүргізіледі және тиісті бұйрықтармен ресімделеді. 

9.3.5 Басқа білім беру ұйымына ауысуға білім алушылардың өтініштерін Басқарма 

төрағасы-университет ректоры/уәкілетті тұлға тек демалыс кезеңінде және каникулдық кезең 

сәйкес келген кезде қарайды. 

9.3.6 Басқа білім беру ұйымына ауысқысы келетін білім алушы Басқарма төрағасы-

ректордың/университеттің уәкілетті тұлғасының атына ауыстыру туралы өтініш береді (өтінішке 

мектеп деканы, орталық басшысы және академиялық қызмет жөніндегі проректор бұрыштама 

қояды) және ауысуға мөрмен бекітілген жазбаша келісім алып, өзі ауысқысы келетін білім беру 

ұйымының басшысына өтініш білдіреді. Офис-тіркеуші берілген өтініш негізінде білім алушының 

транскриптін дайындайды. 

9.3.7 Қабылдайтын білім беру ұйымы басшысының атына жазылған ауыстыру туралы 

өтінішке Басқарма Төрағасы-университет ректоры/уәкілетті адам және офис-тіркеуші басшысы 

қол қойған, мөрмен бекітілген транскрипт қоса беріледі; ҰБТ немесе КТ сертификатының 

(бакалавриат үшін), мемлекеттік білім беру гранты куәлігінің (егер осындай болса) көшірмесі; 

келесі курсқа көшіру туралы бұйрықтан үзінді-көшірме; мектеп деканының қолымен 

куәландырылған және мөр басылған стипендия тағайындау туралы бұйрықтан үзінді-көшірме 

(мемлекеттік білім беру гранттарының иегерлері үшін); университет лицензиясының көшірмесі; 

білім алушының жеке басын растайтын құжаттың көшірмесі. 

9.3.8 Білім алушы ауысатын білім беру ұйымының басшысы ауысуына байланысты білім 

алушыны қабылдау туралы бұйрық шығарады және білім алушының жеке ісін жіберу үшін Уни-

верситетке жазбаша сұрау салу хатын жібереді. 

9.3.9 Басқа білім беру ұйымынан жеке істі сұрау хаты және білім алушыны қабылдау 

туралы бұйрықтан үзінді-көшірмеге келісу келген кезде, Басқарма төрағасы- 

ректордың/университеттің уәкілетті адамының басқа білім беру ұйымына ауысуына байланысты 

білім алушыны оқудан шығару туралы бұйрығы шығарылады.  

Басқарма төрағасы-ректордың/университеттің уәкілетті тұлғасының бұйрығы және 

қабылдаушы тараптың жазбаша сұрауы негізінде білім алушыларды мониторингілеу және есепке 

алу орталығы студенттің/интерннің жеке ісін жолдайды (қол қойғызып және жеке жауапкершілік 

жүктеп білім алушының өз қолына берілуі мүмкін).  

9.3.10 Білім алушы ауысуына байланысты оқудан шыққаннан кейін Білім алушыларды 

мониторингілеу және есепке алу орталығына кету парағын тапсырады. 

9.3.11 Білім беру гранты бойынша білім алатын магистранттар мен докторанттар 

академиялық айырмашылықты жойған және білім алушылардың білім беру гранты құнының 

айырмашылығын қосымша төлеген жағдайда мемлекеттік білім беру гранты сақтала отырып, 

тиісті бейіні бойынша басқа білім беру ұйымына ауыстырылады. 

Пәндердегі/модульдердегі/кредиттердегі және (немесе) оқу жоспарларын оқыту 

нәтижелеріндегі айырмашылықтарды жою тәртібі мен мерзімдері Басқарма төрағасы-

ректордың/университеттің уәкілетті тұлғасының бұйрығымен бекітіледі. 

 

9.4 Білім алушыларды басқа білім беру ұйымдарынан ауыстыру қағидалары  

9.4.1 Университетке тек жоғары және/немесе жоғары оқу орнынан кейінгі білім беретін ме-

дициналық білім беру ұйымдарынан ғана ауысу мүмкін болады. 

Университетке бюджеттік және ақылы оқу нысанының білім алушылары ауыса алады.  

9.4.2 Егер білім алушылар пререквизиттерді, белгіленген шекті балдан төмен емес балы бар 

ҰБТ немесе КТ сертификатын, GPA 2,8-ден төмен емес үлгерімнің орташа балын ескере отырып, 
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меңгеріп жатқан бағдарламаның бірінші академиялық кезеңін толық аяқтаған жағдайда, басқа 

ЖОО-дан ауыса алады. 

9.4.3 Білім беру гранты бойынша білім алатын студент/интерн және дәрігер-резиденттер 

білім беру гранты берілген білім беру бағдарламасына ауысқан жағдайда мемлекеттік білім беру 

гранты сақтала отырып, университетке ауыстырылады. 

Білім беру гранты бойынша білім алатын магистранттар мен докторанттар сол білім беру 

бағдарламасы ауысқан және білім алушылардың білім беру гранты құнының айырмасын қосымша 

төлеген жағдайда мемлекеттік білім беру гранты сақтала отырып, университетке ауыстырылады. 

9.4.4 Білім алушы білім алып жатқан білім беру ұйымы басшысының атына ауысу туралы 

өтініш береді және ауысуға мөрмен бекітілген жазбаша келісім алып, университетке өтініш 

жазады. 

9.4.5 Білім алушыны оқытудың барлық нысандары мен білім беру бағдарламалары 

бойынша басқа білім беру ұйымынан университетке ауыстыру екі білім беру ұйымы 

басшыларының келісімімен жүргізіледі және тиісті бұйрықтармен ресімделеді. 

Университет комиссиясы білім алушылардың басқа білім беру ұйымдарынан ауысуға 

өтініштерін тек жазғы және қысқы каникул кезінде қарайды. 

ҚР бейрезиденттерінің ағылшын тіліндегі білім алушылардың басқа білім беру ұйымынан 

ауыстырылуын комиссия өтініш негізінде жыл ішінде қарайды.  

9.4.6 Білім алушы Басқарма Төрағасының-ректордың/университеттің уәкілетті тұлғасының 

атына ауыстыру туралы өтінішке қоса береді:  

-басшы/проректор және басқа ву-за офис-тіркеушісі қол қойған, мөрмен бекітілген 

транскрипт;  

-түсу емтихандарын тапсыру туралы (резидентура, магистратура және докторантура үшін) 

білім беру гранты куәлігінің (білім беру гран-ттерінің иегерлері үшін), ҰБТ/КТ сертификатының 

(бакалавриат үшін) және сертификаттың (емтихан ведомосінен үзінді көшірме)көшірмесі; 

 - өзі оқыған білім беру ұйымы басшысының атына өтініш (ЖОО басшысының қолымен 

және мөрімен);  

-мектеп деканы қол қойған және мөрмен бекітілген келесі курсқа ауыстыру және стипендия 

тағайындау туралы бұйрықтардан үзінді көшірмелер.  

Магистранттар мен докторанттар қосымша мынадай құжаттарды ұсынуы қажет:  

- қосымшасы бар тиісті бейіндегі білімі туралы диплом (түпнұсқа) ; 

- жеке куәліктің көшірмесі; 

- диссертация тақырыбын бекіту бойынша отырыстардан үзінді көшірмелер, барлық 

деңгейдегі ғылыми жетекшілер мен консультанттар;  

– этикалық және моральдық-құқықтық бағалау туралы қорытынды (клиникалық 

эксперименттік зерттеулер үшін); 

- фото 3*4 (2 дана); 

- пәндер мен ағымдағы бағалар көрсетілген электрондық журналдан үзінді;  

- шетелдік консультанттың келісімі (докторанттар үшін).Осы тармақта көзделмеген 

жағдайларда білім алушылар  төменгі курсқа ауыстырылады. 

9.4.7 ҚР басқа жоғары оқу орындарынан білім алушыларды тиісті курсқа ауыстыру 

оқытудың түпкілікті нәтижелерін, оқу жоспары пәндеріндегі 12 кредиттен аспайтын 

айырмашылықты және кемінде GPA 2.8 – үлгерімнің орташа балын ескере отырып жүзеге 

асырылады.   

Жақын және алыс шетелдердің жоғары оқу орындарынан білім алушыларды ауыстыру 

жылына кемінде 60 игерілген кредит (1800 акад. сағат) болған кезде оқытудың түпкілікті 

нәтижелерін ескере отырып жүзеге асырылады. ЖБП циклінің міндетті компонентінің 

пәндеріндегі айырмашылық оқу жылы ішінде өтеледі. 

Базалық және бейіндік пәндердің пререквизиттері болып табылмайтын ЖБП пәндері 

бойынша академиялық айырмашылықты білім алушылар жеке білім беру траекториясына сәйкес 

бакалавриаттың бітіру курсына дейін өтеуге құқылы. 
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Осы тармақта көзделмеген жағдайларда білім алушылар  төменгі курсқа ауыстырылады. 

9.4.8 Университеттің Басқарма төрағасы-Ректоры/уәкілетті тұлғасы комиссияның оң 

шешімі негізінде үш жұмыс күні ішінде білім алушыны басқа білім беру ұйымынан ауыстыру 

туралы бұйрық шығарады және оның жеке ісіне жазбаша сұрау жібереді. Сұрау салуға білім 

алушыны ауысыммен қабылдау туралы бұйрықтан үзінді көшірме қоса беріледі. Білім 

алушылардың мониторингі және есепке алу орталығы ауыстырылған білім алушылардың жеке ісін 

қалыптастырады 

9.4.9 Білім алушы бұрын оқыған білім беру ұйымының басшысы сұрау салуды алғаннан 

кейін басқа білім беру ұйымына ауысуына байланысты оқудан шығару туралы бұйрық шығарады 

және үш жұмыс күні ішінде білім алушының жеке ісін университеттің атына жібереді. 

9.4.10 Мемлекеттік білім беру гран – тасының иегері- Білім алушыны басқа білім беру 

ұйымынан ауыстыру кезінде Университет жоғары оқу орындарын қаржыландыруды түзету үшін 

қабылдау туралы бұйрықтың көшірмесін білім беру саласындағы уәкілетті органға жібереді. 

9.4.11 Ауысу туралы бұйрық шыққаннан кейін ақылы нысанда оқитын білім алушы бұйрық 

тіркелген күннен бастап бір ай ішінде өзі ауысқан оқу курсы үшін оқу ақысын толық (100%) 

төлейді.  

Ауысқан білім алушы мен Университет арасында өтеулі білім беру қызметтерін көрсету 

туралы шарт жасалады, шартқа сәйкес келесі оқу кезеңі үшін ақы төленеді. 

9.4.12 Бұйрық шығарылғаннан және шарт жасалғаннан кейін ауыстырылған білім алушы ID 

картасына өтінім береді. 

9.4.13 Пән/ модульдің кредиттер саны, оқу сағаттары мен мазмұны сәйкес келген кезде 

Мемлекеттік жалпыға міндетті стандартта көзделген алдыңғы академиялық кезеңде игерілген 

міндетті компоненттің модульдері/пәндері білім алушыларға қайта есептеледі. 

9.4.14 Кредиттер мен оқу сағаттарының саны сәйкес келген жағдайда алдыңғы 

академиялық кезеңде игерілген жоғары оқу орны компонентінің және оқу жоспарындағы жұмыс 

жоспарында көзделген таңдау компонентінің модульдері/ пәндері білім алушыларға қайта 

есептеледі.  

9.4.15 Кредиттердің саны сәйкес келген жағдайда алдыңғы академиялық кезеңде игерілген 

кредиттер мен оқу және өндірістік практика бойынша оқу сағаттары бақылаудың атауы мен 

нысанына қарамастан білім алушыларға қайта есептеледі. 

9.4.16 Басқа медициналық жоғары оқу орындарынан ауыстырылған бюджеттік нысандағы 

білім алушыларға (мемлекеттік білім гранты, ЖАО гранты) стипендия академиялық 

айырмашылық жойылғаннан кейін тағайындалады. 
 

9.5 Білім алушыларды ақылы оқу нысанынан жоғары және жоғары оқу орнынан 

кейінгі білім алу процесінде босаған бос білім беру гранттарына (мемлекеттік білім беру 

тапсырысына) ауыстыру қағидалары  

9.5.1 Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім алу процесінде босаған бос білім беру 

гранттарына (мемлекеттік білім беру тапсырысына) ауыстыру білім беру бағдарламалары мен оқу 

курстары бөлінісінде ақылы нысанда оқитын білім алушылар арасында конкурстық негізде жүзеге 

асырылады. 

9.5.2 Байқау барлық оқу кезеңіндегі үлгерімнің орташа балы – GPA негізінде қысқы және 

көктемгі-жазғы аралық аттестаттау аяқталғаннан кейін өткізіледі. 

9.5.3. Байқауға университеттің ақылы түрде оқитын және академиялық қарызы жоқ барлық 

білім алушылары қатыса алады. Әкімдіктер және/немесе өзге де ұйымдар есебінен ақылы негізде 

білім алушылар бос білім беру гранттарын беру жөніндегі конкурсқа қатысу үшін оқуға ақы 

төлейтін тараптан рұқсат берілген келісім-хат ұсынуға міндетті. 

9.5.4 Оқуға ауыстырылған немесе қайта қабылданған білім алушылар, егер университетте 

бір академиялық кезеңде оқыған болса және оқу бағдарламасындағы айырмашылық жойылған 

болса, конкурсқа қатысуға құқылы. 
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9.5.5 Бос білім беру гранттарын тағайындау конкурсына құжаттарды қабылдау мерзімі 

туралы хабарландыру университеттің сайтында орналастырылады. 

9.5.6 Білім беру бағдарламалары және оқу курстары бөлінісінде босаған білім беру 

гранттарының саны туралы хабарландыру университет сайтында орналастырылады. 

9.5.7 Білім алушылар хабарландыруда көрсетілген мерзімде тиісті мектептерге Басқарма 

төрағасы-университет ректорының атына өтініш береді. 

9.5.8. Университеттің Ғылыми кеңесінде бос гранттарға үміткерлерді қарастыру және 

бекітуге ұсыну үшін Университетте жұмыс тобы  құрылады. 

Жұмыс тобы әлеуметтік мәртебесі, отбасы құрамы және т.б. туралы ұсынылған құжаттарды 

ескере отырып, бос гранттарға үміткерлерді таңдау құқығын өзіне қалдырады. 

9.5.9. Білім беру бағдарламалары және оқу курстары бөлінісінде GPA бойынша конкурсқа 

қатысушы - білім алушыларды саралау бойынша хабарландыру Университеттің сайтында 

орналастырылады. 

Университеттің Ғылыми кеңесі келіп түскен өтініштерді қарастырып, жұмыс тобының 

шешімін ескере отырып, соңғы шешім шығарады. Ғылыми кеңес жұмыс тобының шешімін 

ескермеуге құқылы. Ғылыми кеңестің қорытынды шешімі Университеттің сайтында жарияланады. 

Білім беру саласындағы уәкілетті орган вакантты білім беру гранттарын беру туралы соңғы 

шешімді және бұйрықты шығарады. 

9.5.10 GPA көрсеткіштері бірдей болған жағдайда, тек "А, А- үздік", содан кейін "В+, В, В–, 

С+ - жақсы" бағалары бар білім алушылар, бұдан әрі "FX, F – қанағаттанарлықсыз" қоспағанда, 

оқудың барлық кезеңі үшін аралас бағалар басым құқыққа ие болады. Резидент-дәрігерлердің, 

магистранттардың, докторанттардың бағалар бойынша  көрсеткіштері бірдей болған жағдайда 

мамандық бейініне сәйкес келетін ғылыми жетістіктері ескеріледі: ғылыми жарияланымдар (оның 

ішінде рейтингілік ғылыми басылымдарда); ғылыми әзірлемелер туралы куәліктер; ғылыми 

стипендиялар, гранттар беру туралы сертификаттар; ғылыми конференциялар мен конкурстарға 

қатысқаны үшін грамоталар/дипломдар. 

9.5.11 Нақты білім беру бағдарламасы бойынша бос білім беру гранттарына үміткерлер 

болмаған жағдайда, осы гранттар оқу мерзімдері сәйкес келген басқа білім беру бағдарламаларына 

беріледі немесе білім беру саласындағы уәкілетті органға жіберіледі. 

9.5.12 Университет Ғылыми кеңестің шешімі негізінде құжаттарды (білім алушының 

өтініші; Ғылыми кеңестің шешімі; транскрипт; білім алушының жеке басын куәландыратын 

құжаттың көшірмесі; ЖОО-дан шығарылған білім беру гранты иегерінің куәлігі (түпнұсқа)) 

шешім қабылдау үшін білім беру немесе денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті органға 

ағымдағы жылдың 25 қаңтары мен 05 тамызына дейінгі мерзімде жолдайды. 

9.5.13 Білім беру грантын беру туралы берілген куәлік, білім беру немесе денсаулық сақтау 

саласындағы уәкілетті органның бұйрығы негізінде Университет мемлекеттік білім беру 

гранттары (мемлекеттік білім беру тапсырысы) бойынша оқуға бұйрық шығарады. 

9.5.14 Декандар білім беру гранттары бойынша оқуға ауыстырылған білім алушыларды 

бұйрықпен таныстырады және аралық аттестаттау нәтижелері бойынша стипендия тағайындайды. 

 

9.6 Оқуға қайта қабылдау қағидалары  

9.6.1 Оқуға қайта қабылдау тек ақылы негізде жүзеге асырылады. Оқудан шығару мерзіміне 

қарамастан күндізгі оқу нысанының кез келген білім беру бағдарламаларына қайта қабылдануға 

болады. 

9.6.2 Университетке басқа жоғары оқу орындарынан шығарылған адамдар қайта 

қабылданған кезде белгіленген шекті балдан төмен емес балы бар ҰБТ немесе КТ сертификаты, 

үлгерімнің орташа балы- 2,8-тен төмен емес GPA, сондай-ақ 9.1.18-тармақшаға сәйкес 

бұзушылықтардың жоқ екенін растайтын құжаттар ұсынылуы тиіс. 

9.6.3. Азамат қайта қабылдау туралы өтінішті Басқарма төрағасы-

ректордың/университеттің уәкілетті тұлғасының атына береді. Қайта қабылдау туралы өтініштер 

университеттің комиссиясында тек жазғы және қысқы каникул кезінде қаралады. 



 

 «Астана медицина университеті» КеАҚ 

 

С-АМУ-17-20 

Басылым №3  

            57 беттен 19 беті из 29 
Саясат 

«Академиялық саясат» 
 

Құжатты рұқсатсыз көшіруге тыйым салынады! 

 

9.6.4 Қайта қабылдау өтінішіне мөрмен бекітілген басқа білім беру ұйымының 

басшысы/проректоры және офис-тіркеушісі (егер студент/интерн басқа білім беру ұйымында 

оқыған болса) қол қойған транскрипт; ҰБТ/КТ сертификаты (бакалавриат үшін, түпнұсқа) және 

оқуға түсу емтихандарын тапсырғаны туралы сертификат (резидентура, магистратура және 

докторантура үшін); білім берудің алдыңғы деңгейі туралы құжат (аттестат, диплом); себебін 

көрсете отырып, оқудан шығару туралы бұйрықтан үзінді-көшірме; академиялық анықтама 

(түпнұсқа); IELTS сертификаттарының түпнұсқалығын растайтын анықтама немесе өзге де 

құқықтық құжат (резидентураға, магистратураға, докторантураға қайта қабылдау үшін). 

9.6.5 қайта қабылдау  кезінде алдыңғы және ағымдағы оқу кезеңдерінде оқылған оқу жұмыс 

жоспарларының пәндеріндегі айырмашылық анықталады. 

Оқу жоспарының пәндеріндегі айырмашылық азаматты қата қабылдау курсын анықтауға 

негіз болады. Егер оқу жоспарының пәндеріндегі айырмашылық 12 кредиттен (360 сағат) 

аспайтын болса, тиісті курсқа қайта қабылдау жүзеге асырылады. 

9.6.6 Басқарма төрағасы-ректор/университеттің уәкілетті тұлғасы комиссияның оң шешімі 

негізінде үш жұмыс күні ішінде оқуға қайта қабылдау туралы бұйрық шығарады және қайта 

қабылданған адам бұрын оқыған білім беру ұйымына оның жеке ісіне жазбаша сұрау салу хатын 

жібереді. Сұрау салу хатына білім алушыны қайта қабылдау туралы бұйрықтан үзінді-көшірме 

қоса беріледі. 

Білім алушыларды мониторингілеу және есепке алу орталығы қайта қабылданған адамның 

жеке ісін қалыптастырады. 

9.6.7 Қайта қабылдау туралы бұйрық шыққаннан кейін қайта қабылданған білім алушы мен 

университет арасында шарт жасалады. 

Қайта қабылданған білім алушы ақылы білім беру қызметін көрсету туралы шартқа сәйкес 

оқу ақысын төлейді. 

 

 

10 БІЛІМ АЛУШЫЛАРДЫҢ ОҚУ ЖЕТІСТІКТЕРІН БАҚЫЛАУ 

 
10.1 Межелік бақылауды жүргізу нысанын кафедра пәннің ерекшелігіне қарай бекітеді. 

Межелік бақылау коллоквиумдар, тестілік сұраулар, жазбаша бақылау жұмыстары, ауызша 

сұраулар, ситуациялық тапсырмаларды шешу және т.б. түрінде жүргізілуі мүмкін. Межелік 

бақылауды жүргізу нысандары туралы толық ақпарат пән бойынша силлабусқа енгізіледі және 

білім алушылардың назарына жеткізіледі 

10.2 Қорытынды бақылауды жүргізу нысаны Академиялық кеңесте жыл сайын бекітіледі. 

Қорытынды бақылау – емтихан сессиясы/ оқу семестрі кезеңінде (циклдік сабақтар) өткізілетін 

білім алушылардың оқу жетістіктерін тексеру.  

Онлайн режимде білім алушылар үшін жазбаша қорытынды бақылау прокторинг 

бағдарламасын пайдалана отырып, ААЖ платформасында жүргізіледі.  

10.3 Емтихан сессияларының ұзақтығы және емтихандар саны білім алушының ЖОЖ және 

академиялық күнтізбеге сәйкес анықталады. Емтихан сессиясын ұйымдастыру мектептердің және 

академиялық қызметті дамыту орталығының, офис-тіркеушінің басшылығымен және 

қашықтықтан оқыту кезінде білім беру және қашықтықтан оқыту технологияларын трансферттеу 

орталығы қызметкерлерінің сүйемелдеуімен жүзеге асырылады. 

10.4 Бітіруші курста жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру 

бағдарламаларында көзделген білім беру қызметтерінің сапасын бағалау және білім алушылардың 

оқу пәндерін меңгеру деңгейін айқындау мақсатында жүзеге асырылатын білім алушылардың 

МҚА және білімі мен дағдыларын бағалау жүргізіледі. 

Қашықтықтан оқыту кезінде МҚА прокторинг бағдарламасын пайдалана отырып, ААЖ 

платформасында жүргізіледі. 

10.5 Білім алушылар оқытудың онлайн-форматында өздерін қажетті техникалық 

құралдармен (интернет, вебкамерасы бар ноутбук/компьютер және құлаққап) қамтамасыз етуге 
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міндетті. 

   

 

11 БІЛІМ АЛУШЫЛАРДЫҢ САБАҚҚА ҚАЙТА ҚАТЫСУЫН ҰЙЫМДАСТЫРУ 

ЖӘНЕ ӨТКІЗУ ЕРЕЖЕСІ 

 
11.1 Тиісті оқу жылының пәндері бойынша академиялық қарызы бар білім алушылар келесі 

жағдайларда тиісті пәндер бойынша сабаққа қайта қатысуға міндетті: 

-  қорытынды бақылау (емтихан, сараланған сынақ) тапсыруға рұқсат болмаған жағдайда; 

-  дәлелсіз себептермен қорытынды бақылауға келмеген жағдайда; 

-  қорытынды бақылаудан қанағаттанарлықсыз баға (F) алған жағдайда; 

-  қорытынды бақылауды қайта тапсырғаннан кейін қанағаттанарлықсыз баға (0-49) алған 

жағдайда. 

11.2 Курс бағдарламасын толық көлемде орындаған, бірақ ең төменгі өту балын жинай 

алмаған білім алушы өзінің орташа үлгерім балын (GPA) көтеру мақсатында жазғы семестрде 

пәнді/модуль компонентін ақылы негізде (мемлекеттік емтихан тапсырылатын пәндерді 

қоспағанда) қайта оқып, олар бойынша емтиханды қайта тапсыруға міндетті. 

 11.3 Қысқы каникул кезеңінде білім алушы, бітіру курстарын қоспағанда, 3 кредиттен 

аспайтын көлемде сабақтарға қайта қатысуға құқылы. 

Бітіруші курс білім алушылары академиялық қарыздарын семестр ішінде, ҚМА  

басталғанға дейін күнтізбелік 14 күн бұрын өтейді. 
11.4 Тиісті пәндер бойынша сабақтарға қайта қатысу қысқы және жазғы семестр кезеңінде 

ақылы негізде жүзеге асырылады. Сабаққа қайта қатысу құны пәнді меңгеруге және емтиханға 

бөлінген жалпы сағат санынан аудиториялық сағат санымен анықталады (2-қосымша).  

Пәнге қайта қатысу кезінде резидент-дәрігер пәннің аудиториялық жұмысының көлемін 

және клиникалық тәлімгердің жетекшілігімен дербес клиникалық жұмысты меңгеруі тиіс. 

11.5 Егер түлектің академиялық қарызы болса, онда ол МҚА-ға жіберілмейді және 

Университеттен шығарылады. 

11.6. Өту балын жинаған және келесі оқу курсына ауыстырылған, бірақ академиялық 

қарызы бар білім беру грантының иегері білім беру грантын сақтайды. 

11.7 Академиялық қарызды жойғаннан кейін білім алушы ЖКТЖ-дағы емтихан күніне 

сәйкес офис-тіркеушіге электрондық журналды ашу және жеке емтихан ведомосын беру туралы 

өтініш ұсынады. Өтініште оқытушының «Сабаққа қайта қатысты, қорытынды бақылауға 

жіберілді» деген және деканның/басшының «Қолдаймын» деген рұқсат ету қолбелгісі болуы керек 

(3-қосымша).    

11.8 Білім алушы тиісті пәндер бойынша сабаққа қайта қатысуға 100% төлемақы төлеген 

кезде академиялық қарызды жоюға кіріседі. 

11.9 Сабаққа қайта қатысуға бір пән бойынша бір реттен артық рұқсат етілмейді. 

11.10 Егер білім алушы пәнге/модульге қайта қатысқаннан кейін «FХ» және «F» белгілеріне 

сәйкес келетін «қанағаттанарлықсыз» қорытынды баға алса, онда ол оқудан шығарылады. 

11.11 Сабақтарға қайта қатысуға қалдырылған білім алушы жеке күнтізбелік-тақырыптық 

жоспарды орындамаса (қайта қатысатын сабақтарға 30% және одан көп қатыспаса; ағымдағы білім 

деңгейі 50%-дан төмен болса), ол пән бойынша қорытынды бақылауды тапсыруға жіберілмейді 

және оқудан шығарылады. 

Жылдық оқу жүктемесінің 20%-ын игермеген білім алушы пәндерге қайта қатысу 

құқығынсыз оқудан шығарылады. 

11.12 Пәндер бойынша академиялық қарызы бар жетім балалар және ата-анасының 

қамқорлығынсыз қалған балалар өтеусіз негізде сабақтарға қайта қатысады.  
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11.13 Қысқы немесе жазғы каникул уақытында пәнге қайта қатысқан сабақтардың 60% - 

дан астамын меңгерген білім алушы қалған сағаттарға қайта қатысуды жалғастыруға және келесі 

семестрдің алғашқы екі аптасында пән бойынша қорытынды бақылауды тапсыруға құқығы бар.   

11.14 ҚР Еңбек кодексіне сәйкес ағымдағы оқу жылының көктемгі семестрінде 

академиялық қарызды жоюға (пәндерге қайта қатысуға) рұқсат етіледі. 

 

 

12 БІЛІМ АЛУШЫЛАРДЫҢ ҮЛГЕРІМІНІҢ ОРТАША БАЛЫН (GPA) 

ЖОҒАРЫЛАТУ ҚАҒИДАЛАРЫ 

 
12.1 Курс бағдарламасын толығымен өтіп, белгіленген өту балының ең төменгі деңгейіне 

жете алмаған білім алушы өзінің орташа үлгерім балын (GPA) жоғарылату мақсатында жазғы 

семестрде пәндерді ақылы түрде қайта оқуға (мемлекеттік емтихан тапсырылатын пәндерді 

қоспағанда) және сол пәндерден қайта қорытынды бақылау (емтихан, сараланған сынақ) 

тапсыруға міндетті.  

12.2  Орташа балл жоғарылағаннан кейін білім алушы ЖКТЖ -дағы емтихан күніне сәйкес 

офис-тіркеушіге электрондық журнал ашу және жеке емтихан ведомосын беру туралы өтініш 

ұсынады. Өтініште оқытушы мен мектеп деканының рұқсат визалары болуы керек. 

12.3  Білім алушы тиісті пәндер бойынша 100% төлемақы жасалғанда орташа балды 

жоғарылатуға кіріседі. 

 

 

13 БІЛІМ АЛУШЫЛАРДЫҢ ОҚУДАҒЫ ЖЕТІСТІКТЕРІН БАҒАЛАУДЫҢ 

РЕЙТИНГІЛІК ЖҮЙЕСІ ТУРАЛЫ ЕРЕЖЕ 

 
13.1 Университетте білім алушылардың оқудағы жетістіктерін бағалау білім алушылардың 

оқу бағдарламаларын және жоғары білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандартын 

меңгеру дәрежесін айқындау мақсатында жүргізіледі. 

13.2  Университетте білім алушылардың оқудағы жетістіктерін бақылаудың келесі түрлері 

жүргізіледі: 

- межелік бақылау (бөлімнің жиынтық бағасы); 

- қорытынды бақылау (сараланған сынақ, емтихан және мемлекеттік емтихан). 

13.3 Бақылаудың барлық нысандары бойынша білім алушылардың оқудағы жетістіктері 

әрбір орындалған тапсырма үшін 100 балдық шкала бойынша бағаланады. 

13.4 100 балдық шкала халықаралық практикада қабылданған білім деңгейін бағалаудың 

балдық-рейтингілік әріптік жүйесіне сәйкес келеді. 

13.5 Балдарды әріптік немесе дәстүрлі бағалау шкаласына аудару осы Саясаттың 4-

қосымшасына сәйкес жүргізіледі.  

13.6 Білім алушылардың диплом қосымшасында (транскрипт) 2018 жылғы 24 қарашаға 

дейін «С+» деген баға дәстүрлі «Қанағаттанарлық» деген бағаға сәйкес келеді, 2018 жылғы 24 

қарашадан бастап «С+» деген әріптік баға дәстүрлі «Жақсы» деген бағаға теңеседі.    
 

13.6 Білім алушылардың үлгерімін бағалау 

13.6.1 Кафедра білім алушылар үшін сабақ өткізу және аралық бақылау нысандарын пәннің 

ерекшелігін ескере отырып әзірлейді және силлабуста жазады. 

13.6.2 Межелік бақылауды бағалау критерийлері пәннің/модульдің ерекшелігін ескере 

отырып, бағалаудың БРӘЖ критерийлеріне сәйкес айқындалады және силлабуста жазылады.      

13.6.3 Оқытушы білім алушының межелік бақылауының бағасын педагогикалық және 

электрондық журналдарға қояды. Кафедрадағы оқу-әдістемелік жұмысқа жауапты қызметкер 2 

аптада 1 рет электрондық журналдың толтырылуын, педагогикалық журналдың толтырылуын 

тексереді және журналды тексерген күні сәйкес келетін күннің тұсына қол қояды. 



 

 «Астана медицина университеті» КеАҚ 

 

С-АМУ-17-20 

Басылым №3  

            57 беттен 22 беті из 29 
Саясат 

«Академиялық саясат» 
 

Құжатты рұқсатсыз көшіруге тыйым салынады! 

 

13.6.4  Пәннің/модульдің соңғы сабағында білім алушының ЖРБ есептеледі.  

13.6.5 ЖРБ межелік бақылау бағаларынан құралады және келесі формулаға сәйкес 

есептеледі: 

 

ЖРБ  = Ммб /n 
 

мұнда: Ммб         – межелік бақылау бағаларының жиыны; 

 n – межелік бақылау саны 

   

13.6.6 ЖРБ үлгерімді есепке алу ведомосына (5, 6-қосымша) қойылады және 

ведомостардың деректері кафедраларда 1 жыл бойы сақталады. Кафедрадағы оқу-әдістемелік 

жұмысқа жауапты қызметкер үлгерім есебінің ведомосын уақтылы толтыруды қамтамасыз етеді. 

13.6.7 ЖРБ 50 және одан жоғары балл жинаған білім алушылар қорытынды бақылауға 

жіберіледі. 

13.6.8 ЖРБ 50 балл жинамаған білім алушылар қорытынды бақылауға жіберілмейді және 

ақылы негізде каникул уақытында пәнге қайта қатысады. 

13.6.9 Дәлелді себеппен қатыспаған сабақтар сабақты (рұқсатты) өтеуге рұқсат алған 

күннен бастап 2 апта ішінде, бірақ кезекті межелік бақылаудан кешіктірілмей өтеледі; білім алушы 

қатыспаған сабақтардың жартысын межелік бақылауға дейін өтеуге және МБ-ға рұқсатты алуға 

міндетті. 

МБ алдында қатысылмаған сабақ МБ күні кафедра кестесі бойынша немесе МБ-дан кейінгі 

күні өтеледі, бұл ретте студент МБ-ға жіберіледі. 

13.6.10 Донор болып табылатын білім алушылар қанды донациялау күндері оқу процесінен 

босатылады. Донорлық анықтама және сигналдық парақ бойынша межелік бақылауды өтеуге 

рұқсатнама берілмейді.  

13.6.11 Дәлелсіз себептермен қатыспаған сабақтар сабақты (рұқсатты) өтеуге рұқсат алған 

күннен бастап 2 апта ішінде, бірақ кезекті межелік бақылаудан кешіктірілмей ақылы негізде 

өтеледі; білім алушы қатыспаған сабақтардың жартысын МБ-ға дейін өтеуге жәнеМБ-ға рұқсатты 

алуға міндетті. 

МБ өтіп жатқан кезеңде қатыспаған сабақ та ақылы негізде (ұзартусыз) өтеледі. 

13.6.12 Білім алушы қатыспаған сабақтарын өтемеген болса, кафедра силлабуста аралық 

және қорытынды бақылауға жіберу шарттарын жазады. 

13.6.13 Қатыспаған сабақтардың өтелуі педагогикалық/электрондық журналда және 

қатыспаған сабақтарды өтеу журналында «өтелді» деген белгімен тіркеледі.  

13.6.14 Дәлелді себеппен қатыспаған сабақты өтеу (науқастануы бойынша медициналық 

анықтаманың немесе стационарлық-амбулаториялық картадан үзіндінің болуы және растаушы 

құжаттар ұсынылатын өзге де жағдайларда) сабақты өтеуге рұқсат беретін рұқсатнама немесе 

мектептің қызметтік өкімі негізінде жүзеге асырылады. 

13.6.15 ЖРБ жеке ведомосы (оқу жоспарын орындамаған білім алушылар үшін) ЖРБ-ның 

жалпы ведомосын қалыптастырғаннан кейін әзірленеді (7-қосымша).  

13.6.16 Оқу тәртібін бұзғаны үшін айыппұл санкцияларын кафедра өз бетінше силлабуста 

жазады. 

 

13.7 Білім алушылардың оқудағы жетістіктерін қорытынды бағалау 

13.7.1 Пән/модуль бойынша білім алушылардың оқудағы жетістіктерін қорытынды бағалау 

ЖРБ және ҚББ қамтиды. Қорытынды бағаны есептеу кезінде әрбір компоненттің салмақтық үлесі 

ескеріледі: жіберу рейтингісінің бағасы – 60%, қорытынды бақылау бағасы – 40% құрайды.  

13.7.2 Пән бойынша қорытынды бақылау (аралық аттестаттау) білім беру бағдарламасының 

оқу жұмыс жоспарына және академиялық күнтізбеге сәйкес емтихан немесе сараланған сынақ 

түрінде өткізіледі. 
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13.7.3 Білім алушыларды аралық аттестаттау жұмысын ұйымдастыру кафедраларға, 

академиялық қызметті дамыту орталығына, офис-тіркеушіге жүктеледі. 

13.7.4 Білім алушыларды қорытынды аттестаттау жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі 

білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарттарында белгіленген нысандар бойынша 

өткізіледі, олардың ұзақтығы мен мерзімдері академиялық күнтізбеде және білім беру 

бағдарламасының оқу жұмыс жоспарларында көзделген.    

13.7.5 Қорытынды аттестаттауға жұмыс және жеке оқу жоспары мен оқу жұмыс 

бағдарламаларының талаптарына сәйкес теориялық және практикалық курсты толық аяқтаған 

білім алушылар жіберіледі. 

13.7.6 Білім алу процесі аяқталуының негізгі өлшемі болып білім алушылардың жоғары 

білім беру және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру мамандықтарының МЖМБС талаптарына 

сәйкес келетін оқытудың теориялық курсы мен кәсіптік практикалардың қажетті көлемін меңгеруі 

саналады.   

13.7.7 Қорытынды баға сандарды дөңгелектеу ережесі бойынша бүтін санға дейін 

дөңгелектенеді: егер дөңгелектенетін цифр 5-ке тең және одан көп болса, онда алдыңғы цифр бір 

бірлікке артады, ал егер 5-тен аз болса, онда алдыңғы цифр өзгеріссіз қалады. 

13.7.8 Емтихан алушы ҚББ есепке алу ведомосына ҚББ қояды (5, 6-қосымша).  
 

13.8 Білім алушының академиялық рейтингісін есептеу тәртібі 

13.8.1 Білім алушының пән бойынша қорытынды бағасы білім алушының жіберу рейтингісі 

бойынша да, қорытынды бақылауды бағалау бойынша да бағалары жақсы болған жағдайда ғана 

есептеледі. Қорытынды бағаны емтихан алушы келесі формулаға сәйкес есептейді:   
 

ҚБ = ЖРБ*0,6 + ҚББ*0,4 

 
 

13.8.2  Қорытынды бақылау 2 кезеңде жүргізілген жағдайда, 1 және 2-кезеңнің емтихан 

бағалары ведомостың тиісті бағандарына жеке қойылады және келесі формулаға сәйкес 

қорытынды баға есептеледі:  
 

ҚБ= ЖРБ* 0,6 + (ҚББ1 + ҚББ2)/2* 0,4 

 

мұнда:  ҚББ1 – қорытынды бақылаудың бірінші кезеңі;  

            ҚББ2 – қорытынды бақылаудың екінші кезеңі.   

 

13.8.3. Бакалавриаттың барлық білім беру бағдарламасының 1-3-курстарында емтихан 

кезеңдерінің бірінде қанағаттанарлықсыз баға алған жағдайда білім алушы келесі кезеңге 

жіберіледі және ҚББ орташа арифметикалық емтихан бағасы ретінде есептеледі.   

13.8.4  4-7 курс білім алушылары, магистранттар, докторанттар және резиденттер үшін пән 

бойынша ҚБ қорытынды бақылаудың әрбір кезеңі бойынша оң баға (ҚББ≥50 балл) алған жағдайда 

есептелінеді. 

Егер қорытынды бақылаудың бір кезеңінде білім алушы 25-49 балл, «FХ» белгісіне сәйкес 

келетін «қанағаттанарлықсыз» баға алған жағдайда, білім алушы қорытынды бақылауды ақылы 

негізде қайта тапсыруға жіберіледі.    

Егер қорытынды бақылаудың бір кезеңінде білім алушы 0-24 балл, «F» белгісіне сәйкес 

келетін «қанағаттанарлықсыз» баға алса, білім алушы осы оқу пәніне/модульге ақылы негізде 

қайта жазылады, оқу сабақтарының барлық түрлеріне қатысады, бағдарламаға сәйкес оқу 

жұмысының барлық түрлерін орындайды және қорытынды бақылауды қайта тапсырады. 

13.8.5 Сараланған сынақ нысанында қорытынды бақылау жүргізу кезінде ҚБ осы Ереженің 

13.8.1-тармағына сәйкес есептелінеді. 
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13.8.6 «Жалпы медицина» білім беру бағдарламасының 6-курс интерндеріне жылдық 

аттестаттау өткізу кезінде ҚБ келесі формулаға сәйкес есептелінеді: 

 

ҚБ = (ҚББ1 + ҚББ2)/2 
 

 

мұнда:        ҚББ1 – қорытынды бақылаудың бірінші кезеңі; 

                 ҚББ2 – қорытынды бақылаудың екінші кезеңі. 
 

13.8.7 ЖРБ≥50 болған жағдайда білім алушы пән бойынша қорытынды бақылауға 

жіберіледі. 

13.8.8 Интерн 6 курста академиялық қарызы болмаған жағдайда пән бойынша жылдық 

аттестаттауға жіберіледі.  

13.8.9 Білім берудің барлық деңгейлеріндегі бір кезеңді емтиханда қорытынды бақылауда 

25-49 балл, «FX» белгісіне сәйкес келетін «қанағаттанарлықсыз» баға алған жағдайда, білім алушы 

қорытынды бақылауды ақылы негізде қайта тапсыруға жіберіледі. Қорытынды бақылауды қайта 

тапсыру нәтижелері бойынша 0-49 балл қанағаттанарлықсыз баға алған білім алушы ақылы 

негізде пәнге қайта қатысады. 

13.8.10 Егер білім алушы дәлелсіз себептермен қорытынды бақылауға келмеген жағдайда, 

білім алушы осы оқу пәніне/модульге ақылы негізде қайта жазылады, оқу сабақтарының барлық 

түрлеріне қатысады, бағдарламаға сәйкес оқу жұмысының барлық түрлерін орындайды және 

қорытынды бақылауды қайта тапсырады.  

Егер білім алушы дәлелді себеппен (науқастануы бойынша медициналық анықтаманың 

немесе стационарлық-амбулаториялық картадан үзіндінің болуы және растаушы құжаттар 

ұсынылатын өзге де жағдайларда) қорытынды бақылауға келмеген жағдайда білім алушы 

растаушы құжаттарды ұсынғаннан кейін 5 жұмыс күні ішінде қорытынды бақылауды тапсырады. 

13.8.11 «FX» белгісіне сәйкес келетін «қанағаттанарлықсыз» баға алған жағдайда 

сессия/цикл аяқталғаннан кейін 1 (бір) апта (5 жұмыс күні) ішінде қорытынды бақылауды ақылы 

негізде қайта тапсыруға рұқсат етіледі (8-қосымша).    

13.8.12 Білім алушы қорытынды бақылауда 0 - 24 балл, «F» белгісіне сәйкес келетін 

«қанағаттанарлықсыз» баға алған жағдайда, білім алушы осы оқу пәніне/модулге ақылы негізде 

қайта жазылады, оқу сабақтарының барлық түрлеріне қатысады, бағдарламаға сәйкес оқу 

жұмысының барлық түрлерін орындайды және қорытынды бақылауды қайта тапсырады. 

Транскриптке білім алушы оқыған барлық оқу пәндері және (немесе) модульдер, «FX» 

және «F» бағаларын қоса алғанда, қорытынды баға көрсетеліп жазылады. 

13.8.13. Мемлекеттік білім беру грантының иегерлері білім алушыларға қорытынды 

бақылауды қайта тапсырғаннан кейін (алған бағасына қарамастан) стипендия тағайындалмайды.  

13.8.14  Егер қорытынды бақылауда «FX – қанағаттанарлықсыз» деген баға алған білім 

алушы дәлелді себеппен емтиханды қайта тапсыруға келмесе, оның қорытынды бақылауды 5 (бес) 

жұмыс күні ішінде қайта тапсыруға құқығы бар. 

13.8.15 Қорытынды мемлекеттік аттестаттаудан өтпеген адам бір жыл өткеннен кейін, 

келесі оқу жылында қорытынды мемлекеттік аттестаттаудың басталуына екі апта қалғанда ЖОО 

басшысының атына қайта қорытынды аттестаттауға жіберуге рұқсат беру туралы өтініш жазады. 

13.8.16 Қайта қорытынды мемлекеттік аттестаттауға жіберу Басқарма төрағасы-

Университет ректорының бұйрығы бойынша ресімделеді.  

13.8.17 Қорытынды жылдық аттестаттауды өткізу кезінде ҚБ келесі формулаға сәйкес 

есептеледі: 

 

ҚБ = (ҚББ1 + ҚББ2)/2 

 

мұнда:          ҚББ1 – қорытынды бақылаудың бірінші кезеңі; 
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                ҚББ2 –қорытынды бақылаудың екінші кезеңі. 

 

13.8.18 Кәсіптік практиканың қорытындысы бойынша білім алушылар тиісті кафедраға 

күнделік ұсынады, оны кафедра басшысы тексереді және бағалайды. 

13.8.19 Практика жетекшісінің бағасын ескере отырып, практика бойынша қорытынды баға 

қойылады, оның үлес салмағы 100% құрайды.  

13.8.20 ҚБ мәні сандарды дөңгелектеу ережесі бойынша бүтін санға дейін дөңгелектенеді: 

егер дөңгелектенетін цифр 5-ке тең және одан көп болса, онда алдыңғы цифр бір бірлікке артады, 

ал егер 5-тен аз болса, онда алдыңғы цифр өзгеріссіз қалады. 

13.8.21 Практикадан өтпеген, практика бағдарламаларын орындамаған, жұмысы жөнінде 

теріс пікір алған немесе есепті қорғау кезінде қанағаттанарлықсыз баға алған білім алушылар 

қысқы/жазғы семестр кезеңінде келесі академиялық кезеңде (бітіруші курстардан басқасы) 

практикаға қайта жіберіледі. 

13.8.22 Сабақтарға қатыспаған жағдайда және өндірістік практиканың бір немесе бірнеше 

блоктары бойынша практикалық дағдыларды игермеген жағдайда бұл практика есептелмейді. 

13.8.23 Білім алушы тікелей игерілмеген блок бойынша өндірістік практикадан қайта өтуге 

жіберіледі. Бұрын басқа блоктар бойынша алынған оң бағалар қайта есептеледі.  

13.8.24 Пән бойынша қорытынды баға әріптік, сандық және дәстүрлі баламаға 

ауыстырылады. Балдарды ауыстыру 4-қосымшаға сәйкес жүзеге асырылады. 

13.8.25 Қорытынды оң баға (білім алушының академиялық рейтингісі) білім алушының оқу 

пәні бойынша емтихан ведомосына жиналған сағаттарын және/немесе кредиттерін көрсете 

отырып жазылады. 

13.8.26 Білім алушылардың үлгерімін есепке алудың толтырылған ведомосын емтихан 

алушы қорытынды бақылау өткізілгеннен кейін 2 күн ішінде офис-тіркеушіге тапсырады (9, 10-

қосымшалар). 

13.8.27 Қорытынды бақылаудың оң бағасын аралық аттестаттаудың осы кезеңінде көтеру 

мақсатында қайта тапсыруға рұқсат етілмейді. 

13.8.28 Академиялық рейтингісін көтеру үшін білім алушылар жазғы семестрде ақылы 

негізде осы пән бойынша оқу жұмыс жоспарында қарастырылған барлық оқу сабақтарына қайта 

қатысады, рұқсат алады және қорытынды бақылауды тапсырады.  

13.8.29 Бағдарламадағы бақылау формасымен (интерндерге арналған модуль бойынша 

сараланған сынақ/емтихан/межелік бақылау) пән айырмашылықтары бойынша үлгерім 

айырмашылықты жоюды есепке алудың жеке ведомосінде есепке алынады.  

13.8.30 Үш немесе одан да көп пәндер/ модуль компоненттері бойынша ЖРБ 50 балл 

жинамаған білім алушылар оқудан шығарылады. 

13.8.31 Оқу тәртібін бұзған, яғни дәлелсіз себеппен бір семестрде 3 кредит және одан көп 

көлемде сабаққа қатыспаған студенттер оқудан шығарылады.   

Оқу тәртібін бұзған, яғни дәлелсіз себеппен бір семестрде 2 кредит және одан көп көлемде  

сабаққа қатыспаған интерндер оқудан шығарылады. 

Оқу тәртібін бұзған, яғни дәлелсіз себеппен бір семестрде, қайта даярлау және біліктілікті 

арттыру циклінде 2 кредит және одан көп көлемде сабаққа қатыспаған резиденттер оқудан 

шығарылады. 

Оқу тәртібін бұзған, яғни дәлелсіз себеппен 2 кредит көлемінде сабаққа қатыспаған немесе 

6 кредит көлемінде  академиялық қарызы бар магистранттар, докторанттар оқудан шығарылады. 

Оқу тәртібін бұзған, яғни дәлелсіз себеппен біліктілікті арттыру циклдері мен 

сертификаттау курстарына 1 кредит және одан да көп көлемде қатыспаған тыңдаушылар 

шығарылады. 

13.8.32 Қорытынды бақылауда 25-49 балл, «FX» белгісіне сәйкес келетін 

«қанағаттанарлықсыз» баға алған әлеуметтік-осал санаттағы білім алушылар (жетім балалар және 

ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалар, балалар үйлерінің түлектері, мүгедектер) 

қорытынды бақылауды өтеусіз негізде қайта тапсыруға құқығы бар. 
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13.8.33 Қорытынды бақылауда 0-24 балл, «F» белгісіне сәйкес келетін 

«қанағаттанарлықсыз» баға алған әлеуметтік-осал санаттағы білім алушылар (жетім балалар және 

ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалар, балалар үйлерінің түлектері, мүгедектер) осы оқу 

пәнін/модульді өтеусіз негізде қайта өтуге құқығы бар. 

 

 

14 ЭЛЕКТИВ ПӘНДЕР КАТАЛОГІ ТУРАЛЫ ЕРЕЖЕ  

 
14.1 Электив пәндер каталогын әзірлеуге қойылатын талаптар 

14.1.1 Электив пәндер оқытудың таңдалған траекториясы бойынша даярлықты толықтыру, 

кеңейту және тереңдету үшін МЖМБС және оқу жоспарларына сәйкес білім берудің барлық 

деңгейлеріндегі білім беру бағдарламасының оқу жоспарларына енгізіледі. 

14.1.2 Электив пәндер каталогы оқу жұмыс жоспарына қосымша әзірленеді және таңдау 

компонентіне кіретін пәндер тізбесін білдіреді.  

14.1.3 Каталогта әрбір пәннің/ модульдің қысқаша сипаттамасы (аннотация) беріледі, 

пәннің пререквизиттері мен постреквизиттері, кредиттер саны және мәлімделетін кафедра 

көрсетіледі. 

14.1.4 Ұсынылатын электив пәндер тізбесін білім алушылардың мемлекеттік жалпыға 

міндетті білім беру стандарттары айқындаған кәсіптік құзыреттіліктерді толық көлемде меңгеру 

қажеттілігіне сәйкес сапаны қамтамасыз ету жөніндегі комитеттер айқындайды. 

14.1.5 Зерделеу үшін сапаны қамтамасыз ету жөніндегі комитеттерге ұсынылатын электив 

курстар алдыңғы пәндерді көрсете отырып, белгілі бір табиғи траекториялар түрінде ұсынылуы 

тиіс, постреквизиттерді түсіну үшін қажетті құралдар меңгерілуі тиіс.  

14.1.6 Ұсынылатын курстар білім алушылардың пәнді меңгеру үшін қажетті оқу-

әдістемелік материалдармен қамтамасыз етілуі тиіс.  

14.1.7 ЭПК білім алушыларға электив оқу пәндерін баламалы таңдау мүмкіндігін 

қамтамасыз етуі тиіс. 

14.1.8 Кафедра меңгерушілері электив пәндердің оқу үрдісінде жүзеге асырылуына 

жауапты болады. 

 

14.2 Электив пәндер каталогын қалыптастыру тәртібі 

14.2.1 Электив пәндер каталогын белгіленген нысан бойынша қағаз және электрондық 

форматта офис-тіркеуші қалыптастырады (11-қосымша). 

14.2.2  Ағымдағы оқу жылының басында, бірақ 1 наурыздан кешіктірмей кафедралар білім 

беру бағдарламалары жөніндегі комитетке белгіленген нысан бойынша электив пәндерге 

өтінімдерді қағаз және электрондық түрде береді  (12- қосымша). 

14.2.3 Электив пәндердің мазмұны қажетті талаптарға сай болуы керек: өзектілігі, ғылыми, 

зерттеушілік сипаты, практикамен байланысы, кәсіптік ерекшелігін, сондай-ақ оқытушылардың 

ғылыми-зерттеу қызметін ескеруі тиіс. 

14.2.4 Сапаны қамтамасыз ету жөніндегі комитеттер отырыста өтінімді қарап, келесі оқу 

жылына арналған элективті пәндердің тізбесін айқындайды және оларды Академиялық кеңесте 

бекітуге ұсынады. 

14.2.5 қаралған элективті пәндер тізбесін сапаны қамтамасыз ету жөніндегі комитеттер 

Академиялық кеңесте бекіту үшін ағымдағы оқу жылының 1 сәуірінен кешіктірмей элективті 

пәндердің жалпы каталогын қалыптастыру үшін офис-тіркеушіге ұсынады. 

14.2.6 Офис-тіркеуші білім алушыларды электив пәндердің бекітілген тізбесі жөнінде 

хабардар етеді және университет сайтында жариялайды. 

14.2.7 Оқытушылар эдвайзерлермен бірлесіп кафедра меңгерушілерінің жетекшілігімен 

электив пәндерге жазылу рәсімін жүргізгенге дейін студенттер үшін электив пәндердің 

презентациясын өткізеді. 
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14.2.8 Электив пәндердің презентациясы кафедра кестесіне сәйкес оқу уақытынан тыс, 

бірақ электив пәндерге жазылу күнінен кешіктірілмей өткізілуі тиіс. 

 

14.3 Электив пәндерді өткізу нысандары және оқу-әдістемелік қамтамасыз ету 

14.3.1 Электив пәндер белгіленген кредиттер/сағаттар шеңберінде МЖМБС-ға сәйкес білім 

берудің барлық деңгейлеріндегі білім беру бағдарламасының оқу жоспарларына енгізіледі. 

14.3.2 Элективтер бойынша аудиториялық сабақтар дәрістер, практикалық, зертханалық 

сабақтар, БӨЖ, БОӨЖ түрінде өткізілуі мүмкін. 

14.3.3 Белгіленген нысан бойынша бекітілген курс бағдарламасы мен оқу-әдістемелік 

кешеннің болуы электив өткізудің міндетті шарты болып табылады. 

14.3.4 Ағымдық бақылаудың нысандары мен мазмұнын бағдарламаны әзірлеушілер 

айқындайды. 

14.3.5 Оқытушылар электив пәндер бойынша білім алушылардың ағымдағы білім үлгерімін 

педагогикалық және электрондық журналдарда есепке алуды жүргізеді.  

 

 

15 БІЛІМ АЛУШЫЛАРДЫҢ ҚОРЫТЫНДЫ АТТЕСТАЦИЯСЫ 

 
15.1. Қорытынды мемлекеттік аттестаттау – тиісті білім беру деңгейінің мемлекеттік білім 

беру стандартын меңгеру дәрежесін айқындау мақсатында жүргізілетін рәсім. 

15.2  Қорытынды аттестаттауға жұмыс және жеке оқу жоспарының және оқу жұмыс 

бағдарламаларының талаптарына сәйкес білім беру процесін толық аяқтаған білім алушылар 

жіберіледі.  

15.3 Егер түлек жұмыс / жеке оқу жоспарының талаптарын орындамаса және академиялық 

қарызы болса, МҚА-ға жіберілмейді, өз еркімен (ақылы негізде, гранты сақталмай) қайта оқу 

курсына қалдырылады немесе университеттен шығарылады.  

15.4 Білім алу процесі аяқталуының негізгі өлшемі жоғары және жоғары оқу орнынан 

кейінгі білім беру мамандықтарының мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартының 

талаптарына сәйкес  оқытудың теориялық курсы мен кәсіптік практикалардың қажетті көлемін 

білім алушылардың меңгеруі.  

15.5 ЖОО-да білім алушыларды қорытынды мемлекеттік аттестаттау академиялық 

күнтізбеде және оқу жұмыс жоспарларында көзделген мерзімдерде өткізіледі.  

15.6 Мемлекеттік емтихандар (бейіндеуші пәндер немесе білім беру бағдарламасы 

бойынша) келесі нысандарда өткізіледі: ауызша, жазбаша, тестілеу (кешенді тестілеу), 

практикалық дағдыларды аттестаттау, кәсіптік оқу бағдарламалары көлемінде дипломдық жобаны 

және диссертациялық жұмыстарды қорғау.  

15.7 Даярлаудың келесі бағыттары: «Мейіргер ісі», «Қоғамдық денсаулық сақтау», 

«Фармация» бойынша бакалаврлардың, интерндер/резиденттердің МҚА Қазақстан Республикасы 

Денсаулық сақтау министрінің 2020 жылғы 11 желтоқсандағы №ҚР ДСМ-249/2020 «Денсаулық 

сақтау саласындағы білім беру бағдарламалары білім алушыларының білімі мен дағдыларын 

бағалау, түлектерінің кәсіптік даярлығын бағалау, денсаулық сақтау саласындағы мамандардың 

кәсіптік даярлығын бағалау қағидаларын бекіту туралы» бұйрығына сәйкес жүргізіледі. 

Даярлаудың келесі бағыттары: «Мейіргер ісі», «Қоғамдық денсаулық сақтау», «Фармация» 

бойынша бакалаврлардың, интерндер/резиденттердің МҚА Университет білім алушылардың, 

кәсіптік даярлық түлектері мен денсаулық сақтау саласындағы мамандардың білімі мен 

дағдыларын бағалау рәсімін жүзеге асыратын аккредиттелген уәкілетті орган бағалау жөніндегі 

ұйыммен бірлесіп жүргізеді. 

Даярлаудың келесі бағыттары:  «Жалпы медицина» және «Стоматология» бойынша 

бакалаврлардың, интерндер/резиденттердің МҚА міндетті компоненттің бейіндеуші пәндері 

бойынша мемлекеттік емтихандар тапсыру нысанында МЖМБС сәйкес өткізіледі. 
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 15.8 Бекітілген кестеге сәйкес дәлелді себеппен қорытынды аттестаттауға келмеген білім 

алушы МАК төрағасының атына өтініш жазады, емтиханда болмау себебін растайтын құжатты 

ұсынады және оның рұқсатымен МАК-тың басқа отырысы болған күні емтихан тапсырады немесе 

дипломдық жұмысты қорғайды.    

15.9 Бағаны жоғарылату мақсатында мемлекеттік емтиханды қайта тапсыруға және 

дипломдық жұмысты қайта қорғауға рұқсат берілмейді. 

15.10 «Қанағаттанарлықсыз» деген баға алған тұлғаларға мемлекеттік емтихандарды қайта 

тапсыруға, сондай-ақ диплом жұмысын қайта қорғауға, қорытынды аттестаттаудың осы кезеңінде 

рұқсат берілмейді. 

15.11 Қорытынды аттестаттаудан өтпеген адам бір жыл өткеннен кейін, келесі оқу 

жылында қорытынды аттестаттаудың басталуына екі апта қалғанда Басқарма төрағасы-

университет ректорының атына қайта қорытынды аттестаттауға жіберуге рұқсат беру туралы 

өтініш жазады.  

15.12 «Жалпы медицина» және «Стоматология» даярлау бағыттары бойынша бакалавриат 

түлектеріне арналған МҚА екі кезеңде жүргізіледі. Бірінші кезеңде – негізгі бейіндік пәндер 

бойынша КТ/ауызша емтихан/жазбаша емтихан, екінші кезеңде – практикалық дағдыларды 

бағалау. МҚА кезеңдері жинақталады және диплом қосымшасына енгізілетін жалпы қорытынды 

баға шығарылады. Егер білім алушы кезеңдердің бірінде «қанағаттанарлықсыз» деген баға алса, 

ол келесі кезеңге жіберілмейді, қорытынды баға есептелінбейді және емтихан тапсырушы оқудан 

шығарылады. 

Қашықтықтан оқыту технологияларын қолдана отырып онлайн-оқыту жағдайында МҚА 

кезеңдері прокторинг жүйесімен және антиплагиатқа тексерумен университеттің ААЖ 

платформаларында өтеді. 

15.13 Даярлаудың келесі бағыттары: «Мейіргер ісі», «Қоғамдық денсаулық сақтау», 

«Фармация» бойынша бакалаврларды, интерндер/резиденттерді мемлекеттік қорытынды 

аттестаттау екі кезеңде жүргізіледі: 

1) білім деңгейін бағалау, 

2) дағдыларды бағалау. 

Интернатура/резидентура түлектерінің білімін бағалау тест сұрақтарының көмегімен 

автоматтандырылған компьютерлік тестілеу арқылы жүргізіледі. Білім деңгейін бағалаудың шекті 

балын оқу-әдістемелік бірлестіктермен келісу бойынша бағалау жөніндегі ұйым белгілейді. 

Дағдыларды бағалау университеттің немесе бағалау жөніндегі ұйымның базасында 

симуляциялық орталықтардың, клиникалық базалардың, емтихан алушылардың, стандартталған 

және (немесе) нақты пациенттердің материалдық-техникалық ресурстарын пайдалана отырып 

жүргізіледі. Бітірушілердің дағдыларын бағалау кезінде бағалаудың аудио - және бейнежазбасын 

жүргізу қамтамасыз етіледі. Жазбалар архивке сақталады және бағалаудан өткен күннен бастап 

кемінде күнтізбелік 30 күн сақталады. Дағдыларды бағалау БАЖ-дағы (бағалаудың ақпараттық 

жүйесі) бағалау парағы бойынша жүзеге асырылады. Шекті балды бағалау жөніндегі ұйым оқу-

әдістемелік бірлестіктердің келісімі бойынша белгілейді. Дағдыларды бағалау нәтижелері 

дағдыларды бағалау өткізілген күні беріледі. Апелляцияны ескере отырып, дағдыларды 

бағалаудың түпкілікті нәтижелері апелляциялық комиссияның жұмысы аяқталғаннан кейін 

апелляцияға өтініш берілген күннен бастап 2 күннен кешіктірілмей ұсынылады. 

Интернатура/резидентура түлектерінің МҚА нәтижесі екі кезеңнің балдарынан 

жинақталады және орташа арифметикалық сан ретінде шығарылады (13-қосымша). 

ҚР заңнамасы бойынша форс-мажорлық жағдайға жатқызылған жағдайлар туындағанда 

түлектерді бағалауды онлайн режимінде қашықтықтан оқыту технологияларын қолдана отырып 

жүргізу көзделеді.  

Магистратура мен докторантураның білім беру бағдарламалары бойынша МҚА 

диссертация немесе жоба жазу және қорғау нысанында өткізіледі. 

15.14 Қорытынды аттестаттаудан сәтті өткен интернге Қазақстан Республикасы Білім және 

ғылым министрінің 2015 жылғы 28 қаңтардағы № 39 «Білім туралы мемлекеттік үлгідегі 



 

 «Астана медицина университеті» КеАҚ 

 

С-АМУ-17-20 

Басылым №3  

            57 беттен 29 беті из 29 
Саясат 

«Академиялық саясат» 
 

Құжатты рұқсатсыз көшіруге тыйым салынады! 

 

құжаттардың түрлері мен нысандарын және оларды беру қағидаларын бекіту туралы» бұйрығымен 

бекітілген мемлекеттік үлгідегі білім туралы құжат беріледі (Нормативтік құқықтық актілерді 

мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 10348 болып тіркелген). 

15.15 Емтихандарды тапсырмаған тұлғалар үшін мемлекеттік емтихандар қатарына енетін 

пәндер тізбесі білім алушы теориялық курсты аяқтаған жылы қолданыста болған оқу жоспарымен 

белгіленеді.   

15.16 Аттестаттау қорытындысы бойынша қанағаттанарлықсыз баға алған білім 

алушыларға білім алуды аяқтамаған білім алушыларға берілетін анықтама беріледі және олар 

Басқарма төрағасы-ректордың бұйрығымен университеттен шығарылады.  

15.17 Қорытынды аттестаттаудан өткен және жоғары білімнің тиісті кәсіптік оқу 

бағдарламасын меңгергенін растаған білім алушыларға МАК шешімімен «білім беру 

бағдарламасының коды және атауы» білім беру бағдарламасы бойынша «денсаулық сақтау 

бакалавры» академиялық дәрежесі немесе тиісті білім беру бағдарламасы бойынша біліктілік 

беріледі және мемлекеттік үлгідегі диплом қосымшасымен беріледі. 

15.18 Резидентураның білім беру бағдарламасы бойынша оқуды аяқтаған адамдарға тиісті 

білім беру бағдарламасы бойынша дәрігер маман біліктілігі беріледі және мемлекеттік үлгідегі 

құжат беріледі. 

15.19 Магистратураның білім беру бағдарламалары бойынша МҚА магистрлік 

диссертацияны/ магистрлік жобаны жазу мен қорғаудан тұрады. Қорғауға білім беру 

бағдарламасын сәтті игерген және кафедраның кеңейтілген отырысында алдын-ала қорғаудан 

өткен магистранттар жіберіледі. Магистрлік диссертацияларды/ магистрлік жобаларды қорғау 

тиісті білім беру бағдарламасының магистратура бойынша МҚА отырысында өтеді. 

15.20 Магистратураның білім беру бағдарламасы бойынша оқуды аяқтаған және 

қорытынды аттестаттаудан сәтті өткен адамдарға «білім беру бағдарламасының коды және атауы» 

білім беру бағдарламасы бойынша «медицина ғылымдарының магистрі/денсаулық сақтау 

магистрі» дәрежесі беріледі және жоғары оқу орнынан кейінгі білім туралы диплом 

қосымшасымен (транскрипт) беріледі.  

15.21 Докторантураның білім беру бағдарламалары бойынша МҚА диссертация жазудан 

және кафедраның кеңейтілген отырысында қорғаудан тұрады. Қорғауға кафедраның кеңейтілген 

отырысында алдын-ала қорғаудан сәтті өткен докторанттар жіберіледі. Докторлық 

диссертацияларды қорғау тиісті білім беру бағдарламасының Диссертациялық кеңесінің 

отырысында өтеді және кейіннен Қазақстан Республикасы Ғылым және жоғары білім 

министрлігінің Білім және ғылым саласындағы бақылау комитетінің отырысында диссертация 

және диссертанттың құжаттар пакеті қарастырылады. 

15.22 Қазақстан Республикасы Ғылым және жоғары білім министрлігінің Білім және ғылым 

саласындағы бақылау комитетінің сараптама нәтижелері бойынша оң шешімі болған жағдайда 

докторантураның білім беру бағдарламасын толық орындаған және докторлық диссертацияны 

сәтті қорғаған адамдарға философия докторы (PhD) ғылыми дәрежесі беріледі және мемлекеттік 

үлгідегі диплом қосымшасымен бірге беріледі.   

15.23 Қанағаттанарлықсыз баға алғаннан кейін МАК-қа ұсынылған денсаулық жағдайы 

туралы құжаттар қарастырылмайды. 

15.24 Үздік дипломға үміткер білім алушының қорытынды мемлекеттік аттестаттаудың 

басында білім беру бағдарламасына және оқу мерзімдеріне байланысты үлгерім балы (GPA) 3,5 

және одан жоғары болуы тиіс.  

Оқу пәндері және оқу қызметінің басқа да түрлері бойынша қорытынды бағасы А, А- «өте 

жақсы», В -, В, В+, С+ «жақсы» үлгерімнің орташа балы (GPA) 3,5-тен төмен емес, сондай-ақ 

кешенді емтихан тапсырған немесе А, А- «өте жақсы» деген бағаға диплом жұмысын (жобасын) 

қорғаған жоғары білім берудің білім беру бағдарламасы бойынша білім алушыға үздік диплом 

(оқытудың қосымша түрлері бойынша бағаларды есептемегенде) беріледі. 
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15.25 Оқудың  барлық кезеңінде қорытынды бақылауды қайта тапсырған/пәндерді қайта 

оқыған/академиялық адалдықты бұзу фактісі болған, сондай-ақ үлгерім балын (GPA) 

жоғарылатқан білім алушы үздік диплом алмайды.  

 

 

16 АКАДЕМИЯЛЫҚ ДЕМАЛЫС БЕРУ ҚАҒИДАЛАРЫ 

 
16.1 Жалпы ережелер мен талаптар  

16.1.1 Академиялық демалыс білім алушыларға:  

-науқастануы бойынша ұзақтығы 6 айдан 12 айға дейінгі дәрігерлік - консультациялық 

комиссияның (бұдан әрі-ДКК) қорытындысы;  

- әскери қызметке шақыру туралы шақырту қағазы;  

- бала үш жасқа толғанға дейін оның туғанын, асырап алынғанын растайтын құжат;  

- туберкулезбен ауырған кезде ұзақтығы 6 айдан 36 айға дейін туберкулез диспансерінің 

Орталықтандырылған дәрігерлік-консультациялық комиссиясының (бұдан әрі – ОДКК) шешімі; 

- басқа қамқоршылар болмаған кезде, кәмелетке толған кезде және қажетті растайтын 

құжаттарды ұсынған кезде бір немесе екі заңды өкілге күтім жасау негізінде беріледі.  

16.1.2 Академиялық демалысты ресімдеу үшін білім алушы (не оның заңды өкілі/сенімхат 

бойынша өкілі) өтініш береді (14-қосымша) және 16.1.1-тармақта көрсетілген себептерге 

байланысты оқуды уақытша тоқтатудың негізділігін растайтын құжаттарды ұсынады.  

16.1.3 Академиялық демалыстан қайта қабылдану үшін білім алушы өтініш (15-қосымша) 

және мынадай құжаттарды: жеке куәлігінің көшірмесін; ДКК/ОДКК-ның оқуды жалғастыруға 

рұқсат беру қорытындысымен денсаулық жағдайы туралы анықтаманы; баланың туу туралы 

куәлігін және баланың денсаулық жағдайы туралы анықтаманы тапсырады.   

16.1.4 Егер академиялық демалыстан шығу немесе академиялық демалысқа шығу күні 

академиялық кезеңнің басталуына немесе аяқталуына сәйкес келмесе, онда білім алушы жеке 

кесте бойынша оқу тапсырмаларын орындайды, рұқсат алу рейтингі үшін қажетті балдарды 

жинайды немесе жазғы семестрге жазылады және оқу бағдарламасындағы айырмашылықты 

пысықтайды.  

16.1.5 Егер білім алушы академиялық демалыс беру туралы бұйрықта көрсетілген мерзімде 

академиялық демалыстан шықпаса, онда ол білім беру қызметтерін көрсету туралы шарттың 

талаптарын бұзғаны үшін Университеттен шығарылады.  

16.1.6 Университеттің Басқарма төрағасы-ректорының/уәкілетті тұлғасының шешімдеріне, 

әрекетіне немесе әрекетсіздігіне шағымдану үшін білім алушы (немесе оның заңды өкілі) 

шағымды көрсете отырып, жазбаша нысанда электрондық пошта арқылы (ЖОО басшысының 

блогына) немесе Университеттің кеңсесі арқылы қолма-қол өтініш береді. Шағым «Жеке және 

заңды тұлғалардың өтініштерін қарау тәртібі туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес 

қаралады.  

16.1.7 Медициналық қорытынды (дәрігерлік-консультациялық комиссияның қорытындысы) 

негізінде берілген академиялық демалыстарды қоспағанда, мемлекеттік білім беру гранттары 

бойынша білім алатын студенттер, интерндер, резиденттер, магистранттар, докторанттар 

академиялық демалыста болған кезеңде мемлекеттік стипендия төленбейді.  

16.1.8 Академиялық демалыстан оралған студенттерге, интерндерге, магистранттарға 

мемлекеттік стипендияны тағайындау және төлеу оқу жоспарларындағы академиялық 

айырмашылық жойылғаннан кейін Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 7 ақпандағы 

№ 116 қаулысымен бекітілген Білім беру ұйымдарында білім алушыларға мемлекеттік 

стипендияларды тағайындау, төлеу және олардың мөлшері қағидаларында белгіленген тәртіппен 

жүзеге асырылады.  

16.1.9 Туберкулезбен ауыратын білім алушыларға тиісті медициналық қорытындысы 

болған кезде мемлекеттік стипендия еңбекке жарамсыздық кезеңі үшін, бірақ еңбекке 

жарамсыздық басталған күннен бастап он айдан аспайтын мерзімге белгіленеді және төленеді.  
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16.1.10 Білім алушылар үш жасқа толғанға дейін бала күтімі бойынша демалыста болған 

кезеңде мемлекеттік стипендия тағайындалмайды.    

 

16.2 Академиялық демалыс беру ережелері  

16.2.1 Басқарма төрағасы-ректор/ Университеттің уәкілетті тұлғасы академиялық 

демалыстың басталу және аяқталу мерзімін көрсете отырып, академиялық демалыс беру туралы 

бұйрық шығарады. 

16.2.2 Егер оқу нысаны республикалық бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік білім 

беру гранты болып табылатын білім алушыға академиялық демалыс берілген жағдайда, Басқарма 

төрағасы-ректор/уәкілетті тұлға бұйрықтың көшірмесін Қазақстан Республикасы Ғылым және 

жоғары білім министрлігіне және/немесе Денсаулық сақтау министрлігіне жібереді.  

Егер білім алушы жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын болса, онда бұйрықтың 

көшірмесі қаржыландыруды түзету үшін жергілікті атқарушы органдарға жіберіледі.  

16.2.3 Университет білім алушыға академиялық демалыс беруден бас тартуы мүмкін, егер: 

- академиялық демалыс алу үшін құжаттардың (жалған құжаттардың) дәйексіздігі 

анықталса;  

- ұсынылған құжаттарда көрсетілген деректердің (мәліметтердің) анық еместігі анықталса; 

- білім алушының немесе ұсынылған құжаттар мен мәліметтердің «Денсаулық сақтау 

ұйымдарының бастапқы медициналық құжаттама нысандарын бекіту туралы» ҚР ДСМ 2010 

жылғы 23 қарашадағы № 907 бұйрығының талаптарына (Қазақстан Республикасының Әділет 

министрлігінде 2010 жылғы 21 желтоқсанда № 6697 болып тіркелген) сәйкессіздігі анықталса;  

- толық емес құжаттар пакеті ұсынылса; 

- қолданылу мерзімі өткен құжаттар ұсынылса; 

- білім алушының екі академиялық қарызы болса (ақылы оқу нысаны үшін). 

16.2.4 Білім алушы тиісті және академиялық демалысты ұзарту қажеттігін растайтын 

құжаттарды ұсынғаннан кейін академиялық демалысты ұзартуға құқылы.  

16.2.5 Үш жасқа дейінгі бала күтімі бойынша академиялық демалыс Университет білім 

алушысына (ата-анасының біреуіне), соңғысы балаға басқа ата-анасының күтім жасауы мүмкін 

еместігі туралы тиісті және растайтын құжаттарды (егер ол оқитын, жұмыс істейтін болса, ата-

анасының бірінің денсаулық жағдайы бойынша және/немесе өзге де дәлелді себептер бойынша) 

ұсынғаннан кейін ғана берілуі мүмкін.    

 

16.3 Академиялық демалыстан қайта қабылдау ережелері  

16.3.1 Науқастануы бойынша академиялық демалыстан қайта қабылдану үшін білім алушы 

оқуын жалғастыруға рұқсат беру туралы қорытындымен бірге денсаулық жағдайы туралы 

құжаттар мен өтініш (ДКК, ОДКК анықтамасы) тапсырады.   

Бала күтімі бойынша академиялық демалыстан қайта қабылдану үшін білім алушы өтініш 

береді.  

16.3.2 Ұсынылған құжаттардың негізінде Университет академиялық демалыстан оқуға 

қайта қабылдау (шығу) туралы бұйрық шығарады, бұл ретте бұйрықта оқу тілі, оқу нысаны, тобы, 

курсы, білім беру бағдарламасы көрсетіледі. 

16.3.3 Оқу нысаны республикалық бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік білім беру 

гранты болып табылатын білім алушы академиялық демалыстан қайта қабылданған кезде 

Ректор/уәкілетті тұлға бұйрықтың көшірмесін Қазақстан Республикасы Ғылым және жоғары білім 

министрлігіне және/немесе ҚР Денсаулық сақтау министрлігіне жібереді.   

Егер білім алушы жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын болса, онда бұйрықтың 

көшірмесі қаржыландыруды түзету үшін жергілікті атқарушы органдарға жіберіледі.   

16.3.4 Мектеп деканы білім алушының алдыңғы академиялық кезеңдерде оқыған 

пәндеріндегі академиялық айырмашылықты, оқу курсын анықтайды және офис-тіркеушімен 

келіскеннен кейін жеке оқу жоспарын (қажет болған жағдайда) бекітеді.   
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Пәндердегі академиялық айырмашылықты жою үшін білім алушы ағымдағы оқу 

сабақтарымен қатар академиялық кезең ішінде осы пәндерге жазылады, оқу сабақтарының барлық 

түрлеріне қатысады, ағымдағы және аралық бақылаудың барлық түрлерін тапсырады, қорытынды 

бақылау тапсыруға рұқсат алады.  

16.3.5 Егер меңгерілген кредиттердің жалпы саны оқу жоспарына сәйкес келсе АстМУ-дан 

оқудан шығарылған білім алушылар тиісті курсқа қайта қабылданады. 

Егер меңгерілген кредиттердің жалпы саны оқу жоспарына сәйкес келсе және 9.6.2-

тармақшаның талаптары сақталса, басқа ЖОО-дан шығарылған білім алушылар тиісті курсқа 

қайта қабылданады. 

Осы тармақта көзделмеген жағдайларда төменгі курсқа (ақылы оқу нысаны үшін) қайта 

қабылдауға болады. 

Оқу жоспарындағы пән  айырмашылықтарын жою тәртібі мен мерзімдері оқуға қайта 

қабылдау туралы бұйрық шыққаннан кейін Басқарма төрағасы-Ректордың/уәкілетті тұлғаның 

бұйрығы бойынша ресімделеді. 

16.3.6 Білім беру бағдарламаларын, игерілген пәндер тізбесінің мазмұнын, олардың 

көлемдерін, алған білімдерін, іскерліктерін, дағдылары мен құзыреттерін, оқыту нәтижелерін 

салыстыру кезінде игерілген кредиттерді/сағаттарды қайта есепке алу жүзеге асырылады.  

Қорытынды бағасы «А, А+ - өте жақсы» және «В+, В, В-, С+ - жақсы», «С, С – 

қанағаттанарлық» тең пәндер бойынша ғана қайта сынақ жүргізіледі.   

Егер пәндер сәйкес келсе және қорытынды бақылау бойынша оң баға болса (өте жақсы, 

жақсы, қанағаттанарлық), тиісті кафедрамен, офис-тіркеушімен және мектеппен келісе отырып, 

өткен оқу кезеңіндегі бағаларды ауыстыруға болады.  

16.3.7 Академиялық демалыстан қайта қабылдау туралы бұйрық шыққан сәттен бастап 

ақылы негізде білім алушы ақылы білім беру қызметін көрсету туралы шартқа сәйкес оқу ақысын 

төлейді.   

 

 

17 ЖАЗҒЫ СЕМЕСТР ТУРАЛЫ ЕРЕЖЕ 

 
17.1 Жазғы семестр келесі білім алушылар үшін ұйымдастырылады: 

- қосымша оқыту, яғни кәсіптік салада білім алушылардың негізгі білім беру 

бағдарламаларының көлемінен тыс (16-қосымша), оның ішінде Университетте және/немесе 

халықаралық жазғы мектепте жазғы мектеп өткізу шеңберінде білімін кеңейту және тереңдету 

үшін;  

- білім алушылардың білім беру бағдарламасының оқу жоспарында көзделмеген оқу 

пәндерін меңгеруі үшін;  

- оқу жоспарларындағы/ академиялық қарыздардағы айырманы өтеу үшін (17-қосымша).  

17.2 Жазғы семестрдің ұзақтығы, 6 апта, білім беру бағдарламасы мен курстар кесініндеоқу 

процесінің академиялық күнтізбесімен анықталады. 

17.3 Жазғы семестрден өту құқығы келесілерге беріледі: 

- қосымша оқудан өту үшін үлгерімі жақсы білім алушыларға;  

- оқуға қайта қабылдану, ауысу, академиялық демалыстан шығу кезінде академиялық 

айырмашылығы бар білім алушыларға;  

- келісім бойынша басқа ЖОО-дан ауысқан білім алушыларға  (академиялық ұтқырлық 

шеңберінде, қосдипломды білім беру және т.б.).  

- академиялық қарыздары бар білім алушыларға. 

17.4 Қосымша оқу курстарының саны білім алушылардың жылдық GРА деңгейімен 

айқындалады:  

- В+ және одан жоғары деңгей GРА 4-ке дейін қосымша курстарды тыңдау құқығын береді;   

- В деңгейінің GРА 3 курсқа дейін тыңдау құқығын береді;  

- С деңгейінің GРА 2 курсқа дейін тыңдау құқығын береді.  
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17.5 Жазғы семестр кезінде қосымша курстардан өтуге келесі талаптарды ескере отырып, 

білім алушылар жіберіледі:   

- білім алушы академиялық қарыздарсыз келесі курсқа ауыстырылуы тиіс; 

- білім алушы оқытудың қосымша түрінің тиісті пәні үшін пререквизиттерді меңгеруі тиіс;  

- білім алушы оқудың барлық мерзіміне толық төлем жасайды.  

17.6 Жазғы семестрде академиялық ұтқырлық шеңберінде оқу, өндірістік (кәсіптік) және 

ғылыми-зерттеу практикаларынан өтуге, практика бойынша академиялық қарызды өтеуге жол 

беріледі.  

17.7 Білім алушы жазғы семестр кезінде оқудың барлық түрлері үшін толық (100%) төлем 

жүргізеді.  

17.8 Жазғы семестрде сабақтардың және қорытынды бақылаудың уақтылы өткізілуін 

бақылауды тиісті мектептер жүзеге асырады.  

17.9 Жазғы семестрде қосымша оқыту курстарын ұйымдастыру регламентке сәйкес жүзеге 

асырылады: 

- білім алушы ректордың атына Жазғы/халықаралық жазғы мектеп шеңберінде жазғы 

семестрге қатысу ниеті туралы және мәлімделген курстар бойынша кафедра бекіткен бағдарламаға 

сәйкес белгілі бір оқу курсынан өткені туралы жазғы семестр басталғанға дейін 15 күннен 

кешіктірмей тиісті деканның өтінішхатымен дәлелді өтініш/хат/эссе береді;     

- басқа ЖОО-дан келген білім алушылар (келісім бойынша) Университет ректорының 

атына жазғы семестрге қатысу ниеті және каталогқа сәйкес белгілі бір оқу курсынан өту ниеті 

туралы дәлелді өтініш береді, мынадай құжаттарды: транскрипт, әріптес ЖОО-ның жазбаша 

растамасын, жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесін ұсынады. Бұл өтінішке жетекшілік 

ететін проректор, академиялық қызметті дамыту орталығы нақты пәнге пререквизиттер көрсете 

отырып, жазғы семестр басталғанға дейін 15 күн бұрын мәлімделген курстар бойынша оқу ақысын 

көрсете отырып, бухгалтерия қол қояды (16-қосымша); 

-  мектеп оқу курсы үшін толық ақы төленгені туралы түбіртекті ұсына отырып, жазғы 

семестрге қатысуға өтінішті тіркейді, содан кейін білім алушылардың тегін, атын және әкесінің 

атын, пәндерді, сағат санын көрсете отырып, жазғы семестрді ұйымдастыру туралы бұйрық 

шығарады және тиісті мектептер мен кафедраларға хабарлайды;  

- кафедралар жазғы семестрге қатысатын оқытушылардың тізімін мектепке жазғы семестр 

басталғанға дейін 15 күннен кешіктірмей береді;   

- мектеп кафедра берген оқытушылар тізіміне сәйкес электрондық журнал жүргізу және 

қорытынды бақылау жүргізу үшін оқыту тілдері бойынша білім алушылардың бекітілген 

тізімдеріне белгілі бір оқытушыны / ассистентті бекітеді;   

- мектеп жазғы семестрді ұйымдастыру туралы бұйрық шығарады;  

- кестені мектеп бұйрығы шыққаннан кейін академиялық жұмыс жөніндегі проректор 

бекітеді.   

Жазғы / халықаралық жазғы мектеп бағдарламасының бір пәні бойынша сағат саны 1 және 

одан да көп кредитті құрайды.  

17.10 Жазғы семестрде оқу жетістіктерін бақылаудың барлық түрлері қолданылады: 

үлгерімді межелік бақылау, ауызша, жазбаша емтихан немесе тестілеу нысанындағы аралық 

аттестаттау.  

17.11. Жазғы семестрдегі студенттердің оқу жетістіктері білімді бағалаудың балдық-

рейтингілік әріптік жүйесі бойынша бағаланады.  

17.12 Пән бағдарламасы аяқталғаннан кейін білім алушылар емтихан тапсырады, оның 

нәтижелері емтихан ведомосына, портфолио мен транскриптке жазылады.  

17.13 Білім беру бағдарламасының оқу жоспарынан тыс оқытылатын пәндер бойынша білім 

алушының білімін қорытынды бағалауды жетекші оқытушы жүзеге асырады.  

17.14 Университетте жазғы семестрде оқудан өткен басқа ЖОО-ның білім алушыларына  

ЖОО-мен келісім бойынша меңгерілген пәндер бойынша кредиттерді қайта есептеу үшін 

транскрипт беріледі.   
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17.15 Мектеп емтихан сессиясының қорытындысы бойынша орташа балды жоғарылату 

туралы, академиялық айырмашылықты өтеу туралы бұйрық шығарылады, онда пән, сағат саны 

көрсетіледі.  

17.16 Декан / басшы білім алушының өтінішіне бұрыштама қояды және жеке күнтізбелік-

тақырыптық оқу жоспарын бекітеді (18-қосымша).   

17.17 Бұйрық, өтініш, ЖКТЖ мектепте/орталықта сақталады.  

17.18 Бұйрықтардың, өтініштер мен төлем түбіртектерінің көшірмелері кафедраға, сондай-

ақ бұйрықтың көшірмесі офис-тіркеушіге және бухгалтерияға ұсынылады.  

17.19 Мектеп ЖКТЖ сәйкес оқытудан өтуін бақылауды жүзеге асырады.  

17.20 Жазғы семестр кезеңінде сабақ жүргізетін штаттық ОПҚ қатарынан кафедра 

отырысының шешімімен жазғы семестр кезінде жұмыс істеу үшін оқытушылар тағайындалады. 

ОПҚ саны бекітілген тізімге сәйкес оқыту тілдері бойынша топтардың толықтырылуына 

байланысты болады. ОПҚ бекітілген тізімдері тиісті мектепке ұсынылады.   

17.21 Жазғы семестрге қатысатын оқытушы пәннің жұмыс оқу бағдарламасына сәйкес 

қорытынды бақылауды (емтихан, сараланған сынақ, модульдік оқыту жүйесі бойынша межелік 

бақылау / ЖРБ) тапсыру күнін көрсете отырып, 3 данада қосымша сабаққа қатысу ЖКТЖ (18-

қосымша) әзірлейді.   

17.22 ЖКТЖ-ны жауапты оқытушы, кафедра меңгерушісі жасайды және бұрыштама қояды, 

декан/ басшы бекітеді және мектепте бір жыл сақталады (түпнұсқа) (18-қосымша).  

17.23 ЖКТЖ  міндетті түрде білім алушыға қол қою арқылы беріледі.  

17.24 Оқытушы осы пән бойынша жұмыс оқу бағдарламасында көзделген оқу 

сабақтарының барлық түрлерін өткізуге міндетті.  

17.25 Оқытушы бағаларды электрондық журналға енгізе отырып, білім алушылардың 

білімін жүйелі тексеруді жүзеге асыруға міндетті.  

17.26 Оқытушы оқытудың модульдік жүйесі бойынша оқу жетістіктерін бағалауды 

емтихандар, сараланған сынақтар және межелік бақылау / ЖІҚ түрінде жүргізуге міндетті.  

17.27 Білім алушылардың қорытынды бақылауын кафедра берген ОПҚ тізімінен 

оқытушылар қабылдайды.  

17.28 Емтихан тапсырғаннан кейін оқытушы 3 жұмыс күні ішінде офис-тіркеушіге жеке 

емтихан ведомосын тапсырады.   

17.29 Оқу процесін тиімді жоспарлау үшін кафедра меңгерушісі қысқы және жазғы 

демалыс уақытында қайта сабаққа қатысу үшін ОПҚ-ны қамтамасыз етуі қажет.  

17.30 Сыбайлас жемқорлық сипатындағы тәуекелдердің алдын алу мақсатында студент 

жазғы кезеңде қайта баратын пән бойынша студентте бұрын сабақ өткізген оқытушының осы 

пәнді студенттің жазғы семестрінде оқытуға құқығы жоқ. Студентке сабақты қайта өткізуді ка-

федраның басқа оқытушысы жүргізеді.     

 

 

18 АПЕЛЛЯЦИЯ 

 
18.1 Емтихан сессиясының нәтижесімен келіспеген білім алушы комиссиялық қарауды 

талап ететін мәселені сипаттап және пәнді көрсете отырып, нәтижелерді жариялаған күні 

Университеттің жетекшілік ететін проректорының атына апелляция беруге құқылы.   

Қорытынды аттестаттаудың (Мемлекеттік аттестаттау) нәтижесімен келіспеген білім 

алушы комиссиялық қарауды талап ететін пәнді және мәселені сипаттай отырып, нәтижелерді 

жариялаған күні Университеттің апелляциялық комиссиясы төрағасының атына апелляция беруге 

құқылы.   

18.2 Апелляция өткізу үшін мектептер  емтихан сессиясына немесе оқу семестріне дейін 

осы курстың оқытылатын пәндері бойынша апелляциялық комиссияның құрамы туралы қызметтік 

өкім шығарады.  
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18.3 Апелляцияға келіп түскен өтініштің негізінде мектептер құрамы мен қарау күнін 

көрсете отырып, апелляцияны өткізу туралы қызметтік өкім шығарады.  

18.4 Өтініште келесілердің визасы болуы керек: 

- апелляциялық комиссия төрағасының;  

- мектеп деканы;  

- кафедра меңгерушісі.    

18.5 Офис-тіркеуші мектептің апелляция туралы өкімі негізінде апелляциялық 

комиссияның хаттамасын береді.     

18.6 Пәндік апелляциялық комиссияның шешімі хаттамамен ресімделеді. Апелляция 

нәтижелері бойынша алынған баға білім алушының жеке емтихан ведомосына енгізіледі.   

18.7 Пәндік апелляциялық комиссияның хаттамасы офис-тіркеушіде, көшірмелері 

кафедрада сақталады, жеке емтихан ведомосы офис-тіркеушіге тапсырылады.   

18.8 Қорытынды аттестаттау және пәндер бойынша мемлекеттік емтихан тапсырған 

жағдайда апелляция нәтижелері МЕК немесе МАК отырысының хаттамаларымен ресімделеді. Бұл 

жағдайда бірінші хаттаманың нәтижелері «Бағалау « _ » бетте ___жылғы  № _ хаттамамен қайта 

қаралды» деген жазумен өтеледі және оған қатысқан МЕК/МАК мүшелерінің барлығы қол қояды.    

18.9 Апелляцияға қойылатын критерийлер:  

18.9.1 Егер емтихан тестілеу түрінде болса:    

- тест тапсырмаларында дұрыс жауап жоқ;   

- тест тапсырмалары бірнеше дұрыс жауаптардан тұрады;  

- тест тапсырмалары оқу бағдарламасынан тыс қойылған;  

- тест тапсырмалары дұрыс аударылмаған (бір тілден екінші тілге);   

- тест тапсырмалары қате тұжырымдалған.  

18.9.2 Егер емтихан ауызша болса:  

- сұрақтар оқу бағдарламасынан тыс қойылған;  

- сұрақтар дұрыс аударылмаған (бір тілден екінші тілге);  

- сұрақтың тұжырымы дұрыс емес.   

18.9.3 Білім алушы мен емтихан алушының қолы қойылған жауап парағының болуы 

міндетті шарт болып табылады. Өтініш білім алушы мен емтихан алушының қолы қойылған 

жауап парағы болмаған кезде қаралмайды.   

18.9.4 Егер емтихан жазбаша болса:  

- сұрақтар оқу бағдарламасынан тыс қойылған; 

- сұрақтар дұрыс аударылмаған (бір тілден екінші тілге);   

- сұрақтың тұжырымы дұрыс емес.  

18.9.5 Егер емтихан – ОҚКЕ (объективті құрылымдалған клиникалық емтихан) болса:  

- практикалық дағдыларды тапсыру үшін станцияның толық техникалық қамтамасыз 

етілмеуі.  

18.9.6 Даулы мәселелерді шешу және түлектердің құқықтарын қорғау үшін интернатура 

және резидентура түлектерінің кәсіптік даярлығына бағалау (қорытынды аттестаттау) жүргізу 

кезеңіне уәкілетті органның бұйрығымен Республикалық апелляциялық комиссия құрылады.   

18.9.7 Республикалық апелляциялық комиссия бес мүшеден кем емес тақ санынан тұрады. 

Республикалық апелляциялық комиссияның құрамына ғылыми-педагогикалық қызметкерлер, 

практикалық денсаулық сақтау қызметкерлері, бағалау жөніндегі ұйымның, үкіметтік емес 

ұйымдардың өкілдері кіреді.  

18.9.8 Бағалаудың бір немесе екі кезеңінің нәтижелерімен келіспеген жағдайда 

интернатура/резидентура түлегі бағалаудың апелляцияланатын кезеңі өткізілгеннен кейін 24 сағат 

ішінде апелляцияға береді. Республикалық апелляциялық комиссияның хатшысы апелляциялық 

өтініштерді және бағалаудың аудио және бейне жазбаларын, Университеттің бағалау парағын 

(парақтарын) қамтитын өтініш берушінің бағалау материалдарын қабылдайды және тіркейді.   

18.9.9 Республикалық апелляциялық комиссия бағалаудың бірінші және (немесе) екінші 

кезеңдері аяқталғаннан кейін келесі күні апелляцияларды қарауға кіріседі.  
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18.9.10 Апелляциялық комиссия қараған кәсіптік даярлықты бағалау нәтижелерінің 

қорытынды хаттамасы апелляциялық комиссияның отырысынан кейінгі келесі күні ұсынылады.  

18.9.11 Апелляцияны ескере отырып, кәсіптік даярлықты бағалаудың (қорытынды 

аттестаттаудың) қорытынды нәтижелері бітірушінің БАЖ-дағы жеке кабинетінде көрсетіледі және 

апелляциялық комиссия отырысынан кейін 48 сағат ішінде Университетке бағалау нәтижелерінің 

жиынтық хаттамасы түрінде ұсынылады.    
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1-қосымша   
 «Ауысу кезіндегі академиялық айырмашылық» нысаны   

 

Білім алушының аты-жөні: _____________________________ 

Білім беру бағдарламасы: _______________________________ 

Курсы: ________________ 

 

№ Пән   

(қайдан ауысып 

келді/қайта қабылданды)  

Сағаттар/ 

кредиттер  

Пән  

(«АстМУ» 

КеАҚ) 

Сағаттар 

(АстМУ) 

Сағаттард

ағы 

айырмаш

ылық  

Ескертпе   
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 2-қосымша 
«Пәндерге қайта қатысуға өтініш» нысаны  

 

Жетекшілік ететін проректор  

________________________ 
                       аты-жөні 

 

___________________________ 
         (Білім беру бағдарламасы)  
№____топтың студенті 

 

 ____________________________ 
            (білім алушының аты-жөні)  

 

 

Өтініш  

 
1.  ________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ байланысты Сізден 

ақылы негізде «__________________________________________________________» 

пәніне/модуліне қайта қатысуға рұқсат беруіңізді сұраймын.  

 

2. «Астана медицина университеті» КеАҚ Академиялық саясатының 11-тармағының талаптары-

мен таныстым.  

 

___________________         __________   «___»______20__ ж.  
(білім алушының аты-жөні)                (қолы) 

 

___________________         __________   «___»______20__ ж. 
(кафедра меңг. аты-жөні)                   (қолы) 

 

______________________     __________   «___»______20__ ж. 
(деканның аты-жөні)                            (қолы) 

 

________________________     ________________     ________  «___»______20__ ж. 
(АҚДО басшысының аты-жөні)        (аудитор.сағат саны)           (қолы) 

                                                                                  
_________________________________     _____________  _________   «___»______20__ ж. 
(бухгалтерияның бас маманының аты-жөні)          (төлем сомасы)      (қолы) 
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3-қосымша  

 «Сабаққа қайта қатысудың жеке күнтізбелік-тақырыптық жоспары» нысаны  

 

 

БЕКІТЕМІН  

Деканның _________________ 
                                     (аты-жөні) 

______________________________ 
                              (қолы) 

«___» _____________ 20____ ж. 
 

 

20___-20___ оқу жылының жазғы семестріне ________________мектебінің білім 

алушысы_____(аты-жөні)______арналған «___________________________» пәні бойынша 

сабаққа қайта қатысудың жеке күнтізбелік-тақырыптық жоспары  

 
№ 

р/б 

Дәріс/сабақ тақырыбы  Өткізу күні   Сағат 

саны  

Өткізу уақыты  

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

     

 Барлық сағат:    

Қорытынды бақылау (емтихан, сараланған сынақ)  (толтыру 

міндетті!)  

 (толтыру 

міндетті!)  

 

 

Кафедра меңгерушісі        ________________   _______________________ 
                                                               (қолы)   (аты-жөні) 

Жауапты оқытушы   ________________   _______________________ 
                                                  (қолы)   (аты-жөні) 

Білім алушы          ________________   _______________________ 
 (қолы)   (аты-жөні) 
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4-қосымша  

«БРӘЖ балдарын аудару шкаласы» нысаны  

 

БРӘЖ балдарын аудару шкаласы  

 
Әріптік жүйе 

бойынша бағалау 

Балдардың цифрлық 

баламасы  

Пайыздық 

мөлшері  

Дәстүрлі жүйе бойынша 

бағалау  

А 4,0 95-100 
Үздік   

А- 3,67 90-94 

В+ 3,33 85-89 

Жақсы  
В 3,0 80-84 

В- 2,67 75-79 

С+* 2,33 70-74 

С 2,0 65-69 

Қанағаттанарлық 
С- 1,67 60-64 

D+ 1,33 55-59 

D 1,0 50-54 

FX 0,5 25-49 
Қанағаттанарлықсыз  

F 0 0-24 

 

* Ескертпе: Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің білім беру 

бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдары қызметінің үлгілік қағидаларына сәйкес 

2018 жылғы 24 қарашадан бастап әріптік жүйедегі «С+» бағасы дәстүрлі «Жақсы» бағасының 

баламасына теңестіріледі.  
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5-қосымша  
«Модульсіз барлық білім беру бағдарламалары үшін үлгерімді есепке алу ведомосы» нысаны  

 

«Астана медицина университеті» КеАҚ 

НАО «Медицинский университет Астана» 

 

Оқу үлгерімін есепке алу ведомосы №_____  

Ведомость учета успеваемости № ___ 

20__ - 20__ оқу жылы/20__ - 20__ учебный год 

 

Білім беру бағдарламасы / ОП: ___________________________ 

Пән/ Дисциплина: ________________________ 

 

Курс/Курс: _________                                                                 Топ/Группа: _______                                 Семестр/Семестр: __________ 

 

Оқытушының аты - жөні/ Ф.И.О. преподавателя: ____________________________________________________________________ 

РРБ өткізу күні / Дата проведения ОРД: ___________________________________________ 
 

1 2 3 

№  Студенттің аты -  жөні/ Ф.И.О. студента   РРБ/ ОРД 

1   

2    

3    

4    

5    

6    

Ескерту/Примечание: 
1. Ведомосқа өзгерту енгізуге болмайды/1.Внесение изменений в ведомость не допускается 

2. Білім алушылардың білімі 100 балдық шкала бойынша бағаланады./ 2.Знания учащихся оцениваются по 100 бальной шкале 

3. Оқу үлгерімін есепке алу ведомосі  сабақ аяқталған сәттен бастап 3 тәулік ішінде, бірақ емтиханға дейін 1 тәуліктен кешіктірілмей офис-тіркеушіге тапсырылады / 
Ведомость учета успеваемости сдается в офис-регистратора в течение 3 суток с момента окончания занятий, но не позднее, чем за 1 сутки до экзамена 

 

Ағымдық рейтингіні тапсыруға келген студенттердің саны/Число студентов присутствующих при проведение текущего рейтинга: __________ 

 

Ағымдық рейтингіні тапсыруға келмеген студенттердің саны/ Число студентов отсутствующих при проведение текущего рейтинга: ________ 

 

ОТ басшысы/ Руководитель ОР                                        ______________________________           
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6-қосымша 
«Модульдік пәндер бойынша үлгерімді есепке алу ведомосы» нысаны  

 

«Астана медицина университеті» КеАҚ 

НАО «Медицинский университет Астана» 

 

Оқу үлгерімін есепке алу  ведомосы №_____ 

Ведомость учета успеваемости № ___ 

20__ - 20__ оқу жылы/20__ - 20__ учебный год 

 

Білім беру бағдарламасы / ОП: ___________________________ 

Модулдің аталуы/ Название модуля: ________________________ 

Пәннің аталуы/ Название дисциплины 

Курс/Курс: _________                                                                 Топ/Группа: _______                                 Семестр/Семестр: __________ 

 

Оқытушының аты - жөні/ Ф.И.О. преподавателя: _____________________________________________________________________ 

 

Өткізген күні / Дата проведения: ___________________________________________ 
 

1 2 3 

№  Студенттің аты -  жөні/ Ф.И.О. студента   % 

1   

2    

3    

4    

5    

6    

 
Ескерту/Примечание: 

3. Ведомосқа өзгерту енгізуге болмайды/1.Внесение изменений в ведомость не допускается 

4. Білім алушылардың білімі 100 балдық шкала бойынша бағаланады./ 2.Знания учащихся оцениваются по 100 бальной шкале 
5. Оқу үлгерімін есепке алу ведомосі офис-тіркеуші бөліміне сабақ аяқталған соң 3 күн ішінде тапсырылады/ Ведомость учета успеваемости сдается в офис-регистратора в течение 3 суток с момента окончания 

занятий. 

 

Ағымдық рейтингіні тапсыруға келген студенттердің саны/Число студентов присутствующих при проведение текущего рейтинга: __________ 

Ағымдық рейтингіні тапсыруға келмеген студенттердің саны/ Число студентов отсутствующих при проведение текущего рейтинга: ________ 

ОТ басшысы/ Руководитель ОР                                                                                 ______________________________            
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 7-қосымша 
 «РРБ үлгерімін модульсіз есепке алудың жеке ведомосы» нысаны  

 

«Астана медицина университеті» КеАҚ 

НАО «Медицинский университет Астана» 

      Жеке оқу үлгерімін есепке алу  ведомосы №_____ 

Индивидуальная ведомость учета успеваемости №______ 

      20__ - 20__ оқу жылы/20__ - 20__ учебный год 

      

 

Білім беру бағдарламасы / ОП:  _________________________________ 
 

 

 

Пән атауы/Дисциплина:  _____________________ 

  

      Курс/Курс: __________ Топ/Группа:  _______________ Семестр/Семестр: __ 

 Студенттің аты-жөні/Ф.И.О. студента:  ____________________________ 

  Оқытушының аты-жөні/Ф.И.О. преподавателя: _________________________________________ 

 Растайтын құжат/ Подтверждающий документ:  _________________________________________  

  

    

 
РРБ/ОРД 

  

 
Қанша қойылған/Сколько было проставлено Қанша қойылды/ Сколько поставили 

  
       

 

 

    

 

     Тапсыру күні/ Дата сдачи_________________________     

      

Оқытушының қолы/ Подпись преподавателя_____________ 
  

 
 

     ОТ басшысы/ Руководитель ОР                                     
  

______________________ 

      Ведомость 3 күнге дейін жарамды/ ведомость действительна в течение 3 дней 
 

Емтихан алушы офис-тіркеушіге жеке өзі тапсырады/ Сдается в офис-регистратора лично экзаменатором! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 «Астана медицина университеті» КеАҚ 

 

С-АМУ-17-20 

Басылым №3  

            57 беттен 44 беті из 29 
Саясат 

«Академиялық саясат» 
 

Құжатты рұқсатсыз көшіруге тыйым салынады! 

 

 8-қосымша  
«Қорытынды бақылауды қайта тапсыруға өтініш» нысаны    

 

Жетекшілік ететін проректор   

________________________. 
                       (аты-жөні) 
___________________________ 
            (білім беру бағдарламасы) 

№____ топтың студенті  

 

____________________________ 

     (білім алушының аты-жөні) 

 

 

Өтініш  

 

1. 

_________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________байланысты  

Сізден ақылы негізде «__________________________» пәні бойынша қорытынды бақылауды қайта 

тапсыруға рұқсат беруіңізді сұраймын.  

 

2. «Астана медицина университеті» КеАҚ Академиялық саясатының 13-тармағының талаптары-

мен таныстым.  

 

___________________         __________   «___»______20__ ж. 
(білім алушының аты-жөні)                   (қолы) 

 

___________________         __________   «___»______20__ ж. 
(кафедра меңг. аты-жөні)                   (қолы) 

 

________________________    __________   «___»______20__ ж. 
(деканның аты-жөні)                              (қолы) 

 

________________________________           ____________           _________   «___»______20__ ж. 
(бухгалтериның  бас маманының аты-жөні)               (төлем сомасы)                (қолы) 
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«Академиялық саясат» 
 

Құжатты рұқсатсыз көшіруге тыйым салынады! 

 

9-қосымша 
 «ҚББ есепке алу ведомосы (бір кезеңді емтихан үшін)» нысаны  

 

«Астана медицина университеті» КеАҚ 

НАО «Медицинский университет Астана» 
ҚББ есепке алу ведомосы/ Ведомость учета ОИК № ___________  

Оқу жылы / Учебный год: 20__-20__ 

           

 
Білім беру бағдарламасы/ ОП: 

_______________ 
Модуль/ Модуль:  

___________________ Пән / Дисциплина: ______ 

 
Курс/ Курс: _ 

  
 Топ / Группа: _________ 

 
Семестр / Семестр: ___ 

 

 
Кредит (сағат) саны / Количество кредитов (часов)___ 

     

 
Емтихан (сараланған сынақ, сынақ) қабылдаушының аты-жөні / Ф.И.О. экзаменатора: ____________________________________________ 

 
Емтихан (сараланған сынақ, сынақ)  өткізу күні/ Дата проведения экзамена( диф. зачета, зачета): _______ 

   
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

№ 
Студенттің аты-

жөні / Ф.И.О. 

студента    

РРБ*0,6/ 
ОРД*0,6 

ҚББ

/ 

ОИК 

ҚББ *0,4/ 
ОИК*0,4 

Қорытынды баға/ Итоговая оценка 

ИО =ОРД*0,6+ОИК*0,4  (Бал-

дың пайыздық мазмұны/ Про-

центное содержание баллов) 

Балдың сандық 

баламасы/ Циф-
ровой эквивалент 

баллов 

Әріптік жүйе 

бойынша баға/ 
Оценка по бук-

венной системе 

Дәстүрлі жүйе бойынша баға/ Оценка по тра-
диционной системе  

1 
    

  
0 0 0 F неудовл 

  

2 
  

  
  

0 0 0 F неудовл 

  

Емтихан (сараланған сынақ, сынақ) тапсыруға келген студенттердің саны /  
Число студентов на экзамене (диф. зачете, зачете) _______     

Олардың ішінде тапсырғаны / Из 

них получивших:     
Рұқсат етілмейді / Запрещается: 

     «үздік» / «отлично» _______ 
 1. Емтихан тапсыру кестесінде көрсетілмеген мерзімде емтихан қабылдауға./  
1.Принимать экзамены в сроки, не установленные расписанием. 

     «жақсы» / «хорошо» _______ 
2. Осы емтихан ведомосына аты-жөні енгізілмеген студенттерден емтихан қабыл-
дауға./ 2.Принимать экзамен от студентов не внесенных в данную экзаменационную 

ведомость. 

    «қанағаттанарлық» / «удовлетворительно» _______ 
 

    «қанағаттанарлықсыз» / «неудовлетворительно»  
    

Емтихан(сараланған сынақ, сынақ) тапсыруға келмеген студенттердің саны/Число студентов не явившихся на экзамен (диф. зачет, зачет) _______ 
 

Емтихан(сараланған сынақ, сынақ) тапсыруға жіберілмеген студенттердің саны/Число студентов не допущенных к экзамену (диф. зачету, зачету)_______ 
 

           
 

ОТ басшысы/ Руководитель ОР                                     
 

_________________________________ 
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«Академиялық саясат» 
 

Құжатты рұқсатсыз көшіруге тыйым салынады! 

 

10-қосымша 
«ҚББ есепке алу ведомосы (2 кезеңді емтихан үшін)» нысаны  

 

 

«Астана медицина университеті» КеАҚ 

НАО «Медицинский университет Астана» 
ҚББ есепке алу ведомосы/ Ведомость учета ОИК № ___________  

Оқу жылы / Учебный год: 20__-20__ 

 
Білім беру бағдарламасы/ 

ОП: _____  
Модуль/ Модуль: _______________________:  

 Пән атауы/ Дисциплина ____________ 

 
Курс/Kурс: ___ 

  
 Топ / Группа: _________ 

 
Семестр / Семестр: __ 

 

 
Кредит (сағат) саны / Количество кредитов (часов)____ 

     

 
Емтихан қабылдаушының аты-жөні / Ф.И.О. экзаменатора: ______________________________________________________________ 

 
Емтихан болатын күн/ Дата проведения экзамена: ___________________ 

    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

№ 

Сту-

денттің 

аты-жөні / 
Ф.И.О. 

студента    

РРБ*0,6/ 
ОРД*0,6 

ҚББ1/ 
ОИК1 

ҚББ2/ 

ОИК2 

(ҚББ1+ҚББ2) 

/2*0,4/(ОИК1+ОИК2)/2

*0,4 

Қорытынды баға/ Итоговая оценка 

ИО 

=ОРД*0,6+(ОИК1+ОИК2)/

2*0,4 

(Балдың пайыздық 

мазмұны/ Процентное 
содержание баллов) 

Балдың 

сандық 

баламасы/ 
Цифровой 

эквивалент 
баллов 

Әріптік 

жүйе 

бойынша 

баға/ 
Оценка по 

буквенной 

системе 

Дәстүрлі жүйе бойынша баға/ Оценка по 

традиционной системе  

1         0 0 0 F неудовл 

2         0 0 0 F неудовл 

 ҚББ1 - интеграцияланған тестілеу/ ОИК1 - интегрированное тестирование  
        

 

 
ҚББ2 - практикалық машықтарын бағалау / ОИК2 - оценка практических навыков         

 
Емтихан тапсыруға келген студенттердің саны / Число студентов на экзамене _______ 

    
Олардың ішінде тапсырғаны / Из них получивших:  

 
Рұқсат етілмейді / Запрещается: 

«үздік» / «отлично» _______ 
 

 1. Емтихан тапсыру кестесінде көрсетілмеген мерзімде емтихан қабылдауға. /      1.Принимать экзаме-
ны в сроки, не установленные расписанием. 

«жақсы»/ «хорошо» _______ 
   

2. Осы емтихан ведомосына аты-жөні енгізілмеген студенттерден емтихан қабылдауға./ 2.Принимать 

экзамен от студентов не внесенных в данную экзаменационную ведомость. 

«қанағаттанарлық» / «удовлетворительно» _______ 
   

«қанағаттанарлықсыз» / «неудовлетворительно» _______ 
      

 

Емтихан тапсыруға келмеген студенттердің саны/Число студентов не явившихся на экзамен _______     

Емтихан тапсыруға жіберілмеген студенттердің саны/Число студентов не допущенных к экзамену_______ 
    

ОТ басшысы/ Руководитель ОР                                     
  

_____________ 
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«Академиялық саясат» 
 

Құжатты рұқсатсыз көшіруге тыйым салынады! 

 

 11-қосымша  
«Электив пәндер каталогы» нысаны  

 

 

«АСТАНА МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ» КеАҚ  

                

          
Бекітемін    

  

          

Проректор _____________________________ 

          
________________  _______________________ 

          

(қолы)        аты-жөні 

  Электив пәндер каталогы 

Білім беру бағдарламасы: " _______________" 

 Білім деңгейі (______________) 

20__-20__ оқу жылы 

                __-курс  - __кредиттер ( __ БД  +  __ПД) 
            

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

№ 
модуль/ 

пән 

модуль 

компоненті 
Пән циклі 

қысқаша  

аннотация 

пререкви-

зиттер 

пострекви-

зиттер  

модульге 

қатысатын  

кафедралар 

кредиттер 

саны 

Сағат саны  
  курс 

(маманда

ндыру)  

модуль/пән үшін 

жауапты кафедра 

Кафедра 

меңгерушісі  

 

л
ек

ц
и

я
 

п
р

а
к

 

О
Ж

С
Ө

Ж
 

С
Ө

Ж
 

  
  

     
    

   
      

 

Академиялық кеңестің отырысында талқыланды және 

келісілді 
  

 

 
          

 

     

 
  

 

 

  "___" ____________20__ ж.  № ___ хаттама 
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«Академиялық саясат» 
 

Құжатты рұқсатсыз көшіруге тыйым салынады! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Кафедра отырысында талқыланды және келісілді "__" __________ 20__ ж.,  № __хаттама   

       

Орталық маманымен келісілді _____________________ _______________________ "____" ___________ 20__ж. 

                                                                             (қолы)                              аты-жөні          

 

 

 

 

 12-қосымша   
«Электив пәндерге өтінім» нысаны  

 
 

 

 «АСТАНА МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ»  КеАҚ  

               
Электив пәндерге өтінім  

    
________________________________________ кафедрасы 

       

Білім беру бағдарламасы: _________________________________ 

    

Білім деңгейі  ______________________________________ 

    

20__-20__ оқу жылдарына  

                1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

№ 
модуль/ 

пән 

модуль 

компо-

ненті 

Пән циклі  
қысқаша  

аннотация 

пререквизит

тер 

постреквизит

тер  

 модульге 

қатысатын  

кафедралар  

 

кредитте

р саны  

Сағат саны  
  курс 

(маманд

андыру) 

модуль/пә

н үшін 

жауапты 

кафедра  

Кафедра 

меңгерушісі  

 

л
ек

ц
и

я
 

п
р

а
к

 

Б
Ө

Ж
 

О
Ж

Б
Ө

Ж
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«Академиялық саясат» 
 

Құжатты рұқсатсыз көшіруге тыйым салынады! 

 

 

13-қосымша 
«Қорытынды мемлекеттік аттестаттауға арналған ҚББ есепке алу ведомосі» нысаны  

 
«Астана медицина университеті» КеАҚ 

НАО «Медицинский университет Астана» 
Қорытынды мемлекетттік аттестаттауға арналған  ҚББ есепке алу ведомосі/ Ведомость учета ОИК для итоговой государственной аттестации № ___________  

 

Оқу жылы / Учебный год: ______________ 

 

 

Білім беру бағдарламасы / ОП: 

____________ 
 

Пән атауы/ Дисциплина:________________________________  
   

 
Курс/Kурс: ___ 

  
 Топ / Группа: _________ 

 
Семестр / Семестр: _____ 

 

 
Кредит (сағат) саны / Количество кредитов (часов)____ 

     

 
Төрағаның, комисссия мүшелерінің, хатшының аты-жөні / Ф.И.О. председателя, членов комиссии, секретаря:  ______________________________________________________________ 

 

Емтихан болатын күн/ Дата проведения экзамена: ___________________ 

    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

№ 

Студенттің аты-

жөні / Ф.И.О. 

студента    

ҚББ1/ ОИК1 ҚББ2/ ОИК2 

Қорытынды баға/ Итоговая оценка 

Төрағаның, комисссия мүшелерінің, 

хатшының қолы / Подпись председателя, членов 

комиссии, секретаря  

ИО =(ОИК1+ОИК2)/2 

(Балдың пайыздық мазмұны/ 

Процентное содержание 

баллов) 

Балдың сандық баламасы/ 

Цифровой эквивалент баллов 

Әріптік жүйе бойынша 

баға/ Оценка по буквенной 

системе 

Дәстүрлі жүйе 

бойынша баға/ Оцен-

ка по традиционной 

системе  

1     
 

0 0 F неудовл   

2     
 

0 0 F неудовл   

 

ҚББ1 – 1 кезең/ ОИК1 – 1 этап                                                      ҚББ2 – 2 кезең/ 

ОИК2 – 2 этап 

      

 

 
 

      
 

Емтихан тапсыруға келген студенттердің саны / Число студентов на экзамене 
_______     

Олардың ішінде тапсырғаны / Из них получивших:  
 

 

«үздік» / «отлично»_______ 
 

 

«жақсы»/ «хорошо» _______ 
   

 

«қанағаттанарлық» / «удовлетворительно»_______ Емтихан тапсыруға келмеген студенттердің саны/Число студентов не явившихся на экзамен _______ 

«қанағаттанарлықсыз» / «неудовлетворительно» _______ Емтихан тапсыруға жіберілмеген студенттердің саны/Число студентов не допущенных к экзамену_______ 

     
ОТ басшысы/ Руководитель ОР                                                                                                                

  
_____________ 
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Құжатты рұқсатсыз көшіруге тыйым салынады! 

 

14-қосымша  
«Академиялық демалыс беруге өтініш» нысаны  

 

_________________________________ 

_________________________________ 
(Ректордың/уәкілетті тұлғаның аты-жөні) 

________________________________ 

(білім алушының білім беру бағдарламасы, оқу 

курсы, тобының нөмірі)  

_________________________________ 
(білім алушының толық аты-жөні)  

_________________________________ 
(байланыс деректері)  

_________________________________ 
(оқу нысанын көрсету: мемлекеттік   

грант/ақылы/әкімнің гранты) 

 

 

Өтініш  

 

___________________________________________________________________________________ 

_________________( себебін көрсету) 

__________________________________________________________________  байланысты маған 

академиялық демалыс беруіңізді сұраймын.  

  

Келесі құжаттарды қоса тіркеймін: 

 

 

 

 

«_____»________________ 20_____жыл                                                     ______________________ 
                                                                                                                                                                     (қолы)  
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15-қосымша  
«Академиялық демалыстан қайта қабылдануға өтініш» нысаны   

 

_________________________________ 

_________________________________ 
(Ректордың/уәкілетті тұлғаның аты-жөні) 

_________________________________ 
(білім алушының білім беру бағдарламасы) 

_________________________________ 
(білім алушының толық аты-жөні) 

_________________________________ 
(байланыс деректері)  

 

 

Өтініш  

 

Мені академиялық демалыстан оқуға қайта қабылдауыңызды сұраймын ________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 
(оқу курсын, оқыту тілін, білім беру бағдарламасы, оқыту нысанын көрсету) 

 

Келесі құжаттарды қоса тіркеймін:  

 

 

 

 

 

«_____» ________________20_____жыл                                                        ______________________ 
 (қолы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

«Астана медицина университеті» КеАҚ С-АМУ-17-20 

Басылым №3  

            57 беттен 52 бет из 29 
Саясат 

«Академиялық саясаты» 
 

Құжатты рұқсатсыз көшіруге тыйым салынады! 

 

 16-қосымша 
«Қосымша оқытудан өтуге өтініш» нысаны  

 

«Астана медицина университеті» КеАҚ-тың 

жетекшілік ететін проректоры 

_________________________ 
                                   (аты-жөні) 
____________ білім беру бағдарламасы 

________курс студенті  

  

____________________________ 
                      (білім алушының аты-жөні) 
 

 

Өтініш  

 

1. Сізден жазғы семестрге электив пәндер каталогына сәйкес ақылы негізде ..... пәні бойынша 

........ үшін қосымша оқудан өтуге рұқсат беруіңізді сұраймын.  

 

2. «Астана медицина университеті» КеАҚ Академиялық саясатының 17-тармағының талаптары-

мен таныстым. 

 

________________________________________              «___»______20__ ж. 
       (білім алушының аты-жөні)                                     (қолы) 

  

___________________________________________        «___»______20__ ж. 
       (кафедра меңг. аты-жөні)                                       (қолы) 

 

___________________________________________        «___»______20__ ж. 
       (деканның аты-жөні)                                               (қолы) 

 

__________________________________________          «___»______20__ ж. 
       (АҚО басшысының аты-жөні)    (аудиториялық       (қолы) 

           сағат саны)                   

                         

_____________________________________________          «___»______20__ ж. 
(бухгалтерия бас маманының аты-жөні)      (төлем сомасы)       (қолы) 

                                                                          

 



 

«Астана медицина университеті» КеАҚ С-АМУ-17-20 

Басылым №3  

            57 беттен 53 бет из 29 
Саясат 

«Академиялық саясаты» 
 

Құжатты рұқсатсыз көшіруге тыйым салынады! 

 

   17-қосымша 
«Пәндердің/ академиялық қарыздың айырмасын өтеуге өтініш» нысаны 

 

Жетекшілік ететін проректор  

________________________ 
                                   (аты-жөні) 

___________________________ 

            (Білім беру бағдарламасы) 

 №____ тобының студенті  

____________________________ 
                                 (білім алушының аты-жөні) 

 

 

Өтініш  

 

1. __________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________байланысты 

ақылы негізде _____________ 

____________________________________________________________________________________ 

пәні бойынша Сізден оқу бағдарламасындағы / академиялық қарыздағы айырманы өтеуге рұқсат 

беруіңізді сұраймын.  

 

2. «Астана медицина университеті» КеАҚ Академиялық саясатының 17-тармағының 

талаптарымен таныстым.  

 

___________________________________________                    «___»______20_ ж. 

________________________________________              «___»______20__ ж. 
       (білім алушының аты-жөні)                    (қолы) 

  

__________________________________________          «___»______20__ ж. 
       (кафедра меңг. аты-жөні)                      (қолы) 

 

___________________________________________        «___»______20__ ж. 
       (деканның аты-жөні)                              (қолы) 

 

___________________________________________          «___»______20__ ж. 
       (АҚО басшысының аты-жөні)    (аудиториялық       (қолы) 

           сағат саны)                   

______________________________________________          «___»______20__ ж. 
(бухгалтерия бас маманының аты-жөні)      (төлем сомасы)        (қолы) 

                                                                         



 

«Астана медицина университеті» КеАҚ С-АМУ-17-20 

Басылым №3  

            57 беттен 54 бет из 29 
Саясат 

«Академиялық саясаты» 
 

Құжатты рұқсатсыз көшіруге тыйым салынады! 

 

 18-қосымша  
«Академиялық айырмашылықты өтеуге арналған  

жеке күнтізбелік-тақырыптық жоспар» нысаны 

 

 

БЕКІТЕМІН  

Декан __________________ 

__________________________ 
                       (аты-жөні) 

______________________________ 
                      (қолы) 

«___» _____________ 20____ ж. 
 

 

________________мектебінің білім алушысы 

       _____(аты-жөні)______ арналған «___________________________» пәні бойынша  

жеке күнтізбелік-тақырыптық жоспар  

 

20___-20___ оқу жылы 

 
№ 

р/б 

Дәріс/сабақ тақырыбы Өткізу күні  Сағат 

саны 

Өткізу уақыты  

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

     

 Барлық сағат:    

Қорытынды бақылау (емтихан, сараланған сынақ)  (толтыру 

міндетті!) 

 (толтыру 

міндетті!) 

 

 

Кафедра меңгерушісі       ________________   _______________________ 
                                                               (қолы)   (аты-жөні) 

Жауапты оқытушы   ________________   _______________________ 
                                                  (қолы)   (аты-жөні) 

Білім алушы           ________________   _______________________ 
(қолы)    (аты-жөні) 



 

«Астана медицина университеті» КеАҚ С-АМУ-17-20 

Басылым №3  
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Саясат 

«Академиялық саясаты» 
 

Құжатты рұқсатсыз көшіруге тыйым салынады! 

 

  

Келісу парағы  
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«Академиялық саясаты» 
 

Құжатты рұқсатсыз көшіруге тыйым салынады! 

 

 

Өзгерістерді тіркеу парағы  
 

№ 

р/б 

Парақ (бет) нөмірлері Парақтар  

саны, 

барлығы  

Өзгерістер енгізілген 

стандарт 

тарауының, кіші 

бөлімінің, 

тармағының нөмірі 

Өзгерістер 

енгізген адамның 

қолы  

Өзгеріс енгізу 

күні  

Ө
зг

ер
т
іл

г
ен

 

А
у

ы
с
т
ы

р
ы

л
ғ
а

н
  

Ж
а

ң
а

 

Ж
о

й
ы

л
ғ
а

н
 

1 13     9-бөлім, 

9.1- кіші бөлім 

9.1.3 - тармақша 

 29.09.2022 

жылдың  

№23 

Басқармасының 

хаттамасы  

2 16     9 -бөлім,  

9.4 - кіші бөлім 

9.4.7 - тармақша 

 29.09.2022 

жылдың  

№23 

Басқармасының 

хаттамасы 
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Құжатты рұқсатсыз көшіруге тыйым салынады! 

 

 

Танысу парағы  
  

№ 

р/б 

Лауазымы Аты-жөні  Құжатпен танысқан күні  Қолы 

     

   

 

 

  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 


