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ЖАЗҒЫ КЕЗЕҢДЕ  ОҚУ ҮРДІСІН ҰЙЫМДАСТЫРУ ТУРАЛЫ  ЕРЕЖЕ 

 

1. Жалпы ережелер 

 

Мақсаты: ереже Кредиттік оқыту жүйесінде Жазғы семестр кезінде оқу 

үдерісін регламенттеу мақсатында әзірленген.  

Қолдану саласы: ереже Кредиттік оқыту жүйесі жағдайында жазғы 

семестрде студенттердің білімін бақылау және оқу процесін ұйымдастыруға және 

жүзеге асыруға қойылатын жалпы талаптарды белгілейді.  

Бұл ереже оқу процесінің барлық субъектілерінің орындауы үшін міндетті 

болып табылады және оқу процесін ұйымдастыруға қатысатын Абай 

Мырзахметов атындағы Көкшетау университетінің барлық құрылымдық 

бөлімшелері шегінде әрекет етеді.  

Кредиттік оқыту жүйесінде жазғы семестрде оқу процесін ұйымдастыру 

ережесі (бұдан әрі-ереже) "Білім туралы" Қазақстан Республикасының Заңына 

(2018 ж.4.07. № 171-VI өзгерістермен және толықтырулармен), оқытудың 

кредиттік технологиясы бойынша оқу процесін ұйымдастыру қағидаларына (2018 

ж. 12.10. № 563 өзгерістермен және толықтырулармен) сәйкес әзірленді. 

 

2. Терминдер мен анықтамалар 

 

Академиялық берешегі - емтиханда қанағаттанарлықсыз баға алу, сондай-

ақ студенттің емтиханға келмеуі немесе жіберілмеуі нәтижесінде туындайтын 

берешек.  

Grade Point Average - үлгерімнің орташа балы (GPA) - пәндер бойынша 

кредиттер мен қорытынды бағалар (сандық мәнде) көбейтіндісінің оқу кезеңіндегі 

кредиттер сомасына қатынасы ретінде есептелетін көрсеткіш. 

Кредиттік оқыту технологиясы -  оқу үдерісін регламенттеу және 

кредиттер түріндегі білім көлемін есепке алу аясында білім траекториясын 

таңдау, дараландыру негізінде білімді өздігінен білім алу және шығармашылық 

меңгеру деңгейін арттыруға бағытталған білім беру жүйесі. 

Жазғы семестр - академиялық қарызды жою немесе келесі курсқа ауысу 

үшін қажетті GPA деңгейін алу, немесе академиялық айырмашылықты жою, 

немесе жедел, қосымша оқу мақсатында ақылы негізде студенттің бастамасы 

бойынша ұйымдастырылатын қосымша академиялық кезең. 

Офис-тіркеуші - білім алушының оқу жетістіктерінің барлық тарихын 

тіркеумен айналысатын және білімді бақылаудың барлық түрлерін 

ұйымдастыруды және оның академиялық рейтингін есептеуді қамтамасыз ететін 

қызмет. 

Рентабельді топ – саны кемінде 5 адамды құрайтын топ. 

 

3. Қысқартулар 

 

ОБСӨЖ - оқытушының басшылығымен студенттердің өзіндік жұмысы.  

GPA  - академиялық кезеңдегі үлгерімнің қорытынды деңгейі.  

ОҮЖжБО   - Оқу үрдісінің жоспарлау және басқару орталығы 

ОТ – Офис-тіркеуші 



 

4. Жазғы семестрдегі оқу үдерісін жоспарлау. 

 

4.1 Жазғы семестр:  

• студенттердің алдыңғы семестрдегі академиялық қарызы бар оқу пәндерін 

(соның ішінде курстық жұмыс бойынша) оқып-үйренуі, олар бойынша 

консультациялар алу және кейіннен емтихан тапсыру;  

• қайта қабылдау, басқа жоғары оқу орындарынан немесе мамандықтардан 

ауысу кезінде және академиялық демалыстан қайтып келу кезінде академиялық 

айырманы жою үшін студенттердің оқу пәндерін зерделеуі;  

• студенттердің кәсіби ой-өрісін кеңейту мақсатында университеттің басқа 

мамандықтарында оқитын қосымша оқу курстарын игеруі; 

• үлгерімнің орташа балын арттыру (GPA). 

4.2 Жазғы семестр бойы қосымша пәндерді оқу құқығы академиялық 

қарызсыз келесі курсқа ауыстырылған студенттерге беріледі.  

4.3 Жазғы семестрдің ұзақтығы (6 аптадан кем емес) университет ректоры 

бекітетін Абай Мырзахметов атындағы Көкшетау университетінің академиялық 

күнтізбесімен анықталады. 

Маңызды! Жазғы семестрде пәндерді оқу мүмкіндігіне тек бітіруші курс 

студенттері ие. Академиялық қарызы бар немесе GPA алмаған бітіруші курс 

студенттері оларды қайта оқу жылы ішінде жояды. 

4.4 Студенттерді жазғы семестр пәндеріне жазуды деканаттар емтихан 

сессиясы аяқталғаннан кейін бірінші апта ішінде арнайы форма бойынша 

өтініштерді толтыру арқылы жүзеге асырады. Жазбада міндетті компонент 

пәндері басым болады.  

4.5 Студенттердің өтініші негізінде тіркеуші бөлімі деканаттармен бірлесіп 

рентабельді топтарды қалыптастырады. Рентабельді емес топтардың студенттері 

жеке кесте бойынша пәндерді меңгеруі тиіс. 

4.6 Жеке кестені студент оқытушымен және ОҮЖжБО диспетчерімен бірге 

құрастырады оқу және әдістемелік жұмыс жөніндегі проректор бекітеді. Жеке 

кесте бойынша сабақтардың тығыздығы игерілетін кредиттердің санымен 

анықталады. Жазғы семестрдегі Жеке оқу кестесі үш данада жасалады, оның 

біреуі деканатқа беріледі, екіншісі студенттің өзінде қалады, үшіншісі ОҮЖжБО 

беріледі. 

4.7 Берілген өтініштер негізінде кафедра педагогикалық жүктеме сағатының 

есебін, ал ОҮЖжБО - жазғы семестрдегі оқу сабақтары мен емтихандардың 

кестесін құрайды.  

4.8 Жетекші оқытушыны таңдауды кафедра меңгерушісі жүзеге асырады. 

Жүктемені бөлу кезінде ең тәжірибелі және білікті оқытушыларға артықшылық 

берілуі тиіс.  

4.9 Оқу сабақтары мен емтихандардың кестесін оқу және әдістемелік жұмыс 

жөніндегі проректор Жазғы семестр басталғанға дейін екі күн бұрын бекітеді.  

 

5. Жазғы семестрдің рәсімдік сұрақтары 

 

5.1 Деканат студенттерді жазғы семестрдің шарттары туралы хабардар етеді. 

Қарыз алушы студенттер жазғы семестрді ұйымдастырудың жеке қажеттілігі, 

оның күндізгі бөлімде оқуды жалғастырудағы маңыздылығы, жазғы семестрде 



оқудың ерекшеліктері мен ережелері және олардың бұзылу салдары туралы 

хабардар болуы тиіс.  

Үлгеруші студенттер жазғы семестрдегі қосымша оқу мүмкіндіктері туралы 

білуі тиіс, олар университетте оқытудың кредиттік технологиясын қамтамасыз 

етеді.  

5.2 Академиялық қарызды қалпына келтіру, ауыстыру, академиялық 

демалыстан шығу, жою кезінде академиялық айырмашылықты жою мақсатында 

оқу сабақтарын өткізу оқу жоспарына сәйкес толық көлемде жүзеге асырылады. 

5.3 Академиялық берешектерді жою мақсатында оқу пәндерін қайта оқу 

оқытушылардың (тьюторлардың) дәрістік және практикалық сабақтар, жұмыс оқу 

жоспары мен силлабустар негізінде ОБСӨЖ кестесіне сәйкес консультациялар 

өткізу жолымен толық көлемде жүзеге асырылады. 

5.4 Жазғы семестрді өткізудің қысқартылған мерзімдеріне сүйене отырып 

(Күзгі және көктемгі) ағымдағы бақылау іс-шараларын қысқартуға жол беріледі 

(межелік бақылау ретінде). Осы академиялық кезеңде аралық бақылау 

қорытындысын шығару жүзеге асырылады, екі емес, бір межелік бақылау. 

Аралық бақылау 3 аптада жүргізіледі. ОҮЖжБО аралық бақылау кестелері 

жасалмайды. 

5.5 Жазғы семестр кезінде білімді межелік бақылау ведомосы 

қарастырылмаған.  

5.6 Емтихан сессиясы жазғы семестр аяқталғаннан кейін 

қарастырылмайды,емтихандық бақылау жазғы семестрдің соңғы аптасы ішінде 

жеке пәндерді оқу аяқталғаннан кейін жүзеге асырылады.  

5.7 Жазғы семестр кезінде оқытылатын оқу пәндері бойынша емтихандар 

оқу жылы ішінде өткізілген түрде (бекітілген бақылау түріне сәйкес) өткізіледі. 

5.8 Емтихан нәтижелері емтихан күні немесе келесі күні студенттерге 

жариялануы тиіс.  

5.9 Студентті курстан курсқа ауыстыру туралы шешім Жазғы семестр 

аяқталғаннан кейін қабылданады. 

5.10 Көшіру балын жинамаған, қалдырылған, бірақ жазғы семестрден 

өтпеген, сондай-ақ үлгермеген және жазғы семестрде ауысу балын жинамаған 

Студенттер қайта оқу жылына қалдырылады. 

Жазғы семестр қорытындысы бойынша академиялық қарызы бар, бірақ 

белгіленген ауысу балын жинаған студенттер академиялық қарызы бар келесі оқу 

курсына ауыстырылады.  

 

6. Оқыту үшін ақы төлеу. 

 

6.3 Оқу жұмыс жоспарына сәйкес бекітілген оқу құны негізінде студенттің 

ағымдағы оқу жылына оқу жұмысының бір кредитінің орташа құны есептеледі. 

Төлем университет Ғылыми кеңесінің шешімі негізінде университет ректорының 

бұйрығымен есептеледі және бекітіледі.  

6.4 Студенттердің жазғы семестрдің уақытында төлеуін бақылауды 

деканаттар жүзеге асырады. 

6.5 Жазғы семестрде оқу ақысын төлеу кестесіне сәйкес қажетті көлемде 

және белгіленген мерзімде төлемеген студенттер сессияны тапсыруға 

жіберілмейді және оқуға белгіленген пәндер игерілмеген болып есептеледі.  

 



7. Жазғы семестрді ұйымдастыру алгоритмі. 

 

7.3 Көктемгі емтихандық сессия кезеңі аяқталғаннан кейін бір апта ішінде 

Офис - тіркеуші қызметкерлері академиялық үлгерімі бойынша есептерді 

қалыптастырады:  

- "Студенттердің үлгерімі бойынша есеп»;  

- "Студенттердің академиялық қарызы бойынша есеп".  

7.2 Жеке емтихан ведомостарының түсуіне қарай Офис-тіркеуші 

студенттердің үлгерімінің жиынтық есептерінде жойылған берешектерді 

белгілейді.  

7.3 Есептерді салыстырғаннан кейін тіркеуші офис жазғы семестрге өз 

факультеттерінің студенттерінің тізімін ұсынады.   

7.4 Жазғы семестр бойы оқуға:  

- Күзгі немесе көктемгі семестрде емтиханға жіберілмеген студенттер;  

- Күзгі немесе көктемгі семестрде қорытынды баға алған студенттер  

"F" және нәтижесінде академиялық берешектері бар;  

- Келесі курсқа ауысу үшін қажетті GPA деңгейін ала алмаған студенттер;  

- Қосымша жеке пәндерді оқығысы келетін студенттер; 

- Үлгерімнің орташа балын (GPA) көтергісі келетін студенттер.   

7.5 Жоғарыда аталған санаттағы студенттер жазғы семестрге өз 

факультетінің деканатында жаз семестр басталғанға дейін бір апта бұрын 

тіркеліп, қосымшада келтірілген нысан бойынша өтінішті толтырулары тиіс.   

7.6 Жазғы семестрге өтініш ресімдемеген немесе оқу ақысын ресімдемеген, 

бірақ төлемеген студенттер белгіленген ауысу балына жетпеген жағдайда қайта 

оқу мерзіміне қалдырылады.   

7.7 Студенттердің өтініштерін алғаннан кейін Офис - тіркеуші деканаттармен 

бірлесіп академиялық ағымдарды қалыптастырады, қажет болған жағдайда 

студенттердің жеке оқу жоспарларын түзетеді (4.6.т. сәйкес).    

7.8 Академиялық ағымдарды қалыптастыру процедурасынан кейін ОҮЖжБО 

кафедраға жазғы семестрге шығарылатын пәндер тізімін береді.  

7.9. Кафедра жазғы семестр пәндерін оқитын оқытушылардың тізімін 

дайындайды және оны ОҮЖжБО тапсырады.   

7.10 ОҮЖжБО жазғы семестрдің сабақ кестесін жасайды, оны деканаттарға 

жеткізеді, ақпараттық стендтерге ілінеді.  

7.11 ОҮЖжБО студенттерді ақылы жазғы семестрге қабылдау туралы 

бұйрық дайындайды.  

7.12 Жазғы семестрдің соңғы аптасында келіп түскен жазғы семестрдің 

емтихан-рейтингтік ведомосін өңдеу барысында тіркеуші офис студенттердің 

үлгерім мәліметтерін жазғы семестр нәтижелері бойынша дайындайды және 

оларды тиісті деканатқа тапсырады.  

7.13 Жазғы семестр қорытындысы бойынша деканат ауысуға ұсыныс 

дайындайды.   

7.14 Жазғы семестр қорытындысы бойынша университет ректоры 

студенттерді келесі курсқа ауыстыру туралы немесе студенттерді қайта оқыту 

туралы бұйрық шығарады. 


