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БІЛІМ АЛУШЫЛАРҒА АКАДЕМИЯЛЫҚ  

ДЕМАЛЫС БЕРУ САЯСАТЫ 

 

1. Білім беру ұйымдарында білім алушыларға академиялық демалыс 

беру саясаты: 

- Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 27 шілдедегі "Білім туралы" 

Заңына, 04.07.2018 ж.  

- "білім беру ұйымдарында білім алушыларға академиялық демалыс беру" 

мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына (ҚР Білім және ғылым 

министрінің міндетін атқарушының 2017 жылғы 27 шілдедегі № 357 бұйрығы, 

20.12.2017 ж. 

2. Академиялық демалыс - білім беру ұйымдарында білім алушылар 

(студенттер, магистранттар, докторанттар) өз оқуын уақытша үзетін кезең. 

3. Ақылы негізде білім алушыға академиялық демалыс берілген кезде оқу 

ақысы академиялық демалыс кезеңінде тоқтатылады.  

Мемлекеттік білім беру тапсырысы негізінде оқитын адамға академиялық 

демалыс берілген кезде мемлекеттік білім беру тапсырысы негізінде одан әрі 

оқу құқығы сақталады және берілген академиялық демалыс кезеңіне 

медициналық қорытынды (дәрігерлік-консультациялық комиссияның 

қорытындысы) негізінде берілген академиялық демалыстарды қоспағанда, 

оның оқуын қаржыландыру тоқтатылады, ол аяқталғаннан кейін жаңартылады.  

4. Білім алушы академиялық демалысты ресімдеу үшін университет 

ректорының атына өтініш береді және "білім беру ұйымдарында білім 

алушыларға академиялық демалыс беру.  

 

Құжаттар тізімі: 

науқастануы бойынша академиялық демалыс беру үшін 

ұзақтығы 6 айдан 12 айға дейін: 

1) білім алушының (немесе оның заңды өкілінің) білім беру ұйымы 

басшысының атына академиялық демалыс беру туралы өтініші; 

2) амбулаториялық-емханалық ұйым жанындағы дәрігерлік - 

консультациялық комиссияның (бұдан әрі-ДКК) қорытындысы; 

туберкулезбен ауырған жағдайда ұзақтығы 36 айдан аспайтын 

академиялық демалыс беру үшін: 

1) білім алушының (немесе оның заңды өкілінің) білім беру ұйымы 

басшысының атына академиялық демалыс беру туралы өтініші ; 

2) туберкулезге қарсы ұйымның орталықтандырылған дәрігерлік-

консультациялық комиссиясының (бұдан әрі - ОДКК) шешімі; академиялық 

демалыс беру үшін  бала үш жасқа толғанға дейін: 

1) білім алушының (немесе оның заңды өкілінің) білім беру ұйымы 

басшысының атына академиялық демалыс беру туралы өтініші; 

2) туу, бала асырап алу туралы құжаттар (куәлік); 

академиялық демалыс беру үшін 

әскерге шақырылушы студенттерге: 

1) білім алушының (немесе оның заңды өкілінің) білім беру ұйымы 

басшысының атына академиялық демалыс беру туралы өтініші; 



2) әскери қызметке шақыру туралы шақыру қағазы; 

5. Университет ректоры ұсынылған құжаттардың негізінде үш жұмыс күні 

ішінде білім алушыға академиялық демалыс беру туралы бұйрық шығарады, 

оның басталу және аяқталу мерзімі көрсетіледі. 

6. Университет ректоры республикалық бюджеттен қаржыландырылатын 

білім беру гранты бойынша білім алушыға академиялық демалыс беру туралы 

бұйрықтың көшірмесін Қазақстан Республикасы Білім және ғылым 

министрлігіне немесе тиісті салалық министрлікке үш жұмыс күні ішінде, ал 

жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын білім беру саласындағы жергілікті 

атқарушы органдарға осы бағдарламаны қаржыландырудың тиісті сомасы мен 

мерзімдерін түзету үшін жібереді. 

7. Академиялық демалыстан шыққаннан кейін білім алушы университет 

ректорының атына өтініш береді және науқасты көрген Денсаулық сақтау 

ұйымынан денсаулық жағдайы туралы ДКК (ОДКК) анықтамасын, осы 

мамандық бойынша оқуды жалғастыру мүмкіндігі туралы қорытындымен бірге 

- білім алушы ауруына байланысты академиялық демалыста болған кезде 

ұсынады. 

8. Ұсынылған құжаттар негізінде университет ректоры үш жұмыс күні 

ішінде мамандық, курс және топ көрсетілген білім алушының академиялық 

демалыстан шығуы туралы бұйрық шығарады. 

9. Мемлекеттік білім беру гранты бойынша білім алушы академиялық 

демалыстан шыққан кезде осы бұйрықтың көшірмесін үш жұмыс күні ішінде 

республикалық бюджеттен қаржыландырылатын білім беру ұйымы Қазақстан 

Республикасы Білім және ғылым министрлігіне немесе тиісті салалық 

Министрлікке жібереді, ал жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын білім 

беру саласындағы жергілікті атқарушы органдарға осы бағдарламаны 

қаржыландырудың тиісті сомасы мен мерзімдерін түзету үшін жібереді. 

10. Ұсынылған құжаттар негізінде оқу жұмыс жоспарларындағы пәндердің 

айырмашылығы, оқу курсы анықталады және тіркеу офисімен келісім бойынша 

білім алушының жеке оқу жоспары бекітіледі. 

Академиялық демалыстан оралған кезде білім алушы осы демалысты 

ресімдеген курстан (академиялық кезеңнен) оқуын жалғастырады. 

11. Егер білім алушының академиялық демалыстан шығу немесе 

академиялық демалысқа кету күні академиялық кезеңнің басталуымен немесе 

аяқталуымен сәйкес келмесе, онда білім алушы жеке кесте бойынша оқу 

тапсырмаларын орындайды және жіберу рейтингіне қажетті балдарды жинайды 

немесе жазғы семестрде айырмашылық пайда болған пәндерге жазылады.; 

12. Айырмашылықты жою үшін білім алушы ағымдағы оқу сабақтарымен 

қатар академиялық кезең ішінде оқу сабақтарының барлық түрлеріне қатысады, 

белгілі бір модульдің оқу тапсырмаларын орындайды (модульдік оқыту 

кезінде) осы пәндер (модульдер) бойынша жұмыс оқу жоспарында көзделген 

ағымдағы және аралық бақылаудың барлық түрлерін тапсырады, академиялық 

күнтізбеге сәйкес білім алушыларды аралық аттестаттау кезеңінде рұқсат алады 

және қорытынды бақылауды тапсырады. 

 


