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А.Мырзахметов атындағы КУ  кредиттік оқыту технологиясы бойынша 

оқу процесін ұйымдастыру туралы ереже. 

 

1. Жалпы ережелер 

 

1. Абай Мырзахметов атындағы Көкшетау университетінде Кредиттік 

оқыту технологиясы бойынша оқу процесін ұйымдастыру туралы осы ереже 

"Білім туралы" Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 27 шілдедегі Заңының 

5-бабының 25) тармақшасына сәйкес әзірленді.) 

2. Ұлттық білім беретін оқу бағдарламаларын халықаралық тану, білім 

беру ұйымдарының білім алушылары мен оқытушыларының ұтқырлығын 

қамтамасыз ету, сондай-ақ білім беру сапасын арттыру және білім берудің 

барлық деңгейлерінің сабақтастығын қамтамасыз ету үшін білім беру 

ұйымдарында оқытудың бірыңғай кредиттік технологиясы іске асырылады. 

3. Оқытудың кредиттік технологиясы білім алушы мен оқытушының оқу 

жұмысының көлемін өлшеудің біріздендірілген бірлігі ретінде кредитті 

пайдалана отырып, білім алушының пәндерді оқу жүйелілігін таңдау және 

дербес жоспарлау негізінде жүзеге асырылады. 

4. Кредиттік оқыту технологиясы кезінде оқу жұмысының еңбек 

сыйымдылығын есепке алу кредитпен өлшенетін оқытылатын материалдың 

көлемі бойынша жүзеге асырылады.  

5. Оқытудың кредиттік технологиясы жинақтаушы болып табылады, бұл 

білім берудің барлық деңгейлері бойынша бұрын игерілген кредиттерді үдемелі 

есепке алуды білдіреді. 

 

2. Ұғымдар мен анықтамалар: 

 

1. Академиялық еркіндік – білім алушылардың, оқытушылардың 

шығармашылық дамуына жағдай жасау және оқытудың инновациялық 

технологиялары мен әдістерін қолдану мақсатында таңдау компоненті пәндері, 

оқытудың қосымша түрлері бойынша білім беру мазмұнын өз бетінше анықтау 

және білім беру қызметін ұйымдастыру үшін білім беру үдерісі субъектілерінің 

өкілеттіктерінің жиынтығы.; 

2. Академиялық кезең (Term) – үш нысанның бірінде білім беру ұйымы өз 

бетінше белгілейтін Теориялық оқыту кезеңі: семестр, триместр, тоқсан; 

3. Академиялық кредит-білім алушының және (немесе) оқытушының 

ғылыми және (немесе) оқу жұмысы (жүктемесі) көлемінің біріздендірілген 

өлшем бірлігі; 

4. Академиялық күнтізбе (Academic Calendar) - оқу жылы ішінде оқу және 

бақылау іс-шараларының, кәсіптік практикалардың демалыс күндерін (демалыс 

және мереке күндерін) көрсете отырып өткізілетін күнтізбесі); 

5. Академиялық сағат-оқу сабақтарының көлемін немесе оқу жұмысының 

басқа түрлерін өлшеу бірлігі, 1 академиялық сағат 50 минутқа тең, академиялық 

күнтізбені (оқу процесінің кестесін), оқу сабақтарының кестесін жасау кезінде, 

өткен оқу материалын жоспарлау және есепке алу кезінде, сондай-ақ 

педагогикалық жүктемені жоспарлау және оқытушының жұмысын есепке алу 

кезінде пайдаланылады; 



6. Академиялық ұтқырлық – білім алушыларды немесе оқытушы-

зерттеушілерді белгілі бір академиялық кезеңге (семестр немесе оқу жылына) 

басқа ЖОО-ға (ел ішінде немесе шетелде) меңгерілген оқу бағдарламаларын, 

пәндерді міндетті түрде өз ЖОО-да академиялық кредиттер түрінде немесе 

басқа ЖОО-да оқуды жалғастыру үшін ауыстыру.; 

7. Белсенді үлестірме материалдар (АРМ) (Hand-outs) - білім алушының 

тақырыпты шығармашылықпен табысты меңгеруге уәждемесі үшін оқу 

сабақтарында таратылатын көрнекі иллюстрациялық материалдар (дәріс 

тезистері, сілтемелер, слайдтар, мысалдар, глоссарий, өзіндік жұмысқа 

арналған тапсырмалар)); 

8. Білім алушылардың оқу жетістіктері-білім алушылардың оқу үрдісінде 

алатын және жеке тұлғаның қол жеткізген даму деңгейін көрсететін білімі, 

іскерлігі, дағдылары мен құзыреттілігі; 

9. Білім алушыларды қорытынды аттестаттау – Qualification Examination) 

- білім берудің тиісті деңгейінің мемлекеттік жалпыға міндетті стандартына 

сәйкес білім беру бағдарламасында көзделген оқу пәндерінің және (немесе) 

модульдерінің көлемін және оқу қызметінің өзге де түрлерін меңгеру дәрежесін 

анықтау мақсатында жүргізілетін рәсім; 

10. Білім алушының академиялық рейтингі (Rating) (ретинг)- аралық 

аттестаттау нәтижелері бойынша жасалатын білім алушының оқу 

бағдарламасын және (немесе) модульдерді және оқу қызметінің өзге де 

түрлерін меңгеру деңгейінің сандық көрсеткіші; 

11. Білім алушының өзіндік жұмысы-оқу-әдістемелік әдебиеттермен және 

ұсынымдармен қамтамасыз етілген, өз бетінше оқуға бөлінген тақырыптардың 

белгілі бір тізбесі бойынша жұмыс; білім алушылардың санатына қарай ол 

студенттің өзіндік жұмысына, магистранттың өзіндік жұмысына және 

докторанттың өзіндік жұмысына бөлінеді; білім алушылардың өзіндік 

жұмысының барлық көлемі білім алушыдан күнделікті өзіндік жұмысты талап 

ететін тапсырмалармен расталады.; 

12. Екі дипломды білім беру-екі тең бағалы диплом немесе бір негізгі 

және екінші қосымша диплом алу мақсатында екі білім беру бағдарламасы мен 

оқу жоспары бойынша оқу мүмкіндігі; 

13. Еуропалық трансферт (аударма) және кредит жинақтау жүйесі (ECTS) 

– студент шетелде алған кредиттерді өз білім беру ұйымына қайтып оралғаннан 

кейін дәрежені алу үшін есептелетін кредиттерге ауыстыру, сондай-ақ білім 

беру бағдарламалары шеңберінде кредиттер жинақтау тәсілі; 

14. Жеке оқу жоспары-білім беру бағдарламасы мен элективті пәндер 

каталогы және (немесе) модульдер негізінде эдвайзердің көмегімен білім 

алушының әр оқу жылына дербес қалыптасатын оқу жоспары; 

15. Кредиттік ұтқырлық – білім алушылардың шет елдерде оқу немесе 

тағылымдамадан өту мерзіміне ауысуы - өз ЖОО - да жалғасып жатқан оқу 

шеңберінде-Академиялық кредиттер жинақтау мақсатында (ұтқырлық 

кезеңінен кейін студенттер оқуды аяқтау үшін өз білім беру ұйымына 

қайтарылады)); 

16. Қосымша білім беру бағдарламасы (Міпог) – білім алушыларға 

қосымша құзыреттілікті қалыптастыру мақсатында оқу үшін анықталған пәндер 

және (немесе) модульдер және оқу жұмысының басқа да түрлерінің жиынтығы. 



17. Модуль-білім алушылардың алған білімдері, біліктері, дағдылары, 

құзыреттілігі және бағалаудың барабар критерийлері бар білім беру 

бағдарламасының дербес, оқыту нәтижелері тұрғысынан аяқталған 

құрылымдық элементі; 

18. Модульдік оқыту-білім беру бағдарламасын, оқу жоспарын және оқу 

пәндерін модульдік құру негізінде оқу үдерісін ұйымдастыру тәсілі; 

19. Негізгі білім беру бағдарламасы (Major) - білім алушыларға негізгі 

құзыреттілікті қалыптастыру мақсатында анықталған білім беру бағдарламасы; 

20. Оқу жетістіктерін бағалаудың балдық-рейтингтік әріптік жүйесі-

сандық эквиваленті бар халықаралық тәжірибеде қабылданған әріптік жүйеге 

сәйкес келетін және білім алушылардың рейтингін белгілеуге мүмкіндік беретін 

балмен оқу жетістіктерінің деңгейін бағалау жүйесі; 

21. Оқу пәніне жазылу (Enrollment) - білім алушыларды оқу пәндеріне 

тіркеу рәсімі; 

22. Кредиттік оқыту технологиясы-академиялық кредиттер жинай 

отырып, пәндерді және (немесе) модульдерді оқу кезектілігін таңдау және білім 

алушылардың өз бетінше жоспарлау негізінде оқыту; 

23. Оқытушының басшылығымен білім алушының өзіндік жұмысы-

оқытушының басшылығымен жүргізілетін, ЖОО немесе оқытушының өзі 

анықтайтын жеке кесте бойынша жүргізілетін білім алушының жұмысы; білім 

алушылардың санатына қарай ол: оқытушының басшылығымен студенттің 

өзіндік жұмысы, оқытушының басшылығымен магистранттың өзіндік жұмысы 

және оқытушының басшылығымен докторанттың өзіндік жұмысы болып 

бөлінеді.;  

24. Постреквизиттер (Postrequisite) - осы пәнді оқу аяқталғаннан кейін 

игерілетін білім, білік, дағды мен құзыреттілікті талап ететін пәндер және 

(немесе) модульдер және оқу жұмысының басқа да түрлері және (немесе) 

модульдер; 

25. Пререквизиттер (Prerequisite) – оқылатын пәндерді және (немесе) 

модульдерді игеру үшін қажетті білім, білік, дағды және құзыреттіліктері бар 

пәндер және (немесе) модульдер және оқу жұмысының басқа да түрлері.; 

26. Транскрипт (Transcript) - кредиттер мен бағаларды көрсете отырып, 

тиісті оқу кезеңінде игерілген пәндердің және (немесе) модульдердің және оқу 

жұмысының басқа да түрлерінің тізбесін қамтитын құжат; 

27. Тьютор-нақты пәнді және (немесе) модульді игеру бойынша 

студенттің академиялық кеңесшісі рөлінде өнер көрсететін оқытушы; 

28 үлгерімнің орташа балы (GPA) - таңдалған бағдарлама бойынша 

белгілі бір кезеңдегі білім алушының оқу жетістіктері деңгейінің орташа 

өлшенген бағасы (кредиттер сомасының оқу жұмысының барлық түрлері 

бойынша қорытынды баға балдарының сандық эквивалентіне осы оқу 

кезеңіндегі жұмыс түрлері бойынша кредиттердің жалпы санына қатынасы)); 

29. Эдвайзер (Advisor) - тиісті білім беру бағдарламасы бойынша білім 

алушының академиялық тәлімгері қызметін атқаратын, оқу траекториясын 

таңдауға (жеке оқу жоспарын қалыптастыруға) және оқу кезеңінде білім беру 

бағдарламасын игеруге ықпал ететін оқытушы; 



30. Элективті пәндер-білім алушының жеке дайындығын көрсететін, 

әлеуметтік-экономикалық даму ерекшелігін және нақты өңірдің қажеттілігін 

ескеретін, қалыптасқан ғылыми мектептер бар оқу пәндері. 

 

3. Білім беретін оқу бағдарламаларын және 

Кредиттік оқыту технологиясы бойынша оқу жоспарлары 

 

Оқытудың кредиттік технологиясы білім алушылардың оқу нәтижелеріне 

қол жеткізуге бағытталған жеке білім беру траекториясын таңдау және дербес 

жоспарлау негізінде жүзеге асырылады. 

Білім беру бағдарламаларының мазмұны екі нысанда әзірленетін оқу 

жоспарлары арқылы іске асырылады: 

1) жеке оқу жоспарлары; 

2) жұмыс оқу жоспарлары. 

Әрбір білім беру бағдарламасы бойынша білім беру ұйымы элективті 

пәндер каталогын әзірлейді. Каталог білім алушыларға жеке білім беру 

траекториясын қалыптастыру үшін элективті оқу пәндерін баламалы таңдау 

мүмкіндігін қамтамасыз етеді. 

Білім беру бағдарламасы мен элективті пәндер каталогы негізінде 

эдвайзерлер көмегімен әрбір білім алушының жеке білім траекториясын 

анықтайтын жеке оқу жоспарлары әзірленеді. Жеке оқу жоспарларына міндетті 

компоненттің, ЖОО компонентінің және таңдау компонентінің пәндері мен оқу 

қызметінің түрлері (практика, ғылыми-зерттеу / эксперименттік-зерттеу 

жұмысы, қорытынды аттестаттау нысандары) енгізіледі. 

Техникалық және кәсіптік, немесе орта білімнен кейінгі немесе жоғары 

білім базасында қысқартылған оқу мерзімі бар білім беру бағдарламаларының 

білім алушылары міндетті түрде қайта оқылатын және оның транскриптіне 

енгізілетін оқытудың қол жеткізілген нәтижелеріне, алдыңғы білім беру 

деңгейінде игерілген пререквизиттерге байланысты өзінің Жеке оқу жоспарын 

қалыптастырады, сондай-ақ білім алушының қолданыстағы білім беру 

бағдарламасы негізінде оқытудың жеке мерзімі мен білім беру 

бағдарламасының көлемі болады. 

Университет жұмыс құжаттарының нысанын, оны қалыптастыру және 

бекіту тәртібін дербес анықтайды. 

Кредиттік оқыту технологиясы бойынша оқу процесін ұйымдастыру 

кезінде әрбір оқу пәнінің көлемі академиялық кредиттердің бүтін санын 

құрайды. Бұл ретте пән 5 академиялық кредиттен кем емес көлемде бағаланады. 

Пәнді 3-4 академиялық кредитпен бағалауға рұқсат етіледі. 

Әрбір оқу пәні дене шынықтыру мен тілдерді қоспағанда, бір қайталанбас 

атауға ие. Оқу пәндерінің мазмұны Үлгілік оқу бағдарламаларымен және 

(немесе) жұмыс оқу бағдарламаларымен (силлабустармен) айқындалады. 

Типтік оқу бағдарламалары міндетті компонент пәндері бойынша 

бакалавриатта әзірленеді. 

Жұмыс оқу бағдарламаларын (силлабустар) білім беру бағдарламасының 

барлық пәндері бойынша білім беру ұйымы дербес әзірлейді. 

Жұмыс оқу бағдарламаларының (силлабустардың) нысанын, құрылымын, 

әзірлеу және бекіту тәртібін Университет дербес анықтайды. 



Бір модульдің көлемін білім беру ұйымы дербес анықтайды және екі және 

одан да көп оқу пәндерін немесе бір және одан да көп пәндерді басқа оқу 

жұмысының түрлерімен ұштастыра қамтиды. 

Кәсіптік практикалар, дипломдық жұмыстар (жобалар), магистрлік / 

докторлық диссертациялар (жобалар) білім беру бағдарламасының тиісті 

модульдеріне енгізіледі. Бұл ретте кәсіби практиканың әрбір түрі әртүрлі 

модульдерге жатады. 

Университет оқу үдерісін толық көлемде ақпараттық көздермен 

қамтамасыз етеді: оқулықтар, оқу құралдары, оқу пәндері бойынша әдістемелік 

құралдар және әзірлемелер, белсенді үлестірмелі материалдар және өзіндік 

жұмыс бойынша нұсқаулар, электрондық оқулықтар, желілік білім беру 

ресурстарына қол жеткізу. 

Әрбір білім алушы барлық оқу кезеңінде анықтамалық-жолсілтемемен 

қамтамасыз етіледі. 

4. Оқу үдерісі 

кредиттік оқыту технологиясы бойынша 

 

Кредиттік технологияны пайдалана отырып оқу үдерісін ұйымдастырудың 

негізгі міндеттері: 

1) білім көлемін біріздендіру; 

2) оқытуды барынша дараландыру үшін жағдай жасау; 

3) білім алушылардың өзіндік жұмысының рөлі мен тиімділігін күшейту; 

4) оларды бақылаудың тиімді және ашық рәсімдері негізінде білім 

алушылардың оқу жетістіктерін анықтау. 

Кредиттік оқыту технологиясы мыналарды көздейді: 

1) әрбір пән және оқу жұмысының басқа түрлері бойынша білім алушылар 

мен оқытушылардың еңбек шығындарын бағалау үшін академиялық кредиттер 

жүйесін енгізу; 

2) білім алушылардың жеке оқу жоспарын қалыптастыруға тікелей 

қатысуын қамтамасыз ететін элективті пәндер каталогына енгізілген пәндерді 

және (немесе) модульдерді таңдау еркіндігі; 

3) жоғары оқу орындары үшін пәндерге тіркелу кезінде білім 

алушылардың оқытушыны таңдау еркіндігі; 

4) білім алушылардың білім траекториясын таңдауға ықпал ететін 

эдвайзерлерді оқу процесіне тарту; 

5) оқытудың интерактивті әдістерін қолдану; 

6) білім беру бағдарламасын меңгеруде білім алушылардың өзіндік 

жұмысын жандандыру; 

7) факультет (институт) мен кафедралардың оқу процесін ұйымдастыруда, 

университет үшін білім беру бағдарламаларын қалыптастыруда академиялық 

еркіндік; 

8) оқу процесін ұйымдастыруда оқытушының академиялық еркіндігі; 

9) оқу процесін қажетті оқу және әдістемелік материалдармен қамтамасыз 

ету; 

10) білім алушылардың оқу жетістіктерін бақылаудың тиімді әдістері; 



11) әрбір оқу пәні және оқу жұмысының басқа түрлері бойынша білім 

алушылардың оқу жетістіктерін бағалаудың балдық-рейтингтік жүйесін 

пайдалану. 

Бір оқу жылы шеңберінде оқу процесін ұйымдастыру білім беру 

ұйымының ғылыми (педагогикалық) кеңесінің шешімімен бекітілетін 

Академиялық күнтізбе негізінде жүзеге асырылады. Академиялық күнтізбеде 

оқу сабақтарын, аралық және қорытынды аттестаттауды, кәсіптік 

практикаларды және оқу жылы ішінде оқу жұмысының басқа да түрлерін өткізу 

кезеңдері, демалыс күндері (демалыс және мерекелер) көрсетіледі. Әрбір 

академиялық кезең білім алушыларды аралық аттестаттау кезеңімен аяқталады. 

Демалыс білім алушыларға оқу жылы ішінде кемінде 2 рет беріледі, 

олардың жалпы ұзақтығы кемінде 7 аптаны құрайды, бітіру курсын қоспағанда. 

Кәсіптік практика білім алушының оқу жұмысының міндетті түрі болып 

табылады. Кәсіптік практиканың негізгі түрлері оқу, педагогикалық, өндірістік 

және диплом алды болып табылады. Оқу процесін ұйымдастыру кезінде 

академиялық кезеңнен бөлек, сонымен қатар академиялық кезеңмен қатар 

кәсіби практиканы енгізуге жол беріледі. Кәсіптік практика нәтижелері аралық 

аттестаттау қорытындысын шығару кезінде ескеріледі. Практиканың ұзақтығы 

30 сағатқа тең (5 күндік жұмыс аптасы кезінде күніне 6 сағат) апта ішінде 

студенттің практикадағы Нормативтік жұмыс уақытына сүйене отырып, 

апталарда анықталады. 

Қосымша оқу қажеттілігін қанағаттандыру, академиялық берешекті немесе 

оқу жоспарларындағы айырмашылықты жою, оқу пәндерін зерделеу және басқа 

білім беру ұйымдарында білім алушылардың кредиттерін игеру, үлгерімнің 

орташа балын (GPA) арттыру, аралас немесе қосымша білім беру 

бағдарламасын, оның ішінде екі дипломды білім беру шеңберінде меңгеру үшін 

ұзақтығы кемінде 6 апта жазғы семестр (бітіру курсын қоспағанда) енгізуге жол 

беріледі. 

Оқу жұмысының көлемін жоспарлау кезінде бір академиялық кредит оның 

барлық түрлері үшін 30 академиялық сағатқа тең. Оқу жұмысының барлық 

түрлері бойынша бір академиялық сағат 50 минутқа тең. 

Бір қазақстандық академиялық кредиттің еңбек сыйымдылығы (30 

академиялық сағат) ECTS (25-30 академиялық сағат) 1 кредитіне сәйкес келеді. 

Оқытудың кредиттік технологиясы кезінде білім алушылардың өзіндік 

жұмысы екі бөлікке бөлінеді: оқытушының басшылығымен орындалатын 

өзіндік жұмысқа және толығымен өз бетінше орындалатын бөлімге. Білім 

алушының өзіндік жұмысының барлық көлемі білім алушыдан күнделікті 

өзіндік жұмысты талап ететін тапсырмалармен расталады.  Білім алушының 

оқытушымен байланыс жұмысының және білім алушының оқу қызметінің 

барлық түрлері бойынша өзіндік жұмысының арасындағы уақыттың 

арақатынасы университетпен дербес анықталады. Бұл ретте аудиториялық 

жұмыс көлемі әрбір пән көлемінің кемінде 30% құрайды. 

Теориялық оқыту мен аралық аттестаттауды жоспарлау кредиттердің 

бірыңғай көлемімен жүзеге асырылады, яғни әрбір пәнге кредиттердің жалпы 

саны оны зерделеуді де, дайындауды да, осы пән бойынша аралық аттестаттау 

формаларынан өтуді де қамтиды. 



Әрбір оқу пәні бір академиялық кезеңде оқытылады және қорытынды 

бақылаумен аяқталады. 

Профессорлық-оқытушылық құрамның педагогикалық жүктемесін 

жоспарлау академиялық сағаттарда және/немесе кредиттерде жүзеге 

асырылады. Бұл ретте аудиториялық сабақтардағы педагогикалық жүктеме 1 

академиялық сағат 50 минутқа тең нормадан есептеледі. Оқу жұмысының басқа 

түрлері бойынша педагогикалық жүктеме университет белгілеген уақыт 

нормалары негізінде есептеледі. 

Академиялық ағындар мен топтар осы пәнге және осы оқытушыға 

жазылған білім алушылардың жеткілікті саны және олардың рентабельділігінің 

жеткілікті деңгейіне жету принципі бойынша қалыптасады. Академиялық 

ағынның және топтың толымдылығын білім беру ұйымы дербес анықтайды. 

Білім алушыларды оқу пәндеріне (Enrollment) жазуды тіркеуші кеңсесі 

ұйымдастырады. Сонымен қатар, студенттермен ұйымдастыру-әдістемелік 

және кеңес беру жұмыстарын жүргізу үшін білім алушыларды қолдау 

қызметтері мен эдвайзерлер тартылады. 

Білім алушы жоғары оқу орнының компоненті және таңдау компоненті 

шеңберінде оқытудың жеке траекториясын анықтау кезінде таңдайды: 

1) негізгі білім беру бағдарламасы бойынша пәндер; 

2) қосымша білім беру бағдарламасы бойынша пәндер. 

Негізгі білім беру бағдарламасы бойынша пәндерді таңдау және меңгеру 

тәртібі пререквизиттердің болуын есепке ала отырып жүзеге асырылады. 

Қосымша білім беру бағдарламасы бойынша пәндерді таңдау және игеру 

тәртібі аралас немесе бейінді білім беру бағдарламалары бойынша қосымша 

құзыреттер алу үшін, сондай-ақ білім алушының жеке қажеттіліктерін 

қанағаттандыру үшін жүзеге асырылады. 

Қосымша білім беру бағдарламасы бойынша таңдалған пәндердің көлемін 

университет белгілейді. Бұл ретте, қосымша білім беру бағдарламасының 

пәндерін білім алушылар ЖОО компоненті және таңдау компоненті пәндері 

шеңберінде оқиды, олардың көлемі негізгі білім беру бағдарламасы бойынша 

тиісті дәрежені немесе біліктілікті беру үшін қажетті академиялық кредиттердің 

жалпы көлеміне кіреді. 

Оқу пәндеріне жазылу барысында білім алушылар өздерінің жеке оқу 

жоспарын қалыптастырады. Бұл ретте олар: 

1) Кредиттік оқыту технологиясы бойынша оқу процесін ұйымдастыру 

ережелерімен танысады; 

2) оқу пәндеріне тіркеудің және жеке оқу жоспарына өзгерістер енгізудің 

белгіленген мерзімдерін сақтайды; 

3) меңгерілген пререквизиттерді ескере отырып, пәндерге жазылады. 

Білім алушылардың оқу жетістіктері (білім, білік, дағды және 

құзыреттілігі) халықаралық практикада қабылданған сандық эквиваленті бар 

әріптік жүйеге (оң бағалар, кему шамасына қарай, "А"-дан "D" – ға дейін, және 

"қанағаттанарлықсыз" - "FХ", "F",) және дәстүрлі жүйе бойынша бағаларға 

сәйкес келетін 100 балдық шкала бойынша бағаланады. "Қанағаттанарлықсыз" 

деген баға алған жағдайда "FХ" белгісіне сәйкес білім алушы оқу пәні/модулі 

бағдарламасын қайта өтпей, қорытынды бақылауды қайта тапсыруға мүмкіндігі 

бар. "F" белгісіне сәйкес "қанағаттанарлықсыз" деген баға алған жағдайда білім 



алушы осы оқу пәніне/модуліне қайта жазылады, оқу сабақтарының барлық 

түрлеріне қатысады, бағдарламаға сәйкес оқу жұмысының барлық түрлерін 

орындайды және қорытынды бақылауды тапсырады. 

Білім беру бағдарламасын іске асыру сапасын арттыру және білім 

алушылардың оқу жетістіктерін бағалаудың объективтілігін қамтамасыз ету 

мақсатында оқыту және қорытынды бақылау процестері бөлінеді. 

Білім алушыларды аралық және қорытынды аттестаттауды тіркеуші 

кеңсесі ұйымдастырады. Тіркеуші офисі білім алушыларды аралық аттестаттау 

нәтижелерінің тұрақты мониторингін және олардың талдауын Бағалау кестесіне 

сәйкес жүргізеді. 

 

Басшылық үшін бағаларды бөлу кестесі 

 

ЖОО-да қолданылатын 

бағалар (ең жоғарғы оң 

бағаға) * 

Референттік 

топта қойылған 

оң бағалар саны 

Оң бағалардың 

жалпы санына 

қатысты әрбір 

бағалаудың 

пайызы 

Оң бағалардың 

кумулятивті 

пайызы 

10 50 5% 5% 

9 100 10% 15% 

8 350 35% 50% 

7 300 30% 80% 

6 200 20% 100% 

барлығы 1000 100% - 

 

Оқу пәндері (модульдер) және оқу жұмысының өзге де түрлері бойынша, 

сондай-ақ білім беру бағдарламасын зерделеу аяқталғаннан кейін білім 

алушыға академиялық кредиттер беру ол қол жеткізген оқу нәтижелерін оң 

бағалаған кезде жүзеге асырылады. 

Оқытудың қол жеткізілген нәтижелері мен оқытудың алдыңғы 

деңгейлерінде және басқа да формальды білім беру ұйымдарында білім 

алушыларға алған оң бағалар академиялық кредиттерді қайта есепке ала 

отырып танылады. 

Ауыстыру, қайта қабылдау кезінде қол жеткізілген оқу нәтижелері, білім 

алушының оң бағалары академиялық кредиттерді бір білім беру 

бағдарламасынан басқасына, бір білім беру ұйымынан басқа білім беру 

ұйымына ауыстырумен танылады. 

Білім алушылардың формальды және формальды емес білім беруде алған 

барлық академиялық кредиттері мен қол жеткізген оқу нәтижелері өмір бойы 

жинақталады. 

 

5. Академиялық ұтқырлықты ұйымдастыру, 

оның ішінде білім алушылардың халықаралық кредиттік ұтқырлығы 

 

Академиялық ұтқырлықты қамтамасыз ету үшін білім алушылар басқа 

білім беру ұйымдарында, оның ішінде шетелде жеке пәндерді оқиды. Бұл ретте 



білім беру ұйымдары арасында екі жақты шарт жасалады. Басқа білім беру 

ұйымдарының әртүрлі білім беру тәжірибесінен пайда табу мақсатында 

"ұтқырлық терезелерінде" білім алушы басқа ЖОО-да игеретін уақыт шеңбері, 

оқу пәндері мен кредиттер көлемі анықталады. 

Білім алушылардың академиялық ұтқырлығын ұйымдастыру тәртібі, 

студенттерді іріктеуді университет өз бетінше жүзеге асырады, бұл ретте 

мемлекет деңгейінде қаржыландырылатын бағдарламалар шеңберінде 

академиялық ұтқырлыққа қатысу үшін жіберу Қазақстан Республикасы Білім 

және ғылым министрінің 2008 жылғы 19 қарашадағы № 613 бұйрығымен 

бекітілген (Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін 

мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 5499 болып тіркелген) шетелде, оның ішінде 

академиялық ұтқырлық шеңберінде оқуға жіберу ережесіне сәйкес жүзеге 

асырылады. 

Халықаралық кредиттік ұтқырлыққа қатысу үшін қабылдаушы білім беру 

ұйымы көздеген деңгейде шет тілін білу қажет. 

Ұтқырлық бағдарламасы бойынша білім алушының оқуын растайтын 

қорытынды құжат болып келетін елдегі транскрипт немесе оның аналогы 

табылады. Транскриптке оқу бағдарламасы туралы мәліметтер енгізіледі: 

пәндер (модуль) атауы, бағалар, игерілген академиялық кредиттер саны. 

Академиялық ұтқырлық шеңберінде білім алушылардың толық көлемде 

игерген және транскриптпен расталған оқу нәтижелерін ЖОО міндетті түрде 

қайта оқиды. 

 


