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    г.Семей, 2020 ж. 
    1. Жалпы ережелер 

1.1. Коммерциялық емес Акционерлік Қоғам «Семей қаласының медициналық 

университеті» -дегі (бұдан әрі - КеАҚ«СМУ») академиялық саясат Қазақстан 

Республикасының 2007 жылғы 27 шілдедегі № 319-III «Білім туралы» Заңының 

негізінде ӛзгертулер мен толықтырулармен әзірленді;«Білім берудің кредиттік 

технологиясы бойынша оқу процесін ұйымдастыру ережесін бекіту туралы» Қазақстан 

Республикасы Білім және ғылым министрінің 2011 жылғы 20 сәуірдегі № 152 

бұйрығы; Еуропалық жоғары білім кеңістігіндегі сапа кепілдігі жүйесінің 

стандарттары мен нұсқаулықтары; Қазақстан Республикасы Білім және ғылым 

министрінің «Білім берудің барлық деңгейлерінің мемлекеттік жалпыға міндетті білім 

беру стандарттарын бекіту туралы» 2018 жылғы 31 қазандағы № 604 бұйрығы; 
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің «Тиісті типтегі білім беру 

ұйымдары қызметінің үлгілік ережелерін бекіту туралы» 2018 жылғы 30 қазандағы № 

595 бұйрығы; Академиялық және басқарушылық тәуелсіздік жағдайындағы жоғары 

оқу орындарының жұмысына әдістемелік басшылық. Қазақстан Республикасы Білім 

және ғылым министрлігінің 2018 жылғы 27 желтоқсандағы 14-4 / 1369-1 хаты, 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 1.04.2020 жылғы № 123 

бұйрығы 

 «Пандемия кезінде оқу орындарында COVID-19 коронавирустық 

инфекциясының таралуын болдырмау жӛніндегі шараларды күшейту туралы» 

 1.2. Академиялық саясат - бұл қашықтықтан оқыту технологиялары аясында 

білім беруді жүзеге асыруға бағытталған білім беру қызметі саласындағы ережелер мен 

процедуралар 

 1.3. Академиялық саясат студенттерге, оқытушыларға, КеАҚ «СМУ»  

құрылымдық бӛлімшелерінің басшыларына, оқу процесін ұйымдастыруға, сонымен қатар 

кӛптеген мүдделі тараптарға арналған. 

1.4.Терминдер мен анықтамалар: 

 Multiple-choice questions (MCQ )- Бірнеше таңдау сұрақтары  - объективті 

бағалау нысаны, онда емтихан алушы тізім түрінде ұсынылған нұсқалардың 

ішінен тек бір дұрыс жауапты таңдауы қажет; 

 Multi-select questions (MSQ) -Кӛп таңдалған сұрақтар  - объективті бағалау 

нысаны, онда емтихан алушы тізім түрінде ұсынылған опциялар ішінен 

бірнеше дұрыс сұрақтарды таңдауы қажет.  

  Бакалавриат-тиісті білім беру бағдарламасы бойынша "бакалавр" 

дәрежесін бере отырып, кадрларды даярлауға бағытталған жоғары білім 

деңгейі, міндетті түрде 240 академиялық кредиттерді меңгере отырып; 

 Қашықтықтан оқыту (ҚО) - ақпараттық технологиялар (негізінен Интернет) 

немесе интерактивті қамтамасыз етудің басқа құралдары арқылы жүзеге 

асырылатын тәуелсіз оқыту нысаны;  

  Онлайн прокторинг – тұлғаны верификациялау және онлайн-емтихандарды ӛту 

нәтижелерін растау жүйесі 

 Проктор-емтихан алушы-онлайн-емтихан бақылауын жүзеге асыратын және 

академиялық адалдық қағидаттарын сақтауды қамтамасыз ететін бақылаушы;  
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 Жылдық қорытынды баға (бұдан әрі – ПҚБ) - "Жалпы медицина" мамандығының 

1-3 курс және "Стоматология", "Фармация", "Мейірбике ісі" мамандықтарының 1 

курс студенттері үшін курстан курсқа ӛту деңгейі 60% және одан жоғары 

 Пәннің қорытынды бағасы (бұдан әрі – ЖҚБ) - пән бойынша формативті (ФБ) 

және жиынтық бағалаудан (СБ) қалыптасатын білім алушының оқу жетістіктерінің 

орташа ӛлшенген бағасы; 

1.5 КеАҚ «Семей қаласының медициналық университеті» -де қашықтықтан оқытудың 

академиялық саясаты Ғылыми комитетпен 22.04.2010 жылы № 4 және Ғылыми кеңестің 

2020 жылғы 24 сәуірдегі № 9 шешімімен қаралып бекітілді. 

 

2.Қашықтан оқыту технологиясын (ҚOT) қолдану аясында оқытуды ұйымдастыру 

ережелері 

 2.1. Қашықтықтан оқыту технологияларын (ҚОТ) қолдану жағдайында оқытуды 

ұйымдастырудың негізгі міндеті мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру 

стандарттарының, оқу жоспарларының, типтік оқу бағдарламаларының орындалуын 

қамтамасыз ету, уақытты қысқартпау, бекітілген кадрлар тізіміне (рейтинг тізіміне) сәйкес 

мұғалімдердің жалақысын қамтамасыз ету; 

 2.1. Оқу кезеңінде студенттердің ішкі және сыртқы ұтқырлығы MUS-те 

тоқтатылады; 

 2.1. Пәндер мен модульдерді кейінгі кезеңдерге қалдыруға рұқсат етіледі, оған 

сәйкес қашықтықтан оқыту технологиялары негізінде оқу процесін ұйымдастыру мүмкін 

емес; 

 

  3. ҚеАҚ «СМУ» -де оқу процесін ұйымдастыру тәртібі 

   3.1. Оқу процесін ұйымдастыру белгіленген оқу жүктемесіне, оқу 

бағдарламаларына, жұмыс оқу жоспары мен оқу кестесіне сәйкес жүзеге 

асырылады.  

 3.2. КеАҚ «СМУ»-де ақпараттық және телекоммуникациялық технологиялар мен 

телекоммуникация құралдарын қолдана отырып оқыту жүргізеді, Мемлекеттік білім 

стандартына, оқу жоспары мен академиялық күнтізбеге сәйкес оқу бағдарламаларын іске 

асырады. Қажет болған жағдайда академиялық күнтізбеге, бағдарламалардың, оқу 

бағдарламаларының мазмұнына түзетулер енгізілуі мүмкін, бұл оқытудың икемді 

ұйымдастырушылық формасын құру қажеттілігінен туындаған. 

 3.3. Оқу процесін ұйымдастыру үшін оқу процесінің барлық қатысушыларына 

сабақтарды ӛткізуге арналған электронды платформаларға және басқа да электрондық 

кӛздерге қол жетімділік (дәрістер, видео дәрістер, теледидарлық дәрістер, ӛзіндік жұмыс, 

электронды журнал, чат сабақтары, веб-сыныптар және басқа да қажетті құралдар) қол 

жетімді. 
 

  4. Оқытушылар құрамының қашықтықтан оқыту кезеңіндегі ережелері  

 4.1. Қашықтан оқыту форматы студенттердің дербес дайындалуын білдіреді, олар 

үшін олар жеке жауап береді. Оқытушылар мен кафедра КЕЙПС -ке жүктелген 

материалдар мен сызбаларға жауап береді.  

 4.2. Бӛлімнің бастығы материалдардың уақытылы жүктелуіне және толықтығына 

жауап береді. 

 4.3. Топ мұғалімі Whatsap қосымшасында чат құрады және топтағы барлық 

студенттерді қамтиды. Бұл чат топ жұмысына пайдаланылады, мұнда топтың оқытушысы 

мен студенттеріне қатысты ұйымдастыру мәселелері шешіледі. Бұл қосымша арқылы 
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мұғалімдер студенттерге материалды жасау барысында кездескен мәселелер бойынша 

кеңес бере алады. 

 4.4. Бекітілген кестеге сәйкес сабақ барысында Whatsap қосымшасында 

Мұғалімнің мәртебесі «on-line» болады. Студент пен оқытушының ӛзара әрекеттестігі, 

академиялық үлгерімнің деңгейін жақсартуға ықпал ететін кеңестер студенттер мен алған 

білімнің сапасы, алған дағдылар осы чатта жүзеге асырылуы мүмкін. 

 4.5 Оқушы мен мұғалімнің уақытын оңтайландыру үшін сабақ барысында 

сұрақтар қойылуы мүмкін, ӛйткені мұғалімнің бұл уақыты студенттерге бӛлінген. 

Студенттер сонымен қатар осы уақыттан тыс уақытта чат туралы сұрақ қоя алады, бірақ 

содан кейін мұғалім оларға кез-келген бос уақытта жауап бере алады. 

 4.6. Сӛйлесу уақыты 08.00-ден 16.00-ге дейін (жұмыс уақыты) шектелген. Егер 

жоспарланған сабақ басқа уақытта болса (мысалы, 18.00-ге дейін), онда сӛйлесу сағаттары 

осы уақытқа сәйкес келеді. 

 4.7. Оқу процесі қажет болған жағдайда оқытушы мен топ Skype сеансын 

ұйымдастыра алады (Skype, WhatsApp топтық қоңырау, ұлғайту немесе басқа қосымшаны 

пайдалану). Студенттің скайп сессиясына қатыспауы ӛту болып саналады, бірақ 

практиканы қажет етпейді. Skype сессиясының уақыты - жоспарланған сабақтар кезінде. 

Басқа уақытта скайп сессиясын топ пен мұғалімнің келісімі бойынша ұйымдастыруға 

болады. Скайп сессиясының қажеттілігі оқытушы мен студенттердің қажеттіліктерімен 

анықталады және қажет емес. Skype сессиясы студенттер мен оқытушы «жұмыс істей» 

алатын кезде сұрақ-жауап үшін пікірталас алаңы ретінде қарастырылады. Қажет болған 

жағдайда мұғалім мен топ электрондық поштаны және басқа да байланыс құралдарын 

қолдана алады. 

 4.8. Мұғалім сабақ материалын игеру процесін мұғалім мен топтың жұмыс 

чатында бақылап отырады. 

 4.9. Қажет болған жағдайда мұғалім кестеге сәйкес сабақ барысында студенттерді 

ӛткен тақырыптарды ауызша сұрауға шақыра алады. Оқушылар мұғалімнің қоңырауына 

жауап беруі керек. Егер студент қандай да бір себептермен мұғалімнің қоңырауына жауап 

бере алмаса, онда ол оны бүгінгі күннің 18.00-ге дейін қайтадан шақыруға міндетті. Егер 

студент сұраққа қате жауап берсе немесе мұғалімді қайта шақырмаса, мұғалім мұны ӛзі 

жазады. Егер мұндай екі жағдай болса, мұғалім тәлімгер мен Мектепке осындай студент 

туралы хабарлайды. 

 4.10. Куратор студентпен қарым-қатынастың болмау себептерін анықтау үшін 

шаралар қолданады және қабылданған шаралар туралы мектепке (деканның орынбасары) 

хабарлайды. 
 

5. Сөйлесу тобының және оның ішіндегі оқытушының жұмысын бақылау 

қашықтықтан оқытуды бақылау 

  5.1 Студент үшін қашықтықтан оқыту үшін Интернетке қол жетімділікті 

қамтамасыз ету - ол орналасқан жерде студенттің міндеті. Студент Университеттің 

жатақханасында тұрған кезде Интернетке қосылуға жауапты болады. 

 5.2. Мұғалімдер топпен қашықтықтан оқыту чатында топ кураторы мен 

бақылаушы адамын қосуы керек. 

 5.3 Оқытушылар мен студенттер тобының курстарына кураторлар мен 

бақылаушыны қосу студенттердің белсенділігі мен жалпы қашықтықтан оқыту процесін 

бақылау мақсатында жүзеге асырылады. 

            5.4. Мониторинг мұғалімдердің педагогикалық жүктемесін бақылау үшін де, 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігіне жіберілген қашықтықтан оқыту 
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туралы есеп беру үшін материал жинау үшін де жүргізілуі керек (Қазақстан Республикасы 

Білім және ғылым министрлігінің 03.03.2010 жылғы № 108 бұйрығының 2-тармағы, 11-т.).                    

5.5. Мұғалім сабақ аяқталғаннан кейін студенттердің KEYPS-те болатындығын атап ӛтеді, 

оның қашықтықтан оқып жатқанына кӛз жеткізеді (қоңырауға қатысады және чатта 

белсенді жұмыс істейді). 

               5.6. Оқытушының негізгі міндеті - оқушылардың материалды ӛз бетінше игеру 

процесін бақылау. 

  5.7. Сӛйлесу жұмысы негізінен KEYPS-тегі кестеге сәйкес топтық жұмыс кезінде 

жүзеге асырылады. Мұғалім сӛйлесу жұмысын ӛз қалауы бойынша, белсенді жұмыс 

кезеңін пассивпен (студенттердің ӛз бетінше жұмыс істеуіне кететін уақыт) ауыстыра 

отырып ұйымдастыра алады. Сонымен бірге чатта белсенді жұмыс дегеніміз - мұғалімнің 

студенттердің сұрақтарына берген жауаптарын, оқушылардың мұғалімнің сұрақтарына 

берген жауаптарын, талқылау, түсіндіру, талқылау және т.б.  

Жұмыстың пассивті бӛлігінде оқушының мұғалімнің тапсырмасы бойынша уақыты, 

жаңаны ӛз бетінше оқып үйрену және ӛткен материалды жинақтау, формативті бағалауға 

дайындық және т.б. 

  5.8. Тәлімгер мен бақылаушы адамның бақылауы пассивті, оқу процесіне және 

оқытушының топ студенттерімен жұмысына араласпай жүзеге асырылады. 

  5.9. Чаттың белсенді және енжар бӛлігін ауыстыру ұсынылады. Алайда, 

сұхбаттасуда белсенді жұмыс кезінде оқытушы студенттердің сұрақтарына жауап беруге 

міндетті. 

 5.10. Бақылау жүргізетін адам чаттағы белсенді талқылауға, студенттердің 

сұрақтарына және оқытушылардың жауаптарына назар аударады.  

 5.11. Мұғалімнің студенттердің сұрақтарына жауабы (күннің соңына дейін) 

немесе сӛйлесудің енжарлығы жағдайында, бақылаушы адам бұл туралы бӛлім 

басшысына хабарлайды. Бұл жағдайда кафедра меңгерушісі чаттағы оқытушының 

жұмысын күшейту шараларын қабылдауы керек. 

береді. 

 5.11. Мұғалімнің студенттердің сұрақтарына жауабы (күннің соңына дейін) 

немесе сӛйлесудің енжарлығы жағдайында, бақылаушы адам бұл туралы бӛлім 

басшысына хабарлайды. Бұл жағдайда кафедра меңгерушісі чаттағы оқытушының 

жұмысын күшейту шараларын қабылдауы керек. 

 5.12. Топ кураторы ӛз тобындағы студенттердің он-лайн белсенділігін бақылайды 

және қажет болған жағдайда себептерді анықтап, түсіндірме жұмыстарын жүргізіп, 

студенттің онлайн-әрекетін жандандыру үшін әр студентке хабарласады. Куратор ӛзінің 

кураторлық тобының студенттерінің қашықтықтан оқытуға қатысуы үшін жауап5.13. Әр 

апта жұмада  

 15.00-ге дейін инспектор толтырылған есеп формасының Pdf-нұсқасын 

сканерлейді (№1 қосымша) мектеп деканының тиісті орынбасарларына электронды пошта 

арқылы жібереді. Жіберілетін файлдың атауында «мамандық_күні_ пәннің_күні» болуы 

керек. Мысалы, файлдың атауы - «OZ_1102_IKT_16.03-20.03.20». Декан орынбасары 

жинақты жүргізеді және мектеп деканына ақпарат береді. 

 

   6.Сабақты жіберу 
 

 6.1. Егер студент жалпы пәннің (комитеттің) 30% -дан кемі сабаққа қатыспаған 

болса, онда ол жиынтық емтиханға жіберілмейді және пәнді (комити) қайта тапсырады.         
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  6.2. Егер студент сабаққа қатыспау себептері бойынша пән бойынша (комити) 

30% -дан кем болса, онда ол жиынтық емтиханға жіберіледі. Сонымен бірге тӛмен балл 

алу қаупі артады. 

 6.3 Егер студент сабақтың себепсіз себептерімен сабаққа қатыспаған болса 

(комити), жіберілгендер санына қарамастан, жиынтық емтиханға жіберіледі. Бұл жағдайда 

студент емтихандарды пішімдеуден ӛтпеуі керек.  

 6.4 Егер студент техникалық себептер бойынша формативті бағалауды ӛткізіп 

жіберген болса (жарық ӛшірілген, байланыс жоқ және т.б.), онда ол тіркеушінің бас 

маманына whatsaр, sms хабарлама арқылы сол күні (курсын, емтихан ӛтетін күні) аты-

жӛнін кӛрсетуі керек. , топ, мамандық, қалыптастырушы  

 

емтихан модулі және себебі. Осы хабарлама негізінде Тіркеу кеңсесінің бас маманы 

кейіннен қайта есептеуді тағайындайды. 

 6.5 Егер қалыптастырушы емтиханды тапсыру күні мұндай хабарлама болмаса, 

онда келесі емтиханға қайта жіберілмейді және «0» болып қалады. 

  6.6 Сонымен қатар, қалыптастырушы емтиханнан босату студенттің кінәсінен 

(ұмытылған, білмеген және т.с.с.) немесе «0» деңгейіне қойылған құрметтемейтін 

себептермен орындалмайды. 

 

    7. Қалыптастырушы бағалау рәсімі 

 7.1 Жеке мәліметтерді пайдаланып жүйеге кіріңіз (логин - ЖСН, пароль - жеке 

орнатылады). 

 7.2. Сабақ кестесіне ӛтіңіз (Оқу іс-әрекеттері> Сабақ кестесі). 

 7.3. Ағымдағы күнді тауып, тақырыппен түрлі-түсті блокты нұқыңыз. 

 7.4. Барлық деңгейдегі барлық оқу тапсырмаларын, сонымен бірге оларға 

үлестірмелі материалдарды, видео / аудио дәрістерді және басқа материалдарды оқып-

үйрену. 

 7.5. Белгілі бір күні жалпы қабылданған нұсқауларға сәйкес формативті 

емтиханға барыңыз. 

 7.6. Пән бойынша қалыптастырушы емтихандардың кестесіне сәйкес, 

қалыптастырушы емтихандарды офис тіркеушісі немесе оқытушылар ағымдағы күннің 00: 

00-ден 23: 59-ға дейін дербес тағайындайды. 

 7.7 Электрондық тестілеуді аяқтауға 24 сағат беріледі. Осы кезеңде студент ӛзіне 

ыңғайлы кез-келген уақытта жүйеге кіре алады, тест тапсырады немесе бұрын берілген 

жауаптарды толықтыра алады 

 7.8. Пәнді қашықтықтан оқу кезеңінде студент барлық белгіленген форматтағы 

емтихандарды тапсыруға міндетті. Олай болмаған жағдайда студент жиынтық емтиханға 

жіберілмейді. 

 7.9. Қашықтықтан оқыту және қалыптастырушы емтихандар кезеңінде KEYPS 

жүйесінде авторизациялауды бақылауды күшейту шаралары енгізілген күн мен уақытты, 

жүйеде пайдалану уақытын, емтиханға рұқсат берген пайдаланушыны сәйкестендіруге 

мүмкіндік беретін басқа жүйелік ақпаратты тіркеумен енгізіледі.  

 7.10. Басқа адамға формативті емтихандарды тапсыру фактілері тіркеледі, ал 

бұзушылыққа қатысушылар университеттің ішкі ережелеріне және академиялық адалдық 

қағидаларына сәйкес жазаланады. 

 7.11. Пәннің қорытынды бағасы (ЖҚБ) келесі формула бойынша есептеледі: 
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Пәннің қорытынды бағасы = қалыптастырушы емтихан бағасы (30%) + жиынтық 

емтихан бағасы (70%) 

 7.12. «Жалпы медицина» мамандығының 4-7 курс студенттері үшін қашықтықтан 

оқыту кезеңінде қалыптастырушы бағалауды есептеу формуласына түзетулер енгізілді. 

Қалыптастырушы емтихан екі бӛлімнен тұрады: KEYPS жүйесінде тестілеу және 

оқушының дайындығын бағалау. Қалыптастырушы емтихандар балы келесі формула 

бойынша есептеледі: 

Қалыптастырушы емтиханды бағалау (30%) = студенттердің дайындығын бағалау (15%) + 

KEYPS-те қалыптастырушы тестілеудің орташа бағасы (15%) 

 7.12.1 Студенттердің дайындығын бағалау үш тармақтан тұратын KEYPS тексеру 

парағында жүргізіледі: 

1. Оқушының сабаққа дайындығы - бағалау шкаласы 1-10 балл. 

2. Сабақтың тақырыбын талқылау кезіндегі оқушының белсенділігі - 1-10 баллдық 

рейтинг шкаласы. 

3. Әр оқушының пікірталасындағы тиімділік дәрежесі 1-10 баллды құрайды. 

 7.12.2. Осы тармақтарға сәйкес топтағы әр оқушыны мұғалім тестілеуді 

форматтау алдында бір рет бағалайды (форматтауды бағалау арасындағы барлық кезең 

үшін). Бұл жағдайда, бағалауды жеке педагогикалық тәжірибеге және оқушыға қатысты 

субъективті пікірге сүйене отырып, оқытушы сабақ барысында CBL сабақтарында 

жүргізеді. 

 7.12.3 Бұл бағалау барлық пәндер бойынша (дәліз және цикл) ӛткізіледі. ПОҚ 

студенттерінің дайындықтарын бағалау туралы қосымша бейне. 

 7.13. 1-3 курс студенттері үшін қашықтықтан оқыту кезеңінде формативті 

бағалауды есептеу формуласы ӛзгеріссіз қалады және келесі формула бойынша 

есептеледі: 

 

Қалыптастырушы бағалау (30%) (1-3 курс) = KEYPS жүйесінде қалыптастырушы 

тестілеудің орташа бағасы 

 

 7.14 Қажет болған жағдайда кафедралар мен пәндер директорлары білім беру 

бағдарламалары комитеті бекіткеннен кейін 7.12 және 7.13 тармақтарда кӛрсетілгеннен 

басқа курстардағы қалыптастырушы емтиханды бағалауға студенттердің дайындығын 

бағалауды қамтуы мүмкін. 

 7.15. Қалыптастырушы тестілеу (FT) KEYPS кестесіне сәйкес ӛткізіледі. 

 

Тіркеу кеңсесі қызметкерлеріне арналған тестілеу форматының алгоритмі 1-кестеде 

келтірілген. 

1-кесте 

Күні  

 

 

Қатысушы 
Кезеңі 

 

Бастал

ыуы 
Соңы Түсініктеме 
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ФТ 1-

ші күні 

кеңсе 

қабылдаушы

сы 

 

Білім алушы үшін 

формативті тестілеуді ашу 

  21:00  

 қатынауды ашу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОҚ үшін формативті тестілеу алгоритмі 2-кестеде кӛрсетілген. 

         2-кесте 
Күні  

 

 

Қатысушы Кезеңі 
Бастал

ыуы 
Соңы Түсініктеме 

ФТ-ге 

дейін 3 

күн 

бұрын 

оқытушы 

KEYPS формативті 

тестілеу мәселелерін 

енгізу 

  21:00  

 Формативті 

тестілеуден кем 

дегенде үш күн 

бұрын 

оқытушылар 

KEYPS-ға 

сұрақтар енгізуі 

тиіс 

 

 

Білім алушыларға арналған формативті тестілеу алгоритмі 3-кестеде кӛрсетілген. 

         3-кесте 
Күні  

 

 

Қатысушы Кезеңі 
Бастал

ыуы 
Соңы Түсініктеме 

ФТ-ге 

дейін 3 

күн 

бұрын 

оқытушы 

Формативті тестілеуден 

ӛту 
0:00  23:59  

 Кіру, шешу, 

қойылған 

жауаптарды 

ӛзгерту мүмкін 
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 7.16. Формативті тестілеу бір рет ӛткізіледі. Формативті тестілеу үшін алынған 

баға пысықталмайды, кӛтерілмейді. Білім алушылар мүмкіндігінше ең жоғары балл алуға 

ұмтылуы тиіс. Ол үшін формативті тестілеуден ӛту уақыты 24 сағатқа дейін ұлғайтылды, 

ол кезде білім алушы сұрақтарға жауап бере алады және қажет болған жағдайда түзету 

енгізе алады. Формативті тестілеу бойынша білім алушының нақты алған бағасы KEYPS-

те белгіленеді. 

 7.17 Формативті бағалаудың ӛзі бағалау құралы ретінде ғана емес, сонымен қатар 

24 сағат ішінде студенттер мен сұрақтар ұсынылған кезде оқыту әдісі ретінде де 

бағалануы керек. 

 7.18. Материалды меңгеру және жоғары баллға формативті бағалауды тапсыру, 

студенттің жиынтық бағалауды дұрыс тапсыру мүмкіндігін арттырады, бірақ соңғысы 

толық кепілдік бермейді! 

 

  8. МДҰ жағдайында жиынтық емтихан (бакалавриат) 

 8.1 Қашықтықтан білім беру жағдайында жиынтық емтихандарды ӛткізу белгілі 

бір талаптар қояды, мысалы, автоматты немесе синхронды проекторинг шарттарын 

орындау. 

 8.2 Прокторинг жүйесінің негізгі міндеті-пайдаланушының веб-камерасына, 

микрофонына және жұмыс үстеліне кіру арқылы автоматты немесе жартылай автоматты 

режимде емтихан Регламентінің сақталуын растау, бұл нақты бақылаушы (проктор) 

сияқты, біздің жағдайда емтихан алушы-оқытушы, емтиханға тапсырушының физикалық 

қатысуымен. 

 8.3 Проекторингті жүзеге асыру бойынша толық нұсқаулықты сандық 

технологиялар бӛлімі әзірлейді. Оқыту семинарлары мен тренингтер ӛткізілетін болады. 

Прокторинг мәнін түсіндіруге сілтемелер: 

https://www.coursera.org/lecture/howtomooc/liektsiia-proktoringh-yfbRl 

 8.4 Жиынтық емтихандар әр циклдік немесе дәліздік пән, клеркшип үшін кафедра 

(немесе пән директорлары) әзірлеген пішімде ӛткізіледі. Жиынтық емтиханның теориялық 

және практикалық бӛлігінің пайыздық үлесі ӛзгеріссіз қалады, яғни кафедра ҚОТ - ға 

дейін мәлімдегеніндей (қосымша 1-мектептер әзірлейтін болады). 

 8.5 Білім алушыларға арналған бекітілген емтихан кестесі WhatsApp, Telegram 

тарату арқылы ресми сайтта ұсынылады. Жауапкершілік мектеп декандарының 

орынбасарларына жүктеледі. Қосымша жауаптылар/ коммити директорлары оны KEYPS 

кестесінде орналастырады. 

 8.6 Жиынтық емтихан компьютерлік тестілеуден, құрылымдалған ауызша 

емтиханнан, жазбаша жұмыстан немесе олардың комбинациясынан тұруы мүмкін. 

Кезеңдердің бірі сессияға шығарылуы мүмкін, екіншісі цикл соңында (соңғы сабақта) 

тапсырылуы мүмкін. Басқа нұсқа цикл соңында 2 кезең ӛткізу болып табылады. Жиынтық 

емтиханды ӛткізу нұсқасын пән директоры кафедралармен бірлесе отырып 

(Интеграцияланған бағдарлама) немесе кафедра (интеграцияланған емес Бағдарлама) 

таңдайды, ол міндетті түрде мектеп деканымен келісіледі. 

 8.7 Егер пәнде емтиханның практикалық бӛлігі құрылымдалған ауызша емтихан 

кезінде бағалануы мүмкін емес практикалық дағдылардан тұрса, арнайы құрал-

жабдықтарды талап етсе, онда емтиханның бұл бӛлігі келесі оқу жылына (алдын ала 

adaptation week) күндізгі оқу түрі мүмкін болатын кезде бітіруші емес курстардың білім 

алушылары үшін ауыстырылады. Сонда ол жеке комиссия түрінде рәсімделеді, ол жеке 

бағаланады (бұл тәуелсіз пән болады) және оның нәтижесі келесі оқу жылының қысқы 

шәкіртақысын тағайындауға әсер етеді. 
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 8.8 кезең-компьютерлік тестілеу. 

 8.8.1 Осы кезеңге MCQ, MSQ форматындағы 50 сұрақ шығарылады. Тесттер 

ӛткен тақырыптардың блюпринтінен high және middle level деңгейіне сәйкес оқыту 

міндеттеріне сәйкес жасалады. Блюпринтте жоқ оқыту міндеттері бойынша тест 

тапсырмалары жіберілмейді. 

 8.8.2 Проекторинг осы кезеңде уақыт бойынша шектеу (time pressure), сондай-ақ 

негізінен MCQ, MSQ форматындағы мәселелерді қолдану, жұптарды іріктеу болып 

табылады. Компьютерлік тестілеуді тапсыру үшін берілетін уақыт туралы қосымша 

(прокторинг талаптарын ескере отырып) хабарланатын болады. 

 

  8.9 кезең – құрылымдалған ауызша емтихан. 

 8.9.1. Форматындағы жиынтық емтиханның екінші кезеңін іске асыру үшін 

студентке де, оқытушыға да дербес компьютер немесе ноутбук және сенімді интернет 

қажет. Дербес компьютер веб-камерамен, микрофонмен және колонкалармен (құлаққап) 

жабдықталуы тиіс. Ноутбукте камера мен микрофон жұмыс істеу керек. Егер 

қашықтықтан оқыту кезеңінде байланыс деңгейі әлсіз болса, онда білім алушы екінші 

кезеңде сапалы интернет болуын алдын ала ойлауы тиіс. Бұл жиынтық емтиханның осы 

кезеңін тапсыру үшін 2 міндетті талап! 

 8.9.2 Автоматтандырылған проекторинг есептен шығаруды болдырмау үшін 

арнайы бағдарламалық қамтамасыз ету кӛмегімен жүзеге асырылады (cheating). 

 8.9.3 Емтихан кезінде білім алушы барлық уақытта камераның алдында болуы 

тиіс. Білім алушыға бетті бұруға, камераның кӛру алаңынан кетуге, басын бұруға, 

компьютер мен камераның экранынан кӛрінуге, сұраққа жауап іздеу үшін басқа 

құрылғыларды пайдалануға (немесе қойындыларды ашуға) тыйым салынады. Сондай-ақ 

емтихан тапсырылатын бӛлмеде бӛгде адамның болуына тыйым салынады. 

 8.9.4 Білім алушы тапсырма алған соң, ол қажет болған жағдайда 1-2 минут 

дайындалып, жауап бере бастайды. Осы 1-2 минут ішінде сұраққа барлық жауап жазудың 

қажеті жоқ, ал білім алушы жауап беретін жауап жоспарын бекіту қажет. Бұл ретте жауап 

жоспары таза қағаз парағына қаламмен жазылуы мүмкін, ол жауап берер алдында білім 

алушы емтихан алушыға кӛрсетеді. Бұл жауап жоспары алдын ала дайындалмағанына кӛз 

жеткізу үшін жүргізіледі. 

 8.9.5 Кезең ауызша құрылымдалған емтиханның чек-парағы немесе Объективті 

құрылымдалған клиникалық емтихан , Объективті құрылымдалған практикалық 

емтихан  ұсынылған кейстерді шешу бойынша когнитивті дағдыларды бағалауды 

кӛздейді. Соңғы жағдайда, кейс виртуалды болады немесе кейс оқытушы ретінде әрекет 

ететін стандартталған пациентпен (СП) болады. Билеттегі кейстер санын координаторлар 

кафедралармен бірге ӛз бетінше орнатады, бірақ ең аз дегенде бір билетте 2 кейс. Негізгі 

мақсаты – билеттердің бірқалыпты күрделілігін сақтау. Әрбір кейсті "бір кейс - бір чек-

Парақ"принципі бойынша бағалай отырып, бір емтихан алушы қабылдайды. Емтихан 

алушы студенттерді онлайн платформа (BBB) немесе zoom, немесе басқа да қолайлы 

қосымша арқылы жүйелі түрде қосады. Интеграцияланған пәнді (1-3 курс) тапсырған 

кезде жауапты барлық емтихан алушылар қабылдайды және алқалы түрде чек-Парақ 

толтырады. 4-5 курста клиникалық пәнді, интеграцияланбаған теориялық пәнді тапсырған 

кезде жауапты бір емтихан алушы қабылдайды және ӛзінің чек-парағын толтырады. 

 8.9.6 Кейстер оқытылып жатқан тақырыптардың блюпринттерінен оқыту 

міндеттеріне сәйкес құрастырылады. Блюпринтте жоқ оқыту міндеттері бойынша 

кейстерге жол берілмейді. 
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 8.9.7 Топ студенттерін қосуды оқытушы (емтихан алушы) ӛз бетінше жүзеге 

асырады. Студенттерді қосу тәртібін емтихан алушы да ӛз бетінше реттейді. Қажет болған 

жағдайда студенттердің емтихан тапсыру тәртібіне рандомизациясын жүргізуге болады. 

Кафедраларға ықтимал техникалық мәселелерді болдырмау үшін әр студентпен алдын ала 

Байланыс тексеруді жүргізу ұсынылады. Емтихан алдындағы кеңестерде студенттермен 

проекторинг жұмыстарын жүргізу қажет. Бұл оқытушы мен студенттерге жоғары 

деңгейде емтихан ӛткізуге мүмкіндік береді 

 8.9.8 Жиынтық емтиханның осы кезеңінде синхронды проекторинг келесі: 

1. Білім алушы ӛзінің аты-жӛнін, тобын, курсын, мамандығын, емтиханын тапсырады. 

2. Білім алушы камераға оның жеке басын куәландыратын құжатты кӛрсетеді. 

3. Білім алушы веб-камераны 360 градусқа бұру арқылы ӛз бӛлмесін кӛрсетеді. Егер бұл 

ноутбук болса, студент ноутбук бұрып, бӛлмені кӛрсетеді. Оқытушы бӛлмеде ешкім жоқ, 

білім алушы бір екеніне кӛз жеткізеді. 

4. Білім алушы үстел кӛрсетеді, артық ештеңе жоқ, тек рұқсат етілген нәрсе – қалам, таза 

парақ, компьютер. 

5. Білім алушы компьютердегі жұмыс үстелін экранды кӛрсету арқылы кӛрсетеді-емтихан 

алушы жиынтық емтихан тапсыру үшін талап етілетін қойындылардан басқа, барлық 

қойындылардың жабық екеніне кӛз жеткізеді. 

6. Студент жауап беру кезінде камера алаңында болуы тиіс, және де емтихан алушы 

емтихан тапсырушының бетін ғана емес, оның қолын cheating үшін пайдалануды 

болдырмау үшін кӛруі тиіс 

 8.9.9 Ауызша құрылымдалған емтихан аяқталғаннан кейін студентке чек-

парақтан алынған баға жарияланады және қажет болған жағдайда емтихан алушыдан 

қысқа кері байланыс беріледі. 

 8.9.10 Құрылымдық ауызша емтиханды тапсыру кезінде студентті емтихан 

қабылдаушыға қосқан сәттен бастап аяқталғанға дейін бейнежазба жүргізіледі. Бұл 

бейнежазба апелляция кезінде қолданылады (егер ол болса). 

 8.10 Жазбаша жұмысты тексеру 

 8.10.1 Бұл формат пән соңында білім алушылар ӛздерінің "ӛнімін"дайындайтын 

пәндерде қолданылуы мүмкін. Бұл әдеби шолу, мақала (ғылыми басылым), жоспарланған 

зерттеу хаттамасы, қандай да бір жобаның ХАТТАМАСЫ және т.б., яғни білім алушы 

ӛзінің интеллектуалдық еңбегімен жасайтын "ӛнім" болуы мүмкін. 

 8.10.2 Осы форматты қолдану үшін міндетті шарт: 

1. "Антиплагиат" кірме мәтінді тексеру жүйесі арқылы жазбаша жұмысты тексеру»; 

2. Осы жұмысты тексеретін емтихан алушыларды "кӛздеу" ; 

1. "Антиплагиат" кірме мәтінді тексеру жүйесі арқылы жазбаша жұмысты тексеру»; 

2. Осы жұмысты тексеретін емтихан алушыларды "кӛздеу" ; 

3. Емтихан алушы - емтихандардың тәуелсіздігін олар оқытпаған білім алушылардың 

жұмысын тексерулері тиіс, яғни бастапқыда "ӛніммен"таныс емес. 

4. Бағалаудың алқалылығы-кем дегенде 2 оқытушы бір-біріне қарамастан жұмысты 

тексереді, ӛзінің бағасын KEYPS-ке чек парағы бойынша қояды. Бұдан әрі KEYPS 

емтихан алушылардың бағасынан орташа бағаны шығарады. 

 8.10.3 "Антиплагиат" тексеру жүйесі арқылы жазбаша жұмысты тексеру 

бойынша ӛлшемдер, талаптар "Антиплагиат"бағдарламасы туралы ережеде сипатталған. 

 8.10.4 Жоғарыда кӛрсетілген шарттар Академиялық адалдық шарттарын 

орындауға мүмкіндік береді. 

 8.10.5 Кафедралар, пән директорлары, үйлестірушілер Академиялық адалдық пен 

ашықтықты арттыратын процедураларды қосымша қолдана алады. 
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 8.11 Билеттерді Рандомдау 

 8.11.1 Кейстер жинағы бар Билет студенттерге рандомизацияланған (кездейсоқ 

түрде) бӛлінеді. Кафедрада қызметкерлер арасынан рандомизацияға жауапты тұлғаны 

анықтау қажет. Бұл адам рандомизация процедурасының дұрыс жүргізілуіне және оның 

құпиялылығына жауап береді. 

 8.11.2 Рандомизация кездейсоқ сандардың онлайн генераторларының кӛмегімен 

жүргізіледі: 

• https://random.org (ағылш нұсқасы) 

• https://randstuff.ru/number/ 

• https://randomus.ru/ 

• https://generator-online.com/numbers/ 

• https://calculator888.ru/generator-sluchajnyh-chisel/ 

 8.11.3 Кафедралар рандомизацияны ӛз бетінше жүргізеді. Рандомизацияны ӛткізу 

бойынша растайтын құжаттар кафедрада 1 жыл сақталады және қажет болған жағдайда 

ұсынылуы тиіс. 

 8.11.4 Рандомизация келесі үшін қолданылуы мүмкін: 

1. Студенттер арасында билет бӛлу міндетті 

2. Емтихан алушы мен емтихан тапсырушыларды бӛлу-кафедра қалауы бойынша 

3. Студенттердің топ ішінде емтихан тапсыру тәртібін бӛлу (лектің ішінде) - 

кафедралардың қарауына 

 8.11.5 Бастапқыда кафедрада емтихан тапсырушылар тізімі құрылады. Одан әрі 

нӛмірлері бойынша билеттер тізімі жасалады. Содан кейін рандомизацияға жауапты тұлға 

(кафедрадан) кездейсоқ сандардың генераторының кӛмегімен кездейсоқ сандардың 

тізбектілігі қалыптасады. Бұл қатардың әрбір саны билет нӛміріне сәйкес келеді. Жауапты 

тұлға білім алушылар тізіміне қатардан алынған санды біріншісінен соңғысына дейін рет-

ретімен, рұқсаттамасыз қояды. 

 8.11.6 Егер білім алушылардың саны билет санынан кӛп болса, онда 

рандомизация рәсімін қайталауға болады. 

 8.11.7 Егер білім алушылар емтиханды әр күндері тапсырса, онда 

рандомизацияны әр күнге жүргізеді (қажет болған жағдайда әр ағынға). 

 8.12 Онлайн емтихан кезінде академиялық адалдықты қамтамасыз ету 

 8.12.1 Прокторинг жүйесін енгізу жиынтық емтихандарды тапсырудың 

академиялық адалдығын сақтауға мүмкіндік береді. Ол сессия кезінде академиялық 

адалдықты қамтамасыз ету үшін негізгі шара болып табылады. 

 8.12.2 Сонымен қатар, студенттердің жауаптарының бейнежазбалары 

рандомизацияланады (іріктеп, жаппай емес). Іріктемелі тексерудің мақсаты-емтихан 

тапсырудың шынайылығына, контентке емес, жауаптың дұрыстығына, емтихан тапсыру 

кезінде cheating-тың жоқтығына кӛз жеткізу. Бұл шара проекторингке қосымша болып 

табылады. 

 8.12.3 Жиынтық бағалаудан ӛту кезінде: интернетті (сұрақ/кейс бойынша 

ақпаратты іздеу үшін бӛгде қосымшаларды пайдалану), ұялы телефондарды, 

смартфондарды, планшеттерді, smart-сағаттарды және басқа да электрондық 

құрылғыларды (сұрақ/кейс бойынша ақпаратты іздеу үшін); конспектілерді, 

шпаргалкаларды және басқа да ақпарат тасығыштарды; осы уақытта бӛлмеде сұрақ/кейс 

бойынша ақпаратты іздеуге кӛмек кӛрсететін бӛгде адамдардың болуына қатаң тыйым 

салынады. 

 8.12.4 Емтихан алушы (Проктор) Кӛрсетілген фактілерді анықтаған жағдайда 

Академиялық адалдық саясатын бұзғаны үшін студентті емтиханнан шығару туралы 
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электрондық акт жасайды, кейіннен емтихан нәтижелерінің күшін жояды және "0"бағасын 

қояды. 

 8.12.5 Емтихан кезінде басқа студентке немесе басқа студенттің есеп жазбасын 

басқа қолданғанда, емтиханнан шығару туралы акт жасалып, екі студенттен нәтиже 

жойылады. 

 8.12.6 Егер студент академиялық адалдықты бұзғаны үшін жиынтық бағалаудан 

алынып тасталса, онда студент жиынтық бағалаудың келесі кезеңдеріне жіберілмейді 

және пән/коммити/клеркшип бойынша жазғы ақылы семестрде қалады. Бұл ретте 

материалдар оқытушы мен студенттің академиялық адалдығы туралы мәселені шешу 

және оларға қатысты ықпал ету шараларын шығару үшін сыбайлас жемқорлыққа қарсы 

комитетке беріледі. 

 8.13.Білім алушының жиынтық емтиханнан (стационарлық емделуде болуы, 

тӛтенше сипаттағы оқиғалар: дүлей апаттар, авариялар және басқалар) ӛтуінің дәлелді 

себебі болған жағдайда топ старостасы немесе куратор бір тәулік ішінде 

тәртіп/коммити/клеркшипа және мектеп директорына кез келген қол жетімді тәсілмен 

(телефон арқылы және т. б.) болған оқиға туралы үш күн мерзімде хабарлауға міндетті. 

Бұл жағдайда білім алушыға деканның ӛкімімен офис регистратормен бірге емтихан 

тапсырудың жеке кестесі белгіленеді. 

 8.14 Апелляция беру және ӛткізу ережелері 

 8.14.1 Жиынтық емтихан нәтижесімен келіспеген білім алушы келесі жұмыс күні 

сағат 12.00 – ден кешіктірмей бас маман-Тіркеуші атына апелляциялық ӛтініш береді (2-

қосымша). 

 8.14.2 Білім алушының қолы қойылған ӛтініштің сканерленген нұсқау КЕАҚ 

«СМУ» тіркеу офисінің электрондық мекен-жайына жіберіледі: registrar@nao-mus.kz 

ескерту. 

 8.14.3 Апелляция . 

Егер білім алушы ӛтінішінде сұрақтың дұрыс еместігін немесе оның блюпринттерден 

оқыту міндеттеріне сәйкес еместігін кӛрсетсе ғана қаралады. 

 8.14.4. Жиынтық емтиханнан кейін сағат 12.00 - ден кейін Офис-тіркеуші маманы 

апелляция берген білім алушылардың тізімін жасайды және бір кӛшірмесін тиісті 

мектепке береді. 

 8.14.5 Басқарма Тӛрағасының – Ректордың бұйрығымен басқарма тӛрағасының 

академиялық жұмыс жӛніндегі орынбасары, тиісті мектеп деканы, Сыбайлас жемқорлыққа 

қарсы комитет мүшесі, студенттік ӛзін-ӛзі басқару ӛкілдері бар апелляциялық комиссия 

құрылады. Сондай-ақ комиссия жұмысына коммитти/пән директоры, комитти/пән 

бойынша оқытушы, осы мәселені жиынтық емтиханда қабылдаған. 

 8.14.6.Коммитти/пән директорына, коммитти/пән бойынша оқытушыға, осы 

мәселені жиынтық емтиханда қабылдаған апелляцияны ӛткізу күні туралы хабарлау үшін 

жауапкершілік Тіркеуші-офиске; Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комитеттің мүшесіне, 

студенттік ӛзін-ӛзі басқару ӛкілдеріне және білім алушыларға – мектептерге жүктеледі. 

 8.14.7 Тіркеуші Офис апелляция ӛткізілетін күнге барлық қажетті құжаттарды 

(емтихан парақтары немесе жиынтық емтихан нәтижелері бар ведомостар, сондай-ақ 

апелляциялық ведомостар) дайындайды. 

 8.14.8 Апелляциялық комиссия отырысы кезінде чек-парақтардың мазмұны, білім 

алушылардың жауап парақтарының (бар болса) және білім алушының жауаптарынан 

бейнежазба қарастырылады, апелляциялық ӛтініште кӛрсетілген әрбір тармақты талдайды. 
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 8.14.9 Комиссия алқалы түрде шешім қабылдайды. Қажет болған жағдайда 

апелляциялық комиссия арыздың нюанстарын анықтау үшін апелляция берген білім 

алушымен Zoom-сессиясын ӛткізе алады. 

 8.14.10 Апелляциялық комиссияның жұмысы аяқталғаннан кейін жауапты хатшы 

қаралған ӛтініштер мен әрбір шешім бойынша шығарылған шешімдердің санын кӛрсете 

отырып, апелляциялық комиссия отырысының хаттамасын жасайды. Отырыс 

хаттамасының бір электрондық данасы Сыбайлас жемқорлыққа қарсы Комитеттің 

тӛрағасына беріледі, екіншісі (электрондық) Тіркеуші офисінде 1 жыл бойы сақталады, 

содан кейін мұрағатқа тапсырылады. 

 8.14.11 Апелляциялық ӛтініш берген білім алушы апелляциялық комиссияның 

шешімі туралы жауапты хатшыға хабарлайды. 

 8.15 КЕАҚ"СМУ"  сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясатының айқындылығын 

және сақталуын қамтамасыз ету, сондай-ақ жоғары оқу орнына дейінгі білім беру 

жағдайында медициналық білім беру сапасын арттыру мақсатында жылдық емтихан 

аяқталғаннан кейін білім алушыларға МЕ ұйымының қанағаттануына сауалнама 

жүргізіледі. Білім алушылардан кері байланыс үшін жауапкершілік МБСББ-ге жүктеледі. 

    9. Жылдық емтихан 

 9.1 Жылдық емтихан (ЖЕ) қорытынды емтихан болып табылады және "Жалпы 

медицина" мамандығының 1-3 курс және "Стоматология", "Фармация", "Мейірбике 

ісі" мамандықтарының 1 курс білім алушыларының ағымдағы оқу жылында алған 

білімін бақылауға арналған. МЕ негізгі мақсаты-медициналық университетте оқуды 

жалғастыру үшін жеткілікті білімі бар және қайта оқу курсына бара алмайтын 

студенттерді анықтау. 

 9.2 МЕ-ге ағымдағы академиялық қарызы бар білім алушылар жіберілмейді. 

Мұндай білім алушылар жеке кесте бойынша академиялық қарызы жойылғаннан кейін 

МЕтапсырады. 

 9.3 "Жалпы медицина" мамандығының 1-3 курс және "Стоматология", 

"Фармация", "Мейірбике ісі" мамандықтарының 1 курс студенттері үшін келесі ережелер 

белгіленеді: егер әрбір пәннің қорытынды бағасы жылдық емтиханға енген (3 қосымша) 

базалық және бейінді пәндер үшін курста 80% - ға тең немесе жоғары болса, онда студент 

МЕ-ді тапсырмайды, себебі оның пән бойынша баға қорытындысы бойынша жетістіктері 

табысты болып саналады. Кем дегенде коммити/пәннен жылдық емтиханға енген (3 

қосымша) 80% жинаған студенттер (жалпы білім беретін пәндер блогынан басқа) МЕ 

тапсырады, одан кейін жылдық қорытынды баға (ЖҚБ) саналады. 

 9.4 ЖҚБ 1 – қосымшаға сәйкес базалық және бейіндік пәндер үшін орташа 

ӛлшенген бағадан, оның үлес салмағы – 60% және жылдық емтиханның бағасы (   ) - 

40% тұрады. ЖҚБ -ны келесі талаптарға сәйкес дӛңгелектеу мүмкін: 59,49 және одан 

тӛмен-59; 59,50 және одан жоғары – 60 баллға дейін. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Некоммерческое Акционерное Общество 

«Медицинский университет Семей» 

ИНТЕГРИРОВАННАЯ  СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА 

АКАДЕМИЧЕСКАЯ  ПОЛИТИКА ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 
В НАО «МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ СЕМЕЙ» 

G-041.03.32-2020 Ред.01 от 27.04.2020 г. Страница  15   из 28 

 

 

 

    
∑(     )     

∑ 
 (       ) 

мұнда ЖҚБ- жылдық қорытынды баға, ПҚБ-пәннің қорытынды бағасы, к-пән кредиттері, 

ММС - жылдық емтихан бағасы 

 

 9.5 ПҚБ - пән бойынша формативті (ФБ) және жиынтық бағалаудан (СО) 

қалыптасатын және келесі формула бойынша есептелетін білім алушының оқу 

жетістіктерінің орташа ӛлшенген бағасы: ПҚБ = ФБ * 0,3+СБ * 0,7 

 9.6 МБ негізінде білім алушыларды келесі оқу курсына ауыстыру жүзеге 

асырылады. Қарастырылып отырған курстарда курстан курсқа ауысу критериі 60 баллға 

тең және одан жоғары ЖҚБ болып табылады. 

 9.7 егер ЖҚБ 60% - дан кем болса, онда студент жылдық емтиханды қайта 

тапсыруға міндетті. Егер білім алушы қайта тапсырудан кейін жылдық бағаның 60% - ын 

ала алмаса, студент жылдық оқу бағдарламасын игермеген болып саналады, мемлекеттік 

гранттан айырылады және оқудан шығарылады немесе курс бағдарламасын ақылы негізде 

қайта меңгеруге құқылы. 

 9.8.2019-2020 оқу жылында 4 курс ЖП, 2-3 курс МІ, 2-4 курс Фармация, 2-4 курс 

Стоматология, 2-4 курс аралық аттестаттау (жазғы сессия) кезеңінде емтихандарды сәтті 

тапсыру бағдарламаның мақсаты болып табылады. Курстан курсқа ауысу критерийі ЖАБ 

(жылдық аудару балы), ПҚБ орташа ӛлшенген бағасы болып табылады, ол 60 және одан 

жоғары баллды құрайды. 

 9.9 Жылдық емтихан форматы. 

 9.9.1 Автоматты проекторинг болған жағдайда тестілеу. 

 9.9.1.1 Осы кезеңге MCQ, MSQ форматындағы 80-100 сұрақ, жұп таңдау 

шығарылады. Тесттер ӛткен тақырыптардың блюпринтінен high және middle level 

деңгейіне сәйкес оқыту міндеттеріне сәйкес жасалады. Блюпринтте жоқ оқыту міндеттері 

бойынша тест тапсырмалары жіберілмейді. 

 9.9.1.2 Коммитти/пән директорларынан жылдық емтиханға берілетін сұрақтар 

мен тестілер саны коммитти / пәндегі кредиттер санына байланысты ӛзгеріп 

отырады. 

 9.9.2 Автоматты проекторинг болмаған жағдайда құрылымдалған ауызша 

емтихан. 

 9.9.2.1 Білімнің когнитивті саласын бағалау үшін қолданылады және емтихан 

алушыға білім алушылардың тереңдігін, сондай-ақ оларды дәл және сауатты білдіру 

қабілетін зерттеуге мүмкіндік береді. 

 9.9.2.2 Емтихандағы ауызша жауап нақты құрылымдалуы тиіс (чек-Парақ 

бойынша). Чек-парақтарды коммитти директорлары (интеграцияланған бағдарламада) 

немесе пән директорлары (интеграцияланбаған бағдарламада) дайындауы тиіс. 

 9.10 Құрылымдық ауызша емтихан форматында жылдық емтиханды 

ұйымдастыру. 

 9.10.1. МДҰ форматындағы жылдық емтихан "online" режимінде қашықтықтан 

емтихандарды ӛткізу арқылы іске асырылады, бұл ретте студентке де, оқытушыға да 

дербес компьютер немесе ноутбук және сенімді интернет қажет. Дербес компьютер веб-

камерамен, микрофонмен және колонкалармен (құлаққап) жабдықталуы тиіс. Ноутбукте 

камера мен микрофон жұмыс істеу керек. Егер қашықтықтан оқыту кезеңінде байланыс 
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деңгейі әлсіз болса, онда білім алушы МЕ тапсыру кезінде жақсы сапалы интернет болуын 

алдын ала ойлауы тиіс. Бұл 2 МЕ тапсыру үшін міндетті талаптар! 

 9.10.2. Жылдық емтиханға 3-қосымшаға сәйкес барлық коммитти/пәндер 

енгізіледі. 

 9.10.3. "Жалпы медицина" мамандығының 1-2 курсында және "Стоматология", 

"Фармация", "Мейірбике ісі" мамандықтарының 1 курсында емтихан билеті 3 сұрақтан 

тұрады; "Жалпы медицина" мамандығының 3 курсында – 3 кейстен тұрады. Коммитти 

директорлары зерттелген тақырыптардың блюпринттерінен оқыту міндеттеріне сәйкес 

сұрақтар/кейстер дайындайды. Пререквизиттерге қатысты сұрақтарды/кейстерді жинау 

және жүйелеу үшін жауапкершілік (сұрақтар тізімін келесі оқу жылының 

үйлестірушісімен пысықтау қажет) оқыту жылдарының үйлестірушілеріне жүктеледі. 

Сұрақтар бір-бірімен билеттердің біркелкі күрделілігін қамтамасыз ету және "сәттілік 

факторы"әсерін азайту үшін үлестірілуі тиіс. 

 9.10.4. Сұрақтар қойылған Билет студенттерге рандомизацияланған (ағынға 

байланысты) бӛлінеді. Рандомизация кездейсоқ сандардың онлайн генераторларының 

кӛмегімен жүргізіледі. 

• https://random.org (ағылш нұсқасы) 

• https://randstuff.ru/number/ 

• https://randomus.ru/ 

• https://generator-online.com/numbers/ 

• https://calculator888.ru/generator-sluchajnyh-chisel/ 

 

 9.10.4.1 Мектеп деканының орынбасарлары рандомизацияны ӛз бетінше 

жүргізеді. Бастапқыда емтихан тапсыратын курс оқушыларының тізімі қалыптасады. 

Бұдан әрі билет нӛмірлерінің тізімі жасалады. Содан кейін декан орынбасары кездейсоқ 

сандардың генераторының кӛмегімен кездейсоқ сандардың тізбегін қалыптастырады. Бұл 

қатардың әрбір саны билет нӛміріне сәйкес келеді. Қатардан алынған сандар білім 

алушылар тізіміне бірінші сыныптан соңғысына дейінгі ретімен, рұқсаттамасыз 

қойылады. Егер білім алушылардың саны билет санынан кӛп болса, онда рандомизация 

рәсімін қайталауға болады. Рандомизация процедурасы әрбір ағын үшін жеке жүргізіледі. 

 9.10.4.2 Рандомизацияны ӛткізу бойынша растайтын құжаттар декан 

орынбасарында 1 жыл сақталады және қажет болған жағдайда ұсынылуы тиіс. 

Рандомизация нәтижелері бар Файл құпияландырылады және емтихан тапсырған күнге 

дейін қол жетпейтін жерде сақталады. Рандомизациясы бар файлдың құпиялылығына 

декан орынбасары жауапты болады. Емтихан басталғанға дейін 30 минут бұрын 

рандомизация нәтижелері бар файл оқу жылдарының үйлестірушілеріне беріледі, олар 

оны емтихан алушыларға жібереді. 

 9.10.5. МЕ ӛткізу үшін базалық және бейінді кафедралардың ПОҚ қатарынан 

емтихан алушылар тобы құрылады – Әрбір емтихан тобында (бұдан әрі-ЭГ) 3 

оқытушыдан – емтихан алушы. Сондай-ақ МЕ оқыту тілдері бойынша бӛлінеді. МЕ 

қалыптастыру үшін жауапкершілік оқыту жылдарының үйлестірушілеріне жүктеледі. 

 9.10.6. Топ студенттерін қосуды оқытушылардың (емтихан алушылардың) бірі ӛз 

бетінше жүзеге асырады. Одан әрі құрылған конференц-сессияға студенттер жүйелі түрде 

қосылады. Студенттерді қосу тәртібін емтихан алушы да ӛз бетінше реттейді. 

 9.10.7 Қажет болған жағдайда студенттердің емтихан тапсыру тәртібіне 

рандомизациясын жүргізуге болады. Кафедраларға ықтимал техникалық мәселелерді 

болдырмау үшін әр студентпен алдын ала Байланыс тексеруді жүргізу ұсынылады. 
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Емтихан алдындағы кеңестерде студенттермен проекторинг жұмыстарын жүргізу қажет. 

Бұл оқытушы мен студенттерге жоғары деңгейде емтихан ӛткізуге мүмкіндік береді 

 9.10.8. Қашықтықтан білім беру жағдайында жылдық емтиханды ӛткізу үшін 

қажетті шарт прокторингті сақтау болып табылады. Прокторинг жүйесінің негізгі міндеті-

пайдаланушының веб-камерасына, микрофонына және жұмыс үстеліне кіру арқылы 

автоматты немесе жартылай автоматты режимде емтихан Регламентінің сақталуын растау, 

бұл нақты бақылаушы (проктор) сияқты, біздің жағдайда емтихан алушы емтиханға 

тапсырушының физикалық қатысуымен. 

 9.10.9 Жылдық емтихан үшін синхронды проекторинг мыналардан тұрады:: 

1. Білім алушы ӛзінің аты-жӛнін, тобын, курсын, мамандығын, емтиханын тапсырады. 

2. Білім алушы камераға оның жеке басын куәландыратын құжатты кӛрсетеді. 

3. Білім алушы веб-камераны 360 градусқа бұру арқылы ӛз бӛлмесін кӛрсетеді. Егер бұл 

ноутбук болса, студент ноутбук бұрып, бӛлмені кӛрсетеді. Оқытушы бӛлмеде ешкім жоқ, 

білім алушы бір екеніне кӛз жеткізеді. 

4. Білім алушы үстелді кӛрсетеді, артық ештеңе жоқ, тек рұқсат етілген нәрсе – қалам, таза 

парақ, компьютер. 

5. Білім алушы барлық қойындылардың жабық екенін кӛрсете отырып, экранды кӛрсету 

арқылы компьютердің жұмыс үстелін кӛрсетеді. 

6. Білім алушы жауап беру кезінде камера алаңында болуы тиіс, және де емтихан алушы 

емтихан тапсырушының бетін ғана емес, сондай-ақ оның қолын cheating үшін 

пайдалануды болдырмау үшін кӛруге тиіс. Сондай-ақ емтихан тапсырылатын бӛлмеде 

бӛгде адамның болуына тыйым салынады. 

 9.10.10 Білім алушы тапсырма алғаннан кейін, ол қажет болған жағдайда 1-2 

минут дайындалып, жауап бере бастайды. Осы 1-2 минут ішінде сұраққа барлық жауап 

жазудың қажеті жоқ, ал білім алушы жауап беретін жауап жоспарын бекіту қажет. Бұл 

ретте жауап жоспары таза қағаз парағына қаламмен жазылуы мүмкін, ол жауап берер 

алдында білім алушы емтихан алушыға кӛрсетеді. Бұл жауап жоспары алдын ала 

дайындалмағанына кӛз жеткізу үшін жүргізіледі. Жауаптың жалпы уақыты 1 сұраққа/кейс 

10 минут есебінен есептеледі. 

 9.10.11 МЕ тапсыру кезінде студентті емтихан қабылдаушыға қосқан сәттен 

бастап аяқтағанға дейін бейнежазба жүргізіледі. Бұл бейнежазба апелляция кезінде 

қолданылады (егер ол болса). 

 9.10.12 Құрылымдалған ауызша емтихан аяқталғаннан кейін білім алушыға чек-

парақтан алынған баға жарияланады және қажет болған жағдайда емтихан алушыдан 

қысқа кері байланыс беріледі. 

 9.10.13 KEYPS жүйесіне жылдық баға енгізу мақсатында "Жалпы медицина" 

мамандығының 1-3 курстарында "жылдық емтихан" пәнін және тиісті бағалау моделімен 

"Стоматология", "Фармация", "Мейірбике ісі" мамандықтарының 1 курсын құру қажет. 

 9.10.14 Егер білім алушы билеттегі сұрақ дұрыс емес деп санаса, блюпринттерден 

оқыту міндеттеріне сәйкес келмейді немесе тек жартылай сәйкес келеді, ол келесі жұмыс 

күні сағат 12.00-ден кешіктірмей мектеп деканының атына апелляциялық ӛтініш беруге 

құқылы (4-қосымша). 

 9.10.14.1 Ӛтініште аты-жӛнін, тобын, курсын, мамандығын, билет нӛмірін 

кӛрсету және апелляцияның мәнін баяндау қажет (нақты білім алушы немен келіспейді). 

 9.10.14.2 Білім алушының қолы қойылған ӛтініштің сканерленген нұсқасы мектеп 

деканының тиісті орынбасарының электрондық мекенжайына жіберіледі: 

1. "Жалпы медицина" мамандығының 1-2 курсы – aktoty.buzheyeva@nao-mus.kz 

2. 3 курс "Жалпы медицина" мамандығы – assem.uristemova@nao-mus.kz 
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3. 1 курс "Стоматология", "Мейірбике ісі" – elmira.zhakupbekova@nao-mus.kz 

4. 1 курс "Фармация" мамандығы – zhulduz.shuakbayeva@nao-mus.kz 

 9.10.14.3 Апелляция. 

 Егер білім алушы ӛтінішінде сұрақтың дұрыс еместігін немесе оның блюпринттерден 

оқыту міндеттеріне сәйкес еместігін кӛрсетсе ғана қаралады. 

 9.10.14.4 МЕ кейін келесі жұмыс күні сағат 12.00-ден кейін мектеп деканының 

орынбасары апелляция берген білім алушылардың тізімін жасайды және бір кӛшірмесін 

офис-тіркеушіге береді. 

 9.10.14.5 Басқарма Тӛрағасының – Ректордың бұйрығымен басқарма 

тӛрағасының академиялық жұмыс жӛніндегі орынбасары, тиісті мектеп деканы, Сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы комитет мүшесі, ОА ӛкілдері бар апелляциялық комиссия құрылады. 

Сондай-ақ комиссия жұмысына коммитти/пән директоры, комитти/пән бойынша 

оқытушы, осы мәселені жиынтық емтиханда қабылдаған. 

 9.10.14.6 Коммитти/пән директорына, осы мәселені МЕ қабылдаған 

коммитти/пән бойынша оқытушыға апелляция ӛткізу күні туралы хабарлау үшін 

жауапкершілік Тіркеуші-офиске; Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комитеттің мүшесіне, ОА 

ӛкілдеріне және білім алушыларға – мектептерге жүктеледі. 

 9.10.15 МЕ-ға біркелкі жүктемені қамтамасыз ету мақсатында, оқу жылдарының 

үйлестірушілері ұсынған МЕ тізімі негізінде мектептер жылдық емтихан кестесін 

жасайды және басқарма тӛрағасының академиялық жұмыс жӛніндегі орынбасарына 

бекітуге береді. 

 9.10.15.1 Бір онлайн-сессияның ұзақтығы (бір емтихан тапсырушы және бір 

билет) – 30 минуттан аспайды (сұраққа/кейске 10 минуттан). Білім алушыларға мәлімет 

үшін бекітілген емтихан кестесі Ресми сайтта, WhatsApp, Telegram арқылы ұсынылады. 

Жауапкершілік мектеп декандарының орынбасарларына жүктеледі. Қосымша 

жауаптылар/ коммити директорлары оны KEYPS кестесінде орналастырады. 

 9.10.16 KEYPS-та сұрау кезінде МЕ нәтижелерін автоматты түрде түсіру 

функциясы болған жағдайда, әдіскер және мектеп деканының орынбасары МЕ кейін 3 

жұмыс күні ішінде мамандықтар бойынша әрбір курс бойынша МЕ нәтижелерін түсіреді. 

 9.10.17 KEYPS-та сұраныс кезінде МЕ нәтижелерін автоматты түрде түсіру 

функциясы болмаған жағдайда, Офис-тіркеуші МЕ кейін 2 жұмыс күні ішінде 

мамандықтар бӛлінісінде әрбір курс бойынша ЖҚБ нәтижелерін түсіреді және оларды 

тиісті мектеп деканының орынбасарына электрондық нұсқаны береді (офис-тіркеушінің 

бас маманының қолы қойылған сканерленген нұсқа қосымша ұсынылады). 

 9.10.18 Шығарылған тізім негізінде мектеп 60% және одан да кӛп ПҚБ жеткен 

білім алушыларды келесі курсқа ауыстыру туралы мектептің шешімін 2 жұмыс күні 

ішінде қалыптастырады. 

 9.10.19 Оқу бӛлімі Мектептің шешімі негізінде Басқарма Тӛрағасы – ректордың 

60% және одан да кӛп ПҚБ білім алушыларды келесі курсқа ауыстыру туралы бұйрығын 2 

жұмыс күні ішінде жасайды. 

 9.11 Онлайн емтихан кезінде академиялық адалдықты қамтамасыз ету. 

 9.11.1 Прокторинг жүйесін енгізу МЕ тапсыру кезінде академиялық адалдықты 

қамтамасыз ету үшін негізгі шара болып табылады. 

 9.11.2 МЕ ӛту кезінде: интернетті (сұрақ/кейс бойынша ақпаратты іздеу үшін 

бӛгде қойындыларды пайдалану), ұялы телефондарды, смартфондарды, планшеттерді, 

smart-сағаттарды және басқа да электрондық құрылғыларды (сұрақ/кейс бойынша 

ақпаратты іздеу үшін); конспектілерді, шпаргалкаларды және ақпаратты 

тасымалдаушылардың басқа да түрлерін; МЕ уақытында бӛлмеде сұрақ/кейс бойынша 
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ақпаратты іздеуге кӛмек кӛрсететін бӛгде адамдардың болуына қатаң тыйым салынады. 

Кӛрсетілген фактілерді анықтаған жағдайда емтихан алушы (Проктор) Академиялық 

адалдық саясатын бұзғаны үшін білім алушыны МЕ-мен алып тастау туралы электрондық 

акт жасайды, кейін МЕ нәтижелерін жояды. Бұл ретте материалдар білім алушының 

академиялық адалдығы туралы мәселені шешу және оларға қатысты ықпал ету шараларын 

шығару үшін, Академиялық адалдық қағидаттарын бұзғаны үшін жұмыстан шығаруға 

дейін Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комитетке беріледі. 

 9.12 МЕ өткізу 

 9.12.1 Білім алушының МЕ рұқсат етуінің дәлелді себебі болған жағдайда 

(стационарлық емделуде болу, тӛтенше сипаттағы оқиғалар: дүлей апаттар, апаттар, 

интернетке қосылу бойынша форс-мажорлық жағдайлар және басқалар) білім алушы, топ 

старостасы немесе куратор бір тәулік ішінде коммитти/пән директорын және деканның 

(мектептің) тиісті орынбасарын кез келген қолжетімді тәсілмен болған оқиға туралы үш 

күн мерзімде осы жағдайды растайтын құжаттарды ұсына отырып хабардар етуге 

міндетті. 

 9.12.1.1 МЕ келмеу себептерінің дәлелділігін растайтын ресми құжаттар болып 

саналады: 

1. бекітілген емханадан белгіленген нысандағы анықтама  оның нӛмірі емхана 

анықтамаларын беру журналындағы нӛмірмен сәйкес келеді; 

2. жақындарының қайтыс болуы туралы куәлік; 

3. неке қию туралы куәлік; баланың туу туралы куәлігі; 

4. әскери комиссариаттан анықтама; 

5. тӛтенше сипаттағы оқиғалар туындаған кезде-оқиғаны растайтын ресми құжат; 

6. Мектеппен немесе Жастар саясаты бӛлімімен (мектеп деканымен келісілген)) 

 9.12.2 Білім алушыға дәлелді себеп болған жағдайда мектеп деканының ӛкімімен 

емтихан тапсырудың жеке кестесі белгіленеді. 

 9.12.3 Растаушы құжаттар болмаған жағдайда себеп дәлелсіз болып саналады. 

Ұсынылатын анықтаманың заңдылығын КЕАҚ "СМУ"   медициналық пунктінің дәрігері 

мӛрмен және қолымен растайды. Растайтын құжаттардың басқа түрлерін қажет болған 

жағдайда мектеп және/немесе ББҰ растайды. Жалған анықтамалар берілген жағдайда ішкі 

тәртіп ережелеріне сәйкес әкімшілік шаралар қабылданатын болады. 

 9.12.4 Егер білім алушы МЕ кезінде дәлелсіз себептермен байланысқа шықпаса 

(проспал, ұмытып, Интернетке қол жеткізумен қамтамасыз етілмеген және т.б. негізсіз 

себептер), МЕ үшін "0" бағасы қойылады, білім алушы Бағдарламаны орындамаған болып 

саналады және ақылы негізде мемлекеттік білім беру грантынан айыра отырып, қайта оқу 

курсына барады. 

 9.13 Кері байланыс. 

 9.13.3. КЕАҚ  "СМУ" сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясатының ашықтығын 

және сақталуын қамтамасыз ету, сондай-ақ МДҰ жағдайында медициналық білім беру 

сапасын арттыру мақсатында жылдық емтихан аяқталғаннан кейін МДҰ ұйымымен 

қанағаттанушылық мәніне білім алушыларға сауалнама жүргізіледі. Білім алушылардан 

кері байланысты әзірлеу, жүргізу және талдау үшін жауапкершілік Медициналық білім 

сапасын бақылау бӛлімге жүктеледі. 

 10. Қорытынды мемлекеттік аттестаттау (ага) және мемлекеттік емтихан 

 10.1 Білім алушылардың білімі мен дағдыларын бағалау оқыту мамандықтары 

бойынша жүргізіледі және тиісті мамандық бағдарламасы түлектерінің құзыреттерінің 

тізіміне негізделеді. 

 10.2 Білім алушылардың білімі мен дағдыларын бағалау екі кезеңнен тұрады: 
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1. білімді бағалау (компьютерлік тестілеу); 

2. дағдыларды бағалау. 

 10.3 білім мен дағдыларды бағалау білім алушының таңдауы бойынша тілде 

(қазақ, орыс немесе ағылшын) жүргізіледі. 

 10.4 Бірінші міндетті кезеңге (компьютерлік тестілеу) 100 сұрақ шығарылады, 

олардың 20% - ын MCQ, 80% MSQ құрайды және бу құрастыру сұрақтары. 

 10.4.1 Проекторинг осы кезеңде уақыт бойынша шектеу (time pressure), сондай-ақ 

негізгі MSQ мәселелерін және бу құрастыру мәселелерін пайдалану болып табылады. 

 10.4.2 Компьютерлік тестілеу уақыты 130 минутты құрайды (прокторингті ескере 

отырып). 

 10.4.3 Екінші кезеңге жіберу үшін тестілеуді оң бағаға тапсыру қажет. 

Компьютерлік тестілеу нәтижелері бойынша қанағаттанарлықсыз баға алған жағдайда 

білім алушылар дағдыларды бағалаудың екінші кезеңіне жіберілмейді. 

 10.4.4 Білім бағасын (компьютерлік тестілеу) ӛтуге келмеген білім алушылар 

келмеу себептеріне қарамастан жеке кесте бойынша тестілеуден ӛтеді. 

 10.5 Екінші кезең құрылымдалған ауызша емтихан форматында ӛткізіледі. 

 10.5.1 Проекторинг үшін арнайы бағдарламалық қамтамасыз ету кӛмегімен 

есептен шығаруды болдырмау үшін тексеру жүргізіледі (cheating). Кезең чек-парағы бар 

үш ұсынылған кейстерді шешу бойынша когнитивті дағдыларды бағалауды болжайды 

 10.5.2 Кейстердің әрқайсысы бір ПЭЕМ-де тұрған тиісті мамандықтың екі / үш 

оқытушыларының бірін қабылдайды немесе хатшы студентті онлайн платформаның 

кӛмегімен оқытушылардың әрқайсысына жүйелі түрде қосады. Сондай-ақ, сол қолдауға 

жауап беретін IT-маман да олармен бірге болады. Емтихан алушылар аудиторияның 

сыйымдылығына байланысты компьютерлік залда орналастырылады. 

 10.5.3 Алдын ала мак хатшылары ага-ға дейін 1-2 күн бұрын әрбір түлектің 

байланысын тексереді. Барлық мүмкін болатын мәселелерді жояды және байланыс 

орнатады. 

 10.5.4 Емтихан күні IT-маман тапсыру уақыты басталғанға дейін 10 минут бұрын 

студентті қосады, қосылу үшін сілтемені және т. б. жібереді. Және т. б. 

 10.5.5 Алдын ала мак хатшысы студенттер тізімін және олардың дербес қосылу 

уақытын дайындайды. Ол бойынша емтихан алушылар мен IT-маман жұмыс істейтін 

болады. 

 10.5.6 Білім алушылардың дағдыларын бағалау оқытудың соңғы нәтижелеріне 

сәйкес жүргізіледі және нозологияның 3 блогы бойынша дағдыларды бағалауды қамтитын 

болады. Клиникалық пәндер кафедрасының қызметкерлері ұсынылған нозологияларға 

сәйкес сұрақтар дайындайды. Мәселелерді жинау және жүйелеу жауапкершілігі негізгі 

бітіруші кафедраға жүктеледі. 

 10.5.7 Үш кейстен тұратын Билет студенттерге бӛлінеді (кездейсоқ түрде). 

Рандомдауға жауапты болып мак хатшысы тағайындалады. 

 10.5.8 Сұрақтармен Билет студенттерге рандомизацияланған (ағынға 

байланысты) бӛлінеді. Рандомизация кездейсоқ сандардың онлайн генераторларының 

кӛмегімен жүргізіледі. 

• https://random.org (ағылш нұсқасы) 

• https://randstuff.ru/number/ 

• https://randomus.ru/ 

• https://generator-online.com/numbers/ 

• https://calculator888.ru/generator-sluchajnyh-chisel/ 
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 10.5.9 МАК  хатшылары рандомизацияны дербес жүргізеді. Бастапқыда емтихан 

тапсыратын түлектердің тізімі қалыптасады. Бұдан әрі билет нӛмірлерінің тізімі 

жасалады. Содан кейін хатшы кездейсоқ сандардың генераторының кӛмегімен кездейсоқ 

сандардың тізбегін қалыптастырады. Бұл қатардың әрбір саны билет нӛміріне сәйкес 

келеді. Қатардан алынған сандар білім алушылар тізіміне бірінші сыныптан соңғысына 

дейінгі ретімен, рұқсаттамасыз қойылады. 

 10.5.10 Егер бітірушілердің саны билет санынан кӛп болса, онда рандомизация 

рәсімін қайталауға болады. Рандомизация процедурасы әрбір ағын үшін жеке жүргізіледі. 

 10.5.11 Рандомизация жүргізу жӛніндегі растайтын құжаттар мак 

құжаттамасында сақталуы тиіс. Рандомизация нәтижелері бар Файл құпияландырылады 

және емтихан тапсырған күнге дейін қол жетпейтін жерде сақталады. Рандомизациясы бар 

файлдың құпиялылығына мак хатшысы жауапты болады. Емтихан басталғанға дейін 2 

сағат бұрын рандомизация нәтижелері бар файл жылдық үйлестірушіге беріледі, ол оны 

емтихан алушыларға жібереді. 

 10.5.12 Емтихан алушылар мен білім алушылар емтихан ӛткізу кезінде 

ноутбукпен немесе жұмыс веб-камерасы бар дербес компьютермен, микрофонмен 

және колонкалармен (құлаққап), сондай-ақ сенімді интернетпен жабдықталуы тиіс. Егер 

қашықтықтан оқыту кезеңінде байланыс деңгейі әлсіз болса, онда білім алушы мак 

тапсыру кезінде интернет жоғары сапалы болуын алдын ала ойлауға міндетті. Бұл Мак 

тапсыру үшін 2 міндетті талаптар! 

 10.5.13 Практикалық дағдыларды тапсыру рәсімі: 

1) емтихан алушылар компьютерлік залда орналастырылады және емтихан қабылдайды. 

МАК мүшелері емтихан алушылардың жұмысын кӛзбе-кӛз бақылайды. 

2) білім алушылар ақпаратты тарату арқылы хатшының дер кезінде хабарлауы арқылы 

ӛзінің қосылу уақыты туралы хабардар. Академиялық адалдықтың бұзылуын болдырмау 

үшін студент қандай емтихан алушыға қосылатыны туралы алдын ала хабардар етілмеген. 

3) тікелей емтихан алдында білім алушы онлайн - сессияға сілтеме алады және ол арқылы 

ӛтіп, емтихан алушыларға қосылады. 

 10.5.14 Емтихан кезінде жазу және автоматты проекторинг жүргізіледі. 

 10.5.15 Емтихан барысында адамның жеке тұлғасын компьютерден тыс үздіксіз 

верификациялау жүзеге асырылады, ол адамдарды автоматты анықтау және тану 

әдістеріне және клавиатуралық жазбаларды талдау әдістеріне негізделген. 

 10.5.16 Қосымша прокторингті ага тапсыру процесін бақылайтын МАК мүшелері 

жүзеге асырады. Қажет болған жағдайда МАК мүшелері емтиханды кез келген уақытта 

үзіп, емтихан алушы мен емтихан алушыға ауызша дауыстап айту арқылы себебін кӛрсете 

алады. 

 10.5.17 Емтихан аяқталғаннан кейін емтихан нәтижелеріне сенім дәрежесін 

пайызда бағалау қалыптастырылады, барлық трансляциялардың бейнежазбасы, хат 

жазысу тарихы және тіркелген бұзушылықтардың егжей-тегжейлі нақтылануы бар 

интерактивті хаттама қалыптастырылады. 

 10.5.18 Бір студентке 60 минут беріледі, одан кейін емтихан аяқталады, 

бейнежазба тоқтатылады және "топ_специялылық"атауымен сақталады. Уақыт есебі 

кейстер санына байланысты, 3 кейс 20 минут әр. 

 10.5.19 МА аяқталғаннан кейін хатшы барлық бейнежазбаларды бір файлға 

кӛшіреді, оның бір кӛшірмесін АҚҚ бас маманына сақтауға және екінші кӛшірмесін 

кейіннен мұрағатқа тапсыру үшін тиісті мектепке береді. 
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 10.5.20 Мемлекеттік емтихан(Қазақстанның қазіргі тарихы) қорытынды жылдық 

аттестаттауға ұқсас құрылымдалған ауызша емтихан түрінде онлайн ӛткізіледі (екінші 

кезең). 

 10.5.21 Білім мен дағдыларды бағалау кезінде даулы мәселелерді шешу және 

білім алушылардың құқықтарын қорғау үшін басқарма тӛрағасының - Ректордың 

бұйрығымен апелляциялық комиссия құрылады. 

 10.5.22 Бағалаудың бір немесе екі кезеңінің нәтижелерімен келіспеген жағдайда, 

білім алушылар емтихан аяқталғаннан кейін 24 сағат ішінде мак хатшысының поштасына 

ӛтініш (5-қосымша) жіберу арқылы апелляция беруге құқылы. 

 10.5.23 Студент ӛзінің апелляциялық ӛтінішінде аты-жӛнін, тобын, бағытын, 

мамандығын, билетінің нӛмірін кӛрсетуі және апелляцияның мәнін баяндауы тиіс (ол 

нақты немен келіспейді). Ӛтініштер негізінде мак хатшысы апелляциялық ӛтініш берген 

білім алушылардың тізімін жасайды. Тізім апелляциялық комиссияның тӛрағасына 

беріледі. 

 10.5.24 Ӛтініштер апелляциялық комиссияда қаралады, оның ішінде басқарма 

тӛрағасының академиялық жұмыс жӛніндегі орынбасары, тиісті мектеп деканы, 

мак мүшелерінің, Сыбайлас жемқорлыққа қарсы Комитет мүшесінің, СӚӚБ  ӛкілінің, осы 

мәселені МАК-қа қабылдаған оқытушының қатысуымен ӛткізіледі. 

 10.5.25 Апелляция берген студенттің жауабы жазылады және апелляциялық 

ӛтініште кӛрсетілген әрбір тармақты талдайды. Комиссия алқалы түрде шешім 

қабылдайды. Қажет болған жағдайда апелляциялық комиссия арыздың нюанстарын 

анықтау үшін апелляция берген студентпен Zoom-сессиясын ӛткізе алады. 

 10.5.26 Апелляциялық комиссияның жұмысы аяқталғаннан кейін жауапты хатшы 

қаралған ӛтініштер мен әрбір шешім бойынша шығарылған шешімдердің санын кӛрсете 

отырып, апелляциялық комиссия отырысының хаттамасын жасайды. Отырыс 

хаттамасының бір данасы МАК-тың құжаттарында 1 жыл бойы сақталады, содан кейін 

мұрағатқа тапсырылады. Хаттаманың кӛшірмесі Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 

Комитеттің тӛрағасына беріледі. 

   10.5.27. Апелляциялық ӛтініш берген студент апелляциялық комиссияның 

шешімі туралы оның хатшысына хабарлайды. 

 10.5.28 Білім мен дағдыларды бағалау нәтижесі екі кезеңнің балдарынан 

жинақталады және орташа арифметикалық Сан шығарылады. 

 10.5.29 Бага қорытынды нәтижесі былайша бағаланады: 

0-49 балл-қанағаттанарлықсыз; 

50 – 69 балл-қанағаттанарлық; 

70-89 ұпай-жақсы; 

90-100 ұпай-ӛте жақсы. 

 

   11. Кәсіптік практикадан өту 

 11.1. Кәсіптік және педагогикалық практикадан ӛту бітіруші курстарды 

қоспағанда, неғұрлым кеш мерзімге ауыстырылады. Ол үшін келесі оқу жылының 

кестесіне тиісті ӛзгерістер енгізіледі. Ӛндірістік тәжірибе санитарлық-эпидемиологиялық 

қауіпсіздік нормаларын сақтай отырып жүргізіледі. 

 11.2. Бітіруші курстағы кәсіптік практика (ЖМ және Стоматология) 

интернатураның бірінші жылына ауыстырылуы мүмкін, ӛйткені ЖМ және стоматология 

түлектерінің интернатура міндетті болып табылады. Ол үшін келесі оқу жылының 

кестесіне тиісті ӛзгерістер енгізіледі. Басқа мамандықтар бойынша ҚОТ негізінде 

баламалы әдістер ойластырылады. 
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 12. Сабақтың практикалық дағдыларын меңгеру 

 12.1 Осы оқу жылы ішінде игерілмеген және арнайы құрылғыларды (манекендер, 

құрал-саймандар және т.б.) талап ететін практикалық дағдылар келесі оқу жылына 

ауыстырылады. Кестеде студенттер тиісті кафедраларға оралғанда және алған дағдыларын 

меңгергенде уақыт ескеріледі (adaptation week аясында). 

 12.2 Егер практикалық дағдысы жеткілікті қарапайым болса, арнайы жабдықты 

талап етпесе, онда оқытушы оны онлайн форматта немесе студент үйде жазып, 

оқытушыға тексеруге жіберген бейнежазбаларды тексеру арқылы бағалай алады (егер 

мұндай формат қолайлы болса). 

 12.3 Сондай-ақ case based discussion шеңберінде қарапайым практикалық 

дағдыларды қарастыру және пысықтау мүмкін. 

 12.4 Кафедра ҚОТ аясында практикалық дағдыларды игерудің басқа да түрлі 

валидтік әдістерін қолдануға құқылы, олар оларды толық кӛлемде игеруге мүмкіндік 

береді. 

   13. CALL-ОРТАЛЫҚ 

 13.1. Егер студенттің жүйеге кіруіне, логиніне және парольіне техникалық 

мәселелер және техникалық сипаттағы басқа да мәселелер болса, онда ол парольді 

қалпына келтіру формасы арқылы логин мен парольді қалпына келтіру керек. Қажет 

болған жағдайда студент университеттің IT - мамандарына: Егизеков Диас 8-747-475-92-

82, Кривобоков Дмитрий 8-777-748-59-40, Мухтаргалиев Рауан 8-776-611-66-22 жүгіне 

алады. Ӛтініш беру уақыты: 08.00-18.00 жұмыс күндері. 

 13.2. Одан әрі сұрақтар KEYPS жүйесінде hot-line арқылы шешіледі. Hot-line-те 

тағайындалған жауапты адамдар студенттердің ӛтініштерін бақылайды және тиісті 

департаменттер мен кафедраларға сұраныстарды жібереді. Жауап алғаннан кейін олар 

студенттерді тағы да KEYPS жүйесінде hot-line арқылы хабардар етеді. Сондықтан 

Студенттер KEYPS жүйесінде hot-line-ға қойылған сауалға жауапты ӛз бетінше 

қадағалауы тиіс. 

 13.3.Егер студенттің пән, KEYPS материалдары бойынша сұрақтар болса, онда ол 

тікелей WhatsApp жұмыс чат арқылы оқытушыға жүгіне алады. 

 13.4 Басқа сұрақтар пайда болған жағдайда білім алушы ӛзінің декан 

орынбасарына тікелей жүгіне алады. 
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           1-қосымша 
 

 

Қашықтықтан оқытудың апталық мониторингі 

Мониторингілеушінің аты-жӛні: ________________________________________ 

Топ _____________ мамандығы__________________________ 

Пән___________________________________________________ 

 
№ Күні 

Атауы 

Дб. 

 

Сс. Бс. Ср. 

 

Жб.    

 

Сн. 

 

1 Студенттердің 

аты: иә ( + ) / жоқ 

(-) 

      

2 Тақырыпты 

түсіндіру, 

студенттердің 

сұрақтарына 

оқытушының 

жауаптары: иә ( + ) 

/ жоқ (-) 

      

3 Студенттер 

тарапынан чатта 

белсенді талқылау: 

иә ( + ) / жоқ (-) 

      

4 Сабақты ӛткізген 

оқытушының аты-

жӛні 

      

 
Есепті тапсыру күні: ____________________ 

Мониторингілеушінің қолы:_________________ 
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2-қосымша 

 

 

 

 Апелляциялық өтініш үлгісі 

 

 
 Офис-тіркеуші бас маманына 

    Рахимжанова Б. К. 

 студенттен ___ топ ___ курс 

 мамандықтар «_________________» 

 Аты-жӛні 

_______________________________ 

 толық куәлік бойынша 

 Оқу түрі-грант/шарт/әкім гранты 

 Оқыту тілі-орыс / қаз / ағылшын 

 Телефон нӛмірі 

 

 

 

 Өтініш 

 

Сізден ДД/АА/ЖЖ (емтихан тапсыру күнін көрсету) өткізген жиынтық емтиханның 

нәтижелерін қайта қарауды сұраймын._________________________________ ( апелляция 

себебін көрсету). 

 

 

 

 

Күні 

Білім алушының қолы 
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3-қосымша 

Жылдық емтиханға енгізілген коммитти/пәндер тізімі 

№ Пән  Мамандығы Кредиттер 

1 курс 

1 

Жалпы медицина, 

Стоматология 

Ӛмірдің химиялық, молекулалық және физикалық 

негіздері 
5 

2 Жасушалық метаболизм 5 

3 Тұқым қуалаушылық және маталар 5 

4 Қалыпты сүйек-бұлшық ет жүйесі 5 

5 

Мейірбике ісі 

Ӛмірдің химиялық, молекулалық және физикалық 

негіздері 
5 

6 Жасушалық метаболизм 5 

7 Тұқым қуалаушылық және маталар 5 

8 Анатомия, физиология, патология 6 

9 

Фармация 

Ӛмірдің химиялық, молекулалық және физикалық 

негіздері 
5 

10 Жасушалық метаболизм 5 

11 Тұқым қуалаушылық және маталар 5 

12 Жаратылыстану пәндері 11 

2 курс 

1 

Жалпы медицина 

Нерв жүйесі және қалыпты сезім мүшелері 5 

2 Несеп-жыныс жүйесі қалыпты 3 

3 Қан және лимфа қалыпты 3 

4 Қалыпты ас қорыту және эндокриндік жүйе 5 

5 Кардиореспираторлық жүйе қалыпты жағдайда 6 

6 Аурулардың биологиялық негіздері 6 

3 курс 

1 

Жалпы медицина 

Жалпы патология  11 

2 жүйке жүйесінің және сезім мүшелерінің патологиясы  4 

3 несеп-жыныс жүйесінің патологиясы  4 

4 ас қорыту және эндокриндік жүйенің патологиясы  8 

5 кардиореспираторлық жүйенің патологиясы  8 

6 қан және лимфа патологиясы  4 

7 сүйек-бұлшық ет жүйесінің патологиясы  4 

8 Фармакология 6 

 

  



  

Некоммерческое Акционерное Общество 

«Медицинский университет Семей» 

ИНТЕГРИРОВАННАЯ  СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА 

АКАДЕМИЧЕСКАЯ  ПОЛИТИКА ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 
В НАО «МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ СЕМЕЙ» 

G-041.03.32-2020 Ред.01 от 27.04.2020 г. Страница  27   из 28 

 

         4-қосымша 

Апелляциялық өтініш үлгісі 

 

 

  Мектеп Деканына ____________ 

 Деканның аты-жӛні______________ 

 студенттен ___ топ ___ курс 

       мамандықтар «_________________» 

  Аты-жӛні ____________________ 

толық куәлік бойынша 

  Оқу түрі-грант/шарт/әкім гранты 

  Оқыту тілі-орыс / қаз / ағылшын 

  Телефон нӛмірі 

 

 

 

 

 

 

 Ӛтініш 

 

Сізден ДД/АА/ЖЖ (емтихан тапсыру күнін кӛрсету) ӛткізген жылдық емтиханның 

нәтижелерін қайта қарауды сұраймын._________________________________ ( апелляция 

себебін кӛрсету). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Күні 

Білім алушының қолы 
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5-қосымша 

 

 
 

Апелляциялық өтініш үлгісі 
 

 

 

Мак тӛрағасына 

_____________________________________ 

МАК төрағасының аты-жӛні 

студенттен ___ топ ___ курс 

мамандықтар «_________________» 

Аты-жӛні _______________________________ 

толық куәлік бойынша 

Оқу түрі-грант/шарт/әкім гранты 

Оқыту тілі-орыс / қаз / ағылшын 

Телефон нӛмірі 

 

 

 

 

 

 

Ӛтініш 

 

Сізден КК/АА/ЖЖ (емтихан тапсыру күнін көрсету) ӛткізген қорытынды мемлекеттік 

аттестаттау нәтижелерін қайта қарауды сұраймын._________________________________ ( 

апелляция себебін көрсету). 

 

 

 

 

Күні 

Білім алушының қолы 

 

 

 


