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1. Жалпы ережелер 

1.1. Осы "Семей медицина университеті" КеАҚ – дағы (бұдан әрі мәтін бойынша - 

"СМУ" КеАҚ) академиялық саясат Қазақстан Республикасының Заңы негізінде әзірленді 

"Білім туралы "2011 жылғы 24 қазандағы № 487 - IV Қазақстан Республикасы Білім 

және Ғылым Министрінің 2011 жылғы 20 сәуірдегі №152" оқытудың кредиттік 

технологиясы бойынша оқу процесін ұйымдастыру қағидаларын бекіту туралы" 

бұйрығын, Жоғары білімнің Еуропалық кеңістігіндегі сапаны қамтамасыз ету жүйелеріне 

стандарттар мен нұсқаулықтарды өзгерте отырып; "Білім берудің барлық деңгейлеріндегі 

Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттарын бекіту туралы" Қазақстан 

Республикасы Білім және Ғылым Министрінің 2018 жылғы 31 қазандағы №604; "Тиісті 

үлгідегі білім беру ұйымдары қызметінің үлгілік қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан 

Республикасы Білім және Ғылым Министрінің 2020 жылғы 18 мамырдағы №595 бұйрығы 

мен жоғары оқу орындарының академиялық және басқарушылық дербестік жағдайындағы 

жұмысы жөніндегі әдістемелік басшылықтың, Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым 

Министрлігінің "Пандемия кезеңінде білім беру ұйымдарында COVID-19 коронавирустық 

инфекциясының таралуына жол бермеу жөніндегі шараларды күшейту туралы" 01.04.2020 

жылғы №5-09-1/1273-И хатына сәйкес жүзеге асырылады. 

 

Терминдер мен анықтамалар 

 

1.2. Академиялық саясат-бұл қашықтықтан білім беру технологиялары 

жағдайында білім беруді жүзеге асыруға бағытталған білім беру қызметі саласындағы 

ережелер мен рәсімдер 

1.3. Академиялық саясат оқу үдерісін ұйымдастыруды жүзеге асыратын білім 

алушыларға, профессорлық-оқытушылық құрамға, "СМУ" КеАҚ құрылымдық 

бөлімшелерінің басшыларына, сондай-ақ мүдделі тараптардың кең ауқымына арналған. 

 

1.4 терминдер мен анықтамалар: 

 

* Multiple-choice questions (MCQ) тест тапсырмасының нысаны, онда емтихан 

тапсырушыға 4-5 нұсқадан (опциялардан) тек бір дұрыс жауапты таңдау қажет); 

* Multi-select questions (MSQ) – тест тапсырмасының бір түрі, онда емтихан 

тапсырушы ұсынылған нұсқалардан (опциялардан) бірнеше дұрыс жауапты таңдауы 

қажет); 

* Бакалавриат-кемінде 240 академиялық кредитті міндетті түрде меңгере отырып, 

тиісті білім беру бағдарламасы бойынша "Бакалавр" дәрежесін бере отырып, кадрлар 

даярлауға бағытталған жоғары білім деңгейі; 

* Қашықтықтан оқыту (МДҰ) – оқытушы мен білім алушылардың оқу процесіне 

тән барлық компоненттерді көрсететін және интернет-технологиялардың ерекше 

құралдарымен немесе интерактивтілікті көздейтін басқа да құралдармен іске асырылатын 

қашықтықта өзара іс-қимылы; 

* Прокторинг-бұл онлайн — емтиханда немесе тестілеуде бақылау рәсімі, мұнда 

бүкіл процесті проктор әкімшісі бақылайды. Бұл рәсім Академиялық адалдық 

қағидаттарын сақтау үшін қолданылады; 

* Проктор-әкімші, Веб-камера арқылы емтихан барысын бақылайды және 

бұзушылықтарды тіркейді; 
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* Жылдық бағалау (бұдан әрі – ЖБ) - бұл "Жалпы медицина" мамандығының 1-3 

курс және "Стоматология", "Фармация" мамандықтарының 60% және одан жоғары шекті 

деңгейдегі 1 курс студенттері үшін курстан курсқа ауыстыру критерийі болып табылатын 

қажетті құзыреттіліктерді меңгеру деңгейінің көрсеткіші; 

* Пәннің қорытынды бағасы (бұдан әрі – ПӘБ) – пән бойынша қалыптастырушы 

(ҚҚ) және жиынтық бағалаудан (жо) тұратын білім алушының оқу жетістіктерінің орташа 

өлшемді бағасы 

1.5 "Семей медицина университеті" КеАҚ Қашықтықтан оқытудың Академиялық 

саясаты 07.09.2020 ж. №1 Академиялық комитетте  және №2 24.09.2020 ж Ғылыми кенес 

отырысында қаралып, бекітілді. 

 

2. "СМУ" КеАҚ-та оқу процесін, оның ішінде қашықтықтан білім беру 

технологияларын (ҚБТ) қолдану жағдайында ұйымдастыру тәртібі) 

 

2.1. Оқу процесін ұйымдастыру белгіленген оқу жүктемесіне, білім беру 

бағдарламаларына, оқу жұмыс жоспарына және оқу процесінің кестесіне сәйкес жүзеге 

асырылады. 

2.2. "СМУ" КеАҚ ақпараттық-телекоммуникациялық технологияларды және 

телекоммуникациялық құралдарды қолдана отырып оқытуды жүргізеді, МЖМБС, оқу 

жоспары мен академиялық күнтізбеге сәйкес оқу бағдарламаларын іске асырады. Қажет 

болған жағдайда академиялық күнтізбеге, бағдарламалардың, силлабустардың мазмұнына 

оқытудың икемді ұйымдық нысанын жасау қажеттілігінен туындаған түзетулер енгізілуі 

мүмкін. 

2.3. Оқу процесін ұйымдастыру үшін білім беру процесінің барлық қатысушыларына 

электрондық платформаларға және сабақтарды өткізудің басқа да электрондық көздеріне 

(дәрістер, бейне-дәрістер, телевизиялық дәріс, өзіндік жұмыс, электрондық журнал, чат-

сабақтар, веб-сабақтар, басқа да қажетті құралдар) қолжетімділік беріледі. 

 

3.Қашықтықтан проезеңіндегі ПОҚ Ереже жұмыстары 

 

3.1. Қашықтықтан оқыту форматы Интернет-технологиялардың ерекше 

құралдарымен іске асырылатын оқытушы мен білім алушылардың бір-бірімен өзара іс-

қимылын білдіреді. Оқытушылар мен кафедра, әдетте, КЕЙПКЕ жүктелген материалдар 

мен блюпринттер үшін жауап береді. 

3.2. Кафедра меңгерушісі материалдардың уақытылы жүктелуіне және сапасына 

жауап береді. 

3.3. Топ старосталары WhatsApp қосымшасында чат құрып, оған оқытушылар мен 

топтың барлық студенттерін қосады. Бұл чат топтың оқытушылары мен студенттеріне 

қатысты ұйымдастырушылық мәселелер шешілетін топтың жұмысы үшін қолданылады. 

Осы қосымша арқылы оқытушылар студенттерге материалды игеру кезінде туындаған 

мәселелер бойынша кеңес бере алады. 

3.4. Студент пен оқытушы арасындағы өзара іс-қимыл, студенттердің үлгерім 

деңгейін және алған білімдерінің, алған білімдері мен дағдыларының сапасын арттыруға 

ықпал ететін консультациялар WhatsApp-та жүзеге асырылуы мүмкін. 

3.5. Чатта хабарласу уақыты 08.00-16.00 (жұмыс уақыты) аралығында шектелген. 

Егер сабақ кесте бойынша басқа уақытта тұрса (мысалы, 18.00-ге дейін), онда сөйлесу 

уақыты осы уақытқа сәйкес келеді. 
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3.6. Оқытушы мен топ конференция ұйымдастыруы керек (Skype, топтық қоңырау 

WhatsApp, Zoom, Google Meeting, Big Blue Button немесе басқа қосымшаның көмегімен). 

Студенттің скайп-сессияда болмауы рұқсаттама болып саналады, оны жиынтық 

емтиханның 1-кезеңіне дейін пысықтау қажет. Skype сессиясының уақыты кестеге сәйкес 

сабақ уақытына қатаң сәйкес келуі керек. Қажет болса, мұғалім мен топ электрондық 

поштаны және басқа байланыс құралдарын қолдана алады. 

 

4. Қашықтықтан білім беру мониторингі 

 

4.1.КАБ шеңберіндегі бақылауды коммити/клеркшип директорлары, курс 

үйлестірушілері, Мектеп декандары, МБСББ-ның бас маманы, ДАР және ИБД 

директорлары, Басқарма төрағасының АЖ жөніндегі орынбасары айына 1 рет 

кезеңділікпен жүзеге асырады (біріктірілген пәндер шеңберінде тексеруді 

коммити/клеркшип ішінде директор, интеграцияланбаған пәндер үшін – курс 

үйлестірушісі жүргізеді); 

4.2 Мониторлаушы тұлға сабаққа кестеге сәйкес қатысады; 

4.3.Тексерілетін кафедраның меңгерушісі сұратылған материалдарға толық 

қолжетімділікті қамтамасыз етеді; 

4.4.Қашықтықтан оқыту жағдайында тексеру күні мониторлаушы тұлға топ 

старостасымен байланысады және конференцияға/чатқа рұқсат беруді сұрайды, топ 

старосталары мен оқытушылар қолжетімділікті қамтамасыз етуге міндетті; 

4.5.Сабақ мониторингінің нәтижелері актілерде жазылады, бір данасы кафедра 

меңгерушісіне, екіншісі курс үйлестірушісіне беріледі және талап ету бойынша мүдделі 

тұлғаларға ұсынылуы тиіс; 

4.6.Тексеру барысында анықталған ескертулерді оқытушы бір апта мерзімде жоюы 

тиіс. Сабақ мониторингі АКТ-леріне сәйкес ескертулерді түзету үшін бақылау және 

жауапкершілік кафедра меңгерушілеріне жүктеледі; 

4.7.Курс үйлестірушісі екі айда 1 рет МБСББ -да КАБ нәтижелері туралы ақпарат 

береді. Қажет болған жағдайда КАБ қорытындысы 

 

5. Сабақты босатулар 

 

5.1. 2020-2021 оқу жылында оқытушымен барлық байланыс сабақтары практикалық 

болып табылады, сабаққа дайындалу үшін материалдар СӨЖ сағаттары шеңберінде 

оқытылады және пәннің теориялық бөлігіне жатады. Білім алушыда сабақтан бос орындар 

болған жағдайда, ол жұмысты өтеусіз жиынтық бағалауға жіберілмейді. Рұқсаттамалар 

дәлелді себеппен тегін, дәлелсіз себеппен ақылы түрде өтеледі. Практикалық сабақтарды 

пысықтау сабаққа шыққаннан кейін бір ай ішінде, бірақ жиынтық бағалаудың кез келген 

кезеңіне дейін жүргізіледі. 

5.2. Егер студент техникалық себептермен (жарықты өшірсе, байланыс болмаса және 

т.б.) немесе дәлелді себептермен ФБ-ны жіберіп алса, онда ол сол күні әдіскер мен мектеп 

деканының орынбасарына аты-жөнін, курсын, тобын, мамандығын, модулін және өту 

себебін көрсете отырып, мәтіндік хабарлама жіберуі керек. Әдіскер дәлелді себептермен 

ФО-ны жіберіп алған студенттердің тізімін жасайды және оны тіркеу кеңсесіне жібереді. 

Осы тізім негізінде офис регистратордың бас маманы кейіннен дәлелді себеппен ҚҚ 

пысықтауды тағайындайды. Егер формативті емтиханды тапсыру күні мұндай хабарлама 

болмаса және өткізіп алу себебі дәлелсіз болса, онда "0"бағасы қойылады. 
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5.3. Қалыптастырушы емтихандар жиынтық емтиханның кез келген кезеңіне дейін 

бір ай ішінде пысықталады. Жиынтық емтиханның 1 күнінде қалыптастырушы емтиханды 

дәлелді себеппен өткізіп алған жағдайда, студент жиынтық емтиханға жіберілмейді. 

Жиынтық емтихан жеке кесте бойынша қалыптастырушы емтиханды пысықтағаннан 

кейін тапсырылады, содан кейін жиынтық емтихан тапсырылады. 

 

6.Қалыптастырушы бағалау рәсімі 

 

6.1. Коммитти/клеркшипов директорлары және офис регистратор құрастырған пән 

бойынша қалыптастырушы емтихандардың кестесіне сәйкес 1 сұраққа белгіленген уақыты 

2 минут қалыптастырушы емтихандар тағайындалады. 

6.2. Білім алушы жүйеде дербес деректемелерді (логин – ЖДД немесе e-mail, пароль 

- жеке белгіленеді) пайдалана отырып авторизациялануға және белгіленген уақытта 

жалпы қабылданған нұсқаулықтарға сәйкес қалыптастырушы емтиханға кіруге міндетті. 

6.3. Қашықтықтан оқыту және формативті емтихандарды өткізу кезеңінде кіру күні 

мен уақытын, жүйеде пайдалану уақытын белгілей отырып, емтиханда авторизацияланған 

пайдаланушыны сәйкестендіруге мүмкіндік беретін басқа да жүйелік ақпаратты тіркей 

отырып, KEYPS жүйесінде авторизацияны жоғары бақылау шаралары енгізіледі. 

6.4. Қалыптастырушы емтихандарды басқа адам үшін тапсыру фактілері тіркеледі, 

ал бұзушылық қатысушылары ЖОО – ның ішкі ережелеріне және академиялық адалдық 

қағидаттарына сәйкес жазаланады. 

6.5. Пәннің қорытынды бағасы екі компоненттен есептеледі: қалыптастырушы 

бағалау (ФБ, 30%) және жиынтық бағалау (СБ, 70%). 

ФБ өз кезегінде: чек-парақ бойынша орташа формативті практикалық бағадан (50%) 

және тестілік емтиханның орташа формативті бағасынан (50%) тұрады. 

СБ сонымен қатар екі кезеңде өткізіледі: жиынтық тест емтиханы (50%) және екінші 

практикалық кезең (50%, ОСКЭ/ОСПЭ, DOPS, MiniCEX, құрылымдалған ауызша 

емтихан). 

Егер ПҚБ 50% және одан көп болса, пән игерілген болып саналады. Пән игерілмеген 

жағдайда студент жазғы ақылы семестрден өтеді. Кредиттер сомасы 14 (420 сағаттан 

астам) құрайтын игерілмеген пәндер болған кезде білім алушы академиялық 

үлгермегендігі үшін ЖОО-дан шығарылады. 

6.6. Қалыптастырушы практикалық бағалау үш тармақтан тұратын KEYPS-тегі чек-

парақ бойынша жүргізіледі: 

1. Студенттің сабаққа дайындық деңгейі 

2. Сабақтың тақырыбын талқылау кезіндегі студенттің белсенділігі 

3. Әр оқушының пікір таластарындағы пайдалылық дәрежесі 

6.7. Осы тармақтар бойынша оқытушы топтың әрбір білім алушысын 

қалыптастырушы тестілеуге дейін бағалайды. Бұл бағалау барлық пәндер бойынша 

жүргізіледі (дәліздік және коммитти/ клершип). 

6.8. Формативті тестілеуді студент бір рет тапсырады, ал алынған баға оны 

жоғарылату үшін жасалмайды. 

 

7.ҚО шарттарындағы жиынтық емтихан 

 

7.1. Қашықтықтан білім беру жағдайында жиынтық емтихандарды өткізу белгілі бір 

талаптарды қояды, мысалы, прокторинг шарттарын орындау сияқты, оның негізгі міндеті 
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пайдаланушының веб-камерасына, микрофонына және жұмыс үстеліне кіру арқылы 

емтихан регламентінің сақталуын растау. 

7.2. Білім алушылардың назарына арналған емтихандардың бекітілген кестесі ресми 

сайтта, KEYPS-те, сондай-ақ WhatsApp, Telegram тарату арқылы ұсынылады. Бақылау 

Мектеп декандарының орынбасарларына жүктеледі. 

7.3. Жиынтық емтихан 2 кезеңнен тұрады: компьютерлік тестілеу және практикалық 

бөлім (практикалық дағдыларды немесе ауызша емтиханды тапсыру немесе жазбаша 

жұмыс). 

7.5. Компьютерлік тестілеу кезеңі: MCQ, MSQ форматындағы 50-ден кем емес 

сұрақтар шығарылады, олар блюпринттен оқыту міндеттеріне сәйкес жасалады. 

7.6.Практикалық емтихан кезеңі: 

7.6.1. Мектепке дейінгі форматтағы жиынтық емтиханның екінші кезеңін жүзеге 

асыру үшін студент те, мұғалім де интернетке сенімді қол жетімді дербес компьютер 

немесе ноутбук болуы керек. Дербес компьютер веб-камерамен, микрофонмен және 

колонкалармен (құлаққаптармен) жабдықталуы тиіс. Ноутбукта камера мен микрофон 

жұмыс істеуі керек. Егер қашықтықтан оқыту кезеңінде байланыс деңгейі әлсіз болса, 

онда білім алушы екінші кезең кезеңінде сапасы жақсы интернет болуын алдын ала 

ойлауы тиіс. 

7.6.2. Емтихан кезінде білім алушы барлық уақытта камера алдында болуы тиіс, 

камера көзінен кетуге, басын бұруға, компьютер мен камера экранынан қарауға, сұраққа 

жауап іздеу үшін басқа құрылғыларды пайдалануға (немесе қосымша беттерді ашуға) 

тыйым салынады. Емтихан тапсырған кезде бөлмеде бөтен адамдардың болуына тыйым 

салынады. 

7.6.3. Білім алушы тапсырманы алғаннан кейін, қажет болған жағдайда 1-2 минут 

дайындалады және жауап бере бастайды. Жауап жоспары қаламмен бос параққа жазылуы 

мүмкін, оны оқушы жауаптың алдында емтихан алушыға көрсетеді. Бұл жауап жоспары 

алдын-ала дайындалғаннан гөрі жаңа жасалғанына көз жеткізу үшін жасалады. 

7.6.4. Кезең ауызша құрылымдалған емтиханның бақылау парағымен ұсынылған 

мәселелерді шешу үшін танымдық дағдыларды бағалауды қамтиды. Чек-парақ тиісті 

блюпринт негізінде жасалады. Емтихан алушы студенттерді онлайн конференцияға 

дәйекті түрде қосады. 

7.6.5. Топ студенттерін қосу және оның тәртібін оқытушы қадағалайды. 

7.6.6. Синхронды прокторинг келесідей: 

1. Білім алушы өзінің аты-жөнін, тобын, курсын, мамандығын, емтихан атауын 

атайды. 

2. Білім алушы камераға оның жеке басын куәлайтын құжатты көрсетеді. 

3. Студент веб-камераны 360 градусқа бұру арқылы өз бөлмесін көрсетеді. Егер бұл 

ноутбук болса, онда студент ноутбукты бұру арқылы бөлмені көрсетеді. 

7.6.7. Құрылымдалған ауызша емтиханды тапсыру кезінде студент емтихан алушыға 

қосылған сәттен бастап аяқталғанға дейін бейнежазба жүргізіледі. Бұл бейне 1 ай бойы 

сақталады және оны апелляция кезінде пайдалануға болады. 

8.10 жазбаша жұмысты тексеру 

8.10.1. Осы форматты пайдалану үшін міндетті шарттар: 

1. "Антиплагиат" қарызға алынған мәтінді тексеру жүйесі арқылы жазбаша жұмысты 

тексеру (критерийлер, талаптар "Антиплагиат" бағдарламасы туралы ережеде 

сипатталған»); 

2. Осы жұмысты тексеретін емтихан алушыларды "Соқырландыру" ; 
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3. Емтихан алушылардың тәуелсіздігі (емтихан алушылар өздері оқытпаған білім 

алушылардың жұмысын тексеруі тиіс). 

8.11 Онлайн емтихан кезінде академиялық адалдықты қамтамасыз ету 

8.11.1. Прокторинг жүйесін енгізу жиынтық емтихандарды тапсырудың 

академиялық адалдығын сақтауға мүмкіндік береді. Ол сессия кезінде академиялық 

адалдықты қамтамасыз етудің негізгі шарасы болып табылады. 

8.11.2. Жиынтық бағалаудан өту кезінде қатаң тыйым салынады: интернетті 

(сұрақ/кейс бойынша ақпаратты іздеу үшін бөгде қойындыларды пайдалану), ұялы 

телефондарды, смартфондарды, планшеттерді, smart-сағаттарды және басқа да 

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

шпаргалкаларды және ақпарат жеткізгіштердің басқа да түрлерін; осы уақытта бөлмеде 

мәселе/кейс бойынша ақпарат іздеуге көмек көрсететін бөгде адамдардың болуы. 

8.11.3. Көрсетілген фактілерді анықтаған жағдайда емтихан алушы (проктор) 

Академиялық адалдық саясатын бұзғаны үшін студентті емтиханнан шығару туралы, 

кейіннен емтихан нәтижелерінің күшін жою және "0"бағасын қою арқылы электрондық 

акт жасайды. 

8.11.4. Басқа студенттің емтиханын шешкен кезде немесе емтихан кезінде басқа 

студенттің есептік жазбасын өзі үшін пайдаланған кезде емтиханнан шығару туралы акт 

жасала отырып, нәтижесінде екі студенттің жауабы жойылады. Бұл жағдайда материалдар 

оқытушы мен студенттің академиялық адалдығы туралы мәселені шешу және оларға 

қатысты ықпал ету шараларын шығару үшін сыбайлас жемқорлыққа қарсы комитетке 

беріледі. 

8.12. Білім алушылардың жиынтық емтиханды өткізіп алуының дәлелді себебі 

болған кезде (стационарлық емделуде болуы, төтенше сипаттағы оқиғалардың туындауы: 

дүлей зілзалалар, авариялар және басқалар) топ старостасы немесе куратор бір тәулік 

ішінде тәртіп/коммити/клеркшип директорына және Мектепке болған жағдай туралы кез 

келген қолжетімді тәсілмен (телефон арқылы және өзгелер) хабарлауға міндетті, бұл 

жағдайды растайтын құжаттарды үш күн мерзімде ұсынады. Бұл жағдайда білім алушыға 

деканның өкімімен офис тіркеушімен бірлесіп емтихан тапсырудың жеке кестесі 

белгіленеді. 

8.13. Жиынтық емтиханды қайта тапсыру 

8.13.1 "F" немесе "FX" бағасы емтиханның екі кезеңінің жиынтығы бойынша 

қойылады. 

8.13.2. "F" белгісіне (0-24, 9%) сәйкес жиынтық бағалау бойынша 

"қанағаттанарлықсыз" баға алған жағдайда,білім алушы осы пән бойынша жазғы ақылы 

семестрден өтуі тиіс. 

8.13.3. Егер жиынтық емтиханның қорытынды бағасы "қанағаттанарлықсыз" бағаға 

тең болған жағдайда, 25-тен 49,9% - ға дейін, бұл "FX" белгісіне сәйкес келеді, білім 

алушы оқу пәнінің/комитти/клеркшип бағдарламасынан қайта өтпей-ақ, барлық 

кезеңдерді (жо) қайта тапсыруға міндетті. Білім алушыға кезекті академиялық кезең 

басталғанға дейін аралық аттестаттаудан кейін ғана 1 рет емтиханды қайта тапсыру 

мүмкіндігі беріледі. 

8.13.4 Егер білім алушы жазғы ақылы семестр емтиханында "Fx" алса, қайта тапсыру 

мүмкіндігіне ие болады. Жазғы ақылы семестр емтиханында "F" алған кезде білім алушы 

академиялық үлгермегендігі үшін оқудан шығарылуға жатады. Жазғы ақылы семестр 

емтиханын қайта тапсыру кезінде "F" және "Fx" алған жағдайда білім алушы оқудан 

шығарылуға жатады. 

8.14.Апелляция беру және өткізу қағидалары 
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8.14.1. Емтихан материалдарының сапасымен (дұрыс емес сұрақтар) келіспеген білім 

алушы келесі жұмыс күні сағат 12.00 – ден кешіктірмей Офис-тіркеушінің бас маманының 

атына апелляциялық өтініш береді (2-қосымша). Білім алушының қолы қойылған 

өтініштің сканерленген нұсқасы СМУ КеАҚ офис – тіркеушісінің электрондық 

мекенжайына жіберіледі: registrar@nao-mus.kz  немесе ватсап. 

8.14.2. Апелляция, Егер білім алушы өтініште мәселенің дұрыс еместігін немесе 

оның оқу міндеттеріне сәйкес еместігін көрсеткен жағдайда ғана қаралады. 

8.14.3. Жиынтық емтиханнан кейінгі келесі жұмыс күні сағат 12.00 - ден кейін Офис-

тіркеуші маманы апелляция берген білім алушылардың тізімін жасайды және бір 

көшірмесін тиісті мектепке береді. 

8.14.4. Офис-тіркеуші Апелляциялық комиссияны қалыптастырады және апелляция 

өткізілетін күнге барлық қажетті құжаттарды (өтініш, емтихан парақтары немесе жиынтық 

емтихан нәтижелері бар ведомостар, сондай-ақ апелляциялық ведомостар) дайындайды. 

8.14.5. Апелляциялық комиссияның отырысы кезінде чек-парақтардың, білім 

алушылардың жауап парақтарының (бар болса) мазмұны және білім алушының 

жауабынан бейнежазба қаралады, апелляциялық өтініште көрсетілген әрбір тармақ 

талданады. 

8.14.6. Комиссия алқалы түрде шешім қабылдайды. Қажет болған жағдайда 

апелляциялық комиссия өтініштің нюанстарын анықтау үшін апелляция берген оқушымен 

Zoom-сессия өткізе алады. 

8.14.7. Апелляциялық комиссияның жұмысы аяқталғаннан кейін жауапты хатшы 

қаралған өтініштердің және әрбір шешім бойынша шығарылған өтініштердің санын 

көрсете отырып, апелляциялық комиссия отырысының хаттамасын жасайды. 

8.14.8. Апелляциялық өтініш берген білім алушы апелляциялық комиссияның 

шешімі туралы келесі жұмыс күні ішінде хабардар етіледі. 

 

9. Жылдық емтихан 

 

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

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

1-2 курс білім алушыларының ағымдағы оқу жылында алған білімдерін бақылауға 

арналған. ЖЕ – нің негізгі мақсаты-медициналық университетте оқуын жалғастыру үшін 

жеткілікті білімі бар студенттерді және қайта оқу курсына баратын студенттерді анықтау. 

9.2. Ағымдағы академиялық қарызы бар, жеке кесте бойынша жойылғаннан кейін 

МЕ тапсыратын білім алушылар МЕ-ға жіберілмейді. 

9.3. Егер №3 қосымшадағы пәндер курсындағы әрбір ПҚБ 80% - ға тең немесе одан 

жоғары болса, онда студент ме тапсыра алмайды. Кем дегенде бір коммитти/пән бойынша 

80% - дан кем жинаған студенттер ме тапсырады, содан кейін жылдық баға (ЖБ) 

есептеледі. 

9.4.ЖБ 1 – қосымшаға сәйкес базалық және бейінді пәндер үшін орташа өлшемді 

бағалаудан тұрады, оның үлес салмағы – 60% және жылдық емтихан бағасы (ЖЕБ) - 40%. 

 

   
∑(     )     

∑ 
 (       ) 

 

мұнда ЖБ - жылдық баға, ПҚБ – пәннің қорытынды бағасы, 

К-пән кредиттерінің саны, ЖЕБ-жылдық емтиханды бағалау 

 

mailto:registrar@nao-mus.kz
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9.5. ЖБ негізінде білім алушыларды келесі оқу курсына ауыстыру жүзеге 

асырылады. Қарастырылып отырған курстарда курстан курсқа ауыстыру критерийі 60 

баллға тең және одан жоғары ЖБ болып табылады. 

9.7. Егер ЖБ 60% - дан аз болса, онда студент жылдық емтиханды қайта тапсыруы 

керек. Егер білім алушы қайта тапсырғаннан кейін жылдық бағаның 60% - ын ала алмаса, 

онда ол(а) жылдық оқу бағдарламасын игермеген болып есептеледі және оқудан 

шығарылуға жатады немесе курс бағдарламасын ақылы негізде қайта меңгеруге құқығы 

бар. 

9.8. ЖМ 4-5 курс, "Фармация" және "Стоматология" 3-4 курс студенттерінде, 

интерндерде, резиденттерде курстан курсқа ауыстыру критерийі курстың барлық 

оқытылатын пәндері бойынша 50% - ға тең және одан да көп ПЖБ болып табылады. 

9.9. Жылдық емтихан тестілеу форматында өткізіледі. Бұл кезеңге MCQ, MSQ 

форматындағы 100-ден кем емес сұрақтар шығарылады. Тест №3 қосымшаға сәйкес 

барлық коммитти/пәннің блюпринтіне сәйкес жасалады. 

 

9.10 МЕ өткізіп жіберу 

 

9.10.1 білім алушылардың МЕ-ны өткізіп алуының дәлелді себебі болған кезде 

(стационарлық емделуде болуы, төтенше сипаттағы оқиғалардың туындауы: дүлей 

апаттар, авариялар, интернетке қосылу бойынша форс-мажорлық мән-жайлар және 

басқалар) білім алушы, топ старостасы немесе куратор бір тәулік ішінде коммитти/тәртіп 

директорын және деканның (мектептің) тиісті орынбасарын осы мән-жайды растайтын 

құжаттарды үш күн мерзімде ұсына отырып, кез келген қолжетімді тәсілмен болған оқиға 

туралы хабардар етуге міндетті. 

9.10.2. МЕ-ге келмеу себептерінің дәлелділігін растайтын ресми құжаттар: 

1. белгіленген нысандағы емханадан анықтама (ІАҚ, ПСТ); 

2. жақындарының қайтыс болуы туралы куәлік; 

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

4. төтенше сипаттағы оқиғаны растайтын ресми құжат; 

5. мектепті немесе жастар саясаты бөлімін босату (мектеп деканымен келісілген) 

9.10.3 Білім алушыға дәлелді себеп болған жағдайда мектеп деканының өкімімен 

емтихан тапсырудың жеке кестесі белгіленеді. 

9.10.4 Растайтын құжаттар болмаған кезде себеп дәлелсіз болып саналады. 

Ұсынылатын анықтаманың дұрыстығын "СМУ" КеАҚ медпункт дәрігері мөрмен және 

қолымен растайды. Растайтын құжаттардың басқа түрлерін қажет болған жағдайда мектеп 

және/немесе заң қызметі растайды. Жалған құжаттар ұсынылған жағдайда ішкі тәртіп 

ережелеріне сәйкес әкімшілік шаралар қабылданатын болады. 

9.10.5. Білім алушы Бағдарламаны орындамаған болып есептеледі және "F"бағасын 

алған жағдайда мемлекеттік білім беру грантынан ақылы негізде айыра отырып, қайта оқу 

курсына барады. "F" бағасын қою үшін негіз МЕ-ны дәлелсіз себеппен өткізіп алу немесе 

оның 0-24,9% алуы болып табылады. 

 

10. Қорытынды мемлекеттік аттестаттау (ҚМА) және мемлекеттік емтихан 

 

10.1.Білім алушылардың білімі мен дағдыларын бағалау Оқу мамандықтары 

бойынша жүргізіледі және тиісті мамандық бағдарламалары түлектерінің құзыреттер 

тізбесіне негізделеді. 

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

2. дағдыларды бағалау (күндізгі оқу нысаны кезінде ОСКЭ). 

10.3.Білім мен дағдыларды бағалау білім алушының таңдауы бойынша тілде 

жүргізіледі. 

10.4 бірінші міндетті кезеңге (компьютерлік тестілеу) 100 сұрақ ұсынылады. 

10.4.1.Осы кезеңдегі Прокторинг уақыт бойынша шектеу (time pressure), сондай-ақ 

білім алушының компьютерінің/ноутбугінің жұмыс үстелін және білім алушының өзін 

бейнетіркеу болып табылады. Компьютерлік тестілеу уақыты-150 минут. Екінші кезеңге 

кіру үшін 50% және одан да көп компьютерлік тестілеуді тапсыру қажет. 50% - дан төмен 

баға алған кезде білім алушылар дағдыларды бағалаудың екінші кезеңіне жіберілмейді. 

Білімді бағалаудан (компьютерлік тестілеуден) өтуге келмеген білім алушылар дәлелді 

себеппен жеке кесте бойынша тестілеуден өтеді. 

10.5.Екінші кезең ОСКЕ форматында өткізіледі. Күндізгі оқу форматында студент 6 

негізгі органдар жүйесіне сәйкес 6 ОСКЕ станциясын тапсырады. 

10.6.Қашықтықтан оқыту нысаны кезінде прокторингке арналған арнайы 

бағдарламалық қамтамасыз етудің көмегімен алдауды болдырмау (cheating) үшін тексеру 

жүзеге асырылады. Кезең ОСКЕ чек-парағымен ұсынылған үш кейстің шешімі бойынша 

когнитивтік дағдыларды бағалауды көздейді. 

10.6.1.Әрбір кейс бір ПЭВМ артында тұрған тиісті мамандықтың екі/үш 

оқытушысының біреуін қабылдайды немесе хатшы студентті әрбір оқытушыға онлайн 

платформаның көмегімен рет-ретімен қосады. Сондай-ақ, олармен бірге сол қолдау үшін 

жауапты IT-маман болады. Емтихан алушылар аудиторияның сыйымдылығына 

байланысты компьютер залында орналастырылады. 

10.6.2.Алдын ала МАК хатшылары МКА-дан 1-2 күн бұрын әрбір түлекпен 

байланысын тексереді, емтихан алушылар мен IT-маман жұмыс істейтін студенттердің 

тізімін және олардың дербес қосылу уақытын дайындайды. 

10.6.3.Еемтихан күні IT-маман тапсыру уақыты басталғанға дейін 10 минут бұрын 

студентті қосады, қосылу үшін сілтемені жібереді және т.б. бірінші студенттің талқылауы 

кезінде IT-маман келесі студентті қосуға дайындайды. 

10.6.4.Білім алушылардың дағдыларын бағалау оқытудың соңғы нәтижелеріне 

сәйкес жүргізіледі және нозологияның 3 блогы бойынша дағдыларды бағалауды қамтитын 

болады. 

10.6.5.Үш кейстен тұратын жиынтығы бар Билет студенттерге рандомизацияланған 

түрде (кездейсоқ түрде) таратылады. МАК хатшысы рандомизацияға жауапты болып 

тағайындалады. 

10.6.6.Рандомизация кездейсоқ сандардың онлайн генераторларының көмегімен 

жүргізіледі. Бастапқыда емтихан тапсыратын түлектердің тізімі жасалады. Әрі қарай, 

билет нөмірлерінің тізімі жасалады. Содан кейін хатшы кездейсоқ сандар генераторының 

көмегімен кездейсоқ сандар тізбегін қалыптастырады. Бұл қатардың әр саны билет 

нөміріне сәйкес келеді. Қатардан алынған сандар білім алушылардың тізіміне біріншісінен 

соңғысына дейін рет-ретімен, рұқсаттамасыз қойылады. Егер бітірушілердің саны 

билеттер санынан көп болса, онда рандомизация процедурасын қайталауға болады. 

Рандомизация процедурасы әр ағын үшін бөлек жүргізіледі. 

10.6.7.Рандомизация жүргізу жөніндегі растайтын құжаттар мак құжаттамасында 

сақталуы тиіс. Рандомизация нәтижелері бар Файл құпияландырылады және емтихан 

тапсырғанға дейін қол жетпейтін жерде сақталады. Рандомизациясы бар файлдың 

құпиялылығы үшін МАК хатшысы жауапты болады. Емтихан басталғанға дейін 2 сағат 
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бұрын рандомизация нәтижелері бар файл жылдық үйлестірушіге беріледі, ол оны 

емтихан алушыларға жібереді. 

• https://random.org  (ағылшын нұсқасы) 

• https://randstuff.ru/number/  

• https://randomus.ru/  

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

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

10.6.8.Емтихан алушылар мен білім алушылар емтихан өткізу кезінде жұмыс веб-

камерасы бар ноутбукпен немесе дербес компьютермен, микрофонмен және 

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

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

тапсыру кезінде интернеттің жоғары сапалы болуын алдын ала ойластыруға міндетті. Бұл 

МАК тапсыру үшін 2 міндетті талап! 

10.6.9.Практикалық дағдыларды тапсыру рәсімі: 

1) Емтихан алушылар компьютер залына орналастырылады және емтихан 

қабылдайды. МАК мүшелері емтихан алушылардың жұмысын көзбе-көз бақылайды. 

2) Білім алушылар хатшының ақпаратты тарату арқылы уақтылы хабарлауы арқылы 

өздерінің қосылу уақыты туралы хабардар болады. Академиялық адалдықты бұзбау үшін 

студент қандай емтихан алушыға қосылатыны туралы алдын ала хабардар етілмейді. 

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

бойынша өтіп, емтихан алушыларға қосылады. 

10.6.10.Барлық емтихан кезінде жазу жүзеге асырылады. Қосымша прокторингті 

МАК-тың МҚА тапсыру процесін бақылайтын мүшелері жүзеге асырады. Академиялық 

адалдық қағидаттарын сақтамаған жағдайда МАК мүшелері емтиханды үзіп, себебін 

емтихан тапсырушы мен емтихан алушыға ауызша айту арқылы көрсете алады. 

10.6.11.МА аяқталғаннан кейін хатшы барлық бейнежазбаларды бір файлға көшіреді, 

оның бір көшірмесін АТО бас маманына сақтауға және екінші көшірмесін кейіннен 

мұрағатқа тапсыру үшін тиісті мектепке береді. 

10.6.12.Мемлекеттік емтихан (Қазақстанның қазіргі заманғы тарихы) МҚА-ға ұқсас 

құрылымдалған ауызша емтихан нысанында онлайн өткізіледі (екінші кезең). 

10.6.13.Даулы мәселелерді шешу және білім алушылардың құқықтарын қорғау үшін 

білім мен дағдыға бағалау жүргізу кезеңінде апелляциялық комиссия құрылады. 

10.6.14.Бағалаудың бір немесе екі кезеңінің нәтижелерімен келіспеген жағдайда 

білім алушылар емтиханнан кейін 24 сағат ішінде МАК хатшысының поштасына өтініш 

(5-қосымша) жіберу арқылы апелляция беруге құқылы. 

10.6.15.Өзінің апелляциялық өтінішінде студент ТАӘ, тобын, курсын, мамандығын, 

билет нөмірін көрсетуі және апелляцияның мәнін баяндауы тиіс (ол нақты немен 

келіспейді). Өтініштер негізінде МАК хатшысы апелляциялық өтініш берген білім 

алушылардың тізімін жасайды. Тізім апелляциялық комиссияның төрағасына беріледі. 

10.6.16.Өтініштерді құрамында басқарма төрағасының академиялық жұмыс 

жөніндегі орынбасары, тиісті мектептің деканы, МАК мүшелері, сыбайлас жемқорлыққа 

қарсы комитет мүшесі, СӨББ өкілі, осы мәселені МАК-та қабылдаған оқытушы бар 

апелляциялық комиссия қарайды. 

10.6.17.Апелляцияға берген студенттің жауап жазбасы қаралады және апелляциялық 

өтініште көрсетілген әрбір тармақ талданады. Комиссия алқалы түрде шешім қабылдайды. 

Қажет болған жағдайда апелляциялық комиссия өтініштің нюанстарын анықтау үшін 

апелляция берген студентпен Zoom сессиясын өткізе алады. 

https://random.org/
https://randstuff.ru/number/
https://randomus.ru/
https://generator-online.com/numbers/
https://calculator888.ru/generator-sluchajnyh-chisel/
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10.6.18.Апелляциялық комиссияның жұмысы аяқталғаннан кейін жауапты хатшы 

қаралған өтініштердің және әрбір шешім бойынша шығарылған өтініштердің санын 

көрсете отырып, апелляциялық комиссия отырысының хаттамасын жасайды. Отырыс 

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

мұрағатқа тапсырылады. Апелляциялық өтініш берген студентті апелляциялық 

комиссияның шешімі туралы оның хатшысына хабарлайды. 

10.6.19.Білім мен дағдыларды бағалау нәтижесі екі кезеңнің балдарынан 

жинақталады және орташа арифметикалық Сан шығарылады. ҚМА қорытынды нәтижесі 

келесідей бағаланады: 

0 – 49 балл-қанағаттанарлықсыз; 

50 – 69 балл-қанағаттанарлық; 

70 – 89 ұпай-жақсы; 

90 – 100 ұпай-өте жақсы. 

 

11. Кәсіптік практикадан өту 

 

11.1. Кәсіптік және педагогикалық практикадан өту бітіруші курстарды қоспағанда, 

неғұрлым кеш мерзімге ауыстырылады. Ол үшін келесі оқу жылының кестесіне тиісті 

өзгерістер енгізілетін болады. Өндірістік практика санитарлық-эпидемиологиялық 

қауіпсіздік нормаларын сақтай отырып жүргізіледі. 

11.2. Бітіруші курста (ЖМ және стоматология) кәсіптік практика интернатураның 

бірінші жылына ауыстырылуы мүмкін, өйткені барлық ЖМ және стоматология түлектері 

үшін интернатура міндетті болып табылады. Ол үшін келесі оқу жылының кестесіне тиісті 

өзгерістер енгізілетін болады. Басқа мамандықтар бойынша ҚБТ негізінде баламалы 

әдістер ойластырылатын болады. 

 

12.Сабақтың практикалық дағдыларын игеру 

 

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

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

жылына ауыстырылады. Кестеде (adaptation week аясында) студенттер тиісті кафедраларға 

оралып, берілген дағдыларды игерген уақыт ескеріледі. 

12.2.Егер практикалық дағды жеткілікті қарапайым болса, арнайы жабдықты қажет 

етпесе, мұғалім оны онлайн форматта немесе студент үйде жазып, мұғалімге тексеруге 

жіберген бейнені тексеру арқылы бағалай алады (егер бұл формат қолайлы болса). 

12.3.Кафедра ҚОТ шеңберінде практикалық дағдыларды меңгерудің басқа да түрлі 

валидтік әдістерін пайдалануға құқылы, олар оларды толық көлемде игеруге мүмкіндік 

береді. 

 

13. CALL-ОРТАЛЫҒЫ 

13.1. Егер студентте кіру, логин және пароль және басқа да техникалық мәселелер 

болса, онда ол логин мен парольді қалпына келтіру нысаны арқылы қалпына келтіруі 

керек. Қажет болған жағдайда студент университеттің IT - мамандарына жүгіне алады: 

Егизеков Диас 8-747-475-92-82, Кривобоков Дмитрий 8-777-748-59-40, Мухтаргалиев 

Рауан 8-776-611-66-22. Жүгіну уақыты: 08.00-18.00 Жұмыс күндері. 
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13.2. Әрі қарай сұрақтар KEYPS жүйесіндегі hot-line арқылы шешіледі. Hot-line-де 

тағайындалған жауапты адамдар студенттердің өтініштерін бақылайды және тиісті 

департаменттер мен кафедраларға сұраныстар жібереді. Жауап алғаннан кейін олар 

студенттерді KEYPS жүйесіндегі hot-line арқылы хабардар етеді. Сондықтан Студенттер 

KEYPS жүйесіндегі hot-line бағдарламасында қойылған сұраудың жауабын өз бетінше 

бақылауы керек. 

13.3.Егер студенттің пән бойынша сұрақтары болса, KEYPS-тегі материал болса, 

онда ол тікелей WhatsApp жұмыс чатының көмегімен мұғалімге жүгіне алады. 

13.4.Басқа сұрақтар пайда болған кезде білім алушы өзінің декан орынбасарына 

тікелей жүгіне алады.  
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 1 қосымша 

 

Апелляциялық өтініштің үлгісі 

 

Офис-тіркеушінің бас маманына 

Рахимжанова Б. К. 

курстың _ _ _ _ тобының студентінен 

мамандықтар «_________________» 

Аты-жөні _______________________________ 

толық куәлік бойынша 

Оқу нысаны-грант / шарт / әкімнің гранты 

Оқыту тілі-рус / каз / ағылш. 

Телефон нөмірі 

 

Өтініш 

 

Сізден КК/АА/ЖЖ (емтихан тапсыру күнін көрсету) өткізілген жиынтық емтихан 

нәтижелерін қайта қарауды сұраймын, себебі _________________________________ 

(апелляцияның себебін көрсету). 

 

 

 

 

Күні 

Білім алушының қолы 
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Қосымша 2 

 

Жылдық емтиханға енгізілген коммитти/пәндер тізбесі 

 

 

№ Мамандықтар Пәндер Кредиттер  

1 курс  

1 

Жалпы медицина 

Өмірдің химиялық, молекулалық және физикалық 

негіздері 
5 

2 Жасушалық метаболизм 5 

3 Тұқым қуалаушылық және тіндер 5 

4 Тірек-қимыл жүйесі қалыпты 5 

1 

Стоматология 

Өмірдің химиялық, молекулалық және физикалық 

негіздері 
5 

2 Жасушалық метаболизм 5 

3 Тұқым қуалаушылық және тіндер 5 

1 

Фармация 

Өмірдің химиялық, молекулалық және физикалық 

негіздері 
5 

2 Жасушалық метаболизм 5 

3 Тұқым қуалаушылық және тіндер 5 

2 курс 

1 

Жалпы медицина 

Жүйке жүйесі мен сезім мүшелері қалыпты 
5 

2 
Несеп-жыныс жүйесі қалыпты 

3 

3 
Қан мен лимфа қалыпты 

3 

4 
Ас қорыту және эндокриндік жүйе қалыпты 

5 

5 
Кардиореспираторлық жүйе қалыпты 

6 

6 
Аурулардың биологиялық негіздері 

6 

3 курс 

1 

Жалпы медицина 

Жалпы патология 
11 

2 
Жүйке жүйесі мен сезім мүшелерінің патологиясы 

4 

3 
Генитурарлы жүйенің патологиясы 

4 

4 
Асқорыту және эндокриндік жүйенің патологиясы 

8 

5 
Кардиореспираторлық жүйенің патологиясы 

8 
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6 
Қан және лимфа патологиясы  

4 

7 
Патология сүйек-бұлшық ет жүйесі  

4 

8 
Жас бала патологиясы 

6 
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Қосымша 3 

 

Апелляциялық өтініштің үлгісі 

 

 

Мектеп Деканына ____________ 

Деканның аты-жөні_______________________ 

курстың _ _ _ _ тобының студентінен 

мамандықтар «_________________» 

Аты-жөні _______________________________ 

толық куәлік бойынша 

Оқу нысаны-грант / шарт / әкімнің гранты 

Оқыту тілі-рус / каз / ағылш. 

Телефон нөмірі 

 

Өтініш 

 

Сізден КК/АА/ЖЖ өткізілген жылдық емтихан нәтижелерін (емтихан тапсыру күнін 

көрсету) қайта қарауды сұраймын._________________________________ ( апелляцияның 

себебін көрсету). 

 

 

 

 

Күні 

Білім алушының қолы 
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Апелляциялық өтініштің үлгісі 

 

 

 

МАК төрағасы 

_____________________________________ 

МАК төрағасының аты-жөні 

курстың _ _ _ _ тобының студентінен 

мамандықтар «_________________» 

Аты-жөні _______________________________ 

толық куәлік бойынша 

Оқу нысаны-грант / шарт / әкімнің гранты 

Оқыту тілі-рус / каз / ағылш. 

Телефон нөмірі 

 

 

 

Өтініш 

 

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

мемлекеттік аттестаттау нәтижелерін қайта қарауды 

сұраймын._________________________________ ( апелляцияның себебін көрсету). 

 

 

 

 

Күні 

Білім алушының қолы 

 

 

 

 

 


