
Қашықтықтан білім беру технологиясы бойынша оқитын студенттер есіне! 

I жартыжылдық 1 курс  

Педагогикалық емес білім беру бағдарламалар үшін 

Оқу процесінің нысандары Мерзімі 

Теориялық оқыту, СӨЖ және тест тапсырмаларын орындау 02.09 – 18.10.2019 ж. 

Теориялық оқыту, СӨЖ және тест тапсырмаларын орындау, практика есебі  04.11 – 06.12.2019 ж. 

Аралық атестаттау (қысқы емтихан сессиясы)   16.12 – 03.01.2020 ж. 

Педагогикалық білім беру бағдарламалар үшін 

Оқу процесінің нысандары Мерзімі 

Теориялық оқыту, СӨЖ және тест тапсырмаларын орындау 02.09 – 18.10.2019 ж. 

Теориялық оқыту, СӨЖ және тест тапсырмаларын орындау, практика есебі  04.11 – 06.12.2019 ж. 

Аралық атестаттау (қысқы емтихан сессиясы)   16.12 – 27.12.2020 ж. 

Теориялық оқыту, межелік бақылау тапсырмалары «Univer» (univer.arsu.kz)  жүйесінің қашықтықтан 

оқытудың арнайы бағдарламасы негізінде жүргізіледі. 

1. Межелі бақылаудан  50 % төмен балл жинаған студент емтихан сессиясына жіберілмейді. 

2. Емтихан сессиясы тест түрінде өткізіледі, тесттен өту үшін 50 % жоғары балл жинау қажет. Пәннің 

қорытынды бағасы келесі формула бойынша есептеледі: қорытынды баға=меж.бақ. Х 0,6 + емт. Х 0,4. 

 

Білім алушылардың оқу жетістіктерін бағалаудың дәстүрлі бағалар шәкіле және ECTS 

(иситиэс) аударылған балдық-рейтингтік әріптік жүйесі 

Әріптік жүйе 

бойынша бағалар 

Балдардың сандық 

эквиваленті 

Балдар (%-тік 

құрамы) 

Дәстүрлі жүйе бойынша 

бағалар 

А 4,0 95-100 Өте жақсы 

А- 3,67 90-94 

В+ 3,33 85-89 Жақсы 

В 3,0 80-84 

В- 2,67 75-79 

С+ 2,33 70-74 

С 2,0 65-69 Қанағаттанарлық 

С- 1,67 60-64 

D+ 1,33 55-59 

D- 1,0 50-54 

FX 0,5 25-49 
Қанағаттанарлықсыз 

F 0 0-24 
3.(3) курс (ОКБ) студенттері үшін  «Қазақстанның қазіргі заман тарихы» пәнінен мемлекеттік 

емтиханды университетке  келіп тапсырады (оқу жоспары бойынша желтоқсан және сәуір-мамыр 

айлары), межелік бақылауды (рубеж. контр.) «Univer» жүйесіндегі қашықтықтан оқытудың арнайы 

бағдарламасы негізінде жүргізіледі. 

4.Оқу төлем ақысын келісім шартқа сәйкес жүргізу тәртібі: 25.10.2019 ж. дейін - 50 %; 01.01.2020 ж. 

дейін - 70 %;  01.04.2020 ж. дейін - 100 %. Уақытында төлем жасалмаған жағдайда студент оқудан 

шығарылады. 

5.Кредиттік оқыту жүйесі бойынша,  сессия бойынша академиялық қарыздары бар студенттер жазғы 

семестрге қалдырылады, ал курстан курсқа көшу (GPA) балын жинай алмаған студенттер қайта оқу 

курсына қалдырылады. 

6.Электронды кітапхана  сайты www.arsu.kz или res.epigraph.kz (логин: dot/пароль: 258369). 

7.«Univer» жүйесінде оқу материалымен танысуға, үй тапсырмасын орындауға қысқаша 

нұсқаулық: 

 univer.arsu.kzЛогин, пароль «Бакалавр»  «Дистанционные курсы» пәнді таңдау(2 рет шерту) 

Мамандықты таңдау(2 рет шерту) Ерекшеленген аптаны таңдау( 2 рет шерту) СИЛЛАБУС 

өзіне жүктеп, оқу материалымен танысуСРС жүктеп, - өзіндік жұмыстан 5 тапсырма таңдап 

орындау, нәтижесін оқытушыға файлмен қайта жіберу (Word/.docx)  

8.Cессия кезінде «Univer» жүйесінде тестілік тапсырманы орындауға нұсқаулық: 

univer.arsu.kzЛогин, пароль «Бакалавр»  «Тестирование» Пәнді таңдауТесттен өту  
Қажетті ақпараттар алу үшін:  

оқу-әдістемелік жұмыстар және қашықтықтан білім беру орталығы, 237 каб.  
сайттар: univer.arsu.kz,  www.arsu.kz 

http://www.arsu.kz/


Қашықтықтан білім беру технологиясымен оқитын студенттер есіне! 

I жартыжылдық 2 курс 
Оқу процесі Мерзімі 

Теориялық оқыту, СӨЖ тапсыру+ПРАКТИКА+ТЕСТ 04.11 – 01.12.2019 ж. 

Межелік бақылау (рубежка) Оқытушылар үшін (тексеру) 02.12 – 06.12.2019 ж. 

Аралық атестаттау (қысқы емтихан сессиясы) 09.12 – 20.12.2019 ж. 

II жартыжылдық 2 курс 
Оқу процесі Мерзімі 

Теориялық оқыту, СӨЖ тапсыру+ ПРАКТИКА+ТЕСТ 13.01 – 01.03.2020 ж. 

Межелік бақылау (рубежка) Оқытушылар сақтау үшін 02.03 - 06.03.2020 ж. 

Аралық аттестация (жазғы емтихан сессиясы) 09.03 - 20.03.2020 ж. 

Жазғы семестр 01.06  – 10.07.2020 ж. 

 Теориялық оқыту, межелі және аралық бақылау тапсырмалары қашықтықтан оқыту жүйесінің 

арнайы бағдарламасымен «Univer» (univer.arsu.kz) жүргізіледі. 

1. Пән бойынша межелі бақылауда (рубежка) өзіндік жұмыс (жоғ.балл -30) және тест тапсырмасы 

(жоғ.балл -70) орындалады. Барлығы – 100 балл. 

2. Межелі бақылаудан  50 пайыздан төмен балл жинаған студент емтихан сессиясына жіберілмейді!  

3. Емтихан сессиясы тест түрінде өтеді, тесттен өту үшін 50 пайыздан жоғары балл жинау қажет. 

Пәннен қорытынды баға келесі формуламен есептеледі: Қорт.баға=Руб.бақ*0,6 + Емт*0,4. 

Баллдық-рейтинг.жүйе 

 
4. Оқу-төлем ақысы 50 пайыз – қазанның 25-не, 70 пайыз - қаңтардың 1-не, 100 пайыз - сәуірдің 1-не 

дейін төленуі тиіс, уақытында төленбеген жағдайда, оқудан шығарылады. 

5. Кредиттік оқыту жүйесі бойынша,  сессия бойынша академиялық қарыздары бар студенттер жазғы 

семестрге қалдырылады, ал курстан курсқа көшу (GPA) балын жинай алмаған студенттер қайта оқу 

курсына қалдырылады. 

6. Электронды кітапхана  сайты www.arsu.kz или res.epigraph.kz (Логин: dot  / Пароль: 258369). 

7.«Univer» жүйесінде оқу материалымен танысуға, үй тапсырмасын орындауға қысқаша 

нұсқаулық: 

 univer.arsu.kzЛогин, пароль «Бакалавр»  «Дистанционные курсы» пәнді таңдау(2 рет шерту) 

Мамандықты таңдау(2 рет шерту) Ерекшеленген аптаны таңдау( 2 рет шерту) СИЛЛАБУС 

өзіне жүктеп, оқу материалымен танысуСРС жүктеп, - өзіндік жұмыстан 5 тапсырма таңдап 

орындау, нәтижесін оқытушыға файлмен қайта жіберу (Word/.docx)  

8.Cессия кезінде «Univer» жүйесінде тестілік тапсырманы орындауға нұсқаулық: 
univer.arsu.kzЛогин, пароль «Бакалавр»  «Тестирование» Пәнді таңдауТесттен өту  

 
Қажетті ақпараттар алу үшін:  

оқу-әдістемелік жұмыстар және қашықтықтан білім беру орталығы, 237 каб.  
сайттар: univer.arsu.kz,  www.arsu.kz 

 

 

 

 

 

 

http://www.arsu.kz/


Қашықтықтан білім беру технологиясымен оқитын студенттер есіне! 

I жартыжылдық БІТІРУШІ КУРСТАР ҮШІН 
Оқу процесі Мерзімі 

Теориялық оқыту, СӨЖ тапсыру+ПРАКТИКА+ТЕСТ 14.10 – 01.12.2019 ж. 

Межелік бақылау (рубежка) Оқытушылар үшін (тексеру) 02.12 – 06.12.2019 ж. 

Аралық аттестаттау (қысқы емтихан сессиясы) 09.12 – 20.12.2019 ж. 

II жартыжылдық  
Оқу процесі Мерзімі 

Теориялық оқыту, СӨЖ тапсыру+ПРАКТИКА+ТЕСТ 20.01 – 16.02.2020 ж. 

Межелік бақылау (рубежка) Оқытушылар үшін (тексеру) 17.02 - 21.02.2020 ж. 

Аралық аттестаттау (жазғы емтихан сессиясы) 24.02 - 06.03.2020 ж. 

Қорытынды мемлекеттік аттестаттау 11.05  – 19.06.2020 ж. 

 Теориялық оқыту, межелі және аралық бақылау тапсырмалары қашықтықтан оқыту жүйесінің 

арнайы бағдарламасымен «Univer» (univer.arsu.kz) жүргізіледі. 

1. Пән бойынша межелі бақылауда (рубеждік) өзіндік жұмыс (жоғ.балл -30) және тест тапсырмасы 

(жоғ.балл -70) орындалады. Барлығы – 100 балл. 

2. Межелік бақылаудан  50 пайыздан төмен балл жинаған студент емтихан сессиясына жіберілмейді!  

3. Емтихан сессиясы тест түрінде өтеді, тесттен өту үшін 50 пайыздан жоғары балл жинау қажет. 

Пәннен қорытынды баға келесі формуламен есептеледі: Қорт.баға=Руб.бақ*0,6 + Емт*0,4. 

Баллдық-рейтинг.жүйе 

 
4. Оқу-төлем ақысы 50 пайыз – қазанның 25-не, 70 пайыз - қаңтардың 1-не, 100 пайыз - сәуірдің 1-не 

дейін төленуі тиіс, уақытында төленбеген жағдайда, оқудан шығарылады. 

5. Электронды кітапхана  сайты www.arsu.kz или res.erigraph.kz (Логин: dot  / Пароль: 258369). 

6.«Univer» жүйесінде оқу материалымен танысуға, үй тапсырмасын орындауға қысқаша 

нұсқаулық: 

 univer.arsu.kzЛогин, пароль «Бакалавр»  «Дистанционные курсы» пәнді таңдау(2 рет шерту) 

Мамандықты таңдау(2 рет шерту) Ерекшеленген аптаны таңдау( 2 рет шерту) СИЛЛАБУС 

өзіне жүктеп, оқу материалымен танысуСРС жүктеп, - өзіндік жұмыстан 5 тапсырма таңдап 

орындау, нәтижесін оқытушыға файлмен қайта жіберу (Word/.docx)  

7.Cессия кезінде «Univer» жүйесінде тестілік тапсырманы орындауға нұсқаулық: 
univer.arsu.kzЛогин, пароль «Бакалавр»  «Тестирование» Пәнді таңдауТесттен өту  

 
Қажетті ақпараттар алу үшін:  

оқу-әдістемелік жұмыстар және қашықтықтан білім беру орталығы, 237 каб.  
сайттар: univer.arsu.kz,  www.arsu.kz 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.arsu.kz/

