
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



1  ҚОЛДАНУ АЯСЫ 
1.1 Осы Ереже «Қазақстан тарихы» пәнінен мемлекеттік емтиханды 

ұйымдастырып, өткізу тәртібін анықтайды. 
1.2 Осы Ереже университеттің білім алушылары, профессорлық- 

оқытушылық құрамы мен  жауапты құрылымдары үшін орындауға міндетті 
болып табылады. 

 
2  НОРМАТИВТІК ҚҰЖАТТАР 
2.1 «Білім туралы» 2007 жылғы 27 шілдедегі №319-ІІІ Қазақстан 

Республикасының Заңы (14.07.2022ж. №141-VIІ өзгерістер мен 
толықтырулармен). 

2.2 Оқытудың кредиттік технологиясы бойынша оқу процесін 
ұйымдастыру қағидалары. ҚР БҒМ 20.04.2011 жылғы №152 бұйрығы (2022 
жылғы 23 қыркүйектегі №79 өзгерістер мен толықтырулармен). 

2.3 Жоғары білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты. ҚР 
ҒЖБМ 2022 жылғы 20 шілдедегі №2 бұйрығы.  

2.4 Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің білім беру 
бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдары қызметінің үлгілік 
қағидалары ҚР БҒМ 2018 жылғы 30 қазандағы №595 бұйрығы (өзгерістермен 
және толықтырулармен 2022 жылғы 18 қарашадағы №145 бұйрығы). 

2.5 Қ.Жұбанов атындағы АӨУ білім алушыларының, оқытушылары мен 
қызметкерлерінің академиялық адалдық кодексі (Ғылыми кеңестің шешімі, 
12.08.2020 ж. №13 хаттама). 

 
3  ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР 
3.1 Осы Ереже «Қазақстан тарихы» пәні бойынша мемлекеттік 

емтиханды ұйымдастыру және өткізу тәртібін анықтайды. 
3.2 Бакалавриаттың барлық білім бағдарламасы бойынша білім 

алушылар «Қазақстан тарихы» пәні бойынша курсты толық меңгергеннен 
кейін мемлекеттік емтиханды сол академиялық мерзімде тапсырады. 

3.3 «Қазақстан тарихы» оқу пәні бойынша мемлекеттік емтиханды 
аталған пәнді жүргізетін кафедрамен (әрі қарай – кафедра)  Тіркеу офисі 
бірлесіп ұйымдастырылады. 

3.4 Мемлекеттік емтиханның бағдарламасы осы пәннің типтік оқу 
бағдарламасы негізінде жасалып, университеттің Академиялық кеңесінде 
бекітіледі. 

 
4  «ҚАЗАҚСТАН ТАРИХЫ» ПӘНІ БОЙЫНША МЕМЛЕКЕТТІК 

ЕМТИХАНДЫ ӨТКІЗУ ТӘРТІБІ 
4.1 «Қазақстан тарихы» пәні бойынша мемлекеттік емтиханды өткізу 

үшін кафедра меңгерушісінің ұсынысымен оқу жылына арналған 
мемлекеттік емтихан комиссиясы (әрі қарай – МЕК) құрылады. 

4.2 «Қазақстан тарихы» пәні бойынша МЕК құрамы мен төрағасы 
Академиялық Кеңестің шешімінің негізінде ректордың бұйрығымен 
бекітіледі. 



 
4.3 МЕК отырысының кестесін Академиялық күнтізбеге сәйкес Тіркеу 

офисі жасақтайды және мемлекеттік емтиханның басталуына дейін екі 
аптадан кешіктірмей Академиялық мәселелер жөніндегі проректормен 
бекітеді. 

4.4 МЕК отырысы хаттамамен рәсімделеді (1-қосымша). 
4.5 МЕК отырысының хаттамалары арнайы журналға тіркеледі. 
4.6 Мемлекеттік емтиханның қорытындысы студенттің білімін 

бағалаудың балдық-рейтингтік әріптік жүйесі бойынша бағаланады (2-
қосымша). Қорытынды баға мемлекеттік емтиханның бағасы мен ағымдық 
бағаларының нәтижесімен қойылады. Ағымдық баға қорытынды бағаның 
60%-тін құрайды. 

4.7 Мемлекеттік емтиханның ведомосі хаттаманы рәсімдеу үшін негізі 
болып табылады. 

4.8 Мемлекеттік емтихан компьютерлік немесе бланкілік тестілеу 
арқылы ұйымдастырылады. 

4.9 Компьютерлік тестілеудің қорытындысы «Univer» АБК-де 
электрондық ведомосыне автоматты түрде енгізіледі. 

4.10 Емтиханды компьютерлік тестілеумен өту кезеңінде техникалық 
ақаулар байқалған жағдайда, акт толтырылып, соның негізінде тіркеу 
офисінің жауапты қызметкері «Univer» АБК-де Incomplete ведомость құрады. 

4.11 Пән бағдарламасын толық көлемінде орындаған білім алушы 
емтиханға келмеген жағдайда емтихан ведомосінде оның тұсына қарама-
қарсы «ж» (келген жоқ) деген белгі қойылады.  

4.12 Дәлелді себеп болған жағдайда студент деканатты хабардар етеді, 
растайтын құжат ұсынылғаннан кейін мемлекеттік емтихан комиссия 
төрағасының рұқсаты негізінде  келесі академиялық кезең басталғанға дейін 
тапсыру мерзімі көрсетілген декан өкімімен тіркеу офисінің жауапты 
қызметкері "Univer" АБК-де Іncomplete ведомость құрады. 

4.13 Емтиханға келмеудің дәлелді себебі болмаған жағдайда 
«қанағаттанарлықсыз» деп танылады. 

4.14 «Қазақстан тарихы» пәнінен мемлекеттік емтиханда 
«қанағаттанарлықсыз» «FX» деген баға алған жағдайда студент оқу 
бағдарламасын толық оқымастан "Univer" АБК-не тапсырыс беріп, 
қорытынды бақылауды қайта тапсыра алады.  

«Қанағаттанарлықсыз» «F» деген баға алған жағдайда келесі 
академиялық мерзімде осы оқу пәніне қайта жазылып, ақылы негізде қайта 
оқып, мемлекеттік емтиханды қайта тапсырады. 

4.15 «Қазақстан тарихы» пәні бойынша мемлекеттік емтиханда оң 
бағаланған және оны осы кезеңде көтеру мақсатында қайта тапсыру рұқсат 
етілмейді. 

4.16 Студент мемлекеттік емтиханның қорытындысымен келіспеген 
жағдайда, МЕК өткізілген күннен кейін келесі күні аппеляция бере алады. 



 
 
 
 
 
 



1-қосымша 
«Қазақстан тарихы» пәні бойынша Мемлекеттік емтихан  

комиссиясының отырысының 
№____ хаттамасы 

 
«____ »________________20___ж. 

 
Қатысқандар: Мемлекеттік емтихан комиссиясының төрағасы  
 
                                    (аты-жөні, тегі, ғылыми дәрежесі, ғылыми атағы) 
 
_____________________________________________________________________________ 
                                (атқаратын қызметі, жұмыс атқаратын ұйымның атауы) 
Комиссия мүшелері:  
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
«Қазақстанның тарихы» пәні бойынша емтихан тапсырып, төмендегі бағалар алды:  
 

№ ФИО Образовательная программа Рейтинг 
допуска 

Экзаменационная 
оценка 

1     
2     
3     
4     
5     

 
Жоғарыда көрсетілген студенттер «Қазақстан тарихы» пәні бойынша мемлекеттік емтихан  
тапсырылды деп есептелінсін. 
                         
Мемлекеттік емтихан комиссия мүшелерінің ерекше пікірлері 
__________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
  
 

Төраға ____________________________________(қолы) 
Комиссия мүшелері _________________________(қолдары) 
                                   _________________________(қолдары) 
                                   _________________________(қолдары) 
Хатшы ____________________________________(қолы) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2-қосымша 
 

Білім алушылардың оқудағы жетістіктерін төрт балдық жүйе бойынша сандық 
эквивалентке сәйкес бағалаудың әріптік жүйесі 

 

Әріптік жүйе 
бойынша бағалау 

Балдардың 
сандық 

эквиваленті 
Пайыздық мазмұны 

Дәстүрлі жүйе 
бойынша бағалау 

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 
       
 
 


	1  ҚОЛДАНУ АЯСЫ

