
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



1  ҚОЛДАНУ АЯСЫ 
1.1 Осы Ереже білім алушылардың ағымдағы оқу жетістіктері мен 

сабаққа қатысымын бақылау тәртібін айқындайды. 
1.2 Осы Ереже университеттің білім алушылары, профессор-

оқытушылары мен  жауапты құрылымдары үшін орындауға міндетті болып 
табылады. 

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

Республикасының Заңы (14.07.2022 ж. №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 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). 

2.4 Жоғары білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты. ҚР 
ҒЖБМ 2022 жылғы 20 шілдедегі №2 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 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
3.1 Бір оқу жылындағы оқу процесін ұйымдастыру университеттің 

Ғылыми кеңесінің шешімімен бекітілген Академиялық күнтізбе негізінде 
ұйымдастырылады.  

3.2 Академиялық күнтізбеде бір оқу жылындағы теориялық оқу 
сабақтарының, аралық, қорытынды аттестаттаулар, кәсіби практика, каникул, 
мереке күндерінің және т.б. оқу түрлерінің мерзімдері көрсетіледі. 

3.3 Әр академиялық кезең білім алушылардың аралық атестаттауы 
кезеңімен аяқталады. 

3.4 Ағымдық бақылау білім алушылардың жоғары білім берудің 
мемлекеттік жалпыға міндетті стандартын және білім бағдарламаларын игеру 
деңгейінің дәрежесін анықтау мақсатында жүргізіледі. 

3.5 Бағалау білім алушылар мен оқытушылардың академиялық 
адалдығына негізделеді. 

 
4 САБАҚҚА ҚАТЫСУ ТАЛАПТАРЫ 
4.1 Білім алушы оқу сабақтарының барлық түрлеріне қатысуға 

міндетті. Оқытушылар сабаққа қатысым талаптарын пәннің силлабусында 
көрсетеді. 



4.2 Оқытушы сабақ өткен күні немесе келесі аптадағы сабақ 
басталғанға дейін «Univer» АБК-ге сабаққа қатыспаған білім алушыны «ж» 
белгісімен белгідейді. 

4.3 Білім алушы дәлелді себеппен сабақа келмеген жағдайда келесі 
күннен кешіктірмей деканатты хабардар етуі тиіс.  

4.4 Білім алушы дәлелді себеппен сабақа келмеу себебін растайтын 
дәлелді құжаттарын деканатқа ұсынуға міндетті. 

4.4.1 Білім алушы сабаққа қатысуға уақытша шамасы келмеген жағдайда 
растайтын дәлелді анықтамасын деканатқа тапсырады. 

4.4.2 Басқа да отбасылық жағдай, әскерге, тергеу органдарына  шақыру 
және т.б. жағдайларда растайтын дәлелді құжаттарын деканатқа сабаққа 
келген күні тапсырады. 

4.4.3 Егер білім алушы сабаққа қатыспағандығын растайтын құжаттары 
болмаса, оның түсіндіргеніне қарамастан жіберілген сабақтары дәлелсіз 
болып саналады.  

4.4.4 Білім алушы қатыспаған семинар/практикалық, зертханалық 
сабақтарды қосымша өтеуге міндетті. Жіберілген сабақтарды өтеу түрі мен 
мерзімін пән оқытушысы белгілейді. 

4.5 Білім алушы академиялық кезеңде пәннің жалпы аудиториялық 
сабақ көлемінің  30%-не қатыспаса, пән игерілмеген болып саналады. 
Мұндай жағдайда қалған бағалары жойылып, қорытынды аттестаттауға 
(емтихан) жіберілмей «F» бағасы қойылады. 

4.6 Ерекше жағдайларда ғана сабақтарға дәлелді себептермен 
қатыспағандығын  растайтын құжаттары негізінде материалдарды игеру үшін 
өтем сабақтарына қатысуға рұқсат алуға деканатқа жүгіне алады. 

4.7 Білім алушы ішкі тәртіп ережелерін бұзып, академиялық кезеңде 
барлық сабақтар бойынша дәлелсіз 60 және одан көп сабақ жіберген 
жағдайда деканның қызметтік хаты негізінде ректордың бұйрығымен оқудан 
шығарылады. 

4.8 Онлайн сабақ өткізу барысында пайдаланылатын платформалар 
түрлеріне (ZOOМ және т.б.) қарамастан онлайн-сессияға қатысушыларды 
бейнетрансляция негізінде қатысымын белгідейді. Тұрақты визуалды 
байланыс болмаған жағдайларда оқытушы білім алушыны себепсіз 
қатыспады деп есептейді. Техникалық ақауларға байланысты 
бейнетрансляция болмаған жағдайларда  оқытушы кезең-кезең дыбыстық 
сұраулар арқылы білім алушының қатысымын анықтайды. 

4.9 Сабаққа қатысымы бойынша «F»  алған білім алушы келесі 
академиялық кезеңде (сол пән басқа топтарда оқытылса) немесе қосымша оқу 
кезеңдерінде ақылы негізде қайта оқуға мүмкіндігі бар. Ол үшін білім алушы 
пәнге қайта жазылып, тіркеледі.  

 
5 ОҚУ ЖЕТІСТІКТЕРІН АҒЫМДЫҚ БАҚЫЛАУ ТӘРТІБІ 
5.1  Білім алушының оқу жетістіктерін бақылау мерзіміне қарай 

ағымдық және қорытынды болып бөлінеді. 



 


