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1. Жалпы ережелер

1.1 Қолдану саласы
1. Осы құжат білім алушылардың оқу жетістіктерін бағалаудың мақсаттарын, 

міндеттерін, бірыңғай критерийлері мен қағидаттарын, білімді бақылау мен 
бағалаудың әдістері мен құралдарын белгілейтін негізгі нормативтік құжат 
болып табылады және үлгерімді бақылаудың барлық түрлерін жүргізу тәртібін 
айқындайды.

2. Осы ереже тікелей іс-қимыл құжаты болып табылады және ол бекітілген күннен 
бастап университеттің білім алушылары мен профессорлық-оқытушылық 
құрамы үшін міндетті.

3. Елдегі төтенше жағдайлар (ТЖ)/карантиндік режим кезінде университет 
ректорының бұйрығы негізінде оқу процесін ұйымдастыру Қашықтықтан білім 
беру технологиялары (ҚБТ) бойынша жүзеге асырылады, "қашықтықтан оқыту 
форматында оқу процесін ұйымдастыру қағидалары" 9-қосымшасымен 
академиялық саясатпен регламенттеледі, сондай-ақ қашықтықтан оқыту кезінде 
аралық аттестаттауды өткізудің уақытша қағидалары және бақылау түрлері 
бойынша сор әзірленеді.

4. Ережеге өзгерістер университет ректорының бұйрығымен бекітіледі.
1.2 Нормативтік сілтемелер

Осы Ереже Нормативтік құқықтық актілерге (бұдан әрі - НҚА) сәйкес әзірленді:
1. "Білім туралы"Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 27 шілдедегі №319 -Ш 

заңы;
2. «Тиісті үлгідегі білім беру ұйымдары қызметінің үлгілік қағидалары» - 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 30 
қазандағы № 595 бұйрығы.

3. «Білім берудің барлық деңгейлерінің мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру 
стандарттарын бекіту туралы» - Қазақстан Республикасы Білім және ғылым 
министрінің 2018 жылғы 31 қазандағы № 604 бұйрығы.

4. «Кредиттік оқыту технологиясы бойынша оқу процесін ұйымдастыру 
қағидаларын бекіту туралы» - Қазақстан Республикасы Білім және ғылым 
министрінің 2011 жылғы 20 сәуірдегі №152 бұйрығы

5. «Медициналық және фармацевтикалық мамандықтар бойынша Мемлекеттік 
жалпыға міндетті стандарттар мен үлгілік кәсіптік оқу бағдарламаларын бекіту 
туралы» - Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму 
министрінің м. а. 2015 жылғы 31 шілдедегі № 647 бұйрығы

6. «Қашықтықтан білім беру технологиялары бойынша оқу процесін ұйымдастыру 
қағидаларын бекіту туралы» - Қазақстан Республикасы Білім және ғылым 
министрінің 2015 жылғы 20 наурыздағы № 137 бұйрығы

1.3. Терминдер, анықтамалар және қысқартулар
1) Осы ережеде мынадай терминдер, анықтамалар мен қысқартулар пайдаланылды:
А кадем иялы қ қарыз (A cadem icBack log) - оқу жоспарына сәйкес білім алушының

https://adilet.zan.kz/rus/docs/Z070000319_
https://adilet.zan.kz/rus/docs/Z070000319_
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оқу жетістіктері тарихында оқылмаған пәндердің немесе қорытынды бақылау 
бойынша қанағаттанарлықсыз бағасы бар пәндердің болуы.
А кадем иялы қ к ү н т із б е  (Academ ic Ca lendar) - оқу жылы ішінде демалыс күндерін 
(каникулдар мен мерекелерді) көрсете отырып, оқу және бақылау іс -шараларын, 
практикаларды өткізу күнтізбесі.
А кадем иялы қ үлгерм еуш іл ік - F X  ж ән е  F  (ЖБП циклінің пәндерін қоспағанда) екі 
реттен артық "қанағаттанарлықсыз" баға баламасына сәйкес келетін пән бойынша 
өтелмеген академиялық берешек, қорытынды аттестаттау бойынша 
"қанағаттанарлықсыз" баға алған және дипломдық жұмысты (жобаны) немесе 
магистрлік диссертацияны (жобаны) қорғамаған немесе кешенді емтихан 
тапсырмаған білім беру бағдарламасының талаптарын орындамау.
А кадем иялы қ адалды қ-ж еке  адалдық пен оқу үшін жауапкершілікті дамытатын 
білім беру процесіндегі студенттердің мінез-құлқының құндылықтары мен 
қағидаттарының жиынтығы: адалдық, жазбаша жұмыстарды (емтихан, бақылау, 
эссе, курстық, дипломдық және ғылыми-зерттеу жұмыстары, презентациялар және 
т.б.) орындау кезінде білім алушылардың орындауындағы лайықты мінез-құлық, 
емтихан жауаптары, зерттеулер, өз ұстанымын білдіру, академиялық 
қызметкерлермен, оқытушылармен, басқа да білім алушылармен өзара қарым - 
қатынас, сондай-ақ бағалау.
А кадем иялы қ кезең (Academ ic Term ) - Теориялық оқыту кезеңі: семестр (15 апта), 
тоқсан (8 апта), триместр (10 апта), жыл (22 апта-резидентура).
Б іл ім  алуш ы ны ң а ка д ем и ял ы қ р ей ти н г і (Rating) - сандық көрсеткіш
аралық аттестаттау нәтижелері бойынша жасалатын пәндердің оқу бағдарламасын
білім алушылардың меңгеру деңгейі.
А кадем иялы қ с а ға т  (Academ ic hour) - оқу сабақтарының көлемін немесе оқу 
жұмысының басқа түрлерін өлшеу бірлігі, 1 академиялық сағат 50 минутқа тең. 
Апелляция (Appeal) - білім алушының білімін объективті емес бағалау 
жағдайларын анықтау және жою үшін жүргізілетін рәсім.
Оқу ж е т іс т ік т е р ін  бағалаудың б а л д ы қ -р е й ти н гт ік  әріптік жүйесі-халықаралық 
практикада қабылданған әріптік жүйеге сәйкес келетін және білім алушылардың 
рейтингін белгілеуге мүмкіндік беретін баллдардағы білім деңгейін бағалау жүйесі; 
Диф ф еренциалды қ сы нақ - пәннің белгілі бір пәні/модулі бойынша білім 
алушылардың білімі мен дағдыларын, сондай-ақ пән бағдарламасына сәйкес 
кәсіптік практиканы (силлабус) тексерудің балдық-рейтингтік әріптік бағалау 
жүйесіне сәйкес бағаланатын және курстан курсқа өту балын есептеу кезінде 
ескерілетін қорытынды нысаны.
E C T S  (Eu ropeanC red itT ransfe randAccum u la tionsystem  - кредиттерді аудару мен 
жинақтаудың Еуропалық жүйесі) - білім беру бағдарламаларының компоненттеріне 
(пәндерге, курстарға, модульдерге) сынақ бірліктерін (кредиттерді) беру тәсілі, 
олардың көмегімен білім беру траекториясын, оқу орнын және оқу елін 
ауыстырған кезде білім алушылар игерген оқу пәндерін (кредиттермен және 
бағалармен) салыстыру және қайта есептеу жүзеге асырылады.
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Қ о р ы ты н д ы  а т т е с т а т т а у  (Q ua lifica tio n  E xam  ination) - білім алушылардың 
тиісті білім деңгейінің бағдарламаларын меңгеру дәрежесін анықтау мақсатында 
жүргізілетін рәсім, оның нәтижелері бойынша мемлекеттік үлгідегі білім туралы 
құжат (диплом) беріледі. Қорытынды аттестаттау мемлекеттік/кешенді емтихан 
тапсыру және/немесе магистрлік немесе докторлық диссертацияның дипломдық 
жұмысын (жобасын) қорғау нысанында өткізіледі.
Қ о р ы ты н д ы  бақылау (F in a l E xam ina tion ) - аралық аттестаттау кезеңінде емтихан 
нысанында өткізілетін білім алушылардың оқу бағдарламасын меңгеру сапасын 
бағалау мақсатында олардың оқу жетістіктерін бақылау. Егер пән бірнеше 
академиялық кезеңдер бойы оқытылса, онда қорытынды бақылау осы академиялық 
кезеңде оқыған пән бөлігі бойынша жүргізілуі мүмкін.
Ж ібермеуге/ж ібермеуге - бұл пәнді оқытудың барлық кезеңінде 0-49 баллдан (F) 
"қанағаттанарлықсыз" пән / модуль бойынша жіберу рейтингісінің нәтижесі, білім 
алушы пән бойынша қорытынды бақылауды тапсыруға жіберілмейді.
Б іл ім  алуш ыларды  аралы қ а т т е с т а т т а у  - білім алушылардың оқу пәнін 
зерделеу аяқталғаннан кейін оның бір бөлігінің немесе бүкіл көлемінің мазмұнын 
меңгеру сапасын бағалау мақсатында емтихан сессиясы кезеңінде өткізілетін рәсім. 
А гы м дагы  бақылау - академиялық кезең ішінде оқытушымен аудиториялық және 
аудиториядан тыс сабақтарда жүргізілетін оқу бағдарламасына сәйкес білім 
алушылардың білімін жүйелі тексеру.
А ралы қ  бақылау - бір оқу пәнінің ірі бөлімін (модулін) аяқтағаннан кейін білім 
алушылардың оқу жетістіктерін бақылау;
Е м т и х а н  сессиясы  - студенттерді жоғары оқу орындарында (бұдан әрі-ЖОО) 
аралық аттестаттау кезеңі.
M C Q s  - бірнеше таңдау бойынша тест сұрақтары (MCQs) -  бірнеше таңдау 
сұрақтары) -  студенттерге бірнеше жауаптан бір жауап таңдау ұсынылады. 
W E-ж азбаш а  е м ти х а н  (w riting  exam) -  сұрақтарға жауап, ситуациялық есептер, 
тесттер жазбаша түрде қағаз немесе электрондық тасымалдағышта билеттер 
бойынша өткізіледі.
O S C E -о б ъ е к т и в т і кұры лы мдалган клиникалы қ е м ти х а н  (Objective S tru ctu red  
C lin ic a l E xam ina tion ) -  нақты клиникалық практика жағдайларын имитациялайтын 
клиникалық дағдылардың (қарым-қатынас дағдылары, пациенттің болжанбайтын 
мінез-құлқымен жұмыс істей білу, клиникалық тексеру, рәсімдер, манипуляциялар, 
көзбен шолу әдістерін бағалау, нәтижелерді түсіндіру және т.б.) кең спектрін 
бағалау құралы.
O S P E  - О б ъ е к т и в т і кұры лы мдалган п р а к ти ка л ы қ  е м ти х а н  (Objective S tru ctu red  
P ra c tice  Exam ina tion ) -  нақты клиникалық практика жағдайларын имитациялайтын 
практикалық дағдылардың (клиникалық тексеру дағдылары, рәсімдер, 
манипуляциялар, тексерудің көзбен шолу әдістерін бағалау, нәтижелерді түсіндіру 
және т.б.) кең спектрін бағалау құралы.
M in i- C E X  -  М и ни -клиникалы қ  е м ти х а н  (M in i-C lin ic a l E va lu a tio n  E xe rc ise ) -
резидентура тыңдаушысының пациентпен тікелей жұмыс істеу дағдыларын



«С.Ж . А СФ ЕН Д И Я РО В АТЫ Н Д АҒЫ  ҚАЗАҚ Ұ Л ТТЫ Қ  М ЕД И ЦИН А УН И ВЕРСИ ТЕТІ»  КЕАҚ  
НАО «КАЗАХСКИЙ Н АЦ ИО НАЛЬНЫ Й М ЕД И ЦИН СКИЙ УН И В ЕРСИ ТЕТ ИМ ЕНИ С .Д .АСФ ЕН Д И ЯРО ВА»

А кадем иялы қ сапа бөлімі

Білім  алуш ы ларды ң үлгерім іне ағы м ды қ бақылау, 
аралы қ ж әне қоры ты нды  аттестаттау ж үргізу 

туралы  ереже

Редакция: 1

33 беттің 8 беті

бағалауға (анамнез жинау, тексеру және клиникалық негіздеме) және оқу процесін 
жақсарту үшін жедел кері байланыс алуға мүмкіндік беретін құрал.
D O P S  -  П р а к ти к а л ы қ  процедураларды меңгеруд і бағалау (D ire ct Observation o f  
P ro ced u ra l S k ills )  - тікелей бақылау арқылы білім алушының практикалық 
дағдылар мен рәсімдерді меңгеруін бағалау құралы (пункция, катетеризация және 
т.б.), содан кейін білім алушы өзінің оқу процесінде күшті және әлсіз жақтарын 
анықтау үшін дереу кері байланыс алады.
O E  -  С ұ х б а т т а с у  (O ra l E xam ina tion ) - ауызша емтихан
C bD  -  Case based d iscussion  - бұл клиникалық жағдайларда кәсіби пікірді бағалауға 
арналған құрылымдалған сұхбат. Пациенттерді тексерудегі құзыреттілікті анықтау, 
пациенттерді басқару, денсаулықты нығайту және аурудың алдын-алу, сонымен 
қатар қарым-қатынас/этика сияқты кейбір аспектілерде.
. Ьілім алушылардың оқу жетістіктерін бағалау қағидаларын әзірлеудің 

мақсаты мен міндеттері
2.1 Мақсаты:
- білім алушылардың оқу жетістіктерін бағалауға қойылатын бірыңғай 

талаптарды белгілеу арқылы білім беру сапасын арттыру;
- бәсекеге қабілетті медицина қызметкерін даярлау кезінде рейтинг 

қалыптастыру процесін оңтайландыру және жетілдіру; білім алушылардың 
жеке жетістіктерін өлшеу рәсімдерін біріздендіру және бекіту.

2.2 Міндеттері:
- оқу нәтижелерін өлшеу әдістері мен құралдарын анықтаңыз;
- оқыту нәтижелерін және білім алушылардың кәсіби құзыреттілігінің қалыптасу 

деңгейін бағалау критерийлерін белгілеу;
- оқыту нәтижелерін өлшеудің объективтілігін арттыру;
- оқу процесі барысында қол жеткізілген оқу нәтижелерінің да, сондай-ақ білім 

алушылардың кәсіби құзыреттерінің қалыптасу деңгейінің де ағымдағы 
үлгеріміне мониторинг жүргізудің кезеңділігі мен рәсімін айқындау;

- үлгерімі төмен білім алушыларға қатысты шаралар қабылдаудың жеделдігін 
қамтамасыз ету;

- білім алушылардың жеке оқу жетістіктерінің университеттік деректер базасын 
қалыптастыруды қамтамасыз ету.

3. Жалпы ережелер
1. Бақылаудың барлық түрлері бойынша білім алушылардың оқу жетістіктері 

(ағымдағы бақылау, аралық және қорытынды аттестаттау) бағалау парақтарына 
және 1-кестеде ұсынылған бағалаудың дәстүрлі шкаласына сәйкес бағаланады

2. Білім алушының оқу жетістіктерін тексеру кафедраның қалауы бойынша 
бақылаудың түрлері мен формаларымен жүзеге асырылады. Бұл ретте 
бақылаудың түрлері мен нысандары оқыту әдістеріне сәйкес келуі және 
силлабустарда көрсетілуі тиіс, қорытынды бақылау нысаны оқу жұмыс 
жоспарларында көрсетіледі.
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3. Бағалау процесінің барынша объективтілігі мен ашықтығын қамтамасыз ету 
үшін кафедрада/модульде пән бойынша ағымдағы, аралық және қорытынды 
бақылау жүргізу үшін бағалау айдарлары (бағалау парақтары) әзірленуі тиіс.

4. Жазбаша жұмыстар (эссе, тезистер және т.б.) мәтіннің бірегейлігі мен 
бірегейлігіне (Антиплагиат) тексеруден өтуі тиіс.

5. Бақылаудың барлық түрлері бойынша білім алушылардың оқу жетістіктерін 
бағалау: үлгерімді ағымдағы межелік бақылау, аралық аттестаттау және 
қорытынды аттестаттау - бағалау парақтары бойынша жүзеге асырылады.

6. Ағымдағы, межелік және қорытынды бақылауды бағалау критерийлері бейінді 
БББК отырысында бекітілген кафедра/модуль отырысында әзірленген және 
талқыланған бағалау айдарларында көрсетілген және егжей-тегжейлі 
көрсетілген, 1-қосымшада ұсынылған.

4. Білім алушылардың үлгеріміне ағымдағы бақылау жүргізу тәртібі
1. Ағымдағы бақылауды бағалау (АБ) - пәнді оқу процесінде қалыптастырылатын, 

бағаланатын оқыту нәтижелерін ескере отырып, бағалаудың әр түрлі түрлерінің 
жиынтығын білдіреді.

2. Бакалавриат, интернатура және резидентура пәндері үшін ағымдағы, межелік 
бақылау түрлері және ағымдағы бақылау құрылымы осы Ережемен 
регламенттелген.

3. Оқу нәтижелерін бағалау саясаты пән бойынша силлабуста көрсетіледі. 
Оқытушы Білім алушыларды бірінші сабақта пән бойынша оқу нәтижелерін 
бағалау саясатымен таныстырады.

4. Бағалау айдарлары (бағалау парақтары) оқыту нәтижелеріне сәйкес әзірленеді; 
бағалау нысандары мен әдістеріне, оқыту және оқыту әдістеріне; пән 
мазмұнының ерекшелігіне сәйкес әзірленеді; кафедра/модуль отырысында 
талқыланады, тиісті ББК отырысында бекітіледі.

5. Білім алушылар бақылау түрлері мен әдістерімен, бағалау түрлерімен және пән 
бойынша критерийлермен, оқыту нәтижелері бойынша бағалау кезеңділігімен 
танысуы тиіс.

6. білім алушылардың үлгерімін ағымдағы бақылау кезінде оқу жетістіктері әрбір 
орындалған тапсырма үшін 100 балдық шкала бойынша бағаланады.

7. Сабақты жүргізетін оқытушы оқу бағдарламасына сәйкес практикалық 
сабақтарда, СӨЖ және СОӨЖ тапсырмаларын орындағаны үшін, сондай-ақ 
академиялық кезең ішінде аралық бақылауларда білім алушылардың білімін 
жүйелі түрде тексереді. Қорытынды бақылау нысаны сараланған сынақ болып 
табылатын 1-3 курс пәндерінде оқытудың 7-8 аптасынан кейін оқытушыны 
ауыстыру міндетті.

8. Тіл (қазақ, шетел, орыс) бойынша білім алушылардың оқу жетістіктері оларды 
оқытудың деңгейлік моделіне сәйкес бағаланады.

9. Білім алушылар аудиториялық сабақтардың барлық түрлеріне - дәрістерге, 
практикалық және семинарлық сабақтарға, зертханалық жұмыстарға қатыса 
отырып, СОӨЖ мен СӨЖ-ты қоса алғанда, барлық тапсырмаларды орындауға
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міндетті. СӨЖ-ның барлық көлемі білім алушыдан күнделікті өзіндік жұмысты 
талап ететін тапсырмалармен расталады. СӨЖ, СОӨЖ тапсырмалары 
силлабуста көрсетілген жолға орындалуы тиіс.

10. Аралық бақылаудың нысандарын, мерзімдерін, саны мен тәртібін кафедралар 
дербес айқындайды және олар пәндердің силлабустарында (академиялық 
кезеңде кемінде екеу) көрсетіледі. Пән бойынша аралық бақылауды кафедралар 
СОӨЖ кезінде жүргізеді. Пән бойынша аралық бақылау СӨЖ және СОӨЖ 
мәселелерін қоса алғанда, белгілі бір кезең ішінде өткен материалдың барлық 
көлемін қамтуы тиіс.

11. Оқытушы білім алушыға уақтылы және сындарлы кері байланысты ұсына 
отырып, бағалау айдарларын (бағалау парақтары, чек-парақтар) уақтылы 
толтыруға міндетті. Бағалау айдарында (бағалау парағында) баллдарды 
санағаннан кейін баға электрондық журналдың тиісті бағанына қойылады. 
Оқытушы силлабуста көрсетілмеген қосымша критерийлер бойынша бағалау 
жүргізуге құқығы жоқ.

12. Ағымдағы баға "Сириус" ААЖ электрондық журналына жеті күн ішінде 
қойылады. Бакалавриатта-бағалар әрбір практикалық сабақта, интернатурада 
және жоғары оқу орнынан кейінгі деңгейде - силлабустарда көрсетілген 
орындалған тапсырманы ұсыну кестесіне сәйкес қойылады.

13. Тіркеуші кеңсе бағаларды уақтылы қоюды бақылауды жүзеге асырады.
5. Білім алушыларды аралық аттестаттаудан өткізу тәртібі.
1. Білім алушыларды аралық аттестаттау жұмыс оқу жоспарларына және білім 

беру бағдарламаларына/мамандықтардың мемлекеттік жалпыға міндетті 
стандарттарына сәйкес әзірленген пәндердің силлабустарына сәйкес 
академиялық күнтізбемен бекітілген мерзімде емтихандар мен сараланған 
сынақтар тапсыру нысанында жүзеге асырылады. Бақылаудың тестілік нысаны 
кезінде екі және одан да көп пәндер бойынша кешенді емтихан белгілеуге жол 
беріледі.

2. Білім алушыларды аралық аттестаттауды ұйымдастыру және өткізу Тіркеу 
офисіне жүктеледі.

3. Силлабустарға сәйкес емтихандардың әдістемелік қамтамасыз етілуін бақылау 
(тест тапсырмалары, ситуациялық тапсырмалар, тәжірибелік дағдылар, бағалау 
критерийлері және т.б.) кафедра меңгерушілеріне/модульдердің басшыларына 
және білім беру бағдарламалары комитеттерінің төрағаларына (бұдан әрі - 
БББК) жүктеледі. Қорытынды бақылау жүргізу үшін емтихан материалдарын 
бекітуді әзірлеу және сақтау тәртібі 2-кестеде келтірілген. Барлық пәндер 
бойынша емтихан материалдары әрбір аралық аттестаттауға кемінде 30% 
көлемінде қайта қаралады.

4. Тестілерді әзірлеу кезінде қиындық деңгейлерін сақтау қажет (I деңгей - есте 
сақтау, қайта шығару; II деңгей - түсіну; III деңгей-қолдану). Тест түріндегі 
тапсырмаларды қиындық деңгейлері бойынша бөлу 3-кестеде келтірілген.
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Модульдік пәндердің тест сұрақтарын жүктеу үшін аралық аттестаттауға арналған
тест матрицасы жасалады, онда үлес салмағы айқындалады. Матрица бойынша
жауапты БББК.
Пәндерді қорытынды бақылау үшін тест/жазбаша сұрақтарды жүктеу үшін БӨҚ
модульдік пәндердің жауапты кафедрасы (кредиттердің ең көп санымен)жүктейді.
1. Білім алушылардың емтиханға келуін бақылау тиісті 

мектептердің/факультеттердің деканаттарына жүктеледі.
2. Барлық оқу түрлері үшін емтихандар кестесін оқу процесін жоспарлау және 

бақылау бөлімі (ОПЖжБ) жасайды және тиісті мектептердің/факультеттердің 
декандарымен келіседі. Емтихандар кестесін Академиялық қызмет жөніндегі 
проректор бекітеді, ОПЖжБ кестені ЖОО сайтына орналастырады.

3. Деканат білім алушылар мен оқытушылардың назарына емтихан кестесін 
болжамды емтихан (аралық аттестаттау) күніне дейін екі аптадан кешіктірмей 
жеткізеді.

4. Емтихан алушылардың тізімін оқу жылының басында кемінде үш жыл жұмыс 
өтілі бар ғылыми-педагогикалық бағыттағы магистр дәрежесі бар 
профессорлар, доценттер, PhD және ассистенттер/оқытушылар қатарынан 
кафедра меңгерушісі бекітеді.

5. Емтихандарды өткізу рәсіміне қатыспайтын тұлғалардың Академиялық қызмет 
жөніндегі проректордың жазбаша рұқсатынсыз қатысуына рұқсат етілмейді.

6. Пән бойынша қорытынды бақылауға рұқсат беру "Сириус"ААЖ-да автоматты 
түрде рұқсаттың оң рейтингі (50 балл) негізінде жүзеге асырылады. Рұқсат беру 
рейтингісінің оң бағасы жоқ білім алушылар қорытынды бақылауға 
жіберілмейді, бұл жағдайда пән академиялық қарыз ретінде белгіленеді және 
жазғы/келесі семестр кезеңінде ақылы негізде қайта оқылады.

7. Емтиханға келген кезде білім алушының өзімен бірге жеке басын 
куәландыратын құжаты болуы қажет.

8. Аралық аттестаттау кезеңінде Академиялық қызмет жөніндегі проректордың 
бұйрығымен кафедралар ұсынған ПОҚ қатарынан проекторлар пулы құрылады. 
ОПБжЖ бұйрық шығарады. Прокторлардың жұмысы ОПБжЖ кестесі мен 
нұсқаулықтары бойынша жүзеге асырылады, тіркеуші кеңсе бақылайды.

9. Аралық аттестаттау кезінде Академиялық адалдық ережелері сақталуы тиіс 
(ұялы телефондарды, iPad -  тарды және ақпараттық сервистің басқа да 
құралдарын, көмекші сөздерді, шпаргалкаларды және т.б. пайдалануға тыйым 
салынады), жауаптар алмасу және т. б. - өздерінің жеке деректерін жауап 
парағында, оның ішінде электрондық нұсқада көрсетуге). Емтихан жұмыстарын 
бағалау кезінде бағалаудың қос соқыр әдісі қолданылады: Емтихан сұрақтарын 
кездейсоқ таңдау және білім алушыны автоматты кодтау, соның арқасында 
емтихан алушы кімнің жұмысын тексеретінін білмейді. Білім алушыларды 
сәйкестендіретін деректер анықталған кезде емтихан алушы нәтиженің күшін 
жоюға және емтиханға F(0) қоюға міндетті. Емтихан аяқталғаннан кейін 
кафедра білім алушылардың тізімі бар, нәтижесі жойылған қызметтік жазбаны
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ұсынады. Деканат білім алушыларға академиялық адалдық қағидаларын 
бұзғаны үшін сөгіс жариялайды.

10. Қорытынды бақылау нәтижелері оқу пәні бойынша емтихан ведомосына 
енгізіледі. Емтихан ведомосы аралық аттестаттау кезеңінде қалыптастырылады.

11. Қорытынды бақылау нәтижесімен келіспеген білім алушы емтихан нәтижелері 
жарияланғаннан кейін келесі жұмыс күнінен кешіктірмей апелляцияға беруге 
құқылы.

12. Апелляциялық комиссия декандардың ұсынысы бойынша Академиялық қызмет 
жөніндегі проректордың бұйрығымен мектептер/факультеттер бойынша оқу 
жылына құрылады. Мектептердің/факультеттердің апелляциялық 
комиссияларының құрамына деканаттың, білім беру бағдарламалары 
комитетінің өкілі кіреді. Қорытынды бақылау жағдайында тест нысанында 
комиссия құрамында "Сириус" ААЖ-ның "Апелляция" парақшасына қол 
жеткізу мүмкіндігі ашылатын жауапты тұлға көрсетіледі.

13. Апелляция нәтижелері хаттамамен ресімделеді және шешім негізінде білім 
алушыға жеке емтихан ведомосы жасалады, ол негізгі емтихан ведомосына 
қоса беріледі.

14. Егер білім алушылар қорытынды бақылау бойынша "қанағаттанарлықсыз" F (0 - 
24) бағасын алған жағдайда, пән бойынша қорытынды баға есептелмейді және 
академиялық қарыз ретінде белгіленеді, мұндай жағдайда пәнді ақылы негізде 
қайта оқиды.

15. Егер қорытынды бақылау бойынша білім алушылар емтихан нысанында 
"қанағаттанарлықсыз" FX (25-49) бағасын алған жағдайда, қайта тапсырудың 
ОПБжЖ бөлімі бекіткен кестесі бойынша аралық аттестаттау кезеңінде 
қорытынды бақылауды бір рет қайта тапсыруға құқығы бар.

16. Егер қорытынды бақылау бойынша білім алушылар сараланған сынақ 
нысанында "қанағаттанарлықсыз" FX (25-49) бағасын алған жағдайда, бір қайта 
тапсыруға құқығы бар. Қайта тапсыру ағымдағы жылы қорытынды бақылау 
тапсырылған нысанда жүзеге асырылады. Қайта тапсыруға арналған мәселелер 
қорытынды бақылау базасынан (барлық аралық бақылаулардың контентінен) 
рандомдық тәртіппен қалыптастырылады. Пән бойынша сараланған сынақты 
қайта тапсыру барлық білім алушылар үшін бір мезгілде, аралық аттестаттау 
кезеңінде, қайта тапсырудың бекітілген ОПБжЖ бөлімінің кестесі бойынша 
жүзеге асырылады.

17. Дифференциалды сынақты қайта тапсырудың оң нәтижесі болған жағдайда 
оқытушы деканатқа қайта тапсыру нәтижелері туралы ақпаратты тапсырады. 
Деканат "Сириус" ААЖ өтінімдер модулі арқылы тіркеу офисіне білім 
алушыларды қайта тапсыру бағалары туралы өкім мен ақпаратты қоса бере 
отырып, өтінім береді, оның негізінде Тіркеуші офис қайтадан пән бойынша 
қорытынды бағаны есептейді, жеке емтихан ведомосын қалыптастырады.
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18. Емтиханды қайта тапсыру нәтижесі оң болған жағдайда, емтихан ведомосына 
және транскриптке енгізілетін пән (ҚБ) бойынша қорытынды баға қайтадан 
есептеледі.

19. Қорытынды бақылау бойынша оң бағаны жоғарылату мақсатында оны аралық 
аттестаттаудың осы кезеңінде қайта тапсыруға рұқсат етілмейді.

20. Академиялық қарызды жою үшін білім алушы келесі академиялық 
кезеңде/жазғы семестрде апталық жүктеменің сақталуын ескере отырып, осы 
пәнге жазылады, оқу сабақтарының барлық түрлеріне қайта қатысады, рұқсат 
алады және қорытынды бақылауды тапсырады.

21. Егер білім алушы пән бағдарламасын толық көлемде орындаған жағдайда 
емтиханға келмесе, емтихан ведомосына оның тегінің тұсына "келген 
жоқ"деген белгі қойылады. Дәлелді себептер болған жағдайда факультет 
деканының өкімімен білім алушыға емтихан тапсырудың жеке кестесі 
белгіленеді. Дәлелді себеп болмаған жағдайда емтиханға келмеу 
"қанағаттанарлықсыз" F (0) бағасына теңестіріледі.

22. Оқу жылы аяқталғаннан кейін емтихан сессияларының, оның ішінде жазғы 
семестрдің қорытындылары негізінде жеке жоспарды толық көлемде орындаған 
білім алушыларды курстан курсқа ауыстыру жүзеге асырылады.

23. Келесі курс үшін Пререквизиттер болып табылатын пәндер бойынша 
академиялық қарызы бар білім алушылар ақылы негізде қайта оқу курсына 
қалдырылады. Бұл ретте білім алушылар мемлекеттік білім беру грантынан 
айырылады.

24. Офис регистратор курс үшін емтихан сессияларының қорытындысы бойынша 
жазғы семестрдің нәтижелерін ескере отырып, білім алушының оқу жетістіктері 
деңгейінің орташа өлшемді бағасы ретінде GPA балын есептейді.

25. Үлгерімнің орташа балын есептеу кезінде оқу пәні бойынша соңғы бағалар 
ескеріледі.

26. Транскриптке емтихандарды қайта тапсырудың оң нәтижелерін қоса алғанда, 
білім алушының барлық қорытынды бағалары жазылады.

27. Білім алушыларға үлгерімнің орташа балын (GPA) арттыру мақсатында жазғы 
семестрде жекелеген пәндерді ақылы негізде (мемлекеттік емтихан 
тапсырылатын "Қазақстанның қазіргі заманғы тарихы" пәнінен басқа) қайта 
оқуға және олар бойынша емтихандарды қайта тапсыруға мүмкіндік беріледі.

28. Аралық аттестаттау нәтижелері бойынша Тіркеуші кеңсе білім алушылардың 
рейтингін жасайды.

29. Қайта оқу курсына қалдырылған білім алушы бұрын қабылданған Жеке оқу 
жоспары бойынша білім ала алады немесе жаңа жеке оқу жоспарын 
қалыптастыра алады.

30. Тіркеуші кеңсе білім алушыларды аралық аттестаттау нәтижелерінің тұрақты 
мониторингін және олардың талдауын білім алушылар топтарындағы өту 
деңгейінен жоғары абсолюттік бағалардың нақты пайыздық бөлінуін көрсететін 
Бағалау кестесіне сәйкес жүргізеді.
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31. Қорытынды бақылау (ҚББ) бағасын және пән/модуль бойынша қорытынды 
бағаны есептеу тәртібі "оқу жетістіктері жүйесін әзірлеу және бекіту"сор -мен 
регламенттелген.

6. "Қазақстанның қазіргі заманғы тарихы” пәні бойынша мемлекеттік 
емтиханды өткізу тәртібі

1. "Қазақстанның қазіргі заманғы тарихы" пәні бойынша мемлекеттік емтихан 
жұмыс оқу бағдарламасына сәйкес тестілеу түрінде өткізіледі.

2. "Қазақстанның қазіргі заманғы тарихы" пәні бойынша мемлекеттік емтиханды 
қабылдау үшін, барлық білім беру бағдарламалары үшін оқу жылына төраға, 
комиссия мүшелері және хатшы құрамында мемлекеттік емтихан комиссиясы 
(бұдан әрі - мек) кафедра ұсынысы бойынша құрылады және ректордың 
бұйрығымен бекітіледі. Мек төрағасы болып Қаз¥МУ-да жұмыс істемейтін, 
"ғылым кандидаты" немесе "ғылым докторы" немесе "философия докторы 
(РҺО)"ғылыми дәрежесі бар тұлғалар тағайындалады.

3. МҚЕ отырысының ұзақтығы күніне 6 академиялық сағаттан аспауы тиіс.
4. МҚЕ отырыстарының кестесін академиялық күнтізбеге сәйкес ОПБжЖ бөлімі 

жасайды және оны университет ректоры мемлекеттік емтихан басталғанға 
дейін екі аптадан кешіктірмей бекітеді.

5. МҚЕ отырыстары әрбір білім алушыға жеке хаттамамен ресімделеді және оған 
комиссия төрағасы мен мүшелері қол қояды.

6. МҚЕ отырысының хаттамасын осы пән бойынша сабақ жүргізетін кафедраның 
оқытушылары немесе оқу-көмекші персоналы қатарынан тағайындалатын 
хатшы жүргізеді.

7. МҚЕ отырысының хаттамалары А-4 форматындағы парақтарға тігіледі, 
нөмірленеді, тігіледі.

8. Егер білім алушы МҚЕ отырысына келмесе, онда хаттамада оның тегінің 
тұсына " келген жоқ "деген белгі қойылады.

9. Бағалаумен келіспеген жағдайда білім алушы апелляцияға беруге құқылы. 
Апелляция қанағаттандырылған жағдайда МҚЕ отырысының хаттамасы қайта 
ресімделеді. Бұл жағдайда бірінші хаттаманың нәтижелеріне" Баға хаттамамен
қайта қаралды №________ жылғы_________" бетінен____" деп жазылады және
МҚЕ отырысына қатысқан барлық мүшелері қол қояды.

10. "Қазақстанның қазіргі заманғы тарихы" пәні бойынша рейтингті, академиялық 
берешекті қайта тапсыру және жою қағидаларын есептеу осы Ереженің "Білім 
алушыларды аралық аттестаттаудан өткізу тәртібі" деген 5-бөлімінің 
қағидаларына сәйкес жүзеге асырылады.

11. Академиялық қарызды жою кезінде қорытынды бақылау аралық аттестаттау 
кезеңінде, яғни МҚЕ жұмысы кезінде тапсырылады.

12. МҚЕ жұмысы аяқталғаннан кейін комиссия төрағасы есеп жасайды, ол ПОҚ 
Сенатының отырысында талқыланады және бекітіледі және кафедрада 
сақталады.
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7. Жіберу рейтингісін (ЖРБ) және пән/модуль бойынша қорытынды бағаны 
анықтау тәртібі (ҚБ)

7.1. Емтихан нысанында қорытынды бақылауды тапсыру кезінде рейтингті 
есептеу:

1) Рұқсат беру рейтингісінің бағасы (ЖРБ) пән/модуль бойынша қорытынды 
бағаның 60% - ын құрайды және рұқсат беру рейтингінің бағасынан 40% - ды 
және аралық бақылау бағасынан (АБ) 40% - ды құрайтын ағымдағы бақылау 
бағасынан (АғБ) құралады.

2) Рұқсат беру рейтингісінің бағасын есептеу тиісті коэффициенттерге 
көбейтілетін және жиынтықталатын АғБ және АБ орташа арифметикалық 
бағасын есептеу арқылы жүзеге асырылады.

ЖРБ = (АғБ орт х 0.4) + (АБорт х 0,6)
3) Қорытынды бақылау бағасы (ҚББ) пән бойынша қорытынды рейтингтің 40% 

құрайды. ҚББ есептеу тәртібі "Оқу жетістіктері жүйесін әзірлеу және бекіту" 
СОР-мен регламенттелген.

4) Пән бойынша қорытынды баға жіберу рейтингісінің 60% бағасынан және 
пән/модуль бойынша қорытынды қорытынды бағаның 40% қорытынды 
бақылаудан құралады.

ҚБ = (ЖРБ х 0.6) + (ҚББ х 0,4)
7.2. Сараланған есепке алу нысанында қорытынды бақылауды тапсыру 

кезінде рейтингті есептеу:
1) Сараланған есепке жатқызуға рұқсат беру рейтингісін бағалау (ЖРБ) ағымдағы 

бақылау бағаларынан (АғБ) құралады және рұқсат беру рейтингінің бағасын 
есептеу АғБ орташа арифметикалық бағасын есептеу арқылы жүзеге 
асырылады, мұндағы n-ағымдағы бағалар саны

ЖРБ = АғБ1+......+АғБп/п
2) Қорытынды бақылау бағасы (ҚББ) пән/модуль бойынша қорытынды бағаның 

40% - ын құрайды, аралық бақылау (АБ) бағаларынан құралады және 
қорытынды бақылау бағасын есептеу АБ орташа арифметикалық бағасын 
есептеумен жүзеге асырылады, мұнда п-межелік бақылау бағаларының саны

ҚББ д/с= АБ1+.......АБп/n
3) Пән/модуль бойынша қорытынды баға рұқсат ету рейтингісінің 60% бағасынан 

және осы оқу пәні бойынша қорытынды рейтингтің 40% қорытынды бақылау 
бағасынан құралады.

ҚБп/м = (ЖРБ х 0.6) + (ҚББ х 0,4)
8. ӘҚЖ білім алушыларын жылдық аттестаттаудан өткізу тәртібі.
8.1. Магистранттарды/докторанттарды жылдық аттестаттау
1) Магистранттарды/докторанттарды жылдық аттестаттау

магистранттың/докторанттың жеке оқу жоспарының (Теориялық оқыту, 
Практикалық оқыту, ғылыми-зерттеу жұмыстары) орындалуын бақылау 
мақсатында жүргізілетін рәсім. Жылдық аттестаттауды ғылыми жетекшілерден



«С.Ж . А СФ ЕН Д И Я РО В АТЫ Н Д АҒЫ  ҚАЗАҚ Ұ Л ТТЫ Қ  М ЕД И ЦИН А УН И ВЕРСИ ТЕТІ»  КЕАҚ  
НАО «КАЗАХСКИЙ Н АЦ ИО НАЛЬНЫ Й М ЕД И ЦИН СКИЙ УН И В ЕРСИ ТЕТ ИМ ЕНИ С .Д .АСФ ЕН Д И ЯРО ВА»

А кадем иялы қ сапа бөлімі

Білім  алуш ы ларды ң үлгерім іне ағы м ды қ бақылау, 
аралы қ ж әне қоры ты нды  аттестаттау ж үргізу 

туралы  ереже

Редакция: 1

33 беттің 16 беті

тұратын магистратура және докторантура бөлімінің деканы бекіткен комиссия 
жүргізеді.

2) Жылдық аттестаттау аралық аттестаттау нәтижелерінің, магистрант/докторант 
ұсынған практика бойынша есептердің, тағылымдама туралы есептердің және 
магистрант/докторанттың ғылыми жұмысы бойынша жазбаша есептердің 
негізінде, таңдалған зерттеу тақырыбы бойынша ЖОЖ-ға сәйкес жүргізіледі. 
Есепке қосымша мыналарды дайындау қажет: магистранттың/докторанттың 
ҒЗЖ бағдарламасы, конференцияларда, дөңгелек үстелдерде және 
семинарларда баяндама тезистері бар қосымшалар; магистр/докторанттың 
ғылыми қызметінің негізгі нәтижелерін сипаттайтын ғылыми-танымал 
журналдарда жарияланған біліктілік мақалалары. Магистранттың / 
докторанттың ҒЗЖ туралы есебіне ғылыми жетекші қол қоюы тиіс.

3) Аттестаттау нәтижелері " Аттестаттау/аттестаттау емес " деп бағаланады, 
отырыс хаттамасымен ресімделеді, ғылыми зерттеудің орындалу пайызы 
айқындалады және қажеттілігіне қарай зерттеудің орындалу барысына түзету 
жүргізіледі.

8.2. Резиденттерді жылдық аттестаттау
1) Резиденттерді жылдық аттестаттау резиденттің Жеке оқу жоспарының 

(Теориялық оқыту, Практикалық оқыту, ғылыми-зерттеу жұмысының) 
орындалуын бақылау мақсатында жүргізілетін рәсім. Жылдық аттестаттауды 
жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру деканы бекіткен комиссия өткізеді, ол 
ғылыми басшылардан тұрады.

2) Жылдық аттестаттау мыналарды қамтиды: - әрбір пән/модуль аяқталғаннан 
кейін жүргізілетін практикалық дағдыларды игеру нәтижелерін талдау - оқу 
жылы аяқталғаннан кейін кешенді тестілеу түрінде өткізілетін оқу жылы ішінде 
игерілген пәндер/модульдер бойынша теориялық білімнің игерілуін бақылау; - 
Портфолионы қорғау, кезеңдік құзыреттерді игеру туралы; - резиденттің 
ғылыми қызметі бойынша жазбаша есеп, есепке қосымша ретінде 
конференцияларда, дөңгелек үстелдерде және семинарларда баяндамалардың 
тезистері бар қосымшалар дайындау қажет; бір жылдағы ЖОЖ-ға сәйкес 
жарияланған

3) Аттестаттау нәтижелері " Аттестаттау/аттестаттау емес " деп бағаланады, 
отырыс хаттамасымен ресімделеді. Қажет болған жағдайда құзыреттерді игеру 
барысына түзету жүргізіледі.

9. Білім алушыларды қорытынды аттестаттауды өткізу тәртібі.
1) Білім алушыларды қорытынды аттестаттау (ҚА) тиісті мамандық бойынша 

білім беру бағдарламасымен регламенттелген нысанда және "Бітірушілерді 
мемлекеттік аттестаттауды ұйымдастыру және өткізу" СОР сәйкес өткізіледі.

2) Білім алушыларды қорытынды аттестаттауды өткізу үшін ректордың 
бұйрығымен Білім беру бағдарламалары немесе даярлау бағыттары бойынша 
аттестаттау комиссиясы (АК) құрылады, оның құрамын мектеп/факультет
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ұсынады. АК құрамына жұмыс берушілер ұйымдарының өкілдерін қосу 
міндетті.

3) Аттестаттау комиссиясының құзыретіне: - білім беру бағдарламаларының 
белгіленген талаптарына түлектердің теориялық және практикалық 
даярлығының сәйкестік деңгейін тексеру; - бітірушіге тиісті білім беру 
бағдарламасы бойынша бакалавр немесе магистр дәрежесін беру немесе 
"маман" біліктілігін беру; - кадрларды даярлау сапасын одан әрі жақсартуға 
бағытталған ұсыныстарды әзірлеу кіреді.

4) МҚЕ төрағасы болып Қаз¥МУ-да жұмыс істемейтін, "ғылым кандидаты" 
немесе "ғылым докторы" немесе "философия докторы (PhD)"ғылыми дәрежесі 
бар тұлғалар қатарынан тағайындалады.

5) ҚА отырысының ұзақтығы күніне 6 академиялық сағаттан аспауы тиіс.
6) Бакалавриатта қорытынды аттестаттауға тиісті мамандық бойынша жұмыс 

және жеке оқу жоспарлары мен білім беру бағдарламаларының талаптарына 
сәйкес білім беру процесін толық аяқтаған студенттер жіберіледі.

7) Интернатурада және резидентурада білім алушыларды қорытынды 
аттестаттауға жіберу аралық аттестаттау нәтижелері бойынша жүзеге 
асырылады. МҚА - ға оқытылған пәндер/модульдер бойынша және оқу үшін 
ақы төлеу бойынша берешегі жоқ, сондай-ақ ішкі және сыртқы білімді кешенді 
бағалауды тапсырған (интернатурада/резидентурада-65% және одан да көп) 
білім алушылар жіберіледі.

8) Білімді ішкі және сыртқы кешенді бағалау бекітілген кестеге сәйкес тестілеу 
әдісімен жүргізіледі.

9) МҚА жүргізу нысандары мен бағалау әдістері 4-кестеге сәйкес жүргізіледі
10) "Жалпы медицина" және "Стоматология" интернатурасы мен резидентураның 

білім беру бағдарламалары бойынша қорытынды аттестаттау Қазақстан 
Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2019 жылғы 23 сәуірдегі 
бұйрығымен бекітілген медициналық білім беру бағдарламалары бойынша 
білім алушылардың білімі мен дағдыларын бағалау қағидаларына сәйкес екі 
кезеңде өткізіледі

- білімді бағалау (компьютерлік кешенді тестілеу);
- дағдыларды бағалау. Медициналық білім беру бағдарламалары бойынша 

бітірушілерді қорытынды аттестаттаудың оң нәтижелері маман сертификатын 
беру үшін өтініш беруге негіз болады.

11) Докторлық диссертацияларды қорғауды ұйымдастыру және өткізу Қазақстан 
Республикасы Білім және ғылым министрінің 2011 жылғы 31 наурыздағы№ 
127 бұйрығымен бекітілген ғылыми дәрежелер беру қағидаларына сәйкес 
жүзеге асырылады. 12) кешенді тестілеу бағасы қорытынды бағаның 50% - ын 
және практикалық дағдының 50% - ын құрайды, ол да емтиханның қорытынды 
бағасынан тұрады.

13) Қорытынды аттестаттаудан өтпеген білім алушы "білім беру бағдарламасының 
талаптарын орындамаған: дипломдық жұмысты (жобаны) немесе магистрлік
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диссертацияны (жобаны) қорғамаған" немесе "білім беру бағдарламасының 
талаптарын орындамаған: кешенді емтихан тапсырмаған"деп ректордың 
бұйрығымен ЖОО-дан шығарылады.

14) "Қанағаттанарлықсыз" деген баға алған адамдарға кешенді емтиханды қайта 
тапсыруға, сондай-ақ дипломдық жұмысты (жобаны), магистрлік 
диссертацияны қайта қорғауға қорытынды аттестаттаудың осы кезеңінде 
рұқсат етілмейді.

15) Келесі оқу жылында білім алушы қорытынды аттестаттау басталғанға дейін бір
айдан кешіктірмей ЖОО басшысының атына қайта қорытынды аттестаттауға 
жіберу туралы өтініш жазады.

16) Білім алушыны қайта қорытынды аттестаттау алдыңғы қорытынды 
аттестаттауға қанағаттанарлықсыз баға алған нысандар бойынша ғана 
өткізіледі.

17) Оң бағаны көтеру мақсатында кешенді емтиханды қайта тапсыруға немесе 
дипломдық жұмысты (жобаны), магистрлік диссертацияны (жобаны) қорғауға 
жол берілмейді.
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Ікесте.
Дәстүрлі бағалау шкаласына көшірілген білім алушылардың оқу 

жетістіктерін бағалаудың балдық-рейтингтік әріптік жүйесі

Бағалаудың
әріптік
жүйесі

сандық
эквивалент

Балл (%-тік 
құрамы)

Дәстүрлі 
жүйе бойынша 

бағалау
А 4,0 95-100 Үздік
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

ҚанағаттанарлықС- 1,67 60-64
D+ 1,33 55-59
D- 1,0 50-54
FX 0,5 25-49 Қанағаттанарлықсыз
F 0 0-24
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Кесте 2
Қорытынды бақылау нысандары бойынша емтихан материалдарын әзірлеу, бекіту және сақтау тәртібі

№ Қорытынды 
бақылауды 

бағалау әдістері

Деңгейі Рецензиялау, бекіту, 
құпиялылық

1 студентке 
арналған

тапсырмалар саны

Емтихан
уақыты

Білім
алушылардың
қорытынды
бақылау
нәтижелерін сақтау

1 M CQ s - бірнеш е Бакалавриат / пән-1 Б Ө Қ  БББК  тобы. M CQ  ф орматы ндағы А ралық
таңдау бойы нш а кредитке 100 тест Тест тапсы рм алары ны ң 1 кезеңдік емтихан- аттестаттау-100
тест сұрақтары тізбесіне кафедра тест ны санындағы минут (тест

Б акал ав р и ат / 5 меңгеруш ісі қол қояды 100 сұрақ / нысаны нда 1
кредитке дейінгі тапсырма. сұраққа 1
модуль -  200 тест минут) =100

Тест м атериалдары ны ң минут
Бакалавриат / басқаларға өтіп Бакалавриат 2 А ралық Тестілеу
модуль 5 кредиттен кетпеуіне кафедра кезеңдік емтихан -50 аттестаттау (1 орталығы нда
арты қ-300 тест меңгеруш ісі, тест тест тестке 1 мин) емтихан

м атериалдарын =50 мин тапсы рғаннан кейін
Интернатура-1 ж асауш ы лар, тест И нтернатура 2 А ралық 6 ай
кредитке 20 тест орталы ғы  ж әне И Т Д кезеңдік емтихан-50 аттестаттау (1

жауап береді. тест тестке 1,5 мин)
=75 мин

Резидентура - Резидентура 2 А ралық
академ иялы қ кезең кезеңдік емтихан - аттестаттау (1
үш ін 600 тест (оқу 100 тест тестке 1,5 мин)
ж ы лы  үш ін) =150 мин
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W E -ж азбаш а
емтихан

Барлық деңгейлер-
1 кредитке 10 сұрақ. 
П әндер 3 кредиттен 
ж оғары  максималды 
40 сұрақ.

Т естологтарды ң 
сараптамалы қ тобы  
ж әне БББК.
Ем тихан сұрақтарыны ң 
тізбесін  декан бекітеді, 
БББК  төрағасы м ен 
келіседі.
Билеттерге кафедра 
меңгеруш ісі қол қояды.

Көлемі мен 
күрделілігіне 
байланы сты 
билеттегі 1-2 сұрақ 
(жауапты
нақты лау/түсіндіру 
қажеттілігі бар кейс, 
тапсы рм а ж әне т. б. 
түрінде)

60 мин (приказ 
№ 185 от 

15.04.2021г)__
формулаларды 

есептеумен 
байланы сты 
кафедралар 

үш ін-80 мин

Ем тихан
тапсы рғаннан кейін 
6 ай
(кафедра)

OSCE-
объективті
құры лы мдалған
клиникалы қ
емтихан

П ән
бағдарламасы мен
реглам енттелген

O SPE -
объективті
құры лы мдалған
практикалы қ
емтихан

П ән
бағдарламасы мен
реглам енттелген

Тестологтарды ң 
сараптамалы қ тобы  
ж әне БББК.
Бағалау парақтары на 
каф едра меңгеруш ісі 
қол қояды.

Бір станция 
бойы нш а - 1 дағды

1
дағды ға/станци 
яға 7 минуттан

Бір пән бойынш а-1-2 
дағды

1
дағды ға/станци 
яға 5 минуттан

M ini-CEX -
М ини-
клиникалы қ
емтихан

П ән
бағдарламасы мен
реглам енттелген

Ем тихан
тапсы рғаннан кейін 
6 ай
(кафедра)

1 -2 тапсы рма 15-20 минут
D O RS-
практикалы қ 
процедураларды 
меңгеруді 
бағалау_________
CdD - Case

2

3

4

5

6

7

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/12O0OYkTIkeirjMpE1zme6mty_a6RhhIo
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/12O0OYkTIkeirjMpE1zme6mty_a6RhhIo
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/12O0OYkTIkeirjMpE1zme6mty_a6RhhIo
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based discussion
8 O E -сұхбат 

(тілдік пәндер 
үш ін)

П ән
бағдарламасы мен
реглам енттелген

БББК  БӨ Қ
тестологтары ны ң 
сараптамалы қ тобы

❖  Билеттерге кафедра меңгеруш ісі қол қояды. Қ оры ты нды  ж азбаш а бақылаудағы  тапсы рм аларды  орындау уақы ты  50 минуттан асатын 
пәндер тізбесі каф едра меңгеруш ісінің қы зметтік ж азбасы  негізінде А кадемиялы қ қы змет жөніндегі проректорды ң бұйрығы мен бекітіледі.



«С.Ж . А СФ ЕН Д И Я РО В  АТЫ НД АҒЫ  ҚАЗАҚ Ұ Л ТТЫ Қ  М ЕД И ЦИН А УН И ВЕРСИ ТЕТІ»  КЕАҚ  
НАО «КАЗАХСКИЙ Н АЦ ИО НАЛЬНЫ Й М ЕД И ЦИН СКИЙ УН И В ЕРСИ ТЕТ ИМ ЕНИ С.Д .АСФ ЕН Д И ЯРО ВА»

А кадем иялы қ сапа бөлімі

Білім алуш ы ларды ң үлгерім іне ағы мдағы  
бақылау, аралы қ ж әне қоры ты нды  
аттестаттау ж үргізу туралы  ереже

Редакция: 1

33 беттің 23 беті

Кесте 3
Тест нысанындағы тапсырмаларды қиындық деңгейлері бойынша бөлу

П әннің түрі I деңгей (есте 
сақтау, ойнату)

II деңгей 
(түсіну)

III деңгей 
(қолдану)

Теориялы қ пәндер 50% 50% -
Н егізгі пәндер 50% 50% -
Тілдік пәндер 40% 40% 20%
3-4 курсты ң клиникалы қ пәндері 20% 50% 30%
5 курсты ң клиникалы қ пәндері 10% 45% 45%
И нтернатура ж әне резидентура 
пәндері

0 50% 50%
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Кесте 4
Қорытынды аттестаттауды бағалау әдістері

№ ҚА бағалау 
әдістері

Деңгейі Рецензиялау, бекіту, құпиялылық 1 студентке 
арналған 

тапсырмалар 
саны

Емтихан
уақыты

Білім
алушылардың
қорытынды
бақылау
нәтижелерін
сақтау

1 MCQs - бірнеше 
таңдау бойынша 
тест сұрақтары

Бакалавриат Кафедраның тест тапсырмаларын әзірлеуге 
жауаптылар тест дайындайды. I деңгей-10%, 
II деңгей - 45%, III деңгей-45%. Рецензиялау 
тобы БӨҚ БББК.
Тест сұрақтарының тізбесіне кафедра 
меңгерушісі қол қояды.
Құпиялылыққа кафедра меңгерушісі, тест 
орталығы және ИТД жауап береді.

ИГА-кешенді 
тестілеу -  100 
тест

1 тестке 1,5 мин = 
150 мин Тестілеу 

орталығында 
емтихан 
тапсырғаннан 
кейін 6 ай

Интернатура,
Резидентура

Ұлттық тәуелсіз емтихан орталығы 
Ұлттық тәуелсіз емтихан орталығы(ҰТЕО);

ҰТЕО
анықтайды

ҰТЕО анықтайды

Кешенді емтихан 
(ауызша-жазбаша)

Магистратура

Докторантура

Бітіртуші кафедра кешенді емтиханға кіретін 
пәндер мәселелері бойынша билеттерді 
қалыптастырады. Емтихан сұрақтарын 
кафедралар кешенді емтихан тапсыратын 
пәндер бойынша ұсынады. Рецензиялау тобы 
БӨҚ БББК.
Құпиялық үшін жауапкершілік кафедра 
меңгерушісіне жүктеледі. Пәннің 1 кредитіне 
-25 сұрақ.

Билетке 3 сұрақ 
кіреді

50 минут Кафедрада 
емтихан 
тапсырғаннан 
кейін 6 ай

2 Дипломдық 
жұмысты қорғау

Бакалавриат Дипломдық жұмыстардың тақырыптары 
ректордың бұйрығымен бекітіледі. 
Дипломдық жұмысты алдын ала қорғау

Кафедрада
емтихан
тапсырғаннан
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рәсімі бітіруші кафедраның ашық 
отырысында жүргізіледі. Ғылыми жетекші 
жазбаша пікір жазады. Дипломдық жұмыс 
мақұлданған жағдайда басшы оған қол қояды 
және қорғауға жіберу туралы өзінің жазбаша 
пікірімен бірге кафедра меңгерушісіне 
ұсынады. Рецензенттердің тізімі өндіріс 
мамандары және ғылыми ұйымдар 
қатарынан шығарушы кафедра 
меңгерушілерінің ұсынысы бойынша 
ректордың бұйрығымен бекітіледі. 
Рецензенттер ретінде басқа жоғары оқу 
орындарының профессорлары, доценттері 
мен оқытушылары да тартылуы мүмкін.

кейін 6 ай

3 Стандартталған
пациентті,
м едициналы қ
модельдеуді
ж әне D O PS
әдісін қолдана
оты рып
практикалы қ
емтихан

Бакалавриат 6 бағы т бойы нш а 42 сценарий.

Сценарийлер тізімін каф едра меңгеруш ісі 
бекітеді.
Қ ұпиялы лы ққа кафедра меңгеруш ісі 
ж ауап береді.

Әр студент 6
станциядан
өтеді, әр
станцияда 1
клиникалық
жағдайды
тапсырады

Әр станцияда 10 
минут

Кафедрада 
емтихан 
тапсырғаннан 
кейін 6 ай

4 ОСКЕ И нтернатура

Резидентура

Ұлттық тәуелсіз емтихан орталығын 
ұйымдастырады (ҰТЕО);

ҰТЕО
анықтайды

ҰТЕО анықтайды

5 П рактикалы қ
ж әне
коммуникативті 
к дағды ларды

Бакалавриат
Сценарийлер тізімін кафедра меңгерушісі 
бекітеді. Станциялардың санын кафедра 
анықтайды.
Құпиялылыққа кафедра меңгерушісі жауап

10 станция 10-15 
минуттан

Кафедрада 
емтихан 
тапсырғаннан 
кейін 6 ай
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бағалау (ОСКЕ) береді.
6 П рактикалы қ

дағды ларды
бағалау(О СК Е
гибридтік
модельдеу
элементтері)

И нтернатура Сценарийлер тізімін кафедра меңгерушісі 
бекітеді.
Құпиялылыққа кафедра меңгерушісі жауап 
береді.

Стандартталған
пациентті
қабылдау-10
минут, ересек
қабылдауда
біріктірілген
клиникалық
міндетті шешу-15
минут,
Балалар
қабылдауындағы 
біріктірілген 
клиникалық есепті 
шешу-15 минут

Кафедрада 
емтихан 
тапсырғаннан 
кейін 6 ай

7 Диссертация
қорғау

М агистратур
аДокторанту
ра

Диссертация/жоба тақырыбы ғылыми 
кеңестің шешімі негізінде университет 
ректорының бұйрығымен 
магистрантты/докторантты қабылдағаннан 
кейінгі алғашқы екі ай ішінде 
бекітіледі.Диссертация ғылым докторы 
немесе кандидаты, философия докторы (PhD) 
ғылыми дәрежесі бар, осы ғылым саласында 
(мамандық бейіні бойынша) ғылыми 
зерттеулермен белсенді айналысатын 
ғылыми жетекшінің/консультанттың 
басшылығымен орындалады. Ғылыми 
жетекші /ғылыми кеңесші ғылыми кеңестің 
шешімімен қабылданғаннан кейінгі алғашқы 
екі ай ішінде тағайындалады және 
университет ректорының бұйрығымен

Магистрлік 
диссертацияны 
қорғау ұзақтығы 
50 минуттан 
аспайды.

Ш ы ғаруш ы  
каф едра М Қ А  
құж аттарын 
магистратура 
ж әне
докторантура
бөліміне
тапсырады,
кейін
университет 
м ұрағаты на 
тапсыры лады. 
Сақтау мерзімі- 
5 жы л
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бекітіледі. Магистрлік диссертацияны қорғау 
тиісті құжаттар болған жағдайда мемлекеттік 
аттестаттау комиссиясының отырысында 
жүзеге асырылады.
Диссертациялық жұмысты қорғауды бағалау 
туралы, сондай-ақ «магистр» академиялық 
дәрежесін беру туралы шешімді мак 
отырысқа қатысқан Комиссия мүшелерінің 
қарапайым көпшілік дауысымен ашық дауыс 
беру арқылы қабылдайды.
Кешенді емтихан тапсырған докторанттар 
келесі кезеңге өтеді. Докторлық 
диссертацияны қорғау мамандықтар 
бойынша диссертациялық кеңестің 
отырысында өткізіледі.
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1 қосымша
Бағалау критерийлері

95-100-А (өте жақсы)
- оқу бағдарламасының барлық бөлімдері бойынша, сондай-ақ оның шегінен 

шығатын негізгі мәселелер бойынша жүйелендірілген, терең және толық білім;
- ғылыми терминологияны дәл қолдану (оның ішінде шет тілінде), 

стилистикалық сауатты, сұрақтарға жауаптарды логикалық дұрыс баяндау;
- оқу пәнінің құралдарын мінсіз меңгеру, оны ғылыми және кәсіби міндеттерді 

қою мен шешуде тиімді қолдана білу;
- практикалық дағдының техникасы мен әдістемесін толық көлемде дұрыс, кезең- 

кезеңмен және толық көлемде көрсету; жүргізілетін манипуляцияларға түсінік 
беру, клиникалық пайымдау дағдысы, нәтижеге түсінік беру;

- стандартты емес жағдайда күрделі мәселелерді өз бетінше және 
шығармашылықпен шеше білу қабілеті;

- негізгі және қосымша әдебиеттерді толық және терең игеру, пәннің оқу 
бағдарламасымен ұсынылған;

- оқытылатын пән бойынша теорияларды, тұжырымдамаларды және бағыттарды 
бағдарлай білу және оларға сыни баға беру, басқа пәндердің ғылыми 
жетістіктерін пайдалана білу;

- практикалық, зертханалық сабақтарда өзіндік шығармашылық жұмыс, топтық 
талқылауларға белсенді қатысу, тапсырмаларды орындау мәдениетінің жоғары 
деңгейі.

90-94 - А - (өте жақсы)
- оқу бағдарламасының барлық бөлімдері бойынша жүйеленген, терең және 

толық білім;
- ғылыми терминологияны дәл қолдану (оның ішінде шет тілінде), 

стилистикалық сауатты, сұрақтарға жауаптарды логикалық дұрыс баяндау;
- оқу пәнінің құралдарын меңгеру, оны ғылыми және кәсіби міндеттерді қою мен 

шешуде тиімді қолдана білу;;
- практикалық дағдының техникасы мен әдістемесін дұрыс, кезең-кезеңмен және 

толық көлемде көрсету; жүргізілетін манипуляцияларға түсінік беру, 
клиникалық пайымдау дағдысын көрсету, нәтижеге түсінік беру;

- оқу бағдарламасы шеңберінде стандартты емес жағдайда күрделі мәселелерді 
өз бетінше және шығармашылықпен шешу қабілеті;

- пәннің оқу бағдарламасында ұсынылған негізгі және қосымша әдебиеттерді 
толық меңгеру;

- оқытылатын пән бойынша негізгі теорияларды, тұжырымдамалар мен
бағыттарды бағдарлай білу және оларға сыни баға беру;
практикалық,зертханалық сабақтарда өзіндік жұмыс жасау. Топтық 
талқылауларға шығармашылық қатысу, тапсырмаларды орындау мәдениетінің 
жоғары деңгейі.
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85-89-В+ (Жақсы)
- оқу бағдарламасы көлемінде қойылған барлық мәселелер бойынша 

жүйелендірілген, терең және толық білім;
- ғылыми терминологияны қолдану, стилистикалық сауатты, сұрақтарға 

логикалық дұрыс жауап беру, негізделген қорытынды жасай білу;
- оқу пәнінің құралдарын (кешенді талдау әдістерін, ақпараттық технологиялар 

техникасын) меңгеру, оны ғылыми және кәсіби міндеттерді қою мен шешуде 
қолдана білу;

- практикалық дағдының техникасы мен әдістемесін дұрыс көрсету, жүргізіліп 
жатқан манипуляцияларға сенімсіз түсініктеме беру, клиникалық пайымдау 
дағдысын көрсету, нәтижеге түсініктеме беру;

- оқу бағдарламасы шеңберінде күрделі мәселелерді өз бетінше шешу қабілеті;
- пәннің оқу бағдарламасында ұсынылған негізгі және қосымша әдебиеттерді 

меңгеру;
- оқытылатын пән бойынша негізгі теорияларды, тұжырымдамалар мен 

бағыттарды бағдарлай білу және оларға мемлекеттік идеология тұрғысынан 
сыни баға беру (әлеуметтік-гуманитарлық цикл пәндері бойынша).

- практикалық, зертханалық сабақтарда белсенді өзіндік жұмыс, топтық 
талқылауларға жүйелі қатысу, тапсырмаларды орындау мәдениетінің жоғары 
деңгейі.

80-84-В (Жақсы)
- оқу бағдарламасының барлық бөлімдері бойынша жүйелендірілген, терең және 

толық білім; ғылыми терминологияны пайдалану (оның ішінде шет тілінде), 
сұрақтарға жауапты лингвистикалық және логикалық дұрыс баяндау, 
негізделген қорытынды жасай білу;

- оқу пәнінің құралдарын меңгеру, оны ғылыми және кәсіби міндеттерді қою мен 
шешуде қолдана білу;;

- мануалды дағдыларды орындау кезінде болмашы қателіктерге жол беру; 
жүргізіліп жатқан манипуляцияларға түсініктеме беру және белгісіздік 
элементтерімен клиникалық пайымдау дағдыларын көрсету;

- пәннің оқу бағдарламасында ұсынылған негізгі және қосымша әдебиеттерді 
меңгеру;

- оқытылатын пән бойынша негізгі теорияларды, тұжырымдамалар мен 
бағыттарды бағдарлай білу және оларға сыни баға беру;

- практикалық, зертханалық сабақтарда өзіндік жұмыс; топтық талқылауларға 
қатысу, тапсырмаларды орындау мәдениетінің жоғары деңгейі.

75-79-В- (Жақсы)
- оқу бағдарламасы көлемінде жеткілікті толық және жүйелі білім;
- қажетті ғылыми терминологияны қолдану, стилистикалық сауатты, сұрақтарға 

логикалық дұрыс жауап беру, негізделген қорытынды жасай білу;
- оқу пәнінің құралдарын меңгеру, оны оқу және кәсіби міндеттерді шешуде
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қолдана білу;
- қолмен дағдыларды орындау кезінде қателіктерге жол беру; белгісіздік 

элементтерімен жүргізілген манипуляциялар мен нәтижелерге түсініктеме беру;
- оқу бағдарламасы шеңберінде үлгілік шешімдерді өз бетінше қолдану қабілеті;
- пәннің оқу бағдарламасында ұсынылған негізгі әдебиеттерді меңгеру.
- оқытылатын пән бойынша негізгі теорияларды, тұжырымдамалар мен

бағыттарды бағдарлай білу және оларға салыстырмалы баға беру;
- практикалық, зертханалық сабақтарда белсенді өзіндік жұмыс, топтық 

талқылауларға мерзімді қатысу, орындау мәдениетінің жоғары деңгейі 
тапсырмалар.

70-74-С+ (Жақсы)
- оқу бағдарламасы көлемінде жеткілікті білім;
- ғылыми терминологияны қолдану, стилистикалық сауатты, сұрақтарға

логикалық дұрыс жауап беру, қорытынды жасай білу, Оқу пәнінің құралдарын 
меңгеру, оны оқу және кәсіби міндеттерді шешуде қолдана білу;

- практикалық дағдылардың техникасы мен әдістемесін көрсету қателіктермен, 
иманипуляцияны толық көлемде орындай алмауды; бірізділікті сақтамауды, 
жүргізілген манипуляцияларды дәлсіздіктермен түсіндіруді көрсетті;

- оқу бағдарламасы шеңберінде үлгілік шешімдерді өз бетінше қолдану қабілеті;
- пәннің оқу бағдарламасында ұсынылған негізгі әдебиеттерді меңгеру;
- оқытылатын пән бойынша негізгі теорияларды, тұжырымдамалар мен

бағыттарды бағдарлай білу және оларға салыстырмалы баға беру;
- практикалық, зертханалық сабақтарда өз бетінше жұмыс істеу, топтық

талқылауларға қатысу, тапсырмаларды орындау мәдениетінің жоғары деңгейі.
65-69-С (Қанағаттанарлық)
- білім беру стандарты аясында жеткілікті білім көлемі
- пәннің оқу бағдарламасында ұсынылған негізгі әдебиеттерді меңгеру;
- ғылыми терминологияны қолдану, сұрақтарға жауапты стилистикалық және 

логикалық баяндау, Елеулі қателіктерсіз қорытынды жасай білу;
- оқу пәнінің құралдарын меңгеру, оны стандартты (типтік) міндеттерді шешуде 

қолдана білу;
- практикалық дағдылардың техникасы мен әдістемесін қателіктермен көрсету, 

манипуляцияны толық көлемде орындай алмау; бірізділікті сақтамау, 
дәлсіздіктермен жүргізілетін манипуляцияларға түсінік беру; клиникалық 
пайымдау дағдысының болмауы;

- оқытушының жетекшілігімен стандартты (типтік) міндеттерді шеше білу; 
оқытылатын пән бойынша негізгі теорияларды, тұжырымдамалар мен 
бағыттарды бағдарлай білу және оларға баға беру; оқытушының 
жетекшілігімен практикалық, зертханалық сабақтарда жұмыс істеу, 
тапсырмаларды орындау мәдениетінің рұқсат етілген деңгейі.

60-64 - С - (Қанағаттанарлық)
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- білім беру стандарты аясындағы білімнің толық көлемі жеткіліксіз;
- пәннің оқу бағдарламасы ұсынған Негізгі әдебиет бөлігін білу;
- ғылыми терминологияны қолдану, маңызды лингвистикалық және логикалық 

қателіктері бар сұрақтарға жауап беру;
- оқу пәнінің құралдарын нашар меңгеруі, стандартты (типтік) міндеттерді 

шешуде біліксіздігі;
- практикалық дағдылардың техникасы мен әдістемесін өрескел қателіктермен 

көрсету, манипуляцияны толық көлемде орындай алмау; бірізділікті сақтамау, 
дәлсіздіктермен жүргізілетін манипуляцияларға түсінік беру; клиникалық 
пайымдау дағдысының болмауы;

- оқытылатын пәннің негізгі теорияларын, тұжырымдамалары мен бағыттарын 
бағдарлай алмау;

- практикалық және зертханалық сабақтардағы енжарлық, тапсырмаларды 
орындау мәдениетінің төмен деңгейі.

55-59 D+ (Қанағаттанарлық)
- білім беру стандарты аясындағы білім көлемінің жеткіліксіздігі;
- пәннің оқу бағдарламасында ұсынылған Негізгі әдебиет бөлігін білу, ғылыми 

терминологияны жеткіліксіз пайдалану, өрескел лингвистикалық және 
логикалық қателіктері бар сұрақтарға жауап беру;

- оқу пәнінің құралдарын өте нашар меңгеруі, стандартты (типтік) міндеттерді 
шешуде біліксіздігі,

- өрескел қателіктермен практикалық дағдылардың техникасы мен әдістемесін 
көрсету, манипуляцияны толық көлемде орындай алмау; бірізділікті сақтамау, 
қателермен жүргізілетін манипуляцияларға түсінік беру, клиникалық пайымдау 
дағдыларының болмауы;

- оқытылатын пәннің негізгі терминдерін, тұжырымдамалары мен бағыттарын 
бағдарлай алмау;

- практикалық және зертханалық сабақтардағы енжарлық, тапсырмаларды
орындау мәдениетінің төмен деңгейі.

50-54-D (Қанағаттанарлық)
- білім беру стандарты аясындағы фрагменттік білім;
- пәннің оқу бағдарламасында ұсынылған жеке әдеби дереккөздерді білу;
- практикалық дағдының техникасы мен әдістемесін көрсете алмау, практикалық 

дағдыны өткізу әдістемесін білмеу;
- пәннің ғылыми терминологиясын пайдалана алмау, жауапта дөрекі 

стилистикалық және логикалық қателіктердің болуы;
- практикалық және зертханалық сабақтардағы енжарлық, тапсырмаларды

орындау мәдениетінің төмен деңгейі;
0-49-F (қанағаттанарлық емес)
- білім беру стандарты аясында білім мен құзыреттіліктің болмауы немесе 

жауаптан бас тарту.
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