
4. ОҚЫТУДЫҢ КРЕДИТТІК ТЕХНОЛОГИЯСЫ БОЙЫНША ОҚУ ҮРДІСІН 

ҰЙЫМДАСТЫРУ 

 
4.1 Оқытудың кредиттік технологиясының глоссариі 

 

Университетте кредиттік технология бойынша оқытуды ұйымдастыру жолға 

қойылған, ол үшін сіздер келесі түсініктерді білулеріңіз қажет:  

1) академиялық күнтізбе (Асаdеmіс Саlеndar) - оқу жылы бойына демалыс күндерін 

(каникулдар мен мерекелерді) көрсете отырып, оқу және бақылау іс-шараларын, 

практикаларды өткізу күнтізбесі; 

2) академиялық кезең (Теrm) - үш нысанның біреуін таңдайтын білім беру 

ұйымының теоретикалық кезеңі: семестр, триместр, тоқсан; 

3) білім алушылардың академиялық рейтингі (Rating) - қорытынды аттестаттаудың 

нәтижелері бойынша құрылған білім алушылардың бағдарламалық материалды игеру 

деңгейінің сандық көрсеткіші; 

4) академиялық дәреже (Degree) - білім алушылардың қорытынды білім берудің оқу 

бағдарламаларын меңгеру дәрежесі; 

5) академиялық сағат дәрістік, практикалық (семинарлық) сабақтың 1 байланыс 

сағатына (50 мин) немесе студиялық сабақтың 1,5 байланыс сағатына (75 мин) немесе 

зертханалық сабақтың және дене тәрбиесі сабағының 2 байланыс сағатына (100 мин), 

сондай-ақ оқу практикаларының барлық түрлерінің 1 байланыс сағатына, педагогикалық 

практикалардың барлық түрлерінің 2 байланыс сағатына (100 мин), өндірістік 

практиканың барлық түрлерінің 5 байланыс сағатына (250 мин) тең; 

6) белсенді үлестірмелі материалдар (КҮМ) (Hand-оuts) - білім алушының 

тақырыпты шығармашылықпен табысты игеруі үшін сабақ үдерісінде таратылатын 

көрнекі безендірілген материалдар (дәріс тезистері, сілтемелер, мысалдар, глоссарийлер, 

өз бетінше жұмыс істеуге арналған тапсырмалар); 

7) оқу пәніне жазылу (Еnrоllmеnt) - білім беру ұйымдары белгілеген тәртіппен білім 

алушылардың оқу пәндеріне алдын ала жазылу рәсімі; 

8) білім алушыларды қорытынды аттестаттау (Qualification Eхamination) - 

мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартында қарастырылған тиісті білім 

деңгейіндегі олардың оқу пәндерінің көлемін меңгеру дәрежесін анықтау мақсатында 

өткізілетін рәсім; 

9) білім алушыларды аралық аттестаттау (Fіnаl Eхamination) - білім алушының бір 

пәннің толық көлемін немесе бір бөлігінің мазмұнын аяқтап болғаннан кейін оның игеру 

сапасын бағалау мақсатында өткізілетін рәсім; аралық аттестаттауды өткізудің нысандары 

білім алушылардың білімін модульді-рейтингтік тексеру және емтихан болып табылады: 

жазбаша, тестілеу, ауызша, біріктірілген; 

10) кредит (Сrеdit, Сrеdit-hоur) - білім алушының/оқытушының оқу жұмысы көлемін 

өлшейтін біріздендірілген бірлік. Бір кредит академиялық кезеңдегі білім алушының бір 

аптадағы аудиториядағы байланыс жұмысының бір академиялық сағатына тең. Әрбір 

дәрістік, практикалық (семинар) және студиялық сабақтардың академиялық сағаты 

міндетті түрде бакалавриаттағы студенттің 2 сағат (100 мин) өзіндік жұмысымен қоса 

беріледі; 

11) білім алушылардың оқудағы жетістіктерін бақылау - әртүрлі бақылау 

тапсырмалары негізінде (жазбаша жұмыстар, тестілер, практикалық жұмыстар, 

портфолио, ауызша сұрау және тағы басқалары) білім алушылардың нақты пән бойынша 

қол жеткізген білімін тексеру; ол білім алушылардың ағымдық бақылауы және аралық 

аттестаттауы болып бөлінеді; 

12) пәннің сипаттамасы (Curse Description) - пәннің мақсаттары мен міндеттерін, 

қысқаша мазмұнын қамтитын пәннің қысқаша сипаттамасы (5-8 сөйлемнен тұрады); 



13) тіркеу - білім алушылардың оқудағы жетістіктерінің барлық тарихын тіркеумен 

айналысатын және білімін бақылаудың барлық түрлерін және оның академиялық 

рейтингісіне есеп жасауды ұйымдастыруды қамтамасыз ететін қызмет; 

14) постреквизиттер (Роstreguisite) - аталған пәнді оқыту аяқталғанда оларды 

зерделеу үшін меңгерілген білім, икемділіктер мен дағдыларды қажет ететін пәндер 

тізбесі; 

15) пререквизиттер (Рrereguisite) - оқылатын пәнді игеру үшін қажетті білім, 

икемділіктер мен дағдыларды қамтитын пәндер тізбесі; 

16) пәндер бағдарламасы (Syllаbus) - оқитын пәннің сипаттамасын, мақсаттары мен 

міндеттерін, оның қысқаша мазмұнын, әрбір сабақтың тақырыбы мен ұзақтығын, өзіндік 

жұмыс тапсырмаларын, әдебиеттер тізімін, кеңес беру уақытын, коллоквиум кестесін, 

оқытушы талаптарын, бағалау өлшемдері мен ережелерін қамтитын оқу бағдарламасы; 

17) білім алушылардың білімін модульді-рейтингтік тексеру - бекітілген 

академиялық күнтізбеге сәйкес білім алушылардың білімін тестілеу және басқа түрдегі 

нысандар негізінде өткізілетін білім алушылардың оқудағы жетістіктерін тексеру рәсімі; 

18) білім алушылардың өзіндік жұмыстары - өз бетінше оқуға берілген, оқу-

әдістемелік әдебиеттермен және ұсынымдармен қамтамасыз етілген, тест, бақылау 

жұмыстары, коллоквиумдар, рефераттар, шығармалар мен есеп берулер түрінде 

бақыланатын тақырыптардың нақты тізбесі бойынша жасалатын жұмыс; білім алушының 

санатына қарай ол студенттің өзіндік жұмыстары, магистранттың өзіндік жұмыстары және 

докторанттың өзіндік жұмыстары болып бөлінеді; 

19) оқытушының басшылығымен жүргізілетін білім алушының өзіндік жұмысы - 

кестеде көрсетілген оқытушының басшылығымен жүргізілетін білім алушының жұмысы; 

білім алушының санатына қарай ол: оқытушының басшылығымен жүргізілетін студенттің 

өзіндік жұмысы және оқытушының басшылығымен жүргізілетін магистранттың өзіндік 

жұмысы болып бөлінеді; 

20) үлгерімнің орташа балы (Grade Point Average - GРА) - таңдап алған бағдарлама 

бойынша бір оқу жылы ішінде білім алушының қол жеткізген білім деңгейінің орташа 

өлшемді бағасы (ағымды оқу мерзім ішіндегі кредиттердің жалпы санына пәндер 

бойынша аралық аттестаттау бағалары балдарының сандық эквивалентіндегі кредиттер 

қосындысы сомасының қатынасы); 

21) транскрипт (Тrаnsсrірt) - кредиттер мен бағаларды әріппен және санмен 

көрсететін тиісті оқыту кезеңінде өтілген пәндердің тізбесі бар белгіленген нысандағы 

құжат; 

22) тьютор (Тutor) - білім алушыларға оқытушы оқытатын пәнді игеруге 

көмектесетін тұлға; 

23) үлгерімді ағымдық бақылау - оқытатын оқытушының жүргізетін оқу пәнінің 

әрбір тақырыбы және/немесе  бойынша білім алушының оқудағы жетістігін жүйелі 

тексеру; 

24) білім алушылардың оқудағы жетістігі - білім алушылардың оқу үдерісінде 

алатын және жеке тұлғаның қол жеткізген даму деңгейін көрсететін білімі, іскерліктері 

мен дағдылары, құзыреті; 

25) эдвайзер (Аdvisor) - тиісті мамандық бойынша білім алушының академиялық 

тәлімгерінің қызметін атқаратын, оқу траекториясын таңдауына (жеке оқу жоспарының 

қалыптасуына) және оқу кезеңінде білім беру бағдарламаларын игеруіне ықпал ететін 

оқытушы; 

26) элективті пәндер - білім беру ұйымы бекітетін, бекітілген кредиттер шеңберінде 

білім алушы өзінің жеке оқу жоспарын қалыптастыратын таңдау бойынша құрамға енген 

оқу пәндерінің тізбесі (пәндер бойынша курстар). 

27) оқу жұмыс жоспары (бұдан әрі - ОЖЖ) - мамандықтың ҮОЖ және білім 

алушының жеке оқу жоспары негізінде білім беру ұйымдары дербес әзірлейтін құжат; 

28) пәннің сипаттамасы (Curse Description) - пәннің мазмұнын, мақсаттары мен 



міндеттерін, қысқаша нысанды қамтитын пәннің қысқаша сипаттамасы (5-8 сөйлемнен 

тұрады); 

29) пререквизиттер (Рrereguisite) - оқылатын пәнді игеру үшін қажетті білім, 

икемділіктер мен дағдыларды қамтитын пәндер; 

30) постреквизиттер (Роstreguisite) - аталған пәнді оқыту аяқталғанда оларды 

зерделеу үшін меңгерілген білім, икемділіктер мен дағдыларды қажет ететін пәндер; 

31) пәндер бағдарламасы (Syllаbus) - оқитын пәннің сипаттамасын, мақсаттары мен 

міндеттерін, оның қысқаша мазмұнын, оның үйренуі тақырыбы мен ұзақтығын, өзіндік 

жұмыс тапсырмаларын, кеңес беру уақытын, білім алушылардың білімін тексеру кестесін, 

оқытушы талаптарын, бағалау өлшемдерін  қамтитын оқу бағдарламасы және  әдебиеттер 

тізімі;  

32) транскрипт (Тrаnsсrірt) – білімді бағалаудың сандық және әріптік жүйесі 

бойынша кредиттері мен бағалары көрсетілген тиісті кезеңде өтілген пәндердің тізбесі бар  

құжат; 

33) тьютор – студенттің нақты пәнді игеруі бойынша  академиялық кеңесші рөлін 

атқаратын  оқытушы; 

34) үлгілік оқу жоспары (бұдан әрі - ҮОЖ) - білім берудің кәсіптік оқу 

бағдарламасының оқу пәндерінің тізбесі мен көлемін, оларды оқытудың тәртібін және 

бақылау нысандарын реттейтін құжат; 

35) эдвайзер (Аdvisor) - тиісті мамандық бойынша білім алушының академиялық 

тәлімгерінің қызметін атқаратын, оқу траекториясын таңдауына (жеке оқу жоспарының 

қалыптасуына) және оқу кезеңінде білім беру бағдарламаларын игеруіне ықпал ететін 

оқытушы; 

36) элективтік пәндер – белгіленген кредит шеңберінде және білім беру ұйымы 

енгізетін таңдау бойынша, білім алушылардың жеке дайындығын көрсететін әлеуметтiк-

экономикалық дамытудың ерекшеліктерін және нақты өңірдің, жоғары оқу орындарында 

ғылыми мектеп пайда болатын қажеттiліктерін есепке алатын компонентке кiретiн оқу 

пәндерi. 

 

4.2 Кредиттік оқыту технологиясындағы білім берудің оқу бағдарламалары 

және оқу жоспарлары 

 

Білім беру бағдарламаларының мазмұны тиісті мемлекеттік жалпыға міндетті білім 

беру стандарттарымен белгіленеді және оқу жоспарлары мен бағдарламалары арқылы іске 

асырылады. 

Оқу жоспарлары үш нысанда әзірленеді: 

1) үлгілік оқу жоспарлары (ҮОЖ); 

2) оқу жұмыс жоспарлары (ОЖЖ); 

3) жеке оқу жоспарлары (ЖОЖ). 

 Оқу жоспарларының барлық нысандарында әрбір оқу пәніне әріптік және сандық 

белгілердегі тиісті кодты беруді қарастыратын пәндерін кодтаудың бірыңғай жүйесі 

пайдаланылады. 

ҮОЖ-ны білім беру саласындағы уәкілетті орган бекітеді. 

ҮОЖ-да міндетті компоненттегі әрбір оқу пәнінің еңбексыйымдылығы 

кредиттермен анықталады, ал таңдау бойынша компонент кредиттердің жалпы санымен 

көрсетіледі. 

ОЖЖ-да әрбір оқу пәнінің тізбесі және міндетті компонент пен таңдау бойынша 

компоненттегі еңбексыйымдылығы кредиттермен, оларды оқыту тәртібімен, оқу 

сабақтарының түрі және бақылау нысандарымен анықталады. 

 ОЖЖ-ны оқу жылына әзірленеді және ғылыми (педагогикалық) кеңестің шешімі 

негізінде білім беру ұйымының басшысы бекітеді. 



ОЖЖ оқытушының оқу жұмысының еңбексыйымдылығын есептеу үшін негіз болып 

табылады. 

ОЖЖ-ның және ЖОЖ-ның нысанын, құрылымын және әзірлеу тәртібін білім беру 

ұйымы дербес айқындайды. 

ЖОЖ әрбір білім алушының  жеке білім траекториясын бөлек айқындайды. 

ЖОЖ-ны үш данада Академиялық мәселелер департментінің директоры бекітеді: 

бірі -  студенттік бөлімде сақталады және ол білім алушының кәсіптік оқу 

бағдарламалардың орындауына және меңгеруіне бақылауды жүзеге асыру үшін негіз 

болады, екіншісі - аралық аттестаттауды ұйымдастыру үшін офис регистратор, үшіншісі - 

білім алушыға тапсырылады. 

Үлгілік оқу жоспарын толықтыру үшін таңдау бойынша енетін барлық оқу 

пәндерінің жүйелі қысқаша сипатталған тізбесін көрсететін элективті пәндердің каталогы 

(ЭПК) әзірленеді, оның ішінде оқытудың мақсаты, қысқаша мазмұны (негізгі тараулары) 

және күтілетін нәтижелері (білім алушылрдың алған білімдері, іскерліктері, дағдылары, 

және біліктіліктері) көрсетілген пәнді сипаттайтын қысқаша суреттемесі беріледі. 

Аталған каталогта әрбір оқу пәндерінің пререквизиттері мен постреквизиттерін 

көрсетіледі. ЭОК білім алушыларға элективті оқу пәндерді баламалы таңдау мүмкіндігін 

қамтамасыз етеді. 

Білім беру ұйымы оқу үдерісін ақпараттық көздермен толық көлемде қамтамасыз 

етеді: оқулықтар, оқу құралдары, оқу пәндері бойынша әдістемелік құралдар және 

әзірленімдер, көп таратылатын материалдар және өзіндік жұмыстар жөніндегі 

нұсқаулықтар, электронды оқулықтар, желілік білім ресурстарына қолжетімдік. 

Әрбір білім алушы оқудың барлық кезеңінде анықтамалық-жолсілтегіштермен 

қамтамасыз етіледі. 

 

4.3 Кредиттік оқыту технологиясы бойынша оқу үдерісін  

ұйымдастыру 

 

Кредиттік оқыту технологиясын пайдалану арқылы оқу үдерісін ұйымдастырудың 

негізгі міндеттері: 

1) білім көлемін біріздендіру; 

2) оқытуды барынша дараландыру үшін жағдай туғызу; 

3) білім алушылардың өзіндік жұмыстарының рөлі мен тиімділігін күшейту; 

4) білім алушының оқудағы шынайы жетістіктерін оларды тиімді бақылау рәсімдері 

негізінде анықтау болып табылады. 

Кредиттік оқыту технологиясы мыналарды көздейді: 

1) білім алушылар мен оқытушылардың әрбір пән бойынша еңбек шығынын бағалау 

үшін кредиттер жүйесін енгізу; 

2) білім алушылардың жеке оқу жоспарын қалыптастыруға тікелей қатысуын 

қамтамасыз ететін элективтік пәндердің каталогына енгізілген таңдауы бойынша пәндерді 

олардың таңдау еркіндігі; 

3) білім алушылардың оқытушыларды таңдаудағы еркіндігі; 

4) білім алушылардың білім траекториясын таңдауына ықпал ететін эдвайзерлерді 

оқу үдерісіне тарту; 

5) оқытудың интерактивті әдістерін пайдалану; 

6) білім беру бағдарламаларын меңгеруде білім алушылардың өзіндік жұмыстарын 

жандандыру; 

7) оқу үдерісін ұйымдастыруда факультетке (бөлімге) және кафедраларға 

академиялық еркіндік беру, білім беру бағдарламаларын қалыптастыру; 

8) оқу үдерісін қағазды және электронды тасымалдағыштардағы барлық қажетті оқу 

және әдістемелік материалдармен қамтамасыз ету; 

9) білім алушылардың оқудағы жетістіктерін бақылаудың тиімді әдістері; 



10) әрбір оқу пәні бойынша білім алушылардың оқудағы жетістіктерін бағалаудың 

балдық-рейтингтік жүйесін пайдалану. 

Бір оқу жылының шеңберіндегі оқу үдерісін ұйымдастыру білім беру ұйымының 

басшысы бекітетін, академиялық күнтізбе ғылыми (педагогикалық) кеңестің шешімі 

негізінде іске  асырылады. 

Оқу жылы академиялық кезеңдерден, аралық аттестаттау кезеңдерінен, 

демалыстардан және  практикалардан тұрады.  

Академиялық кезең нысанына байланысты ұзақтығы  семестр үшін 15 апта, 

триместр үшін 10 апта, және тоқсандық үшін 8 апта.  

Аралық аттесттау кезеңінің ұзақтығы кемінде 1 апта.   

Білім алушыларға әр бір академиялық кезеңнен каникулдар беріледі, оқу жылындағы 

каникул уақытының ұзақтығы 7 аптадан кем болмауы керек.  

Бітірушілер курсын есепке алмағанда ұзақтығы 6 аптаны құрайтын қосымша оқыту 

қажеттіліктерін қанағаттандыру, академиялық қарызды немесе оқу жоспарларындағы 

айырмашылықты жою, өзге ЖОО-лармен келісе отырып оқу пәндерін оқу және білім 

алушылардың өз ЖОО-сында міндетті түрде қайта сынақ тапсыра отырып несиелерді 

игеру үшін жазғы семестрді енгізуге жол беріледі.   

Бір академиялық сағат дәрісханалық сағаттың 50 минутына тең. Студиялық және 

зертханалық сабақтар, сондай-ақ дене тәрбиесінің сабақтары, студиялық сабақтар үшін 

академиялық сағат тиісінше 75 минутқа тең, немесе зертханалық сабақтар мен дене 

тәрбиесі сабақтары үшін 100 минут. 

Кәсіби практика жоғары білімнің міндетті кешендік оқу бағдарламасы болып 

табылады. Олар оқу, педагогикалық, өндірістік және диплом алдындағы болып бөлінеді. 

Кәсіби пратиканың барлық түрлерінің жалпы көлемінің құрылуы 6 кредит құрайды.  

Кредиттік технологияны оқыту кезінде оқу сабақтарының кестесін, оқу пәнін 

оқытушы құрайды, жеке бiлiм беру траекториясын қамтамасыз етуде және оқытушыларды 

таңдауды мақсаттардағы  қорытынды жасайды. 

Оқу сабақтары төмендегідей ұйымдастырылады: 

1) күндізгі бөлімде білім алушылар үшін – бір немесе екі ауысымда сағат 8.00-ден 

18.30-ға дейін;  

2) кешкі білім алушылар үшін үшін – бір ауысымда сағат 19.00-ден 22.00-ге дейін;  

Білім алушылардың кредиттік технологиядағы өзіндік жұмысы екі бөлімге бөлінеді: 

оқытушының жетекшілігімен орындалатын өзіндік жұмыс (ОБӨЖ) және бірыңғай өзі 

орындайтын жұмыс (ӨБӨЖ – БӨЖ). 

ОБӨЖ білім алушылардың оқытушымен байланыстылығы дәрісханадан тыс жұмыс 

түрі болып табылады. ОБӨЖ оқу сабақтарының жалпы кестесіне кірмей, жеке графика 

бойынша орындалады. 

 

4.4 Оқу пәндеріне жазылу тәртібі 

 

Студенттік бөлімі (Студенттерді қолдау және қашықтан білім беру орталығы) 

студенттердің білім алудағы барлық жетістіктерінің тарихын, білім алудың барлық 

түрлері бойынша білімді бақылауды ұйымдастыру және студенттердің академиялық 

рейтингісін есептеумен айналысады.  

Студенттің оқу үрдісі оның оқу пәндерін тіркеуден басталады. Элективті пәндердің 

каталогы оқытудың кредиттік жүйесі барысында мамандықтың оқу-әдістемелік кешені 

элементтерінің міндетті бөлімдерінің бірі  болып табылады және ол ЖОО-ның әдістемелік 

кеңесі тарапынан бекітіледі. 

Мамандықтардың элективті пәндерінің каталогы оқу жоспарларының таңдау пәнінің 

құрамына енетін пәндердің тізімі болып табылады және ол студенттің оқу траекториясын 

анықтауға қажетті жан-жақты жағдайлар жасау мақсатында жасалады. 



Студенттің жеке оқу жоспары әрбір білім алушының оқу траекториясын анықтайды. 

Студенттің жеке оқу жоспары студенттердің оқу пәндеріне, Тіркеушілер кеңсесінде 

белгіленген тәртіп негізінде, алдын-ала жазылуы нәтижесінде оқудың барлық кезеңіне 

қалыптастырылады және әрбір оқу жылы үшін, студент тарапынан эдвайзердің көмегімен 

түзетіліп отырады. 

Студенттің жеке оқу жоспары директор тарапынан бекітіледі және ол үш дана етіп 

жасалады: бір данасы директоратта, оқытушылардың оқу жұмысының көлемін анықтау 

мен студенттер тарапынан оқу жоспарының орындалуына бақылау жасауды қамтамасыз 

ету үшін сақталады, екіншісі – тіркеушінің кеңсесіне, қорытынды бақылау мен 

аттестацияны ұйымдастыру үшін, ал үшіншісі – студентке беріледі. 

Студенттердің пәндерге жазылу процесін Академиялық мәселелер департменті 

эдвайзерлерді қатыстыра отырып жүргізеді. 

 

4.5  Білімді бағалау және қадағалау жүйесі 

 

Білім алушылардың оқу жетістіктерін қадағалау мен бағалау жүйесі (қорытынды 

бақылауды (аралық аттестация, қорытынды атестация, GPA есептеу әдісі) жүргізу 

ережелері) межелік бақылаудан, аралық аттестациядан (сынақ-емтихан сессиясы), 2-

курстан кейінгі мемлекеттік аралық бақылаудан және мемлекеттік қорытынды бақылаудан 

тұрады.  

Университетте студент рейтингісін анықтаудың 100 балдық шкаласы қолданылады.  

Оқушының оқудағы жетістіктері (білімі, білігі, икем, дағдылары) әріптік жүйемен 

бағаланады (жақсы бағалар А мен D-дейін, қанағаттанарлықсыз - F)  

бұлар сандық сәйкесті баламаға сәйкес 4 балдық жүйемен мына сызба бойынша 

бағаланады. 

 

Кесте 1 - білім алушылардың балдық-рейтингтік әріптік жүйесі 

Бағаның 

әріптік белгіленуі 

Бағаның сандық 

баламасы 

Бағаның 

пайыздық өлшемі  

Дәстүрлі жүйе бойынша 

баға 

А 4,0 95-100  

Өте жақсы А- 3,67 90-94 

В+ 3,33 85-89  

Жақсы 

 

 

B 3,0 80-84 

B- 2,67 75-79 

C+ 2,33 70-74 

C 2,0 65-69 

Қанағаттанарлық 
C- 1,67 60-64 

D+ 1.33 55-59 

D 1.0 50-54 

F 0 0-49 Қанағаттанарлықсыз 

 

Студент ағымдағы рейтингісін www.nmu.edu.kz порталында көре алады. 

Барлық ағымдағы бақылау түрлері мен сәйкес білім алушының білімін бағалауды 

білім беретін оқытушы жүргізеді. Аталған баға осы пәннің қорытынды білімін бағалаудың 

60%-нан кем емес. 

Оқу пәні бойынша қорытынды бақылаудың түрі пәнді меңгеру соңында өткізетін 

емтихан болып табылады.  

Студенттердің оқу деңгейінің қорытындысы бітірушілердің кәсіптік біліктілігін 

анықтау мақсатында мемлекеттік қорытынды аттестациясын жүргізеді. Мемлекеттік 

қорытынды аттестация дипломдық жұмыс (жоба) түрінде өткізіледі.  

Қорытынды аттестацияның нәтижесі бойынша бітірушілер жоғары білім туралы 

диплом және оқу кезеңіндегі академиялық көрсеткіш транскриптін алады. 

http://www.nmu.edu.kz/


Транскриптегі мәлімет әр семестр сайын жазылады. Мәліметтер компьютерге 

енгізіліп, әр студентке компьютерлік файл ұсынылады. 

Мемлекеттік білім гранты бойынша оқитын студенттерге аралық аттестацияның 

нәтижесі бойынша барлық емтихандарын «А», «А-», «В+», «В», «В-» деген бағаларға 

тапсырған жағдайда студенттік шәкіртақы төленеді.   

Емтихандар мен сараланған сынақтарды А, А - «өте жақсы», В-, В, В+ - «жақсы» 

деген бағаға тапсырған және оқытудың барлық кезеңінде үлгерімінің орта балы 3,5-ке тең 

мемлекеттік емтихан мен диплом жұмысын (жобасын) «өте жақсы» деген бағаға 

тапсырған білім алушыға үздік диплом (әскери даярлығы бойынша бағасын ескермегенде) 

беріледі. 

Қорытынды емтиханнан 25-49 (ҒХ) алған жағдайда, студент үш ретке дейін қайта 

тапсыра алады. Егре студент үш реткі қайта тапсырудан шекті баға ала алмаса оқудан 

шығарылады. 

 

4.6 Студенттің «PLATONUS» автоматтандырылған ақпараттық жүйесінде 

жұмыс жасауға арналған нұсқаулығы 

 

«Platonus» - қашықтықтан және кредиттік жүйемен оқыту технологиясы процесін 

кешенді автоматтандыруды қамтамасыз ететін автоматтандырылған ақпараттық жүйе. 

Әр студентке қажетті ақпаратты ашып қарауды, қызметкерге өзінің негізгі міндетін 

автоматтандыруды, қашықтықтан оқитындар үшін кейстер мен білімді бақылауға жедел 

қол жеткізуді, Интернет желісінде нақты уақытында тікелей оқытушымен қарым-қатынас 

жасауды немесе ЖОО-ның ішкі желісімен қарымқатынас жасауды қамтамасыз ететін жеке 

қабинет (web-парақ) қарастырылған. 

Әр студенттің өзінің жеке виртуальді кабинетін пайдалану мүмкіндігі бар: 

o өзінің жеке оқу жоспарын құру үшін элективті пәндерге тіркелуге; 

o үлгідегі оқу жоспарымен және пәндердің силлабустарымен танысуға; 

o оқу сабақтарының кестесі мен транскриптті қарауға; 

o виртуальді аудиторияға қол жеткізу мүмкінді. 

«PLATONUS» автоматтандырылған ақпараттық жүйесі университетте оқу процесін 

тиімді және оңтайлы ұйымдастыруға мүмкіндік береді. 

 

Өзіңіздің жеке бетіңізді (личный кабинет) көргіңіз келсе, кез келген браузерде 

«edu.nmu.edu.kz» мәтінін теріңіз. Ашылған терезеде өзіңіздің жеке логин және 

пароліңізді енгізіңіз. 

 

 
 



Жүйеге кірген әрбір білім алушы өзінің ағымдығы немесе жылдық бағаларын көріп 

таныса алады. Студент сабаққа келмеген күні жүйеге (порталға) автоматты түрде 0 

қойылады. Дәлелді себептері болған жағдайда, офис-регистратордың рұқсатымен сол 

күнгі пәнді қайта тапсырылуға жіберіледі. 

 


