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1. Мақсат: Әдістемелік нұсқаулық кредиттік оқыту технологиясы бойынша 

жазғы семестр уақытында оқу процесін регламенттеу мақсатымен әзірленген. 

 

2. Қолдану саласы: Әдістемелік нұсқаулық кредиттік оқыту технологиясы 

жағдайларында жазғы семестрде студенттердің білімін бақылауға, оқу процесін 

ұйымдастыруға және іске асыруға қойылатын жалпы талаптарды белгілейді. Осы 

нұсқаулық оқу процесінің барлық субъектілері орындау үшін міндетті болып 

саналады және оқу процесін ұйымдастыруға қатысатын ҚҚЭУ-дің барлық 

құрылымдық бӛлімшелері шегінде әрекет етеді. 

Кредиттік оқыту технологиясы бойынша жазғы семестрде оқу процесін 

ұйымдастырудың әдістемелік нұсқаулығы (ары қарай - ӘН) Қазақстан 

Республикасының «Білім туралы» Заңына, үлгерімге ағымдағы бақылау ӛткізу, 

білім алушыларды аралық және қорытынды мемлекеттік аттестаттау Ережелеріне 

сәйкес әзірленген. 

 

 

3. Терминдер, анықтамалар және қысқартулар. 

 

3.1. Терминдер мен анықтамалар  

 

Академиялық 

борыш 

емтиханда қанағаттанарлықсыз баға алу, сонымен бірге 

студенттің емтиханға рұқсаты болмау немесе келмей қалу 

нәтижесінде пайда болған борыш. 

Үлгерімнің 

қорытынды 

деңгейі (GPA – 

Grade Point  

Average) 

кредиттер кӛбейтіндісі сомасының және пәндер бойынша 

қорытынды бағалардың (сандық кӛріністе) оқу мерзіміндегі 

кредиттер сомасына қатынасы ретінде есептелетін кӛрсеткіш. 

Кредиттік 

оқыту 

технологиясы 

оқу процесін регламенттеу және кредиттер түрінде білімнің 

кӛлемін есептеу шеңберінде ӛздігінен білім алу деңгейін 

арттыруға және білімді шығармашылықпен меңгеруді  

дараландыру негізінде білім беру траекториясын таңдауға 

бағытталған білім беру технологиясы. 

Жазғы семестр академиялық борышты жою немесе келесі курсқа кӛшу үшін 

GPA қажетті деңгейін алу немесе академиялық айырманы 

жою немесе жеделдетіп, қосымша оқу үшін ақылы негізде 

студенттің бастамасымен ұйымдастырылған қосымша 

академиялық кезең. 
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Тіркеу бӛлімі Білім алушының оқу жетістіктерінің барлық тарихын 

тіркеумен айналысатын және білімді бақылаудың барлық 

түрлерін ұйымдастыруды қамтамасыз ететін, оның 

академиялық рейтингін есептейтін қызмет. 

Рентабельді топ Саны 5-тен кем емес адамды құрайтын топ 

 

 

3.2. Қысқартулар 

 

ҚҚЭУ Қазтұтынуодағы Қарағанды экономикалық университеті 

ӘН әдістемелік нұсқаулық 

ОСӚЖ оқытушы жетекшілігімен студенттердің ӛздік жұмысы. 

«к/ж» студенттің емтиханға келмеуінің белгіленуі. 

«ж» студенттің емтиханға жіберілмеуінің белгіленуі. 

Р ор. студент үлгерімінің орташа рейтингі. 

GPA академиялық кезеңдегі үлгерімнің қорытынды деңгейі. 

АДД Академиялық даму департаменті. 

А1 және А2 8-ші және 15-ші апталарда жүргізілетін аралық(рубеждік) 

бақылаудың белгіленуі.  

 

 

4. Жазғы семестрде оқу процесін жоспарлау 

4.1 Жазғы семестрдің мақсаты: 

 студенттердің ӛткен семестрлер бойынша академиялық борышы бар оқу 

пәндерін зерделеуі (курстық жұмыс бойынша да), солар бойынша консультация 

(кеңес) алу, емтихан тапсыру; 

 студенттер оқуын қалпына келтіргенде, басқа ЖОО-дан немесе 

мамандықтан ауысқанда және академиялық демалыстан шығу кезінде  

академиялық айырмашылықты жою үшін оқу пәндерін зерделеу; 

 студенттердің кәсіби ой-ӛрісін кеңейту мақсатында, университеттің басқа 

мамандықтарында оқылатын қосымша оқу курстарын меңгеруі. 

4.2 Академиялық борышсыз келесі курсқа кӛшірілген студенттерге жазғы 

семестр бойы қосымша пәндерді зерделеуге құқық беріледі. 

4.3 Жазғы семестрдің ұзақтығы (6 аптадан аспайтын) университет ректоры 

бекіткен ҚҚЭУ академиялық күнтізбесімен анықталады. 

 

Маңызды! Оқуды бітірмейтін курстардың студенттерінде ғанажазғы 

семестрде пәндерді зерделеу мүмкіндігі бар. Академиялық борышы бар 

немесе GPA деңгейіне жете алмаған бітіруші курс студенттері борышын 

қайталанған оқу жылының барысында жояды. 
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4.4 Жазғы семестрге студенттердің жазылуы деканаттармен белгіленген 

мерзімде, сабақ басталғанға дейін, арнайы формадағы ӛтінішті толтырумен жүзеге 

асырылады (1-қосымша). Жазылуда міндетті компонент пәндері басымдыққа ие. 

4.5 Студенттер ӛтініштерінің негізінде тіркеу бӛлімі деканаттармен бірге 

рентабельді топтарды құрады. Аз дегенде 5 адамы бар топ белгіленген оқу пәні 

бойынша рентабельді болып саналады. Рентабельді емес топтар студенттері жеке 

кесте бойынша міндетті пәндерді зерделеуге тиісті, бұдан басқа, таңдау бойынша 

пәндерді  топтардың қалыптасуы мүмкін болатын балама пәндерге ауыстыруға 

болады. 

4.6 Жазғы семестрде жеке сабақ беретін оқытушының кандидатурасын 

кафедра меңгерушісі бекітеді. 

4.7 Жеке кестені студент пен оқытушы бірге жасап, оны факультет деканы 

бекітеді. Жеке кесте бойынша ӛткізілетін сабақ тығыздығы(саны) меңгерілетін 

кредиттер санымен анықталады.Жазғы семестрдегі жеке оқыту кестесінің үлгісі 2-

қосымша келтірілген. Жазғы семестрдегі жеке оқыту кестесі 2 данада жасалады, 

біріншісі деканатқа тапсырылып, екіншісі студентте қалады.  

4.8 Келіп түскен ӛтініштер негізінде, кафедралар педагогикалық жүктеме 

сағаттарын есептейді, ал АДД – жазғы семестрде ӛтетін сабақтар мен 

емтихандардың кестесін жасайды. 

4.9 Жетекші оқытушыны таңдау кафедра меңгерушісімен іске асырылады. 

Сабақ жүктемесін бӛлу барысында артықшылық ең тәжірибелі және білікті 

оқытушыларға беріледі. 

4.10 Оқу сабақтары мен емтихандарының кестесін жазғы семестр басталуына 

2 күн қалғанда академиялық мәселелер және жаңа технологиялар жӛніндегі 

проректор бекітеді. 

 

 

5. Жазғы семестрді рәсімдеу мәселелері. 
5.1 Деканат студенттерге жазғы семестрдің шарттары туралы хабарлайды. 

Борышкер-студенттер жазғы семестрдің қажеттілігі мен күндізгі бӛлімде оқуды 

жалғастырудың маңыздылығы, оны жазғы семестрде оқыту ережелері мен 

ерекшеліктері, оларды бұзу салдары жӛнінде хабардар болуы тиіс.  

Жақсы оқитын студенттер ҚҚЭ-де кредиттік оқыту  технологиясын 

қамтамасыз ететін жазғы семестрде қосымша оқытудың мүмкіндіктерін білуге 

тиісті. 

5.2 Студенттер басқа ЖОО-дан  ауысқанда, академиялық демалыстан 

шыққанда, академиялық борышын, академиялық айырмасын жою мақсатымен 

оқу пәндерін ӛткізу оқу жоспарына сәйкес толық кӛлемде іске асырылады. 

5.3 Академиялық борыштарын жою мақсатымен оқу пәндерін қайта зерделеуі 

оқу жұмыс жоспары мен силлабустардың негізінде ОСӚЖ кестесіне сәйкес 
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оқытушылармен (тьюторлармен) сабақ ӛткізу (дәрістер мен практикалық 

сабақтар), кеңес беру жолымен толық кӛлемінде ӛткізіледі.  

5.4 Жазғы семестрді ӛткізудің қысқа мерзімін есептей отыра (күзгі және 

жазғы семестрлермен салыстырғанда), ағымдағы бақылау шараларының 

қысқаруы мүмкін (аралық бақылауды алып тастау түрінде). Осы академиялық 

кезеңде аралық бақылау қорытындыларын шығару бір аралық бақылау бойынша 

ӛткізіледі. Аралық бақылау 3-ші аптада ӛткізіледі. Деканаттар аралық бақылау 

кестесін жасамайды.  

5.5 Жазғы семестр уақытында білімнің аралық бақылау ведомості  

қарастырылмайды.  

5.6 Жазғы семестрдің соңында емтихан сессиясы қарастырылмайды, 

емтихандық бақылау, жазғы семестрдің соңғы аптасы ішінде жеке пәндерді 

зерделеуді аяқтау барысында іске асырылады.  

5.7 Жазғы семестрде зерделенетін оқу пәндері бойынша емтихандар оқу 

жылы бойындағы ӛткізілген түрде ӛткізіледі. Жазғы семестрдің емтихан 

ведомості формасы 3-Қосымшада келтірілген.  

5.8 Емтихан нәтижелері (бағалары) студенттерге емтихан болған күні немесе 

келесі күні айтылуы тиіс. 

5.9 Студентті курстан курсқа кӛшіру жӛніндегі шешім жазғы семестрдің 

аяғында шығарылады. 

5.10 Жазғы семестрге қалдырылған, бірақ, оны ӛтпеген және жазғы 

семестрде үлгермеушілік кӛрсеткен  және кӛшіру балы жетпейтін студенттер 

тағы бір жылға қайта оқуға қалдырылады. 
Академиялық борыштары жоқ, бірақ жазғы семестрдің нәтижелері бойынша 

күндізгі бӛлімде оқуын жалғастыру үшін GPA қажет деңгейіне жетпеген 

студенттерге, ол жеткілікті болған кезде, сырттай – қашықтықтан оқытатын 

бӛлімде оқуын жалғастыруға болады.  

Жазғы семестрдің қорытындылары бойынша академиялық борышы бар, бірақ  

белгіленген кӛшіру балын жинаған студенттер академиялық борышымен келесі 

оқу курсына кӛшіріледі.  

 

 

6. Оқу үшін тӛлем. 

6.1 Оқу үшін бекітілген тӛлемнің негізінде оқу жұмыс жоспарына сәйкес 

ағымдағы оқу жылына студенттің оқу жұмысының бір кредит орташа құны 

есептеледі. Тӛлем есептеліп, университеттің Ғылыми Кеңесі шешімінің негізінде 

университет ректорының бұйрығымен жыл сайын бекітіледі.  

6.2 Жазғы семестрдің уақытылы тӛлеміне бақылауды деканаттар іске 

асырады.  
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6.3 Жазғы семестрдегі оқу үшін тӛлемді, тӛлем кестесіне сәйкес, қажетті 

кӛлемінде және белгіленген уақытта тӛлемеген студенттер сессияға жіберілмейді 

(рұқсат алмайды), зерделеуге белгіленген пәндер меңгерілмеді деп саналады. 

 

 

7. Жазғы семестрді ұйымдастыру алгоритмі. 

7.1 Кӛктемгі емтихан сессиясы аяқталғаннан кейін, тіркеу бӛлімінің  

қызметкерлері 2 күннің ішінде академиялық үлгерім бойынша есептерін жасайды: 

- «Студенттердің үлгерімі бойынша есеп»; 

- «Студенттердің академиялық борышы бойынша есеп». 

7.2 Жеке емтихан ведомостерінің келіп түсу барысында деканат хатшысы 

студенттер үлгерімнің жинақтық есептерінде жойылған борыштарын белгілейді. 

7.3 Есеп беруді (есепті) салыстырғаннан кейін деканаттар жазғы семестрге 

қалған ӛз факультеттері студенттерінің тізімін береді. 

7.4 Жазғы семестр уақытында оқытуға жатады: 

- күзгі немесе кӛктемгі семестрлерде емтиханға жіберілмеген студенттер; 

- күзгі немесе кӛктемгі семестрлерде «F» қорытынды бағасын алған және 

академиялық борышы бар студенттер; 

- келесі курсқа кӛшу үшін GPA қажетті деңгейіне жетпеген студенттер; 

- жеке пәндерді қосымша зерделеуге тілек білдірген студенттер. 

7.5 Жоғарыда атап  айтылған санаттарға жататын студенттер жазғы семестрге 

бір апта қалғанда Қосымшада келтірілген форма бойынша ӛтінішін толтырып, ӛз 

факультетінің деканатында жазғы семестрге тіркелуге тиісті.  

7.6 Жазғы семестрге ӛтінішін ресімдемеген борышкер-студенттер немесе 

ресімдеген, бірақ оқу ақысын тӛлемеген, белгіленген кӛшіру балына жетпеген 

студенттер қайта оқу курсына қалдырылады.  

7.7 Студенттерден ӛтініштерді алғаннан кейін тіркеу бӛлімі деканаттармен 

бірге академиялық лектерді қалыптастырады, қажет болса, студенттердің жеке 

оқу жоспарларын түзете отыра (4.6-тармаққа сәйкес).  

7.8 Академиялық лектерді қалыптастыру рәсімінен кейін АДД жазғы 

семестрге шығарылатын пәндер тізімін кафедраларға жібереді. 

7.9 Кафедралар жазғы семестрдің пәндерінен сабақ жүргізетін 

оқытушылардың тізімін даярлайды, оны АДД-ға тапсырады. 

7.10 АДД жазғы семестр сабақтарының кестесін жасап, оны деканаттарға 

жібереді, ақпараттық тақталар мен киоскілерге іледі. 

7.11 АДД студенттерді ақылы жазғы семестрге қабылдап алу туралы бұйрық 

дайындайды. 

7.12 Жазғы семестрдің соңғы аптасында келіп түскен емтихан-рейтингтік 

ведомостілердің мәліметтері бойынша, тіркеу бӛлімінің инспекторлары жазғы 

семестрдің нәтижелері бойынша студенттердің үлгерім мәліметтерін әзірлеп, 

оларды тиісті деканатқа тапсырады. 



 

 

Жазғы семестрде оқу процесін ұйымдастыру 

бойынша әдістемелік нұсқаулық 

4-басылым 

2018 

№1 Ӛзгеріс 

Тексеру күні: 

КЭУК- МИ-87-2018 11 беттің 8 беті 
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7.13 Жазғы семестрдің нәтижелері бойынша деканаттар студенттерді 

кӛшіруге ұсынымдар әзірлейді. 

7.14 Жазғы семестрдің нәтижелері бойынша университет ректоры 

студенттерді келесі курсқа кӛшіру немесе қайтадан бір жылға қалдыру туралы 

бұйрық шығарады. 

 

 

 

ӘЗІРЛЕГЕНДЕР:  

АДД директорының 

орынбасары                                                                                       С.Б.Глазунова  

 

 

Тіркеу қызметінің жетекшісі                                                             А.Н.Лопата 

 

 

КЕЛІСІЛДІ: 

Стратегиялық даму  

департаментінің  

директоры                                                                                                        С.А. Муликова                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Жазғы семестрде оқу процесін ұйымдастыру 

бойынша әдістемелік нұсқаулық 

4-басылым 

2018 

№1 Ӛзгеріс 

Тексеру күні: 

КЭУК- МИ-87-2018 11 беттің 9 беті 
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1-ҚОСЫМША  
Ф.ӘН-87-01 

 
Қазтұтынуодағы Қарағанды экономикалық 

университетінің   ректоры, 

э.ғ.д., профессор Е.Б.Аймағамбетовке 

курстың__________ тобының ____________ 

студенті___________________   

______________________________(Аты-жӛні) 

Телефон______________________________ 

 

 
                                                                                

 
 

ӚТІНІШ 

 

Сізден ___________________________________________________________себебі 

бойынша (нақты себебін кӛрсету: академиялық борыш, келесі курсқа кӛшу үшін GPA 

жеткіліксіздігі, ауысудағы айырманы жою, оқуды қалпына келтіру) 20__-20__ оқу жылының 

жазғы семестрінде келесі оқу пәндерін меңгеруге  рұқсат  беруіңізді  сұраймын. 

 

№ Пән Кредиттер саны Тӛленетін сома, теңге 

 Экономикалық теория 2 ХХХ 

 Микроэкономика 2 ХХХ 

    

    

    

 Барлығы тӛлеуге 4 ХХХ 

 

 

__________________________________________________________________________________ 

   сомасы жазбаша түрде
 

 

сома тӛлемін 20___ жылдың ___  _________ толық кӛлемінде тӛлеуге кепілдік беремін. 

  

 

Жазғы семестрді ұйымдастыру және ӛткізу шарттарымен келісемін. 

 

 

 

 

 

 

«___»____________20__ж.                                                   Студенттің қолы 



 

 

Жазғы семестрде оқу процесін ұйымдастыру 

бойынша әдістемелік нұсқаулық 

4-басылым 

2018 

№1 Ӛзгеріс 

Тексеру күні: 

КЭУК- МИ-87-2018 
11 беттің 10 

беті 
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2-ҚОСЫМША 
Ф.ӘН-87-02 

 

ЖАЗҒЫ СЕМЕСТРДЕ ЖЕКЕ ОҚЫТУ КЕСТЕСІ 
 

Факультет___________ Курс____  Топ ________ Студенттің аты-жӛні _____________________________    
  

Дүйсенбі  Сейсенбі  Сәрсенбі 

Уақыты  Пән  Уақыты  Пән  Уақыты  Пән 

9.00 Экономикалық теория       

   10.00 Микроэкономика  10.00 Микроэкономика 

11.00 Экономикалық теория  11.00 Микроэкономика  11.00 Микроэкономика 

        

      13.00 Микроэкономика 

      14.00 Микроэкономика 

 

Бейсенбі  Жұма  Сенбі 

Уақыты  Пән  Уақыты  Пән  Уақыты  Пән 

9.00 Экономикалық теория  9.00 Экономикалық теория    

10.00 Экономикалық теория  10.00 Экономикалық теория  10.00 Микроэкономика 

11.00 Экономикалық теория  11.00 Экономикалық теория  11.00 Микроэкономика 

        

        

        

 

Факультет деканы _______________  
Студентте қалады  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Факультет___________ Курс____  Топ ________ Студенттің аты-жӛні _____________________________    
 

Дүйсенбі  Сейсенбі  Сәрсенбі 

Уақыты  Пән  Уақыты  Пән  Уақыты  Пән 

9.00 Экономикалық теория       

   10.00 Микроэкономика  10.00 Микроэкономика 

11.00 Экономикалық теория  11.00 Микроэкономика  11.00 Микроэкономика 

        

      13.00 Микроэкономика 

 

Бейсенбі  Жұма  Сенбі 

Уақыты  Пән  Уақыты  Пән  Уақыты  Пән 

9.00 Экономикалық теория  9.00 Экономикалық теория    

10.00 Экономикалық теория  10.00 Экономикалық теория  10.00 Микроэкономика 

11.00 Экономикалық теория  11.00 Экономикалық теория  11.00 Микроэкономика 

        

        

        

 

Факультет деканы _______________ (қолы)       



 

 

Жазғы семестрде оқу процесін ұйымдастыру 

бойынша әдістемелік нұсқаулық 

4-басылым 

2018 

№1 Ӛзгеріс 

Тексеру күні: 

КЭУК- МИ-87-2018 
11 беттің 11 

беті 

 

 11 

Деканатта қалады 

 
 

3-ҚОСЫМША  
Ф.ӘН-87-03 

 

ҚАЗТҰТЫНУОДАҒЫ ҚАРАҒАНДЫ ЭКОНОМИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ 

 

ЕМТИХАН-РЕЙТИНГ ВЕДОМОСТІ №_________ 

 

Жазғы семестр 

Факультет _______________________________ 

Тобы  _________ Курс_______ Семестр ______                             Оқу жылы ____________ 

Кафедра _________________________________   

Пән _____________________________________ 

Тьютордың аты-жӛні _______________________                            Уақыты  ______________ 

 

 

Емтихан алушы (лар) ____________________________ 
                                     (Аты-жӛні, тегі, қолы) 

 

Академиялық мәселелер және  

жаңа технологиялар  

жӛніндегі проректор _________________________________(қолы) 

 

Тіркеуші ____________________________(қолы) 

 

Салыстырмалы үлгерім:                                                           Абсолюттік үлгерім: 

Үздік___                                                                                            келгендер саны_____ 

Жақсы___                                                                                          келмегендер саны____ 

Қанағаттанарлық___ 

Қанағаттанарлықсыз___ 

№ Студенттің аты-жӛні 
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Топтың орташа балы        


