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1. ЖАЛПЫ СИПАТТАМА 

 

1.1 Апелляцияны өткізуге арналғанұйымдастырушылық-технологиялықереже: 

- ҚР МЖБС 5.03.006-2006 «ҚР білім беру жүйесі. Жоғары оқу орнында білімді бақылау 

және бағалау. Негізгі ережелер»; 

- оқытудың кредиттік технологиясы бойынша оқу процесін ұйымдастыру қағидалары (ҚР 

БжҒМ 2011 жылғы 20 сәуірдегі № 152 бұйрығы ҚР БжҒМ 2014 жылғы 2 маусымдағы №198 

бұйрығына сәйкес өзгерістер мен толықтауларымен); 

- білім алушылардың үлгерімін ағымдағы бақылау, аралық және қорытынды мемлекеттік 

аттестаттау жүргізудің Ережесіне (ҚР БжҒМ 2008 жылғы 18 наурызыдағы №125 бұйрығы ҚР 

БжҒМ 2010 жылғы 13 сәуірдің №168, 2010 жылғы 1 қарашаның №506, 2013 жылғы 4 қарашаның 

№445 бұйрықтарына сәйкес өзгерістер мен толықтауларымен) сәйкес және апелляцияны 

ұйымдастыру, өткізу ретін, сонымен қатар апелляцияны ұйымдастыру мен өткізуге жауапты 

тұлғалардың өзара әрекеті мен қызметін реттейді. 

1.2 Апелляциялық комиссия жұмысын ұйымдастыру келесі кезеңдерге бөлінеді: 

- апелляцияға дайындық; 

- апелляцияға өтініш қабылдау; 

- апелляциялық комиссия отырысына дайындық; 

- апелляциялық комиссия жұмысы; 

- аппеляциялық комиссия шешімі. 

1.3 Апелляциялық комиссия жұмыс барысында келесідей құжаттарды пайдаланады: 

- «Апелляцияға берілген өтініштерді тіркеу» (форма №1); 

- «Апелляцияға өтініш» (Форма №2); 

- «Студент жауабының картасы» (Форма №3); 

- «Апелляциялық комиссия отырысының протоколы» (Форма №4). 

1.4 Апелляциялық комиссия қарауын қажет етпейтін жағдайлар. 
 

2. АПЕЛЛЯЦИЯҒА ДАЙЫНДЫҚ 

 

2.1 Ректордың бұйрығы бойынша, апелляцияға берілген пәндерден жоғары білікті 

профессор-оқытушы құрамынан апелляциялық комиссия құрылады. 

2.2 Апелляциялық комиссия құрамы туралы бұйрықтың жобасын деканаттар, бірінші 

проректормен келісе отырып дайындайды, тестілеу орталығына береді. 
 

3. АПЕЛЛЯЦИЯҒА ӨТІНІШ ҚАБЫЛДАУ 

 

3.1 Студент апелляцияға өтінішті емтихан аяқталғанда және келесі себептерге байланысты 

бере алады: 

- қисынсыз сұрақтар кездестіргенде; 

- сұрақ пәннің типтік (негізгі) бағдарламасына сәйкес болмағанда. 

3.2 Аппеляцияға өтініш арнайы өтініш бланкісінде (Форма №2) апелляциялық комиссия 

председателінің атына жазылады және емтихан болған күні Тестілеу орталығында тіркеледі. 

 

4. АПЕЛЛЯЦИЯЛЫҚ КОМИССИЯ ОТЫРЫСЫНА ДАЙЫНДЫҚ 
 

4.1 Апелляциялық комиссия отырысына тестілеу орталығы студенттердің емтихан 

материалдарын дайындайды.  

 

5. АПЕЛЛЯЦИЯЛЫҚ КОМИССИЯ ЖҰМЫСЫ 

 

5.1 Апелляциялық комиссияжұмысын студенттер өтініші бойынша емтихан тапсырғаннан 

кейінгі келесі күні бастайды.  
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5.2 Апелляциялық комиссиястуденттің апелляцияға берген өтінішін, студент қатысуымен 

де, қатысуынсыз да қарай алады. 

5.3 Апелляцияда студенттің көрсеткен тапсырмалары қаралып, сол тапсырмалар негізінде 

шешім қабылданады. Студенттің апелляция өтінішінде көрсетпеген тапсырмалары 

қарастырылмайды. 

 

6. АПЕЛЛЯЦИЯЛЫҚ КОМИССИЯ ШЕШІМІН ЕНГІЗУ 
 

6.1 Апелляция аяқталғаннан кейін апелляциялық комииссияның барлық протоколы 

жазылады. 

6.2 Протокол негізінде Тіркеу бөлімі студентке жеке емтихан ведомостын шығарады. 

6.3 Аппеляциялық комиссия протоколы және жеке емтихан ведомостының көшірмесі 

тестілеу орталығында сақталады. 

 

7. АПЕЛЛЯЦИЯЛЫҚ КОМИССИЯ ҚАРАУЫН ҚАЖЕТ ЕТПЕЙТІН ЖАҒДАЙЛАР 

 

7.1 Тестілеуде дау туғызатын 2 жағдай кездеседі: 

1-жағдай. Компьютерлік сыныптарда программалық қамтамасыз етудің және желі 

жұмысының істен шығуы; 

2-жағдай. Компьютерлік тестілеуде уақыт жетіспеуі. 

7.4 Көрсетілген екі жағдай бойынша дау туындағанда, тестілеу орталығытөмендегідей 

әрекеттерді жүзеге асырады: 

- бірінші жағдайда студенттің талабы қанағаттандырылады, яғни мәселе студенттің 

пайдасына шешіліп, яғни студент емтиханды қайта тапсырады. 

- екінші жағдайда студенттің талабы қанағаттандырылмайды. 

 

 




