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Ы.Алтынсарин атындағы Арқалык мемлекеттік педагогикалық институтында 
ЕСТ8 типі бойынша несиелерді қайта есептеу туралы Ереже 
Арқалық: АрқМПИ басылымы, 2013-6 бет.

Осы ережеде ЕСТ8 типі бойынша несиелерді қайта есептеу принциптері 
баяндалады және Ы.Алтынсарин атындағы АрқМПИ жағдайында 
практикалық ұсыныс енгізілген.

Оқытудың несиелік технологиясы бойынша оқу үрдісінде қатысатын, 
институттың барлық бөлімшелеріне арналған.

ҚұрастырушіЮфис-Регистратор басшысы Л.С.Шайменова



Кіріспе

Осы ереже 20 сәуір 2011 жылғы № 152 ҚРБҒМ «Оқытудың несиелік 
технологиясы бойынша оқу үрдісін ұйымдастыру тэртібі» бұйрығына сәйкес 
дайындалған.

Осы Ереженің мақсаты білім алатын оқу орнын және оқитын елін 
(несиесімен жэне бағасымен, ауыстырған кезде) білім алушылардың 
меңгерген оқу пәндерін қайта есептеу жэне осының көмегімен салыстыра 
жүзеге асырады, (пэндер, курстар, модулдер) білімдік бағдарлама 
жиынтықтарымен (несиелер) сынақтық бірліктерді иелену әдістерімен - 
(ЕСТ8) несиелерді жинақтау және ауыстырудың европалық жүйесін үсыну 
болып табылады.

Ереже несие технологиясы бойынша оқу үрдісін ұйымдастыруға 
қатысқан, институттың барлық бөлімдеріне арналған .



І.Жалпы ереже

1. Білім алушының бакалавриатта өз бетінше жумыстары және дәрісханалык 
сабақтары есебінен теориялық окудың бір қазақстандық несиесінің еңбек 
көлемі 45 сағаттық жұмысты құрайды.

2. Білім алушылардың академиялық ұтқырлығын қамтамасыз ету үшін жэне 
европалық білім беру кеңістігінде білім беру бағдарламасын мойындауда 
(жоғары ЖӘНЕ жоғарғы оқу орынынан кейінгі білім түрлері және барлық 
деңгейлерде) қазақстандық несиелерді ЕСТ8 несиелеріне қайта есептеу 
қажет.

3. ЕСТ8 шеңберіндегі академиялық кредит - бұл өз бетінше жұмыс жэне 
дәрісханалық сабақ кезінде пәндерді оқудың еңбек көлемін өлшеу бірлігі. 
ЕСТ8 —ң бір несиесі 25-30 академиялық сагатына тең.

4. Дәрісханалық оқудан басқа жалпы оқу жүктемесіне оқушылардың өз 
беттерінше оқу жұмыстарының келесі түрлері енгізілген: эссе, рефераттар, 
курстық жұмыстар (жобалар). зертханалық жұмыстар, қорытынды, аралық. 
агымдық бақылаулардың әртүрлерінде дайындалу, материалдар жинау 
және дипломдык жұмыстарды жазу (жоба).

5. ЕСТ8 бір оқу жылындагы оқу жұмыстарының суммарлық еңбек көлемін 60 
несиеге бағалайды (білім алушы бір семестрде 30 несие, ал триместрде- 20 
несие меңгереді). Оқу жылының ұзақтыгы 30 аптаны кұрайды жэне 6 апта 
емтихандар тапсыруга бөлінген (қортынды бақылау).

6. Европа елдерінде бакалавриат дәрежесін алу үшін оқу ұзақтыгы үш, төрт 
жылды кұрайды жэне осыган сәйкесті 180-240 сынақтык, несиелік бірлік 
алуды талап етеді. Қазакстан Республикасының несиелерін ЕСТ8 
несиелеріне қайта және кері есептеу, аударма коэффициент негізінде жүзе 
асырылады.

7. ЕСТ8 несиелерін Қазақстан Республикасы несиелеріне қайта есептеу, ЕСТ8 
несиелерін эрбір несие және білім беру багдарламасының деңгейі бойынша, 
ЕСТ8 1 несиенің толуына байланысты, аударма коэффициентке, ЕСТ8 
несиелерін бөлу жолымен жүзеге асырылады:

-  бакалавриат үшін 1,5тен 1,8ге дейінгі шекте;
Бұл жагдайда несиелер тұтас бірлікте қалыптасады
Курстық жобалар еңбек көлеміне пәннің жалпы еңбек көлемі кіреді.

8. Қазақстан Республикасының несиелерін ЕСТ8
несиелеріне қайта есептеу, эрбір пән және білімдік багдарламасының 
деңгейі бойынша, Қазақстан Республикасының 1 несиесінің толуына 
байланысты корсетілген аударма коэффициентке Қазақстан 
Республикасының несиелерін көбейту жолдарымен жүзеге асырылады. 
Берілген аударма коэффициенттер теориялык оқытудың несиелерін қайта 
есептеу үшін қолданылады (өз бетінше жұмыстар және дәрісханалық 
сабақтар есебінен).

9. Басқа оқу жұмыстары түрлері несиелерін қайта есептеу 74 пунктегі
ұксастық бойынша, келесі аударма коэффициенттер көмегімен жүзеге 
асырылады: ^



• тәжірибе: оқу тәжірибесі - 0,5 тен 0,6га дейінгі шекте, педагогикалық - 1 ден 
1,2ге дейінгі шекте, өндірістік - 2,5тен Зке дейінгі шекте. зерттеушілік - 4 
тен 4,8 дейінгі шекте;

• ғылыми (экспериментальды) - магистранттың(докторанттың) зерттеушілік 
жұмысы 4 тен 4,8дейінгі шекте;

• білім алушылардың қорытынды аттестациясы - 3,2 ден 4,5ке дейінгі шекте.
10 Жоғарғы оқу орны ЖОО жэне факультеттері бойынша ЕСТ8 

координаторын тағайындайды.
11 ЖОО-ы ЕСТ8 координаторы ЕСТ8 механизимдері мен принциптерінің 

сақталуын және ЖОО құрылымдық бөлімшелері координаторының 
жұмысын бақылайды жэне үйлестіреді. ЕСТ8 координаторының білім 
алушыларға жэне профессор-оқытушылар кұрамына ЕСТ8 практикалық 
және оқу аспектері бойынша кеңес береді.

12 ЕСТ8 бағалау шкаласына бес оңтайлы баға енгізілген («А» дан «Е» дейін), 
«ҒХ» бағалар түзетілуі мүмкін жэне «Ғ» бағаларына несиелер 
үсынылмайды.

13 Қазақстан Республикасында білімді бағалау жүйесі
баллдық-рейтингтік, эріптік жүйеге негізделген жэне білім алушылардың оқу 
жетістектері бағаларына он оңтайлы еңгізілген («А» дан «13» дейін), 
қанағаттанғысыз баға «Ғ» несиелер ұсынылмайды.
13 Білім алушылардың оқу жетістіктері бағаларың баллдык-рейтингтік эріптік 
жүйеге ЕСТ8 бойынша бағаларды аудару және кері аудару келесі таблицаға 
сәйкес жүзеге асырылады.



Білім алушылардың оқу жетістітерінің бағаларын баллдык- рейтингтік 
әріптік жүйесіне ЕСТ8 бойынша бағаларды ауыстыру кестесі

Е С Т 8
бойынша
бағалау

Әріптік жүйе 
бойынша 
бағалау

Баллдардың
сандық

эквиваленті

%-пайыздық
мазмұны

Дәстүрлі жүйе 
бойынша бағалау

А А 4,0 100 Өтте жақсы

В В+ 3,33 85
Жақсы

С В 3,0 80

с 2,0 65
Қанағаттанарлық

Е в 1,0 50

ҒХ,Ғ ғ 0 0 Қанағаттансыз

І.Таблица ЕСТ8 бойынша бағаға баллдық-рейтингтік әріптік жүйелер
бағаларын ауыстыру кестесі.

Әріптік
жүйе

бойынша
бағалау

Баллдардың
сандық

эквиваленті
%-пайыздық

мазмұны

Дәстүрлі жүйе 
бойынша бағалау

Е С Т 8
бойынша
бағалау

А 4,0 95-100
Өтте жақсы А

А - 3,67 90-94
В+ 3,33 85-89

Жақсы

В
В 3,0 80-84

С
В- 2,67 75-79

С + 2,33 70-74

Қанағаттанарлық
с 2,0 65-69

Бс- 1,67 60-64

в + 1,33 55-59

в 1,0 50-54 Қанағаттанарлық
Е

ғ о 0-49 Қанағаттансыз ____ ғ х ж ____



2 Таблица. АрқМПИ -ң ЕСТ8 бойынша кредиттерді қайтта есептеу 
ҚР кредиттері 1,5 до 1,8 қайтта есептеу ЕСТ8 кредиті

1 1*1,7=1,7 2
2 2* 1,7-3,4 3
3 3*1,7=5,1 5
4 4* 1,7=6,8 7
5 5*1,7=8,5 9
6 6*1,7=10,2 10
7 7*1,7=11,9 12
8 8*1,7=13,6 14
9 9*1,7=15,3 15
10 10*1,7=17 17

3 таблица. Оқу тәжірибесі

ҚР кредиттері 0,5 до 0,6 
қайтта есептеу ЕСТ8 кредиті

1 0,5 1
2 1 1
3 1,5 2
4 2 2
5 2,5 3
6 3 3
7 3,5 4
8 4 4
9 4,5 5
10 5 5

4 таблица. Педагогикалық тәжірибесі

ҚР кредиттері 1 до 1,2 қайтта есептеу ЕСТ8 кредиті
1 1 1
2 2 2
3 3 3
4 4 4
5 5 5
6 6 6
7 7 7
8 8 8
9 9 9
10 10 10



5 таблица. Өндірістік, диплом алды тәжірибе

ҚР кредиттері 2,5 до 3 қайтта есептеу ЕСТ8 кредиті

1 2,5 3
2 5 5
3 7,5 8
4 10 10
5 12,5 13
6 15 15
7 17,5 18
8 20 20
9 22,5 23
10 25 25

Таблица 6. Итоговая государственная аттестация

Кредит РК Перезачет 
От 3,2 до 4,5 Кредит ЕСТ8

1 3,2 3
2 6,4 6
3 9,6 10
4 12,8 13
5 16 16
6 19,2 19
7 22,4 22
8 25,6 26
9 28,8 29
10 32 32


