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Ы.Алтынсарин атындагы Арқалық мемлекеттік педагогикалық 
институтының ректорының ресми рүқсатынсыз ресми баспа ретінде бүл 
нүсқаулық толық не болмаса жартылай көбейтілмейді жэне таратылмайды.

Ы.Алтынсарин атындагы АрқМПИ ректорының ресми рүқсатымен ғана 
үшінші түлғага берілуі мүмкін.
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1 .Қолданатын саласы

1. Мемлекеттік емтихандарды ұйымдастыру және өткізу жөніндегі осы 

Ереже 27.07.2007 жылғы № 389-1 «Білім туралы» ҚР Заңына, 2011 жылғы 20 

сәуірдегі ҚР БҒМ № 152 бүйрығымен бекітілген «Оқытудың несиелік 

технологиясы бойынша оқу үрдісін ұйымдастыру тәртібіне», 2011 жылғы 16 

наурызындағы ҚР БҒМ № 94 бұйрығымен бекітілген «ЖОО-да білім 

алушылардың үлгерімін ағымдағы бақылау, аралық жэне қорытынды 

мемлекеттік аттестаттау жүргізудің үлгі ережесіне» сәйкес дайындалған (эрі 

қарай -Ереже).

2. Ережеде студенттердің білімін бақылауды ұйымдастыру мен өткізу 

туралы негізгі ережелер, ағымдық бақылаудың түрлері қарастырылған.

3. Осы ереже Ы.Алтынсарин атындағы Арқалық мемлекеттік педагогикалық 

институтының нормативті-анықтамалық құжатнама құрамына кіреді және 

оның барлық құрылымдық бөлімшелерінің шегінде орындалуға міндетті.

2.ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕ

ААЖ РЕАТОҚҚЗ - бұл электрондық құжат айналым жүйесімен 

біріктірілген, оқу және ақпараттық оқу үрдістерін қолдайтын, студенттердің 

жүйе бөлігін басқаруды өзіне еңгізген, ЖОО арналған автоматтандырылған 

ақпаратты жүйе.

З.НЕГІЗГІ МІНДЕТТЕРІ

1. Білім саласында жаңа ақпаратты ортаны қалыптастыру.

2. Сәйкесті академиялық кезең кезінде оку пәндері бойынша студенттердің 

оқу жетістіктерін бағаларынын тиімділігі мен емтихан сессиясының 

айкындығын камтамасыз ету

3. Ішкі нормативтік электрондық құжат айналымды ұйымдастыру.

З.ҮЙЫМДЫҚ Қ¥РЫЛЫМ

ААЖ РЕАТОНИ8 ұйымдык кұрылымы төменде көрсетілген:



• Техникалық экімшілік

• Офис-Регистратордың бөлімінің қызметкерлері

• Оку экімшілігінің қызметкерлері •

• Оқытушылар

• Студенттер

• Диспетчерлер

• Кадр бөлімі

5.ҚЫЗМЕТТЕР

I .Оқу үрдісін қолдау

2. Барлық курс және эрбір студентке бөлек жеке академиялық күнтізбектер

3. Студентгерді пэндерге тіркеу жэне оқытушыны таңдау

4. Сабақ кестесін құру

б.Студенттердің академиялық жетістіктерін өңдеу жэне жиналғандарын 

зерттеу

6. Компьютерлік тестілеу

7. Студенттер мен оқытушылардың виртуалды кабинеттері

8. Оқытушы пэнінің жеке оқу кейстері (папкалар)

9. Электронды қүжат айналым (бүйрықтар, оқу жоспарлары, рейтингтік және 

емтихан, жинақ ведомастары, есептер)

10. Институт студенттерінің және қызметкерлерінің компьютерлік базасын 

калыптастыру

11. Интерактивті жэне компьютерлік қүралдарды көп колдану

12. ЖОО форумы мен чаты.

6.ЖАУАПКЕРШІЛІК

ОР, ОӘБ қызметкерлері, техникалық әкімшілік ААЖ РЬАТОИІІБ 

Платон компьютерлік базасын толтырмағаны жэне нұскаулыққа сәйкес өз 

міндеттерін орындамағаңы үшін жауап береді.



ОР, ОӘБ қызметкерлері және басшысы, техникалық экімшілік. 

оқытушылары бөлімнің материалды-техникалық базасының сақталуына 

материалды жауап береді, сонымен қатар жоспарланған жұмыстарды сапасыз 

жэне өз уакытында орындамаса әкімшілік алдында жауап береді.

7.КҮШІН ЖОЮ

РЬАТОІЧШ автоматтандырылған ақпараттық жүйесінің күшін жою, 

қайта күру, үйымдастыру туралы шешімді - институттың Ғылыми кеңесі 

қабылдап, Қазакстан Республикасының күші бар заңнамасына сәйкес, 

институт ректорының бүйрығымен бекітіледі.


