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1. Білім алушылардың оқу жетістіктерін бағалау оқудың күтілетін нәтижелерін  
(бұдан әрі -  ОН) қалыптастыру деңгейін анықтауға бағытталған бағалаудың әртүрлі 
нысандары мен әдістерін қолдану арқылы ж үзеге асырылады.

2. Білім алушылардың оқу жетістіктерін бағалау үш ін қолданылатын әдістер  
сенімділік пен негізділік критерийлеріне сәйкес келуі керек.

3. П ән бойынша қорытынды бағаның 60% -н үлгерімді ағымдағы бақылау бағасы, 
40% -ын емтихан бағасы құрайды.

4. П ән бойынша қорытынды бақылау ж үргізу нысанын оқытушы анықтайды және  
пәннің силлабусында көрсетіледі.

5. П ән бойынша қорытынды баға білім алушының ағымдағы ж әне қорытынды  
бақылау бойынша оң бағалары болған жағдайда ғана есептеледі.

6. Білім алушылардың оқу жетістіктері цифрлық эквиваленті бар әріптік ж үйеге және 
дәстүрлі ж үйе бойынша бағаларға сәйкес келетін 100-балдық шкала бойынша балмен  
бағаланады. «ҒХ » бағасы қорытынды емтихан үш ін ғана қойылады.

Дәстүрлі бағалау шкаласы мен ЕСТ8-ке аударылған білім алушылардың оқу 
________жетістіктерін бағалаудың балдық-рейтингтік әріптік жүйесі________

Әріптік жүйе 
боынша баға Цифрлық эквивалент Балл

(%-дық көрсеткіш)
Дәстүрлі жүйе бойынша 

баға

А 4,0 95-100 Өте жақсы

А- 3,67 90-94

В+ 3,33 85-89 Жақсы

В 3,0 80-84

В- 2,67 75-79

С+ 2,33 70-74

С 2,0 65-69 Қанағаттанарлық

С- 1,67 60-64

^ + 1,33 55-59

^ - 1,0 50-54

ғ х 0,5 25-49 Қанағаттанарлықсыз

ғ 0 0-24

7. Тілді (ш етел, қазақ, орыс) м еңгеру деңгейі ш ет тілді м еңгерудің  жалпыеуропалық  
құзыретіне (бұдан  әрі - Ж ЕҚ) (А 1, А 2, В 1, В 2, С1, С2) сәйкес болады.

Б ілім  алушылардың шет тілдері бойынша оқу жетістіктерін бағалаудың деңгейлік 
үлгіге және ЕСТ8 (иситиэс) дәстүрлі бағалар шәкілесіне сәйкес балдық-рейтингтік 
_______________________ _______ әріптік жүйесі ____________ ______________
Ж ЕҚ бойы нш а тілді 
меңгеру деңгей і мен  

сипаттамасы

Әріптік
ж үйе

бойынша
бағалар

ЕС Т 8 (иситиэс) 
бойы нш а бағалар

Балдардың
сандық

эквиваленті
%-дық құрамы Д әстүрлі ж үйе  

бойы нш а бағалар

А1

А
А

4,0 95-100
Өте жақсы

А - 3,67 90-94
В + В 3,33 85-89 Жақсы
В

С
3,0 80-84

Жақсы
В - 2,67 75-79
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С+ 2,33 70-74
С 2,0 65-69

ҚанағаттанарлықС- 1,67 60-64
^ + 1,33 55-59

Е 1,0 50-54 Қанағаттанарлық
ғ ҒХ , Ғ 0 0-49 Қанағаттанарлықсыз

Ж ЕҚ бойы нш а тілді 
меңгеру деңгей і мен  

сипаттамасы

Әріптік
ж үйе

бойынш а
бағалар

ЕС Т 8 (иситиэс) 
бойы нш а бағалар

Балдардың
сандық

эквиваленті
%-дық құрамы Д әстүрлі жүйе 

бойы нш а бағалар

А 2

А
А

4,0 95-100
Өте жақсы

А - 3,67 90-94
В + В 3,33 85-89 Жақсы
В

С
3,0 80-84

ЖақсыВ - 2,67 75-79
С+ 2,33 70-74

С 2,0 65-69
ҚанағаттанарлықС- 1,67 60-64

^ + 1,33 55-59
Е 1,0 50-54 Қанағаттанарлық

ғ ҒХ , Ғ 0 0-49 Қанағаттанарлықсыз

Ж ЕҚ бойы нш а тілді 
меңгеру деңгейі мен  

сипаттамасы

Әріптік
ж үйе

бойынш а
бағалар

ЕС Т 8 (иситиэс) 
бойы нш а бағалар

Балдардың
сандық

эквиваленті
%-дық құрамы Д әстүрлі жүйе 

бойы нш а бағалар

В1

А
А

4,0 95-100
Өте жақсы

А - 3,67 90-94
В + В 3,33 85-89 Жақсы
В

С
3,0 80-84

ЖақсыВ - 2,67 75-79
С+ 2,33 70-74
С 2,0 65-69

ҚанағаттанарлықС- 1,67 60-64
^ + 1,33 55-59

Е 1,0 50-54 Қанағаттанарлық
ғ ҒХ , Ғ 0 0-49 Қанағаттанарлықсыз

Ж ЕҚ бойы нш а тілді 
меңгеру деңгейі мен  

сипаттамасы

Әріптік
ж үйе

бойынш а
бағалар

ЕС Т 8 (иситиэс) 
бойы нш а бағалар

Балдардың
сандық

эквиваленті
%-дық құрамы

Д әстүрлі жүйе 
бойы нш а бағалар

В 2

А
А

4,0 95-100
Өте жақсы

А - 3,67 90-94
В + В 3,33 85-89 Жақсы
В

С
3,0 80-84

ЖақсыВ - 2,67 75-79

С+ 2,33 70-74
С 2,0 65-69

ҚанағаттанарлықС- 1,67 60-64
^ + 1,33 55-59

Е 1,0 50-54 Қанағаттанарлық
ғ ҒХ , Ғ 0 0-49 Қанағаттанарлықсыз

Ж ЕҚ бойы нш а тілді 
меңгеру деңгейі мен  

сипаттамасы

Әріптік
ж үйе

бойынш а
бағалар

ЕС Т 8 (иситиэс) 
бойы нш а бағалар

Балдардың
сандық

эквиваленті
%-дық құрамы

Д әстүрлі жүйе 
бойы нш а бағалар

С1
А

А
4,0 95-100

Өте жақсы
А - 3,67 90-94
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В + В 3,33 85-89 Жақсы
В 3,0 80-84
В - С 2,67 75-79 Жақсы
С+ 2,33 70-74

С 2,0 65-69
С- 1,67 60-64 Қанағаттанарлық
^ + 1,33 55-59

Е 1,0 50-54 Қанағаттанарлық
ғ ғ х ,  ғ 0 0-49 Қанағаттанарлықсыз

Ж ЕҚ бойы нш а тілді 
меңгеру деңгейі мен  

сипаттамасы

Әріптік
ж үйе

бойынш а
бағалар

ЕС Т 8 (иситиэс) 
бойы нш а бағалар

Балдардың
сандық

эквиваленті
%-дық құрамы Д әстүрлі жүйе 

бойы нш а бағалар

А
А

4,0 95-100
Өте жақсы

А - 3,67 90-94
В + В 3,33 85-89 Жақсы
В 3,0 80-84
В - С 2,67 75-79 Жақсы

С2 С+ 2,33 70-74
С 2,0 65-69

С- 1,67 60-64 Қанағаттанарлық
^ + 1,33 55-59

Е 1,0 50-54 Қанағаттанарлық
ғ ҒХ , Ғ 0 0-49 Қанағаттанарлықсыз

8. Оқытушы көрсетілген ОН деңгейлері мен оларға сәйкес бағалар сипатталған пән  
бойынша бағалау шкаласын әзірлейді.

9. Білім алушыларға пән бойынша бағалау шкаласы Р1аіопи§ А А Ж -не жүктелген  
пәннің оқу-әдістемелік кеш енінде қолжетімді.

10. Қойылған бағалардың жалпы сипаттамасын көрсететін бағалаудың шекті 
шкаласы кестеде көрсетілген:

Баға Критерийлер

Өте жақсы 1. Теориялық сұрақтарға дұрыс және толық жауап берілді;
2. Практикалық тапсырма толығымен шешілді;
3. Материал логикалық дәйектілікке сәйкес сауатты түрде ұсынылған;
4. Шығармашылық қабілеттері көрсетілді

Жақсы 1. Теориялық сұрақтарға дұрыс, бірақ толық емес жауап берілген, елеусіз 
қателіктер немесе дәлсіздіктер жіберілген;

2. Практикалық тапсырма орындалды, шамалы қате жіберілді;
3. Материал логикалық дәйектілікке сәйкес сауатты түрде ұсынылған

Қанағаттанарлық 1. Теориялық сұрақтарға жауап дұрыс, бірақ толық емес, тұжырымдардағы 
дәлсіздіктер мен логикалық қателіктер жіберілген;

2. Практикалық тапсырма толық орындалмаған;
3. Материал дұрыс ұсынылған, бірақ логикалық дәйектілік бұзылған

Қанағаттанарлықсыз 1. Теориялық сұрақтарға жауаптарда өрескел қателер бар;
2. Практикалық тапсырма орындалмаған;
3. Жауаптың мазмұндамасында грамматикалық, терминологиялық қателер 

жіберілген, логикалық бірізділік бұзылған

11. Қорытынды бақылау бағаларын оқытушы емтихан аяқталғаннан кейін 48 сағат 
іш інде Р1аіопи§ А А Ж -не енгізеді.
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12. П ән бойынша қорытынды бақылау нәтиж есімен (емтихан бағасы) келіспеген  
білім алушы Ріаіопи» А А Ж -де электрондық ведом осте емтихан нәтижелері қойылған 
күннен кейінгі күннен кешіктірмей дәлелді жазбаш а өтініш  беруге құқылы.

13. Егер емтихан үш ін алынған баға осы білім алушы көрсеткен оқу нәтижелерінің  
объективті деңгейіне сәйкес келмеген жағдайда апелляцияға өтініш  қабылданады, егер:

-  емтихан сұрағы қате тұжырымдалған жағдайда;
-  пәннің оқу бағдарламасының мазмұнына емтихан сұрағы сәйкес келмейтін болса.
14. Апелляцияланатын баға ж әне апелляцияның себеб і білім алушының өтініш інде 

көрсетілуі тиіс.
15. Апелляцияға жазбаш а түрде өткізілетін емтихандардың нәтижелері, сондай-ақ  

компьютерлік тестілеу түріндегі емтихандардың нәтижелері жатады.
16. Апелляцияны қарау барысында апелляциялық комиссияның мүш елері емтихан  

тапсыру нәтижелерін бағалау туралы апелляциялық өтініш тің мәні бойынша жазбаш а  
дәлелді қорытынды шығарады ж әне белгіленген нысан бойынша хаттама жасайды.

17. Апелляциялық комиссияның білім алушыға қосымша сұрақ қоюға құқығы жоқ  
ж әне жазбаш а жұмысқа түзетулер енгізе алмайды.

18. Апелляциялық комиссия апелляцияны қанағаттандыруға ж әне емтихан бағасына 
балл қосу туралы ш еш ім қабылдауға немесе апелляцияны қанағаттандырмауға және 
бағаны өзгеріссіз қалдыруға құқылы. Бұрын қойылған емтихан бағасын төмендетуге жол  
берілмейді.

19. Апелляциялық комиссия апелляцияны берген білім алушыға апелляцияны қарау 
нәтиж есінде комиссия қабылдаған ш еш імді міндетті түрде дәлелді түрде түсіндіруге тиіс.

20. Қорытынды емтихан нәтижелері бойынша апелляцияны қарау нәтиж есі 
хаттамамен ресім деледі. Апелляция нәтиж есін офис-регистратор Р1аіопи§ А А Ж -дегі 
электрондық ведомосқа енгізеді.

21. «Ғ» бағасы пәнді ақылы негізде қайта оқу арқылы өзгертілуі мүмкін.
22. «ҒХ» (25-49) бағасын алған жағдайда білім алушы осы баға алынған емтихан  

сессиясынан кейін бірден арнайы бөлінген уақыт кезеңінде оқу пәнінің бағдарламасынан  
қайта өтпей-ақ қорытынды бақылауды бір реттен артық емес қайта тапсыруға мүмкіндігі 
бар.

23. «ҒХ» бағасын қайта тапсыру кезінде «Ғ» бағасын алған жағдайда білім алушы  
ақылы негізде осы оқу пәніне қайта жазылады, оқу сабақтарының барлық түрлеріне 
қатысады, бағдарламаға сәйкес оқу жұмысының барлық түрлерін орындайды және  
қорытынды бақылауды қайта тапсырады.

24. Егер білім алушы белгіленген кезеңде «ҒХ » бағасын қайта тапсыруға келмесе, 
бұл баға «Ғ» («қанағаттанарлықсыз») бағасына ауыстырылады ж әне академиялық береш ек  
болып есептеледі, одан әрі ж ою  үш ін білім алушы келесі академиялық кезеңде оқу 
сабақтарының барлық түрлерін ақылы негізде қайта өтуі, оқу жұмысының барлық түрлерін  
орындауы, пән бойынша қорытынды емтихан тапсыруы қажет.

25. Емтиханда тәртіп ереж есін  бұзған білім алушыға (рұқсат етілмеген қосалқы  
құралдарды, ұялы телефондарды пайдалану, себепсіз кеш ігу ж әне т.б.) «Ғ» бағасы  
шағымдануға ж әне апелляцияға жатпайтын бұзушылық туралы акт негізінде автоматты  
түрде қойылады. Бұл жағдайда білім алушы осы пәнді ақылы негізде қайта оқиды.

26. «Ғ» бағасын алған жағдайда білім алушы пәнді қайта оқуға құқылы. П әнді қайта 
оқу тек ақылы негізде ж үзеге асырылады.

27. Қорытынды бақылау (емтихан) бойынша оң бағаны жоғарылату мақсатында 
қайта тапсыруға рұқсат етілмейді.

28. Оқу ақысы бойынша береш егіне байланысты қорытынды емтихандарға 
ж іберілмеген білім алушылар қаржылық қарызын өтеуі ж әне емтихан сессиясы
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аяқталғаннан кейін 4 апта іш інде емтихан тапсыруы тиіс. Олай болмаған жағдайда білім  
алушы академиялық саясат ережелерін бұзғаны үш ін оқудан шығарылуға жатады.

29. Курс бағдарламасын толық көлемде орындаған, бірақ ең төменгі өту балын 
жинамаған білім алушыға өзінің  орташа үлгерім балын (О РА) арттыру мақсатында жазғы  
семестрде ақылы негізде ж екелеген пәндерді қайта оқуға ж әне олар бойынша қорытынды  
емтихандарды қайта тапсыруға мүмкіндік беріледі.

30. ОРА балының белгіленген деңгейін жинаған білім алушылар ректордың  
бұйрығымен келесі курсқа ауыстырылады. Курстан курсқа ауысу үш ін талап етілетін ОРА  
балын Ғылыми кеңес белгілейді. Белгіленген ОРА балын жинай алмаған білім алушы  
ақылы негізде қайта оқу курсына қалдырылады.

31. Қайта оқу курсына қалдырылған мемлекеттік білім беру гранттарының иегерлері 
білім беру грантынан айырылады ж әне одан әрі оқуын тек ақылы негізде жалғастырады.

32. М емлекеттік білім беру тапсырысы бойынша білім алушыларға аралық 
аттестаттау (емтихан сессиясы) қорытындылары бойынша барлық емтихандарды «А », «А - 
», «В +», «В », «В -», «С +» бағаларымен тапсырған жағдайда мемлекеттік стипендия  
есептеледі.
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