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1. МАҚСАТЫ МЕН ҚОЛДАНУ САЛАСЫ 

 

1.1 Ш.Есенов атындағы Каспий мемлекеттік  технологиялар және 

инжиниринг университетінде (бұдан әрі - университет) сырттай оқыту 

түрлерінің ұйымдастыру жұмыстарын реттейді. 

1.2 Сырттай оқыту түрін ұйымдастыру ережесі (бұдан әрі - Ереже) 

университет ішінде пайдалануға арналған.  

 

2. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР 

 

2.1 Университет ережелері күндізгі және сыртқы оқу түрлеріне сәйкес 

болуы тиіс және жалпыға бірдей талап қойылады. 

2.2 Сырттай оқу түрінің кәсіби-біліктілік бағдарламасын игеруге 2 

жылдан  кем уақыт берілмейді немесе мемлекеттік стандартпен анықталады. 

2.3 Сырттай оқудың еңбек сыйымдылығы күндізгі оқу түрінің еңбек 

сыйымдылығымен тең дәрежеде болуы тиіс. Аудиториялық сағаттар мөлшері 

күндізгі оқу түріне қарағанда аз болады, білім алушылардың еңбек 

сыйымдылығы өзіндік жұмыстарды орындаумен  толықтырылады. 

2.4 Сыртқы оқу түрінің аудиториялық сабақтары теориялық сессия 

кезінде қойылады, бір оқу жылында 2 теориялық сессия өтеді. 

2.5 Сыртқы оқу түрінде аралық аттестаттау оқу бағдарламалары мен оқу 

жоспарына сәйкес емтихан тапсыру арқылы жүргізіледі. 

2.6 Сыртқы оқыту түрінде мемлекеттік қорытынды аттестаттау жүргізу 

күндізгі оқу түрінің мемлекеттік аттестаттау өткізудің  құрылымына, 

мазмұнына толықтай сәйкестендіріледі. 

 

3. НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕЛЕР 

 

Осы Ережені әзірлеуде келесi нормативтік құжаттарға сiлтеме жасалған: 

- Қазақстан Республикасы 2007 жылғы 27 шілдедегі «Білім туралы» 

заңы (Қазақстан Республикасы 2017 жылғы 25 желтоқсандағы толықтырулар 

мен өзгерістер енген); 

- Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 23 тамыздағы №1080 

Қаулысымен бекітілген «Білім берудің тиісті деңгейлерінің мемлекеттік 

жалпыға міндетті стандарты» (2016 жылғы 13 мамырдағы № 292  өзгерістер 

мен толықтырулар); 

- Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 2008 жылғы 

18 наурызындағы № 125 бұйрығымен бекітілген «Білім алушылардың 

үлгерімін ағымдағы бақылау, аралық және қорытынды аттестаттау 

жүргізудің үлгі ережесі» (2017 жылғы 30 қаңтардағы №36 өзгерістер мен 

толықтырулар); 

- Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 2011 жылғы 

20 сәуірдегі №152 бұйрығымен бекітілген «Кредиттік оқыту технологиясы 

бойынша оқу үдерісін ұйымдастырудың ережесі» (2016 жылғы 28 

қаңтардағы № 90 өзгерістер мен толықтырулар).  

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1700014982#11


4.  СЫРТТАЙ ОҚЫТУДЫҢ ОҚУ ҮДЕРІСІН ҰЙЫМДАСТЫРУ 

 

4.1 Қабылдау емтихандарынан соң білім алушыларға қалыптасу 

дәрістері және бірінші сессияға тапсырмалар мен СӨЖ тақырыптары 

бекітіледі. 

4.2 Сыртқы оқу түрі үшін пән бойынша жұмыс бағдарламалары, 

силлабус құрылымы, мазмұны, көлемі жағынан күндізгі оқу түрі үшін 

жасалған жұмыс бағдарламаларымен сәйкес болуы керек, айырмашылығы: 

аудиториялық сабақтарының үлесінде болады. 

4.3 Сыртқы оқу түрі ПОҚ мамандықтың кәсібилігін арттыру мақсатында 

СӨЖ үшін әдістемелік құралдар, әдістемелік нұсқаулықтар, дәрістер, тест 

тапсырмаларын, мүмкіндігінше аудио-бейне дәрістер дайындайды. 

4.4 Аралық бақылаулар бойынша материалдың 50 пайызын меңгермеген 

білім алушылар емтихан тапсыруға жіберілмейді. 

4.5 Оқу жоспарындағы бағдарламаларды толық орындаған және қажетті 

кредитті жинаған білім алушылар университет ректорының бұйрығымен 

келесі курсқа көшіріледі. 

4.6 Курсқа көшіру кредитін жинай алмаған білім алушының 

академиялық қарыздарын келесі семестрде жоюға құқығы бар. 

4.7 Бітірушілерді қорытынды аттестаттау, мемлекеттік емтихан, 

дипломдық жұмысты (жобаны) қорғау «Білім алушылардың үлгеріміне 

ағымдық бақылауды, аралық және қорытынды аттестаттауды өткізудің 

ережесіне» сәйкес өткізіледі. 

4.8 Университет білім алушыларды негізгі оқу жоспарында 

қарастырылған кәсіптік тәжірибенің барлық түрлерінен өту мүмкіндігімен 

қамтамасыз етуге міндетті. 

4.9 МЖМБС талаптарын толық орындаған және жеке оқу жоспарларына 

сәйкес оқу бағдарламаларын меңгерген, қорытынды аттестаттауды тапсырған 

білім алушыларға мемлекеттік үлгідегі білім туралы құжат беріледі. 

 

5. ҚЫСҚАРТЫЛҒАН БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАЛАРЫ 

БОЙЫНША СЫРТТАЙ ОҚЫТУДЫ ҰЙЫМДАСТЫРУ 

 

5.1 Қысқартылған білім беру бағдарламасы бойынша арнайы кәсіптік 

білімі бар тұлғалар сол кәсіби білім саласы бойынша 3 жылдан кем емес оқу 

мерзімге қабылданады. 

5.2 Азаматтарды қысқартылған білім беру бағдарламасы негізінде 

қабылдаудың бекітілген ережесіне сәйкес, кешенді тест нәтижесі бойынша 

жоғары оқу орнына қабылдау комиссиясы жүзеге асырады.  

5.3 Азаматтар қысқартылған білім беру бағдарламасы бойынша 

жекелеген академиялық топқа бірінші оқу жылында тіркеліп, бірінші курсқа 

теңестіріледі. 

5.4 Қысқартылған мерзімде оқыту жоғары және орта кәсіби білімі бар 

жекелеген тұлғалар үшін бекітілген жұмыс оқу жоспары бойынша 

ұйымдастырылады. 



5.5 Жоғары білімі бар тұлғаларға қысқартылған мерзімде оқыту 

мамандардың кәсіптік дайындығын жүзеге асырады, оқу жоспарлары 

базалық, кәсіби пәндерден құралады.  

 

6.СЫРТТАЙ ОҚЫТУДЫ ҰЙЫМДАСТЫРУ ТАЛАПТАРЫН 

САҚТАУҒА БАҚЫЛАУ 

 

6.1 Сырттай оқытуды ұйымдастыру талаптарын сақтауға бақылауды: 

- оқу-әдістемелік жұмыс жөніндегі проректор; 

- қабылдауды ұйымдастыру және электрондық сүйемелдеу бөлімінің 

басшысы және қызметкерлері; 

- факультет декандары жүзеге асырады. 

6.2 Сырттай оқытуды ұйымдастыру талаптарын сақтамағаны үшін 

кафедра меңгерушілеріне, ПОҚ, қабылдауды ұйымдастыру және 

электрондық сүйемелдеу бөлімінің басшысына, қызметкерлеріне тәртіптік 

шаралары қолданылады. 

 

7. ЖАУАПКЕРШІЛІК ЖӘНЕ ӨКІЛЕТТІЛІК 

 

7.1 Ереже талаптарының орындалуына оқу-әдістемелік жұмыс жөніндегі 

проректор жауапты болып табылады. 

7.2 Ереже университеттің ғылыми кеңесінің отырысында талқыланып, 

ғылыми кеңестің шешімімен бекітіледі.  

 

8. КЕЛІСУ, САҚТАУ ЖӘНЕ ТАРАТУ 

 

8.1 Ереженің тиісті құрылымдық бөлімдерге жіберу жауапкершілігі 

университет кеңсесіне жүктеледі.  

8.2  Ереженің түпнұсқасы университет кеңсесінде сақталады. 

 

 

 

 


