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1 Мемлекеттік қорытынды аттестаттауды ұйымдастыру және өткізу
Мемлекеттік қорытыңды аттестаттау оқу процесі кестесіңде
(академиялық күнтізбеде) жөне жұмыс езоқу жоспарларында көзделген
мерзімдерде өткізіледі.
Білім алушыларға жүргізілетін мемлекеттік қорытыңды аттестаттаудың
ұзақтығы кем дегенде 4 апта мерзімге белгіленеді.
Білім алушыларға жүргізілетін мемлекеттік қорытынды аттестаттау
белшілі мамандық үшін білім берудің мемлекеттік жалпыға бірдей міндетті
стандарттарымен белгіленген нысандары бойынша өткізіледі.
Білім алушылар оқу жоспарына жөне барлық оку нысандары үшін
бірыңғай оқу бағдарламаларына қатаң сәйкес барлық мемлекеттік
емтихандарын тапсырулары және диплом жұмыстарын қорғаулары қажет.
Бакалавриат білім беру бағдарламасы бойынша білім алушы дәлелді
себептерге байланысты білім беру ұйымы басшысының келісімімен диплом
жұмысының орнына екі мемлекеттік емтихан тапсыруға құқығы бар. Мұндай
жағдайда мемлекеттік емтихандар тізбесі білім алушы оқып жатқан
кафедраның шешімімен бекітіледі. Сонымен қатар білім алушы білім беру
ұйымы басшысының атына өтініш жазады жөне тиісті медициналық
аныктама ұсынады. Басқа жағдайларда диплом жұмысын қосымша
мемлекеттік емтихандар тапсыру арқылы ауыстыруға жол берілмейді.
Мемлекеттік қорытынды аттестаттауға оқу жоспарының және оқу
бағдарламаларының талаптарына сәйкес оқу процесін аяктаған білім
алушылар жіберіледі.
Оқу процесін аякгағандығының негізгі өлшемі белгілі мамандық үшін
білім берудің мемлекеттік жалпыға бірдей міндетті стандарттары талаптарына сәйкес білім алушылардың қажетті теориялық оқу курсының
көлемін игергендігі болып табылады.
Мемлекеттік қорытынды аттестаттауға білім алушыларға рұқсат беру
білім алушылардың тізімі бойынша факультет деканымен ресімделеді жене
мемлекеттік аттестаттау комиссиясына ұсынылады.
Кафедра меңгерушіне мемлекеттік аттестаттау комиссиясының жұмыс
кестесін жасау бойынша жауапкершілік жүктеледі.
Мемлекеттік аттестаттау комиссиясының жұмыс кестесін ректор бекітеді
жөне мемлекеттік аттестаттау комиссиясының жұмысы басталмай тұрып екі
апта бұрын, осы аталған мерзімнен кешіктірмей баршаға жеткізіледі.
Білім алушыларға жүргізілетін мемлекеттік қорытынды аттестаттау
басталмай тұрып мемлекеттік аттестаттау комиссиясына мынадай құжаттар:
1)білім алушылардың оқу жоспарын орыңдағаңдығы, барлык пәндер
бойынша каңдай бағалар алғандығы, олардың көлемі, тапсырған курстык
жобалары (жұмыстары) мен практика түрлері туралы факультет деканның
аныктамасы;
2)«қорғауға рұқсат беріледі» немесе «корғауға рұксат берілмейді» деген
дәлелді қорытындысы берілетін диплом жұмысындағы ғылыми жетекшісінің
сын-пікірі;

3)қорғауға ұсынылған диплом жұмысының жан-жақты сипаттамасы және
бағаларын
(«өте
жақсы»,
«жақсы»,
«қанағаттанарлық»
немесе
«қанағаттанарлықсыз») көрсете отырып дәлелді қорытындысы жөне тиісті
мамандығы бойынша біліктілік және академййлык «бакалавр» дәрежесін
беру мүмкіндігі айтылатын тиісті практикалык кәсіби қызмет маманының,
ғылыми ұйымның немесе білім беру ұйымының рецензиясы ұсынылады.
Мемлекеттік аттестаттау комиссиясына, соңдай-ақ орындалған диплом
жұмысының ғылыми және практикалық құңдылығын сипаттайтын баска да
материалдар, дипломдық жұмыс бейіні бойынша практикалық қызметті
жүзеге асыратын ұйымдардан ресми емес сын-пікірлер, жазбаша
қорытындылар, ғылыми зерттеу нәтижелерін енгізуі туралы анықтамалар
немесе актілер үлгілері беріледі.
Диплом жұмысын рецензиялауды олардың бөтен ұйымдарының сыртқы
мамандары ғана жүзеге асырады.
Диплом
жұмыстарының
рецензенттері
білім
алушы
оқып
жатқан кафедра меңгерушісінің жұмыс орны және лауазымы көрсетілген
ұсынымы бойынша жалпы тізім арқылы білім беру ұйымы басшысының
бұйрығымен бекітіледі.
Жоғары оку орындарында білім алушыларға мемлекеттік қорытынды
аттестаттау мемлекеттік емтихаңдар (іргелі бейінді пәндер немесе
мамандықтар бойынша) тапсыру және/немесе дипломдық жұмысын қорғау
нысанында өткізіледі.
2 Емтиханды өткізу нысаны және ұйымдастырылуы
Мемлекеттік емтихан бітірушінің мамандық бойынша бекітілген
бағдарламасымен сәйкес төрт пән бойынша тестілеу формасында өткізіледі.
Қорытынды мемлекеттік емтиханға оқу жоспары мен оқу бағдарламасы
талаптарымен сәйкес білім беру үрдісін аяқтаған студенттер жіберіледі. Білім
бері үрдісін аяқтаудың негізгі критерийі болып бакалавриат мамандығының
мемлекеттік жалпыға міндетті білім стандарт талаптарымен сәйкес
теориялық курстың қажетті көлемін оқитындармен меңгеру саналады.
Мемлекеттіе емтиханға дайындалу үшін бір жұма беріледі.
Қорытынды мемлекеттік емтиханға жіберілу оқитындардың тізімі
бойынша факультет деканның бұйрығымен ресімделеді және мемлекеттік
аттестациялық комиссияға беріледі.
Факультет деканына мемлекеттік аттестациялық комиссия жұмысының
кестесін құрастыру бойынша жауапкершілік жүктеледі.
Мемлекеттік аттестациялық комиссия жұмысының кестесі ректормен
бекітілінеді және мемлекеттік аттестациялық комиссия жұмысы
басталғанына дейін екі жұма бұрын барлығына мәлімделінеді. Мемлекеттік
аттестациялық комиссия отырысының ұзақтығы күніне 6 сағаттан аспау
керек.
Емтихан алдында тізімі әрбір мамандық үшін алдын ала бекітілген төрт
пән бойынша шолу дәрістерін өткізу ұйғарылады. Әрбір пән бойынша дәріс

материалдардың оқу көлемі 4 сағатты (бірақ сомасы 20 сағаттан астам емес)
құрайды. Мемлекеттік емтиханды өткізу тәртібі оның бағдарламасының
мазмұны есебімен анықталады.
Тестілеуді ОҮСМБ өткізеді. Тест тапсырмаларының нұсқалары тесттен
тұратын жалпы базадан еркін тәртіпте құрастырылған бес пән бойынша 50
сұрақтан тұрады. Тестілеу уақыты – 75 минут.
3 Дипломдық жұмыстар қорғаудың ұйымдастырылуы және формасы
Диплом жұмысын қорғау мемлекеттік аттестаттау комиссиясының кем
дегенде мүшелерінің жартысы қатысқан оның ашық отырысында өткізіледі.
Бір диплом жұмысын қорғау ұзақтығы, әдетті бір студентке 50 минуттан
аспауға тиіс. Білім алушы диплом жұмысын қорғау үшін мемлекеттік
аттестаттау комиссиясының алдында 15 минуттан аспайтын баяндама оқуы
қажет.
Диплом жұмысын қорғау нәтижелері бойынша «өте жақсы», «жақсы»,
«канағаттанарлық», «қанағаттанарлықсыз» деген бағалар қойылады.
Сонымен бірге білім алушының теориялық, ғылыми және практикалық
дайыңдық деңгейі, соңдай-ақ ғылыми жетекшісі мен рецензентінің сынпікірлері назарға алынады.
Диплом жұмысын қорғау нәтижелері мемлекеттік аттестаттау комиссиясы
отырысының хаттамалары ресімделгеннен кейін, олар өткізілген күні
жарияланады.
Диплом жұмысын қорғаған және мемлекеттік емтихандарын тапсырған
білім алушыға мемлекеттік аттестаттау комиссиясының шешімімен алған
мамаңдығына сәйкес біліктілік беріледі, сондай-ақ тиісті білім беру
бағдарламасын игерген жағдайда академиялық дәреже (бакалавр)
тағайындалады.
Мемлекеттік корытынды аттестаттаудан өткен және жоғары кәсіптік білім
берудің кәсіптік білім беру бағдарламасының тиісті деңгейін меңгергендігін
растаған білім алушыға қосымшасы бар мемлекеттік үлгідегі диплом
беріледі.
Дипломға қоса берілген қосымша білім алушының оку жоспарын
орындағандығы туралы декан факультетінің анықтамасы негізінде,
мемлекеттік жалпыға бірдей міңдетті білім беру стаңдарттарында кезделген
көлемде барлық пәндер, тапсырған курстық жобалары (жұмыстары),
практика түрлері бойынша алған бағаларының және мемлекеттік қорытынды
аттестаттау нәтижелерінің негізінде толтырылады.
Оқу жоспарының барлық пәндерінің кем дегеңде 75 пайызы бойынша
«өте жақсы» деген бағамен, ал басқа пәндер бойынша «жақсы» деген бағамен
емтихандар тапсырған және «өте жаксы» деген бағамен мемлекеттік емтихандарын тапсырған және оқу бітіру жұмысын қорғаған білім алушыға оқуды
үздік бітіргендігі туралы (әскери дайыңдық бойынша бағаны есепке
алмастан) диплом беріледі.
4 Қайта аттестаттаудан өту тәртібі

Бағасын жоғары көтеру мақсатында қайтадан мемлекеттік емтихаңды
тапсыруға және диплом жұмысын қорғауға жол берілмейді.
«Қанағаттанарлық емес» деген баға алған адамдарға мемлекеттік
емтихандарды кайта тапсыруға және/немесе диплом жұмысын кайта қорғауға
аталмыш қорытыңды мемлекеттік аттестаттау кезеңінде рұқсат берілмейді.
Диплом жұмысын қорғау қанағаттанарлық емес деп танылған
жағдайларда білім алушы комиссия аныктайтын осы жұмысын пысықтап
қайтадан қорғауға ұсынуға болатындығын немесе онын кафедра белгілейтін
жана тақырыбын әзірлей алатындығын мемлекеттік аттестаттау комиссиясы
белгілейді.
Білім алушыға мемлекеттік қорытынды қайта аттестаттау келесі
мемлекеттік қорытыңды аттестаттау кезенінде бұрынғы мемлекеттік
қорытыңды аттестатауда қанағаттанарлық емес баға алынған оның
нысандары бойынна ғана өткізіледі.
Сонымен қатар, осы емтихандарды тапсырмаған адамдар үшін
мемлекеттік емтихандар қатарына қойылатын пәндер тізбесі білім алушы
теориялық курсты аяктаған жылы қолданыста болған оқу жоспарымен
анықталады.
Мемлекеттік қорытынды аттестаттау кезінде қанағаттанарлықсыз баға
алған білім алушы ректордың бұйрығымен белгіленген үлгідегі анықтама
беріле отырып жоғары оқу орнынан шығарылады.
Қанағаттанарлықсыз баға алғаннан кейін мемлекеттік аттестаттау
комиссиясына денсаулығының жай-күйі туралы ұсынған құжаттары
қаралмайды.
Білім алушыларға мемлекеттік қорытынды аттестаттауды жалпыға бірдей бірыңғай оқу нысан ретінде, әрбір мамандық бойынша
ұйымдастырылған мемлекеттік атестаттау комиссиясы өткізеді.
Оқуды бітірушілердің саны көп болған жағдайда сол бір мамандық
бойынша мамаңдандырылу ескеріле отырып бірнеше мемлекеттік аттестаттау
комиссиясы ұйымдастырылады.
Оқу бітірушілердің саны аз болған жағдайда тектес мамаңдықтар
бойынша бірлескен мемлекеттік аттестаттау комиссиясы ұйымдастырылуы
мүмкін.
Мемлекеттік аттестаттау комиссиясы қызметінің сапасына:
- мемлекеттік жалпыға бірдей міндетті стандарттарымен белгіленген
бакалавриат бойынша бітіріп шығушы мамаңдардың ғылыми-теориялық
және практикалық дайындыктарының сәйкестік деңгейін тексеру;
-оларға тиісті біліктілік пен диплом беру (үздік немесе қарапайым
бітіргеңдігі туралы);
- тиісті мамандықтары бойынша академиялық бакалавр дәрежесін
тағайындау;
- мамаңдар даярлау сапасын одан әрі жақсартуға бағытталған ұсыныстар
әзірлеу кіреді.
Мемлекеттік аттестаттау комиссиясы төрағасы мен оның мүшелері

құрамыңда жыл сайын ұйымдастырылады және күнтізбелік жыл бойы жұмыс
істейді.

