
 
 

ДББҰ Басқармасының  

2015 жылғы 14 желтоқсандағы  

(№ 62  хаттама)  

шешімімен бекітілген 
 

 

Назарбаев Зияткерлік мектептері оқушыларының оқу жетістіктерінің  

сыртқы жиынтық бағалауын ұйымдастыру мен өткізу туралы 

нұсқаулығы  

 

1. Жалпы ережелер 

 

1.  Осы нұсқаулық негізгі қызметі білім беру болып табылатын 

«Назарбаев Зияткерлік мектептері» дербес білім беру ұйымы филиалдары 

(бұдан әрі – Назарбаев зияткерлік мектептері) оқушыларының оқу 

жетістіктерінің сыртқы жиынтық бағалауын  ұйымдастыру  мен  өткізудің  

тәртібін анықтайды.  

2. «Назарбаев Зияткерлік мектептері» дербес білім беру ұйымы 

филиалдары  оқушыларының оқу жетістіктерінінің сыртқы  жиынтық  

бағалауын  ұйымдастыру  мен  өткізудің  нұсқаулығы (бұдан әрі - Нұсқаулық) 

«Назарбаев  Зияткерлік мектептері»  дербес  білім  беру  ұйымы  

Басқармасының  (бұдан әрі - ДББҰ) 2015 жылдың 12 қарашасындағы 

шешімімен (№56 хаттама)  бекітілген  «Назарбаев Зияткерлік мектептері» 

ДББҰ оқушыларының оқу жетістіктерін сыртқы жиынтық бағалау ережелеріне, 

«Назарбаев  Зияткерлік мектептері» ДББҰ Басқармасының 2013  жылдың  29 

тамызындағы  шешімімен  (№48  хаттама)  бекітілген  «Назарбаев  Зияткерлік 

мектептері» ДББҰ сыртқы жиынтық бағалау  моделіне сәйкес құрастырылған.  

3. Осы нұсқаулық негізгі қызмет түрі білім беру қызметі болып 

табылатын «Назарбаев Зияткерлік мектептері» дербес білім беру ұйымы 

филиалдарына, «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ NIS-Рrogram Білім 

беру бағдарламасымен оқитын,  «Назарбаев Зияткерлік мектептері» дербес 

білім беру ұйымы Басқармасының 2017 жылдың 16 тамызындағы (№41 

хаттама) шешімен бекітілген Педагогикалық өлшеулер орталығымен (бұдан әрі 

– ПӨО) құрастырылған  сыртқы жиынтық бағалау (бұдан әрі - ЖБ) өткізілетін 

5,10,11-сынып оқушыларына және ПӨО-ның халықаралық білім беру 

сұрақтары бойынша Кембридж бағалау кеңесімен (бұдан әрі – Кембридж) 

бірлесе құрастырылған 12-сынып оқушыларына  таратылады.  

Осы нұсқаулық ДББҰ филиалы «Астана қаласы Назарбаев Зияткерлік 

мектебі» оқушыларына таратылмайды.  

4. Осы нұсқаулықта төмендегідей анықтамалар қолданылады: 

1) емтихан әкімшісі – осы нұсқаулыққа сәйкес сыртқы жиынтық 

бағалау емтиханын ұйымдастыру және ретімен өткізуге жауапты, Назарбаев 

Зияткерлік мектепдиректорының бұйрығымен тағайындалатын тұлға; 

2) әкімшілік материалдары – ЖБ өткізу кезінде қолдану үшін көмекші 

материалдар (нұсқаулық, үміткерлерді тіркеу журналдары, нұсқау рәсімдері); 
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3) аттестаттау комиссиясы – құрамына ДББҰ Басқарма төрайымының 

бұйрығымен тағайындалған, оқушылардың емтихан жұмыстарын (жазбаша 

және практикалық) тексеру мен бағалау үшін Назарбаев Зияткерлік 

мектептерінің пән мұғалімдері, «Педагогикалық өлшеулер орталығы» ДББҰ 

филиалының пәндерге сәйкес жетекшілік ететін қызметкерлері кіретін 

комиссия;   

4) апелляциялық комиссия – құрамына ДББҰ Басқарма төрайымының 

бұйрығымен тағайындалған, сыртқы жиынтық бағалау емтиханының 

нәтижелерімен келіспейтінін білдірген оқушылардың өтініштерін қарастыру 

үшін Назарбаев Зияткерлік мектептерінің пән мұғалімдері, «Педагогикалық 

өлшеулер орталығы» ДББҰ филиалының пәндерге сәйкес жетекшілік ететін 

қызметкерлері кіретін комиссия; 

5) апелляция – оқушының алған балымен\бағасымен  нақты  дәйектер  

арқылы келіспейтіндігі туралы оның жазбаша өтініші негізінде нәтижесін қайта 

қарау үдерісі; 

6) сыртқы жиынтық бағалау – Назарбаев Зияткерлік мектебіне қатысты 

ұйыммен сырттай өткізілетін және құрастырылатын бастауыш, негізгі және 

жоғары мектепті аяқтағандағы білім, білік, дағдыларының қалыптасу деңгейін 

анықтайтын бағалау; 

7) аудитория кезекшісі, дәліз кезекшісі – Назарбаев Зияткерлік 

мектептері директорларының бұйрығымен тағайындалатын, осы нұсқаулыққа 

сәйкес сыртқы жиынтық бағалауды өз міндеті аясында өткізуге жауапты тұлға;  

8) үміткерлерді тіркеу журналы – аудитория бойынша кезекшімен 

толтырылатын оқушылардың емтиханға қатысқанын немесе қатыспағанын 

куәландыратын құжат; 

9) үміткер – сыртқы жиынтық бағалау емтиханына қатысу үшін 

Емтихан орталығына өтініш/электрондық өтініш берген оқушы; 

10) ерекше мұқтаждығы бар үміткер – сыртқы жиынтық бағалау 

емтиханына қатысу үшін Емтихан орталығына тіркелген, туа біткен ауруы 

немесе жүре біткен ауруы бар оқушы; 

11) лаборант (зертханашы)– жаратылыстану ғылымы пәндері бойынша 

емтихандардың практикалық бөлімдерін өткізу үшін жағдай жасауға және 

қажетті құрал-жабдықтардың дайындығына жауапты тұлға;  

12) емтихан алушылар тобының жетекшісі – Аттестациялық комиссия 

мүшелерінің құрамынан алынатын емтихан жұмыстарын тексеру кезінде 

емтихан алушылар жұмысын бақылауға алуға жауапты тұлға; 

13) модератор – курстық жұмыстарға қойылған балдарды тексеретін 

және балл қою кестелеріне сәйкес бірыңғай талаптарды сақтауды қамтамасыз 

ететін тұлға; 

14) модерация – курстық жұмыстарды тексеру қорытындысы бойынша 

қойылған балдардың сапасын бақылау үдерісі; 

15) емтихан ережелерінің бұзылуы – осы нұсқаулыққа сәйкес сыртқы 

жиынтық бағалауға қатысушылардың (үміткерлердің, Емтихан орталығының, 

ПӨО мен басқа да қатысты тұлғалардың) тиісті нормаларға қарсы әрекеттері; 
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16) ерекше жағдайларды қамтамасыз ету – Емтихан орталығының 

жазбаша сұранысына сәйкес емтихандардың өткізілу кезеңінде медициналық 

тұрғыдан растайтын құжаты бар ерекше мұқтаждықтағы үміткер үшін ерекше 

жағдайды ұйымдастыру және жасау; 

17) үміткерлерге арналған жадынама – үміткерлердің емтихан өткізу 

кезіндегі мінез-құлық ережелері жазылған құжат;  

18) Емтихан  орталығының басшысы – осы нұсқаулыққа сәйкес Емтихан 

орталығында өтуге қатысты барлық рәсімдеулерді қадағалауға жауапты және 

сыртқы жиынтық бағалау емтиханын ұйымдастыру мен өткізу үдерісіне 

басшылық жасайтын тұлға;  

19) супервайзер – жаратылыстану ғылымы пәндері бойынша 

емтиханның практикалық бөлімін жеке аудиторияда қатар өткізуші пән 

мұғалімі;  

20) үміткерлерді отырғызу сызбасы – Емтихан орталығы құрастырған, 

үміткерлерді отырғызатын орындар көрсетілген аудиториялар жоспары; 

21) Педагогикалық өлшеулер орталығы  – барлық Назарбаев Зияткерлік 

мектептерінде сыртқы жиынтық бағалау емтихандарын өткізу үдерісін 

ұйымдастыруға жауапты ДББҰ филиалы; 

22) емтихан комиссиясы – сыртқы жиынтық бағалауды өткізу үшін 

Назарбаев Зияткерлік мектептері директорларының бұйрығымен 

тағайындалатын, құрамына Назарбаев Зияткерлік мектептерінің қызметкерлері 

кіретін комиссия; 

23) емтихан жұмысы – әр пәннен жиынтық бағалау бойынша үміткердің 

емтихан жауаптарынан тұратын құпия құжат; 

24) емтихан материалдары – емтиханның әр компоненті бойынша 

емтихан тапсырмаларынан тұратын құпия құжат;   

25) Емтихан қабылдау орталығы – ДББҰ және/немесе Кембридж 

бекіткен талаптарға сәйкес ЖБ өткізуді ұйымдастыратын Назарбаев Зияткерлік 

мектебі;    

26) электрондық мәліметтер базасы – сыртқы жиынтық бағалауды өткізу 

кезінде қолданылатын, Емтихан орталықтары, оқушылар туралы ақпараттарды 

сақтау және оқушылардың нәтижелерін өңдеу үшін қызмет ететін ПӨО-ның 

арнайы бағдарламалық қамтамасыз етуі. 

5. ЖБ ДББҰ Басқарма төрайымының бұйрығымен бекітілген мерзімде 

өткізіледі. 

6. ЖБ өткізу мерзімі туралы мәлімет Назарбаев Зияткерлік мектептеріне 

емтихан өткізу басталғанға дейінгі 10 күнтізбелік күн ішінде жеткізіледі. 

7. ЖБ ұйымдастыру мен өткізуге:  

1) Білім беру сапасын бағалау және халықаралық аккредитация 

департаменті (бұдан әрі – ББСБХАД); 

2) «Педагогикалық өлшеулер орталығы» ДББҰ филиалы; 

3) Емтихан орталықтары; 

4) Аттестациялық комиссия 

қатысады. 
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8. Оқушылардың ЖБ нәтижелерін қайта қарау бойынша рәсімдеулерді 

Апелляциялық комиссия өткізеді. 

9. ЖБ ұйымдастыру мен өткізу кезіндегі барлық қатысушылар өзіне 

жүктелген міндеттерді орындау барысына жеке жауап береді.  

 

2. Сыртқы жиынтық бағалауды ұйымдастыру және өткізу 

 

10. ЖБ ұйымдастыру мен өткізу ДББҰ Басқарма төрайымының 

бұйрығымен бекітілген пәндер тізбесі мен өткізілу формасына сәйкес жүзеге 

асырылады. 

11. «География» пәні бойынша емтихан өткізу мерзімі ДББҰ Басқарма 

төрайымының бұйрығымен бекітіліп, ағымдағы жылдың 20 желтоқсанынан 

кешіктірілмей өткізіледі.  

12. ЖБ-ға қатысушы оқушы осы нұсқаулықтың 1-қосымшасына сәйкес 

Емтихан орталығының тіркелу жағдайындағы тәртібімен Емтихан орталығында 

тіркелген үміткер болып табылады. Емтиханға тіркелу кезеңінен  нәтижелерін 

шығару кезеңіне дейінгі үміткерлер туралы барлық мәліметтер электрондық 

мәліметтер базасында сақталады.   

13. Емтихан орталықтары үміткерлер санына сәйкес 10% резервтік 

материалдар есепке алына отырып, емтихан материалдарымен қамтамасыз 

етіледі.  

14. ПӨО барлық үміткерлер үшін тең жағдайда ЖБ емтиханына 

қолжетімділікті ұйымдастырады. Растайтын құжаттары бар ерекше 

мұқтаждығы бар үміткерлер осы нұсқаулықтың 2-қосымшасына сәйкес ерекше 

жағдайлармен қамтамасыз етіледі.  

15. ЖБ-ға қатысушы үміткердің нәтижесі бойынша мүдделілігі бар 

болған жағдайда ДББҰ аппаратының, Назарбаев Зияткерлік мектептерінің, 

ДББҰ басқа да филиалдарының қызметкерлері ДББҰ Басқармасының 2014 

жылдың 14 ақпанындағы №7 хаттамасы шешімімен бекітілген Мүдделілік 

туралы декларацияны осы нұсқаулықтың 3-қосымшасына сәйкес формада 

толтыруы қажет. Мүдделілік туралы декларацияны толтырған тұлғаның 

емтиханды ұйымдастыру мен өткізу үдерісінде, соның ішінде  емтихан 

алушылар құрамында, аттестациялық және апелляциялық комиссиялар 

құрамында болуға құқығы жоқ. Емтихан орталықтары Мүдделілік туралы 

декларацияны ПӨО-на емтихан басталғанға дейінгі 20 күн ішінде жіберуі тиіс.  

16. Емтихан өткізу кезіндегі барлық даулы сұрақтар ПӨО-ның және 

Емтихан орталығының басшылығымен бірлесе отырып шешіледі.  

17. ПӨО-ның Кембриджбен бірлесе отырып құрастырған емтихан 

материалдары ПӨО-на жеткізіледі. ПӨО емтихан материалдарын Емтихан 

орталықтарына курьерлік қызмет көрсету арқылы емтихан басталғанға дейін 

үш күнтізбелік күн ішінде жеткізеді.  

18. ПӨО құрастырған емтихан материалдарын Емтихан орталықтарына 

курьерлік қызмет көрсету арқылы емтихан басталғанға дейін үш күнтізбелік 

күн ішінде жеткізеді.   



5 
 

19. Емтихан материалдары осы нұсқаулықтың 4-қосымшасына сәйкес 

Емтихан орталығы басшысы мен емтихан әкімшісінің  қабылдау-тапсыру актісі 

бойынша қабылданады. Емтихан материалдарын қабылдау-тапсыру үдерісі 

бейнекамераға жазылады. Құжаттарды қабылдау кезінде Емтихан орталығының 

басшысы мен емтихан әкімшісі пакетті санау үшін қораптарды ашады, бірақ 

емтихан материалдары бар пакеттерді ашпайды және осы нұсқаулықтың 5-

қосымшасына сәйкес қораптарды ашу актісін және осы нұсқаулықтың 5-1 

қосымшасына сәйкес Кембридж тарапынан емтихан материалдарымен бірге 

қабылданған жүкқұжатты толтырады.  

20. Емтихан материалдарын қабылдап алғаннан кейін Емтихан 

орталығының басшысы емтихан материалдарының қауіпсіздігін сақтау үшін 

оларды арнайы жабдықталған кабинетке орналастырады. Бұл үдеріс 

бейнекамераға жазылады. Кабинет осы нұсқаулықтың 6-қосымшасына сәйкес 

көрсетілген талаптарға сай болуы керек. Кабинеттің кілті Емтихан 

орталығының басшысының қолында болуы тиіс, ал қосалқы кілт емтихан 

әкімшісінің қолжетімділігі бар сейфте сақталуы тиіс. 

21. Емтихан материалдарын алудың қабылдау-тапсыру актісі мен 

бейнежазбасы Емтихан орталығының емтихан материалдары қауіпсіздігін 

сақтауға арналған арнайы жабдықталған кабинетте сақталуы тиіс. Даулы 

сұрақтар туындаған жағдайда ПӨО Емтихан орталықтарынан актілер мен 

бейнежазбаны талап етуге құқылы. Қабылдау-тапсыру актілері мен 

бейнежазбаларды сақтау мерзімі – 1 жыл. Сақталу мерзімі аяқталған соң 

аталған материалдардың көзі жойылады.  

22. Барлық тәртіп бұзушылықтарды (алынған материалдар жүкқұжат 

тізімі бойынша сәйкес болмауы, тасымалдау кезінде пакеттердің бүлінуі, 

емтихан материалдарының қателікпен ашылуы немесе емтихан материалдарын 

жеткізуді кешіктіру) Емтихан орталығының басшысы «Емтихан 

материалдарының ашылуы немесе зақымдануы туралы» (осы нұсқаулықтың    

7-қосымшасына сәйкес) есеп формасына енгізеді және одан әрі тиісті шешімдер 

қабылдау үшін ПӨО-на хабарлайды. ПӨО тәртіп бұзушылықтарға қатысты 

сәйкесінше тиісті шешімдер қабылдайды: жетпейтін емтихан материалдарын 

жеткізеді, зақымданған материалдарды ауыстырады, пакеттер қателікпен 

ашылған немесе емтихан материалдарын жеткізу кешіктірілген жағдайда тиісті 

шешімді қабылдайды.  

  

3. Білім беру сапасын бағалау және халықаралық аккредитация 

департаменті 

 

23. ББСБХАД ЖБ-ды өткізу үдерісін үйлестіреді.  

24. ДББҰ Басқарма Төрайымының бұйрығын жасайды және қол 

қойылғаннан  кейін оны ПӨО-на, Назарбаев Зияткерлік мектептеріне жеткізеді:  

 

1) пәндердің тізімі, ЖБ өткізу тілі және формасы туралы; 

2) пәндер бойынша ЖБ өткізу мерзімі; 

3) аттестациялық комиссияның құрамы туралы; 
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4) апелляциялық комиссияның құрамы туралы; 

5) Емтихан орталықтарының тапсырысы негізінде ерекше қажеттіліктері 

бар үміткерлерге арналған ерекше жағдайларды ұсыну туралы; 

6) академиялық демалыстағы және экстернат түрінде оқитын оқушыларға 

арналған ЖБ өткізу туралы; 

7) ЖБ өткізгенге дейін немесе өткізу уақытында ауырып қалған 

оқушыларға арналған ЖБ өткізу туралы. 

 

4. Педагогикалық өлшеулер орталығы 

 

25. ПӨО төмендегілерді:  

1) Емтихан орталықтарынан алынған үміткерлер туралы ақпараттардың 

құпиялылығын; 

2) ЖБ өткізуді ұйымдастыру үшін Емтихан орталықтарына емтихан және 

әкімшілік материалдарын дер кезінде жеткізуді; 

3) емтихан материалдарын құрастыру, жөнелту, қабылдап алу кезіндегі 

құпиялылықты қамтамасыз етуді; 

4) емтихан жұмыстарын тексеру, бағалау кезіндегі құпиялылықты 

қамтамасыз етуді; 

5) аттестациялық және апелляциялық комиссияның жұмыстарын 

ұйымдастыру, сенімді нәтижелерді алуды; 

6) Емтихан орталықтарына үміткерлердің нәтижелері туралы ақпаратты 

дер кезінде беріп отыруды қамтамасыз етеді.   

26. 12-сыныптардың емтихандары үшін ПӨО төмендегілерді: 

1) ЖБ өткізуге арналған емтихан материалдарын Кембриджбен бірлесе 

отырып құрастыру және сараптама жасауды; 

2) ПӨО емтихан және әкімшілік материалдарының Кембриджден ПӨО-на 

дейінгі және ПӨО-нан Емтихан орталықтарына дейінгі тасымалдануды 

бақылауды, жеткізуді, кедендік тазалықты; 

3) Сыртқы жиынтық бағалау өткізілмеген Назарбаев Зияткерлік 

мектептерде емтиханалды бақылауды өткізуді қамтамасыз етеді. Емтихан 

өткізуді ұйымдастыруға қатысты Кембриджбен бірлесе отырып, ДББҰ 

бекітілген талаптарға Назарбаев Зияткерлік мектептері сай болған жағдайда 

оларды Емтихан орталығы деп  бекітеді.   

27. ПӨО құрастырған 5,10,11,12-сыныптардың емтихандары үшін ПӨО 

төмендегілерді: 

1) ЖБ өткізуге арналған емтихан материалдарын құрастыру және 

сараптама жасауды; 

2) үміткерлердің санына сәйкес емтихан материалдарын басып шығару 

және орап байлауды; 

3) емтихан материалдарын ЖБ басталардан 3 күн бұрын Емтихан 

орталықтарына жіберуді қамтамасыз етеді. 

28. Жиынтық бағалау өткізіліп жатқан уақытта ПӨО Емтихан 

орталықтарында емтихан материалдарының қауіпсіз жерде сақталуы, сыртқы 

жиынтық бағалаудың ұйымдастырылуы мен өткізілуі осы нұсқаулыққа сәйкес 
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екендігін бақылайды. Бақылаудың нәтижесі бойынша ПӨО ұсыныстары бар 

есеп дайындайды.  

29. ПӨО басшысы төмендегілерді:  

1) Кембриджден алынған емтихан материалдарын Емтихан 

орталықтарына жөнелткенге дейінгі сақталуы мен қауіпсіздігін; 

2) Емтихан орталықтарынан келген мерзімнен бастап үміткерлердің 

емтихан жұмыстарының сақталуы мен қауіпсіздігін; 

Емтихан материалдарының қауіпсіздігін сақтауға арналған кабинет осы 

нұсқаулықтың 6-қосымшасында белгіленген талаптарға толықтай сай болуы 

керек.   

3) Барлық Назарбаев Зияткерлік мектептеріндегі ЖБ өткізу үдерісінің 

ұйымдастырылуын; 

4) ПӨО мұрағатына сақтауға арналған емтихан жұмыстарын жинаудың 

ұйымдастырылуын өз жауапкершілігіне алады. Сақталу мерзімі емтихан 

аяқталғаннан кейін 5 айдан кем емес, содан кейін емтихан жұмыстары 

жойылады.  

 

5. Емтихан орталығы 

 

30. Емтихан орталықтары ЖБ-ға дайындық жүргізерде ДББҰ 

Басқармасының шешімімен бекітілген құқықтық актілерді басшылыққа алады.  

31. ЖБ өткізу кезінде барлық жөндеу жұмыстарын тоқтатады.  

32. ЖБ өткізу кезінде дәрігердің/медбикенің кезекшілігін 

ұйымдастырады.  

33.  Емтихан орталығы емтихан материалдарын қауіпсіз сақтау үшін 

қажетті бөлмені, сондай-ақ жазбаша жұмыстарды орындау үшін жалпы 

үміткерлер санына сәйкес спорт залды, мәжіліс залын немесе басқа да кең 

аудиторияларды дайындайды. 

34. Осы нұсқаулықтың 9-қосымшасына сәйкес емтихан аудиториясы 

есігінің ішкі және сыртқы жағында, әрбір үміткердің үстелінің үстінде 

үміткерге арналған Жадынаманың болуын қамтамасыз етеді. 

35. ЖБ өткізілетін аудиториялар төмендегідей талаптарға сай болу керек: 

1) әрбір үміткерге арналған жеткілікті көлемі бар жеке жазу үстелінің 

болуы; 

2) температураның, жарықтың, желдеткіштің және дыбыс өткізбеушінің 

тиісті тәртібі; 

3) әрбір үміткер көріп отыра алатындай жерде электрондық/қабырға 

сағаттарының болуы; 

4) маркерлік тақтаның/тақтаның болуы; 

5) суы бар диспенсердің болуы; 

6) бір рет пайдаланатын стакандардың болуы; 

7) үміткерлер үшін қосымша кеңселік құралдардың болуы; 

8) ЖБ жүргізілетін пәндер бойынша анықтамалық-танымдық ақпарат 

беретін стендтер мен плакаттардың болмауы. 
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36. Үміткерлерді орындарға отырғызу сызбасын құрастырып, бірінші 

емтиханға дейін 14 күнтізбелік күн қалғанда ПӨО-на жібереді (осы 

нұсқаулықтың 9-1-қосымшасы). 

37.  Емтихан орталығы емтиханның өткізілу барысын толықтай әрбір 

үміткерге көрініп тұратындай етіп бейнежазбаға  жазады және сол 

бейнежазбаны қауіпсіз жерде сақтайды. Даулы сұрақтар туындаған жағдайда, 

ПӨО шешім қабылдау үшін емтиханның бейнежазбасын талап етуге құқылы. 

Бейнежазбаның сақталу мерзімі – 1 жыл. Сақтау мерзімі аяқталғаннан кейін 

бейнежазба жойылады.  

 

6. Емтихан комиссиясы 

 

38. Емтихан комиссиясының құрамына төмендегілер кіреді: 

1) Емтихан орталығының басшысы; 

2) емтихан әкімшісі; 

3) аудитория кезекшісі; 

4) дәліз кезекшісі; 

5) лаборанттар; 

6) супервайзерлер. 

 

6.1. Емтихан орталығының басшысы 

 

39. Емтихан орталығының басшысы Назарбаев Зияткерлік мектебінің 

директоры болып табылады.  

40. Директордың мүдделілігі болған жағдайда немесе директор жұмыс 

орнында болмаған жағдайда (іссапар, сырқаттануына байланысты т.б.) Емтихан 

орталығының басшысы міндетін атқарушы болып директордың орынбасары 

тағайындалады.  

41. Емтихан комиссиясының мүшелерін бұйрықпен бекітеді және ПӨО-на 

жібереді.  

  42. Емтихан материалдарының қабылдануын, сақталуын және 

құпиялылығын қамтамасыз етеді.  

43. Емтихан басталардан 40 минут бұрын аудитория кезекшісіне емтихан 

материалдарын қауіпсіз сақтау кабинетінде емтихан материалдарын таратады, 

емтихан аяқталған соң берілген және қайтарылған материалдарды тіркеу 

ведомосына сәйкес қабылдап алады (осы нұсқаулықтың 10-қосымшасы).  

 Емтиханның практикалық бөлімін өткізу үшін емтихан материалдарын 

емтихан әкімшісіне тапсырады, ал емтихан әкімшісі әрбір зертханадағы 

кезекшіге емтихан материалдарын таратады. 

 Егер емтиханның практикалық бөлімі бірнеше аудиторияларда өткізілсе, 

онда емтихан әкімшісі емтихан материалдары бар пакетті бірінше зертханада 

ашып, қалғандарын келесі зертханаларға таратады. 

44. Емтихан басталар алдында ЖБ-ды өткізу туралы емтихан 

комиссиясына нұсқау жүргізеді және емтихан материалдарының 
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құпиялылығын сақтауды қамтамасыз етуге байланысты қауіпсіздік шараларын 

сақтау жөнінде ақпарат береді.  

44-1. Емтиханды өткізу аудиториясында емтихан бастамас бұрын және 

емтихан аяқталуына 10 минут қалғанда қатыса алады. 

45. Кестеге сай бір күнде екі емтихан болған жағдайда емтихан 

араларында үміткерлердің тамақтануын ұйымдастырады.  

46. Емтихан орталығының басшысы курьерлік қызмет арқылы емтихан 

материалдарын әрбір емтихан компоненті өткізілгеннен кейін орап-байлап, 

ПӨО-на жөнелту рәсіміне бақылау жүргізуді жүзеге асырады. 

47. ДББҰ бұйрығының негізінде ерекше қажеттіліктері бар үміткерлерге 

ерекше жағдайды ұйымдастырады.  

48. Емтихан әкімшісімен дайындалған есеп бойынша ЖБ өткізілуі туралы 

есепке қол қояды.  

49. Төмендегілерді өз жауапкершілігіне алады:  

1) емтихан материалдарын қабылдап алу, сақтау және құриялылығын 

қамтамасыз етуді;   

2) Емтихан орталығында емтиханды тиісті деңгейде өткізуді.  

 

 

 

6.2. Емтихан әкімшісі 

 

50. Емтихан әкімшісі болып Назарбаев Зияткерлік мектептері 

директорының сыртқы жиынтық бағалауға жетекшілік ететін орынбасары 

тағайындалады.  

50-1. ЖБ басталғанға дейін 45 күн бұрын 5,10-12-сыныптардағы 

оқушылар контингенті және пәндерді таңдау бойынша  мәліметтер базасын 

толтырады.  

51. Емтихан материалдарының құпиялылығы мен қауіпсіз жерде 

сақталуын қамтамасыз етеді.  

52. Емтихан өткізуге арналған кабинеттерді алдын ала бөледі және 

дайындайды.  

53. Емтихан өткізілерден бір күн бұрын кезекшілерге, лаборанттарға, 

супервайзерлерге осы нұсқаулыққа сәйкес атқаратын міндеттері жөнінде 

нұсқау жүргізеді, олардың қызметтік міндеттерін түсіндіреді.  

54. Аудитория кезекшілері, лаборанттар, супервайзерлер арасындағы 

міндеттерді бөліп береді.  

55. Практикалық емтиханды бірнеше ағынмен тапсырған жағдайда осы 

нұсқаулықтың 11-қосымшасына сәйкес үміткерлердің қозғалыс бағытын 

жасайды.  

56. Үміткерлердің емтиханға қатысуын қамтамасыз етеді.  

56-1. Емтиханды өткізу аудиториясында емтихан бастамас бұрын және 

емтихан аяқталуына 10 минут қалғанда қатыса алады. 

57. Үміткерлерді тіркеу журналының толтырылуын бақылауды жүзеге 

асырады.  
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58. Емтихан кезінде аудитория кезекшілерінің тәртіп бұзушылықты 

тіркеген формаларын жинауды жүзеге асырады.  

59. Емтихан жұмыстарының әрбір компоненті аяқталған күні емтихан 

жұмыстарын курьерлік қызмет арқылы ПӨО-на жіберуді ұйымдастырады. 

60. Курстық жұмыстардың ішкі модерациясы мен тексерілуін жүргізу 

бойынша жұмыстарды ұйымдастырады.  

61.  «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ басқармасының 2017 

жылдың 14 желтоқсандағы шешімімен алынып тасталды (№65 хаттама). 

62. ЖБ аяқталғаннан кейін емтихан материалдарын қабылдау актісін, 

мәліметтер есебі ведомосын және қайтарылатын емтихан материалдарын, 

емтиханда тәртіп бұзушылықты тіркеу формасын, егер мұндай жағдай орын 

алса, емтихан жұмыстарының орап-байланғаны туралы актіні 3 жұмыс күні 

ішінде ПӨО-на жібереді.  Бұл құжаттардың сақталу мерзімі – 5 ай. Содан кейін 

ПӨО құжаттарды жояды.  

63. Емтихан аяқталғаннан кейін 11 күн ішінде осы нұсқаулықтың 12-

қосымшасына сәйкес ЖБ өткізілуі туралы емтихан орталығының басшысының 

қолы қойылған есепті дайындайды және ПӨО-на жібереді.   

64. Осы нұсқаулықтың 13-қосымшасына сәйкес апелляцияға берген 

үміткерлердің толтырған өтініш формаларын жинауды жүзеге асырады, 

апелляцияға берген өтініштерді тіркеу журналын толтырады.  

65. ЖБ осы нұсқаулықтың талаптарына  сәйкес ұйымдастырылуы мен 

өткізілуіне жауап береді.  

 

6.3 . Аудитория кезекшісі 

 

66. Аудитория кезекшілері 5, 10, 11, 12-сыныптарда жұмыс істемейтін, 

емтихан өтетін пәндерден сабақ бермейтін Назарбаев Зияткерлік мектептері 

мұғалімдерінен  тағайындалады.  

67. Аудитория кезекшілерінің саны 20 үміткерге 1 кезекшіден деп 

белгіленеді.  Егер емтиханда кезекшінің саны біреуден артық болған жағдайда 

әр кезекшінің атқаратын міндетін емтихан әкімшісі белгілеп береді (мысалы, 

бір кезекші пакетті ашып жатқан мезгілде басқалары аудиториядағы тәртіпті 

бақылайды, бір кезекші нұсқауды оқып тұрған уақытта басқалары сұрақ 

кітапшасының сыртқы бетінің толтырылуын бақылайды және т.б.). 

68. Тағайындалған аудиторияны емтихан басталғанға дейін дайындайды: 

1) үміткердің үстелінде және есікте үміткерлерге арналған жадынаманың 

және үміткерлер мәліметтерінің құпиялығын сақтау мақсатында лейблдардың 

болуын қамтамасыз етеді; 

2) үміткерлер үшін қосымша кеңселік құралдардың үстелдерде болуын 

қамтамасыз етеді; 

3) электрондық/қабырға сағаттарының,  маркерлік тақтаның/тақтаның, 

емтихан материалдары салынған пакетті  ашатын қайшының болуын 

қамтамасыз етеді. 

69. Тіркеу журналында қатысқан/қатыспаған үміткерлерді белгілейді (осы 

нұсқаулықтың 14-қосымшасы) 
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 70. Емтихан басталардан 40 минут бұрын Емтихан 

орталығының басшысынан және емтиханның практикалық компоненті өткізілу 

барсында емтихан әкімшісінен материалдардың берілгенін/қайтарылғанын 

есепке алатын ведомосқа қол қойып, емтихан материалдарын алады және алған 

уақыттан бастап емтихан материалдарының қауіпсіздігін толық өз 

жауапкершілігіне алады.   

 71. Емтихан басталардан 30 минут бұрын отырғызу сызбасына сәйкес 

үміткерлерді отырғызады.  

 72. Үміткерлер алдында емтихан материалдары бар пакетті ашады, пакетті 

ашу актісін толтырады (осы нұсқаулықтың 15-қосымшасы), үміткерлерге 

емтихан материалдарын таратады.  

 73. Емтихан басталардан 20 минут бұрын, үміткерлер үшін емтихан 

өткізілу тілінде нұсқаулық беріледі (осы нұсқаулықтың 16-қосымшасы). 

Нұсқаулық барлық үміткерлерге естілетіндей барынша нақты. әрі дауыстап 

оқылуы тиіс.  

 74. Емтихан жұмысының сыртқы бетін толтыру туралы үміткерлерге 

ақпарат береді.  

 75. Емтиханның ұзақтығы туралы хабарлап, емтиханның басталуы мен 

аяқталуын барлық үміткерлерге көрінетіндей тақтаға жазып көрсетеді.  

 76. Емтихан жүріп жатқан уақытта тәртіпті қадағалап, қолайлы жұмыс 

жағдайымен қамтамасыз етеді. 

 77. Емтихан өтіп жатқан аудиторияны тастап кетуге болмайды, барлық 

емтихан барысы мұқият және мобильді болуы қажет. Үміткерлер бір-бірінен 

көшірмейтінін және сөйлеспейтінін бақылауы тиіс. Аудиторияда бірнеше 

кезекші болған кезде, олар әр 15 минут сайын орындарын ауыстыруы тиіс 

(периметр бойынша және қатарлар арасында жүруі тиіс) 

 78. Осы нұсқаулықтың 17-қосымшасына сәйкес үміткер аталған 

нұсқаулықтың ережесін бұзған жағдайда тіркеу формасын толтырады.  

 79. Аудитория бойынша кезекшіге: 

1) емтихан материалының мазмұнын емтихан басталғанға дейін, емтихан 

кезінде және аяқталған соң оқуға; 

2) емтихан материалдарын басталғанға дейін түрлі тәсілдермен таратуға, 

емтихан кезінде және аяқталған соң: беруге, ауыстыруға, көшіруге және 

басқада іс-әрекеттер жасауға; 

3) ЖБ өткізуге қатысты қызметкерлерден басқа аудиторияға бөтен 

адамдардың кіруіне рұқсат етуге; 

4) емтихан өткізіліп жатқан аудиториядан шығуға; 

5) емтиханды өткізу кезінде басқа жұмыстармен айналысуға (мысалы: 

компьютерде жұмыс жасауға, оқушылардың жұмыстарын тексеруге); 

6) бейнекамераның алдына бөгет жасауға.  

7) емтиханды өткізу кезінде ұялы телефонды, анықтамалық 

материалдарды, электронды кітаптарды, аудио/бейнежазба құралдарын және 

кез-келген электронды құралдарды  өзімен бірге алып жүруіне тыйым 

салынады.  
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 80. Қызыл және көк түсті карточкаларды қолдану ұсынылады. Үміткер су 

сұраған жағдайда көк түсті карточканы көтеріп, кезекші басқа үміткерлерге 

кедергі жасамай, суды диспенсерден стаканға құйып береді. Қызыл түсті 

карточканы көтерген жағдайда, кезекші үміткерге аудиториядан шығуды 

рұқсат етеді және оның болмаған уақытын сұрақ кітапшасының келесі бетінің 

сол жақ жоғарғы бұрышына тіркейді.      

 81. алынып тасталды. 

 82. Емтиханның аяқталуына 10 және 5 минут қалғанда үміткерлерді 

ескертеді. 

 83. Емтихан аяқталған соң үміткерлердің емтихан жұмыстарының 

санын үміткерлер алдында тексереді және үміткерлердің жұмыстарын 

әр пакетке 20 данадан салады,  Емтихан орталығы емтихан және әкімшілік 

материалдарымен бірге алған жеке пакетке үміткерлердің орналасу сызбасын, 

тіркеу журналын салып,  осы нұсқаулықтың 18-қосымшасына сәйкес Актіні 

толтырады және 

курьерлік қызмет арқылы әрі қарай ПӨО-нажіберу үшін емтихан әкімшісіне 

өткізеді.  

 84. Қоршаған ортаға қауіп тудырмас үшін жұқпалы аурумен ауыратын 

үміткердің жауап парағын түссіз файлға салып, жағдайды түсіндіретін 

ескертумен бірге орап байлайды және мөр басады. Жіберер алдында осы жауап 

парағын басқа парақтардан бөлек орайды.  

 

6.4. Дәліз кезекшісі  

 

 85. Емтихан орталығы басшысының бұйрығымен Назарбаев Зияткерлік 

мектептерінің мұғалімдерінің\қызметкерлерінің арасынан кем дегенде екі адам 

тағайындалады. Дәліз кезекшілігіне бір ер адам және бір әйел адам 

тағайындалады.  

 86. Емтихан орталығындағы белгіленген аумаққа емтихан басталардан бір 

сағат бұрын келеді.  

 87. Емтихан уақытында Емтихан орталығының дәлізінде бөгде 

адамдардың және шудың болмауын  қамтамасыз етеді. 

 88. Аудиториядан шыққан үміткерлерді дәретханаға алып барады және 

алып келеді.  

 88-1 Дәліз кезекшісіне емтиханды өткізу кезінде ұялы телефонды, 

анықтамалық материалдарды, электронды кітаптарды, аудио/бейнежазба 

құралдарын және кез-келген электронды құралдарды  өзімен бірге алып 

жүруіне тыйым салынады. 

 

7.  Аттестациялық комиссия 

 

 89. Аттестациялық комиссияның төрағасы мен мүшелері ДББҰ Басқарма 

төрайымы бұйрығымен бекітіледі және ПӨО-ның базасында балдарды қою 

кестесіне сәйкес үміткерлердің емтихан жұмыстарын орталықтандырылған 

тексеру арқылы жүзеге асырады. 
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 90. Аттестациялық комиссияның төрағасы келесі қызметтерді атқарады: 

1) үміткерлердің емтихан жұмыстарын тексеру рәсімін бастар алдында 

аттестациялық комиссияның мүшелеріне нұсқаулық жүргізеді; 

2) емтихан жұмыстарын тексеру және бағалау рәсімін ұйымдастырады; 

3) әрбір тексеріс күнінің соңында емтихан жұмыстары сақталатын 

сейфтерге сүргі салып жабады; 

4) үміткерлердің емтихан жұмыстарын тексеру кезінде құпиялылығын 

және қауіпсіздігін сақтауды қамтамасыз етеді.  

 91. «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ басқармасының 2017 

жылдың 14 желтоқсандағы шешімімен алынып тасталды (№65 хаттама). 

 92. Үміткерлердің емтихан жұмыстарын бағалау және тексеруді 

ұйымдастырып өткізу, тексеру кезіндегі үміткерлердің емтихан жұмыстарының 

құпиялылығы мен қауіпсіздігін сақтауды Аттестациялық комиссияның 

төрағасы толық өз жауапкершілігіне алады.  

 93. Аттестациялық комиссия мүшелері емтихан компоненттеріне 

сәйкес келетін құрамында үш адамнан кем емес топтардан құрылады. Емтихан 

алушы топтар емтихан компоненттеріне байланысты құрылады, 

(мысалы, оқушылар тапсыратын «География» пәні бойынша емтихан үш 

компоненттен тұрады, сәйкесінше аттестациялық комиссия үш түрлі 

компонентті тексеретін үш топтан құрылуы тиіс) әр топ емтиханның 

компоненттерін бөлек тексереді.  

 94. Аттестациялық комиссия мүшелері емтихан жұмыстарын тексерер 

алдында үміткерлердің жұмыстарын өз жауапкершілігімен Аттестациялық 

комиссияның төрағасынан алады. 

 95. Барлық Аттестациялық комиссия мүшелері тексеру жұмыстарын 

орындайды.  

 96. Барлық үміткерлердің емтихан жұмыстарын бағалау балл қою 

кестесіне сәйкес  тең жағдайда өткізіледі.  

 97. ХЕК құрастырған емтихандар үшін топ басшылары жұмыс барысында 

модерация жұмысын жүргізе отырып, емтихан жұмыстарын тексерушілердің 

барлық жұмыстарды бірыңғай талапқа сәйкес бағалап жатқанын бақылап 

отырады.  

97-1. Аттестациялық комиссия мүшелері емтихан жұмыстарын тексеріп 

және әр үміткер үшін емтиханның әр компонентіне балдарды қойып болғаннан 

кейін электрондық базадағы мәліметтерге балдарды енгізеді. Электрондық 

базадағы мәліметтер шығарылып және емтихан алушылардың, топ 

басшыларының, Аттестациялық комиссия  төрағасының  қолы қойылады. 

97-2. Емтиханда тәртіп бұзушылық орын алған жағдайды Қосымшаға 

сәйкес Аттестациялық комиссия мүшелері Емтихан орталығы әкімшісімен 

үміткерлердің тәртіп бұзуы туралы формасын толтырады (осы Нұсқаулықтың 

18-1 қосымшасы). 

 98. «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ басқармасының 2017 

жылдың 14 желтоқсандағы шешімімен алынып тасталды (№65 хаттама). 

 99. Аттестациялық комиссия мүшелері емтихан жұмыстарын тексеру 

кезінде өздеріне тиісті міндеттерін атқаруды өз жауапкершіліктеріне алады.  
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 100. алынып тасталды.  

 101. Емтихан жұмыстарының нәтижесі тексеріс аяқталған соң келесі күні 

Емтихан орталықтарына жіберіледі.   

 102. Емтихан орталықтары ПӨО-нан алған нәтижелерін сол күні 

үміткерлерге және/немесе олардың заңды өкілдеріне қол қойғызып конвертте 

тапсырады.  

 

8. Апелляциялық комиссия 

 

 103. Аппеляциялық комиссия төрағасы және құрамы ДББҰ Басқарма 

төрайымының бұйрығымен бекітіледі. 

 104. Аппеляциялық комиссия төрағасы  келесі міндеттерді атқарады:  

1) аппеляцияны өткізу барысында тәртіптің сақталуын бақылауды жүзеге 

асырады; 

2) аппеляция басталар алдында Аппеляциялық комиссия мүшелерімен 

түсіндірме жұмысын жүргізеді; 

3) осы нұсқаулықтың 20-қосымшасына сәйкес Аппеляциялық комиссия 

отырысының хаттамасына қол қояды; 

4) қабылданған шешім туралы Аттестациялық комиссия мен Емтихан 

орталығын  ақпараттандырады.  

 105. Аппеляциялық комиссия төрағасы апелляциялық рәсімнің өткізілуі 

мен ұйымдастырылуын толық өз жауапкершілігіне алады. 

 106. Аппеляциялық комиссия мүшелері келесі міндеттерді атқарады: 

1) нәтижелер жарияланған күні Астана уақыты бойынша сағат 16.00-

ге дейін Емтихан орталықтарынан (курстық жұмыстардан басқа) апелляцияға 

өтініштер  қабылдайды. 16.00-ден кейін келіп түскен өтініштер қаралмайды.  

2) үміткерлердің тек нақты компонент бойынша жіберілген 

өтініштерін қарайды; 

3) қойылған балдардың сәйкестігі туралы шешім қабылдайды. 

Техникалық қателіктер болса, комиссия үміткер пайдасына шешім қабылдайды;  

4) Апелляциялық комиссия отырысының шешімі туралы хаттама 

толтырылады және оған қол қояды. 

 107. Апелляциялық комиссия мүшелері үміткердің өтініші бойынша соңғы 

шешім қабылдай алмаған жағдайда Апелляциялық комиссияның төрағасы 

соңғы шешімді қабылдауға құқылы. 

 108. Апелляциялық комиссия шешімі емтихан және қорытынды бағаларын 

қоюда ескеріледі. 

 109. Апелляциялық комиссия шешімі соңғы шешім болып табылады және 

қайта шағымдануға болмайды. 

 

9.  Үміткердің құқықтары мен міндеттері  

 

 110. Үміткер: 

1) емтихан кезінде аудиториядан тек дәліз кезекшісімен бірге шығуға; 
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2)  емтихан жұмыстарына (курстық жұмыстардан басқа) қойылған 

балмен, нәтижелерімен келіспеген жағдайда Апелляциялық комиссияға осы 

нұсқаулықтың 21-қосымшасындағы формаға сәйкес өтініш беруге;  

3) практикалық жұмыстарды атқаруда жеке жұмыс орнымен, тапсырмада 

көрсетілгендей қажетті құралдармен қамтамасыз етілуге құқылы. 

 111. Үміткер: 

1) үміткерлерге арналған жадынамада көрсетілген талаптар мен өзін-өзі 

ұстау нормаларын сақтауға;   

2) емтиханға берілген уақыт ішінде емтихан жұмысын аяқтап үлгермесе, 

жұмысын аяқталмаған күйінде тапсыруға міндетті. 

 112. Үміткерге: 

1) емтиханның басталуынан 30 минут өтпей және аяқталуына 30 минут 

қалғанда аудиториядан шығуға (10-12-сыныптар үшін); 

емтиханның басталуынан 20 минут өтпей және аяқталуына 20 минут қалғанда 

аудиториядан шығуға (5-сыныптар үшін); 

2) емтиханда тыйым салынған заттарды: калькулятор қабын; анықтама 

материалдарын; сөмкелер, жолдорбаларды; қаламсауыттарды; ұялы 

телефондарды; планшеттік компьютерлерді; электрондық кітаптарды; 

бейне/фотокамераларды; кез келген жазып алушы құралдарды; кез келген 

сыртқы байланыс немесе сақтау және ақпарат іздеуші 

электрондық құралдарды; бөтелкедегі судың заттаңбасын қолдануға; 

3) сөйлесуге, орнын ауыстыруға,  емтихан материалдарын алмастыруға, 

көшіруге, аудиторияға шпаргалка кіргізуге, шпаргалканы қолдануға, оқулықтар 

немесе басқа да әдістемелік әдебиеттерді, дөрекі сөздерді қолдануға тыйым 

салынады. 

 113. Үміткер норманы бұзған жағдайда осы нұсқаулықта берілген емтихан 

комиссиясының шешімімен үміткер аудиториядан шығарылады, келісілген 

рәсім бойынша қарастырылған емтихан ережесін бұзған жағдайда және 

норманы сақтамағанда ДББҰ Әдістемелік кеңесінің және ДББҰ 

Басқармасының бекіткен шешімінде ұсынылған Аттестациялық комиссияның 

шешімімен емтихан жұмыстарының нәтижесі жоққа шығарылады немесе 

бұзғаны үшін балл саны төмендетіледі. 

 

10. Жаратылыстану ғылымы циклдерінің (физика, химия, биология) 

пәндері бойынша практикалық жұмыстарды өткізу рәсімі   

 

 114. Емтиханның практикалық компоненті үшін  қажетті жабдықтарды 

дайындау жауапкершілігі Емтихан орталығына жүктеледі. Жаратылыстану 

ғылымы циклі пәндерінен  практикалық емтихан практикалық емтихан өткізу 

бойынша келісілген нұсқаулыққа сәйкес өткізілуі қажет (осы нұсқаулықтың 22-

қосымшасы).  

 115. Емтиханның практикалық компоненті еңбек қауіпсіздігінің 

талаптарына жауап бере алатын арнайы жабдықталған зертханалық 

кабинеттерде өткізіледі.  
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 Зертханалық кабинеттерде Емтихан орталығы басшысының бұйрығымен 

Назарбаев Зияткерлік мектептері қызметкерлерінің арасынан тағайындалған, 

үміткерлердің зертханалық жабдықтармен жұмыс уақытындағы еңбек 

қауіпсіздігі ережелерінің сақталуын қадағалайтын және жаратылыстану 

ғылыми пәндері бойынша емтиханның практикалық бөлімін өткізуге жағдай 

жасайтын зертханашы қатысады.  

 116. алынып тасталды.       

 117. Егер практикалық компонентті бір мезгілде тапсырушы үміткерлер 

саны көп болса, оларды міндетті түрде бірнеше топқа/ағынға бөліп, топтар 

бойынша емтихан тапсыру кестесін құрастырып, оны ПӨО-мен келісулері 

қажет.  

 118. Супервайзер Емтихан орталығы басшысының бұйрығымен Назарбаев 

Зияткерлік мектептері қызметкерлерінің арасынан тағайындалады және 

емтиханның практикалық бөлімін оқушылармен бірдей параллель уақытта 

бөлек аудиторияда  орындайды, содан кейін есеп дайындайды. Бұл есепте 

тәжірибенің нәтижесі, сонымен қатар өзі кездескен қиындықтардың және 

практикалық жұмысты орындау барысында оқушыларға кездесуі мүмкін 

қиындықтардың  қысқаша сипаттамасы көрініс табуы қажет. Бірнеше ағын 

болған жағдайда тәжірибе нәтижесіне әсер етуі мүмкін болатын аудиторияның 

күн немесе көлеңке бетінде орналасқандығын ескере отырып, супервайзерлерді 

жеткілікті мөлшерде тағайындау қажет.  

118-1. Химия пәнінен практикалық жұмысты өткізу кезінде эксперимент 

жүргізу үшін қажетті ақпараты бар буклет беріледі, ғылыми және графикалық 

калькуляторларды пайдалануға рұқсат етіледі. 

 119. «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ басқармасының 2017 

жылдың 14 желтоқсандағы шешімімен алынып тасталды (№65 хаттама). 

 

11. Бөлім алынып тасталды. 

 

  

  

12. Курстық жұмыстардың модерациясын өткізу  рәсімі 

 

 122. Үміткерлердің курстық жұмыстарының модерациясы, курстық 

жұмыстар модерациясының жазылуы мен өткізілу нұсқаулығына сәйкес 

өткізіледі  (осы нұсқалықтың  25-қосымшасы).  



 
 

Назарбаев Зияткерлік мектептері  

оқушыларының оқу жетістіктерінің  

сыртқы жиынтық бағалауын  

ұйымдастыру мен өткізу туралы  

нұсқаулығына 

1-қосымша 

 

Сыртқы жиынтық бағалауға қатысу үшін мәліметтерді 

енгізу және өтініш беру тәртібі 

 

1. Пән туралы ақпарат 

 

Әрбір пән бойынша өтініш екі бөліктен тұрады. Төменде мысал 

берілген: 

• Пән коды: код үміткердің емтихан тапсыратын пәнін анықтайды.  

• Пән атауы: үміткердің тапсыратын емтихан компоненттері 

бойынша пәні мен тілін көрсетеді.  

Пән коды  Пәні 

Компонент 

коды  Компонент атауы 

12GEOG География  01 1-жазба жұмысы  

12GEOG География  02 2-жазба жұмысы  

12GEOG География  03 3-жазба жұмысы  

 

2. Өтініш беру әдісі 

 

Емтихан орталықтары өтініштің электрондық формасын қолдана отырып 

өтініш беруі қажет. Тек шынайы ақпарат беру маңызды. Өтініш 

қабылдағаннан кейін Емтихан орталықтары ұсынатын материалдағы 

ақпараттар емтиханға келген үміткерлерді тіркеу журналына, сұрақ 

кітапшаларымен қоса  үміткерге балл қою кезіндегі бағаларына қатысты 

өтініштің дұрыс толтырылуына байланысты.  

 

3. Өтініштерді қабылдаудың соңғы мерзімі 

 

 Емтихан орталықтары емтихан басталардан 8 апта бұрын ПӨО-на 

өтінішті жіберулері керек. Өтініштерді жіберудің соңғы мерзімін ПӨО 

анықтайды. Осы мерзім аяқталғаннан кейін өтініштерге өзгертулер 2 апта 

ішінде енгізіледі, одан әрі ешқандай өзгертулер енгізілмейді, емтиханға тек 

өтініште аты жазылған және емтиханға тіркелгені туралы хабарландыру алған 

үміткерлер жіберіледі. Тіркеу формасы мен үміткер туралы дерекке өзгеріс 

енгізу формасын электрондық хатқа тіркеп, келесі электрондық мекенжайға 

жіберу қажет: info@cpi.nis.edu.kz  

 

4. Өтінішті толтыру формасы  

 

mailto:info@cpi.nis.edu.kz
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Өтініш формасын ашқан кезде «Пән атауы» бағанының ұяшықтары 

қызыл түспен боялып тұрады. Бұл ұяшықтар «Пән нөмірі» бағаны 

толтырылмайынша қызыл түсте болады.  

 Өтініш формасын мына үлгіде толтыру қажет:   

Емтихан өткізудің айы мен жылы: бірден «Айы» сөзінің астындағы 

ұяшықты басыңыз. Бұл ашылу мәзіріне мүмкіндік береді. Оң жақтағы 

белгіні басып, қажетті айды таңдаңыз. «Жыл» сөзінің астындағы 

 ұяшықты басыңыз. Бұл ашылу мәзіріне мүмкіндік береді. Оң жақтағы белгіге 

басып жылды таңдаңыз.  

Емтихан орталығының нөмірі мен Емтихан орталығының атауы: Төмендегі 

тізімге байланысты өз мектебіңізге сәйкес Емтихан орталығының атауы мен 

Емтихан орталығының жеке нөмірін енгізіңіз: 

Емтихан орталығы Орталық 

нөмірі 

Емтихан 

орталығының атауы 

Астана қ. физика-математика бағытындағы 

Назарбаев Зияткерлік мектебі  

01 PM Astana 

Алматы қ. физика-математика бағытындағы 

Назарбаев Зияткерлік мектебі 

04 PM Almaty 

Алматы қ. химия-биология бағытындағы 

Назарбаев Зияткерлік мектебі 

05 BC Almaty 

Ақтау қ. химия-биология бағытындағы 

Назарбаев Зияткерлік мектебі 

06 BC Aktau 

Ақтөбе қ. физика-математика бағытындағы 

Назарбаев Зияткерлік мектебі 

07 PM Aktobe 

Атырау қ. химия-биология бағытындағы 

Назарбаев Зияткерлік мектебі  

08 BC Atyrau  

Көкшетау қ. физика-математика бағытындағы 

Назарбаев Зияткерлік мектебі 

09 PM Kokshetau 

Қарағанды қ. химия-биология бағытындағы 

Назарбаев Зияткерлік мектебі 

10 BC Karaganda 

Қостанай қ. физика-математика бағытындағы 

Назарбаев Зияткерлік мектебі 

11 PM Kostanay 

Қызылорда қ. химия-биология бағытындағы 

Назарбаев Зияткерлік мектебі 

12 BC Kyzylorda  

Орал қ. физика-математика бағытындағы 

Назарбаев Зияткерлік мектебі 

13 PM Uralsk 

Өскемен қ. химия-биология бағытындағы 

Назарбаев Зияткерлік мектебі  

14 BC Ust-Kamenogorsk 

Павлодар қ. химия-биология бағытындағы 

Назарбаев Зияткерлік мектебі  

15 BC Pavlodar  

Петропавл қ. химия-биология бағытындағы 

Назарбаев Зияткерлік мектебі 

16 BC Petropavlovsk 

Семей қ. физика-математика бағытындағы 

Назарбаев Зияткерлік мектебі 

17 PM Semey 



3 
 

Талдықорған қ физика-математика 

бағытындағы Назарбаев Зияткерлік мектебі 

18 PM Taldykorgan 

Тараз қ. физика-математика бағытындағы 

Назарбаев Зияткерлік мектебі  

19 PM Taraz 

Шымкент қ. физика-математика бағытындағы 

Назарбаев Зияткерлік мектебі  

20 PM Shymkent 

Шымкент қ. химия-биология бағытындағы 

Назарбаев Зияткерлік мектебі   

21 BC Shymkent 

 

 Емтихан орталығының нөмірі және Емтихан орталығының атауы үміткер 

емтихан тапсыратын орталықты анықтау үшін қолданылады.  

   Әр үміткерге байланысты жолдарды келесі мәліметтермен 

толтырыңыз:  

Үміткердің нөмірі: Әрбір емтихан орталығы әр үміткерге 0001-ден 9999-ға 

дейінгі диапазон аралығында жеке нөмір тағайындайды. Олар тек бір 

нөмірмен ғана тіркелуі тиіс. Үміткердің нөмірін ПӨО өтініш қабылдағаннан 

кейін өзгертуге болмайды.   

Үміткердің аты: Үміткердің жеке куәлігі/паспорты бойынша аты-жөнін үлкен 

әріппен енгізіңіз. Үміткердің 

атын жазуда барлық бос орындарды қоса есептегенде ең көбі 60 

әріптен тұруы керек. 60 әріптен көп болса атты қысқарту қажет. Бұл 

шектеудің себебі - құжаттағы берілген орынның аздығы. 

Үміткердің ана тілі: қазақ тілінде оқитын сыныптар үшін Kazakh ұяшығын 

басыңыз және орыс тілінде оқитын сыныптар үшін Russian ұяшығын басасыз. 

Жынысы: ер балалар М белгісі бар, ал қыздар F белгісі бар ұяшықтарға басады. 

Туған күні: үміткердің туу мерзімін келесі үлгіде жазасыз кк/аа/жж, бұл 

кк – күні, аа – айы, жж – туған жылының соңғы 4 саны. 

Мәртебесі: әрбір үміткердің емтиханда мәртебесі  болуы қажет. Емтихандарда 

барлық үміткерлер мектептен келген үміткерлер болып табылады. Ұяшықты 

басып, шыққан мәзірден S-ті таңдаңыз.  

Пән коды: ұяшыққа басыңыз, шыққан мәзірден пән нөмірін таңдаңыз 

(мысалы: 12GEOG). 

Пән атауы: пән атауын таңдаңыз (мысалы: GEOGRAPHY). 

Компонент коды: компонент кодын таңдаңыз (география пәні бойынша әрбір 

үміткерге емтихан үшін алдымен Paper 1, кейін Paper 2, одан кейін Paper 3). 

 

5. Өтініштің электрондық кестедегі формасын жіберу 

 

Кестені толтырғаннан кейін өз уақытында форманы келесі электрондық 

мекенжайға жіберу қажет info@cpi.nis.edu.kz  

 

6. Емтиханға тіркелгені туралы хабарлама 

 

mailto:info@cpi.nis.edu.kz
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 Өтініш ПӨО-на жіберіліп, өңделгеннен кейін Емтихан орталықтары әр 

үміткердің емтиханға тіркелгені туралы хабарламаны алады. Қабылдау туралы 

өтінішті алмайынша ПӨО өтінішті қабылдады деп есептелмейді. 

 Құжат шығарылғаннан кейін өтінішіңізге қандай да бір өзгертулер 

енгізілсе, ПӨО-ғы мәліметтері өзгертілген Емтиханға тіркелу хабарламасын 

қайта шығарады. Емтихан басталғаннан кейін ешқандай тіркелу туралы 

хабарлама Емтиханға жіберілмейді.  

 Емтиханға тіркелу хабарламасы әр үміткер үшін келесі мәліметтерден 

тұрады: 

• Емтихан орталығының нөмірі мен атауы, үміткердің аты мен нөмірі. 

• Үміткер туралы жеке мәлімет: туған күні және жынысы. 

• Үміткер тіркелген пәндердің толық тізімі, әрбір емтиханның басталу 

күні мен уақыты.  

Үміткердің тіркелу хабарламасын алған соң 2 күнтізбелік күн ішінде 

үміткермен бірге мәліметтерінің дұрыстығын тексеріңіз.  

Үміткерлер келесі мәліметтерге ерекше көңіл бөлулері керек: 

• Аты-жөні, тегі дұрыс жазылған ба? Бұл өте маңызды, себебі 

мәліметтер сертификатта көрсетіледі. 

• Туған күні мен жынысы дұрыс көрсетілген бе? 

• Бағалау тілі дұрыс көрсетілген бе? 

Егер тексеру кезінде қандай да бір қате табылса, тез арада ПӨО-на 

өзгерісті көрсетіп, үміткердің емтиханға жіберілуіне рұқсат қағазын алу туралы 

өтініш  жазу қажет. 

7. Өтінішке өзгертулер енгізу 

 

Үміткерлердің өтініштеріне өзгертулер енгізу формасын қолдана отырып, 

Емтихан орталығы өтініштерге түзетулер енгізеді. Енгізіліп жатқан өзгертулерді 

көріп отыру үшін Емтихан орталығы әр өзгертуге 1 форманы қолданып және 

формадағы күндер де солай толтырылып  жатқандығына  көз жеткізуі керек. 

Үміткердің  нөмері мен емтихан орталығының нөмірін, емтихан өткізілетін айы 

мен жылын міндетті түрде толтыру қажет. Қажеттілік кезінде үміткер үшін 

форманың басқа бөлімдері толтырылуы керек. Форманы толтырғаннан кейін 

басында көрсетілген осы 5-реттегі  электрондық мекенжайға жіберу керек. 

 

8. Өтініштерге өзгертулер енгізу формасы  

 

  Үміткердің өтінішіне өзгертулер енгізу формасын егер Емтихан 

орталығына жаңадан үміткер келген жағдайда ғана қолдануға болады. Үміткер 

өтінішіне өзгертулер енгізу формасындағы барлық секцияларды толық толтыру 

қажет.   

Үміткердің өтінішіндегі өзгертулер енгізу формасын, егер бір үміткер 

емтихан тапсырмайтын болса толтырмайды. Егер бір себептермен үміткер 

емтиханға қатыса алмайтын болса міндетті түрде ПӨО-на жеке ресми хат 

жазып, хатқа орталықтың нөмірін, үміткердің нөмірін, үміткердің атын және 

емтихандарға тіркелмеу себебін анықтап жазу керек.  
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9. Өтініш көшірмесінің формасын және үміткерлердің 

өтініштеріне өзгертулер енгізу формасын сақтау  

 

 Кейбір мәліметтер толтырылған өтініш формасында және үміткерлердің 

өтініштеріне өзгертулер енгізу формаларында үміткер туралы жеке ақпарат 

берілуі және құпия қаралуы тиіс. ПӨО-на тапсырылған форма көшірмесін, 

сервердегі қауіпсіз орында және IТ – әкімшіліктерінің резервтік серверлерінде 

олардың сақталғандығына көз жеткізіп барып сақтау ұсынылады.  

 



 
 

Назарбаев Зияткерлік мектептері  

оқушыларының оқу жетістіктерінің  

сыртқы жиынтық бағалауын  

ұйымдастыру мен өткізу туралы  

нұсқаулығына 

2-қосымша 

 

 

Ерекше жағдайлармен қамтамасыз ету 

 

 Туа біткен және жүре пайда болған аурулары бар екендігін (уақытша 

жұмысқа жарамсыз, мүгедектік) растайтын құжаттары бар, (дәрігерлік кеңес 

беру қорытындысы (одан әрі –ДКК), мекенжайы бойынша дәрігерлік-

әлеуметтік сараптама қорытындысы (одан әрі – ДӘС) немесе 

мамандандырылған медициналық мекемеден алынған анықтамасы) үміткерлер 

үшін ерекше жағдай ұйымдастырылады.     

 Ерекше жағдаймен қамтамасыз ету бойынша рәсімнің мақсаты – 

үміткерлердің өз жетістіктерін  мойындай алатындай барлық стандартталған 

бағалауға қажетсіз кедергілерді жою. Кейбір пәндер бойынша анық қолжетімді 

түрді қолдану мүмкін емес. Емтиханның әр компоненті үшін ерекше 

жағдайдағы анық түрін таңдап алуға болады.   

 

1. Емтихан орталықтарында ерекше жағдайларды ұйымдастыру 

принциптері 

 

1) Үміткерлердің барлық нәтижелері және сертификаттары, 

жетістіктерінің шынайы көрінісі болуы үшін барлық үміткерлер 

балдарды қою кестесіне сәйкес бағаланады.  

2) Ерекше жағдайларды ұйымдастыру бойынша үміткерлерді 

рәсімдеу  басқа үміткерлерге әділетсіз басымдық жасамаулары керек.  

3) Ерекше жағдайларды ұйымдастыру бойынша рәсімдеу 

бағалаудың құзіреттілігіне күмән келтірмеуі керек, сондықтан кейбір 

пәндер бойынша шектеу қойылады (мысалы, бағалау пәні оқу дағдысы 

болса, үміткерлерге емтиханда оқу құрылғыларын қолдануға болмайды).  

4) Ерекше жағдайларды ұйымдастыру бойынша өтінішке шешім 

қабылдау кезінде Емтихан орталықтары үміткерлердің күнделікті білім 

алу әдістерін қарауы және емтихан кезінде ерекше жағдайларды 

ұйымдастыруы бойынша мүмкіндігі туралы ПӨО-мен кеңесуі керек.   

5) ПӨО үміткерді ерекше жағдаймен қамтамасыз етуді рәсімдеуге 

сәйкестігін, егер «ия» болса, онда үміткердің қажетін анықтау жөнінде ерекше 

жағдайдың қандай түрлері ұсынылатынын анықтауы керек.  

 

 

 

2. Емтихан орталықтарына өтініштер беру 
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1) Әр үміткер үшін «Ерекше жағдаймен қамтамасыз ету  

формасын» толтыру.  

2) Өтінішке құжаттарын растайтын (ДКК қорытындысын, ДӘС 

қорытындысын немесе мамандандырылған медициналық мекемеден 

алынған анықтамасын) қоса тіркеу.  

3) Барлық өтініштер жеке негізде қарастырылады.  

4) Үміткер үшін ерекше жағдайды қолдау шешімін 

ұйымдастыруды ПӨО басшысы қабылдайды.  

 

3. Ерекше жағдайлар түрлері 

 

 Үміткерге ерекше жағдайды ұйымдастыруға бірнеше рет рұқсат сұрауына 

болады.  

  Қосымша уақыт: әрбір үміткерге емтиханды аяқтауға берілетін 

қосымша уақыт 25 % -ға дейін.  

  Оқып берушінің көмегі: үміткер үшін сұрақтарды оқитын жауапты 

адам. 

  Жазып берушінің көмегі: үміткер үшін оның жауаптарын жазатын 

жауапты адам. 

  Транскрипт: үміткердің қатысуынсыз емтиханнан кейін үміткердің 

жауап парағының көшірмесі. 

  Еске түсіруші: үміткердің қасында тапсырмаға, сұрақтарға жауап беруге 

көңіл аудартып отыратын жауапты адам.  

  Бақыланатын демалыс үзілісі: үміткердің демалуы үшін емтиханды 

тоқтату. Бұл емтихан уақытына кірмейді.  

  Практикалық ассистент: үміткердің нұсқаулығы бойынша практикалық 

жұмысты орындайтын жауапты адам.   

  Жеке кезекшілік: басқа үміткерлердің мазасын алмау мақсатында бөлек 

аудиторияда, үміткерге кезекшімен бірге қолжетімді жағдай 

ұйымдастырылады.  

  Дауыстап оқу: үміткерге емтихан жұмысының сұрақтарын дауыстап 

оқуға рұқсат беріледі. Ол үшін бөлек кезекшілік талап етіледі. 

  Үлкейткіш әйнекті (лупаны) қолдану: визуалды қабылдау 

қиындықтары ескеріліп, үміткерге үлкейткіш әйнекті пайдалануға рұқсат 

етіледі. 

  Түстердің атауы: түсті айыра алмайтын үміткерлер кезекшіден түстердің 

атауларын сұрауына болады. 

 

3.1. Қосымша уақыт 

 

1) ПӨО-ның келісімінсіз үміткерге қосымша уақыт беруге тыйым 

салынады. 

2)  «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ басқармасының 2017 

жылдың 14 желтоқсандағы шешімімен алынып тасталды (№65 хаттама). 
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3) Үміткерлердің көпшілігіне қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін 

шамамен қосымша уақыттың 25 %-ы жеткілікті. Қосымша уақыттың саны 

үміткердің емтиханды аяқтау деңгейіне ықпалын тигізуі керек. 

4) «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ басқармасының 2017 

жылдың 14 желтоқсандағы шешімімен алынып тасталды (№65 хаттама). 

5) «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ басқармасының 2017 

жылдың 14 желтоқсандағы шешімімен алынып тасталды (№65 хаттама). 

 

3.2 Оқып берушінің көмегін қолдану 

 

1) ПӨО-ның келісімінсіз үміткерге оқып берушінің көмегін қолдануға 

тыйым салынады.  

2) ПӨО келесі жағдайларда ғана тиісті көмек көрсетеді: 

• көру қабілетінің уақытша бұзылуы немесе көрмеуі жағдайында; 

• егер оқу дағдысы (сөз айту дұрыстығы, жылдамдығы, түсінуі) мектеп 

психологымен тексерілген болса, (мысалы, логопед) мамандармен және 

оқып берушінің көмегін қолдану қажеттігі расталса;   

3) егер емтихан тапсыру үміткердің ана тілінде емес деген өтініш 

берілсе, үміткер үшін оқитын адамды беруге рұқсат етілмейді; 

4) үміткер үшін оқитын адамның көмегі оқылым қабілеті тексерілетін 

бірде-бір емтиханда рұқсат етілмейді, оның орнына, оқуға арналған 

құрылғыға рұқсат етілген үміткерге қосымша уақыт беріледі;   

5) Емтихан орталығының басшысы емтиханның өткізілуін жүзеге 

асырушы оқитын адамды тағайындайды. Ол Емтихан орталығының 

мұғалімдерінің арасынан болуы керек. Үміткердің пән мұғалімі, 

туыстары, достары және құрбылары емтихан материалын оқитын адам 

бола алмайды; 

6)  Үміткер өзіне тағайындалған оқитын адаммен, басқа үміткерлерді 

мазаламау үшін, бөлек аудиторияда отырады. Оқитын адам кезекшілікті 

атқара алмайды, кезекші басқа адам болады.   

 

 Оқып беруші: 

1) жаза алмайды, алайда, егер үміткердің мұндай қолжетімділікке 

рұқсаты болса, оқитын адам жаза да, оқи да алады; 

2) үміткердің сұрақ пен жауапты жазуына байланысты қажет болғанша 

оқуы тиіс; 

3) ешқандай сөздің мағынасын ашуына болмайды; 

4) ешқандай белгіні түсіндірмейді (егер 22 деп келсе, екінің екінші 

дәрежесі деп көрсетпей, тек белгі ретінде көрсетеді немесе сипаттамасын 

ғана береді); 

5) үміткерге қандай сұраққа жауап беру қажеттігін, қашан келесі сұраққа 

көшетінін немесе сұрақтардың жауаптарының ретін айтпайды; 

6) цифрмен берілген сандарды оқиды (мысалы, 252 дегенді «екі жүз елу 

екі», бірақ алдын ала оны көрсету керек. Ескеретін жағдай тек 
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тапсырмада санды сөзбен жазу қажеттілігі болса (мысалы, «3675 сөзбен 

жаз»); 

7) сұрақ кітапшасындағы сөздің әріптерін ежелеп оқуға болады. Басқа 

жағдайда әріптерін бөліп, ежелеп оқуына болмайды. 

 

 

3.3 Жазып берушінің көмегін қолдану 

 

1) ПӨО келісімінсіз үміткерге жазып берушінің көмегін қолдануға тыйым 

салынады.   

2) ПӨО кейбір пәндер бойынша түрлі себептермен жаза алмайтын 

үміткерлерге емтихан тапсырмаларын жазатын адам беруі мүмкін. 

Үміткер үшін жазатын адамның көмегі келесі жағдайларда беріледі:  

• басқа адамдарға жазуын түсіну мүмкін емес;  

• жазу жылдамдығы жас ерекшелігіне сәйкес орташа деңгейден төмен 

(минутына бір сөз) немесе қосымша уақыт берілсе де жазуға 

үлгермейтіндей өте баяу; 

• жұмысқа тұрақты жарамсыздық немесе жақында алған жарақаты. 

3) Егер жазылым дағдысы тексерілетін болса, үміткер сөздердің жазылуы 

мен тыныс белгісін айтып отыруы керек. Жазылымның жүргізілуі 

үміткерге айтылған сөздерді/жазылған мәтінді тыңдауына көмектеседі. 

Жауаптан кейін жазылымды қайта қосып тыңдап, үміткер сөздердің 

жазылуын нақты жазуға мүмкіндік алады. Мұндай жағдайда шамамен 

қосымша 100 % уақыт қажет болуы мүмкін.  

4) Емтихан орталығының басшысы емтиханның өткізілуін жүзеге асырушы 

жазатын адамды тағайындайды. Ол Емтихан орталығының 

мұғалімдерінің арасынан болуы керек. Үміткердің пән мұғалімі, 

туыстары, достары және құрбылары емтихан материалын жазатын адам 

бола алмайды;  

5) Үміткер, өзіне тағайындалған жазатын адаммен бірге басқа 

үміткерлерді мазаламау үшін, бөлек аудиторияда отырады. Жазатын адам 

кезекшілікті қоса атқара алмайтындықтан кезекші басқа адам болады.    

 

 Жазып беруші: 

1) үміткердің айтқан сөздерін мұқият жазады. 

2) оқымайды, бірақ үміткердің осындай көмекке рұқсаты болса, жазатын 

адам жаза да оқи да алады.  

3) үміткердің қалауы бойынша жазылғанды оқуға болады, алайда 

жазылғандар бойынша өз пікірін айтуына болмайды.   

4) үміткердің нұсқаулығы бойынша диаграмма, график, карта салуына 

немесе қосуына болады. 

5) үміткердің жауабы толық болмаған жағдайда оған көмек беріп, бағыт 

беруіне болмайды.   

6) үміткерге қай сұраққа жауап беретінін, келесі сұраққа қашан 

көшетінін немесе сұрақтардың жауаптар ретін айтуға болмайды.    
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3.4 Жауап транскриптін шығару 

 

1) ПӨО-ның келісімінсіз транскрипт құруға тыйым салынады. 

2) Емтихан орталығы үміткердің жазуы түсініксіз немесе оқуға қиындық 

келтірген жағдайда емтихан қабылдаушы жауапты нақтылауы үшін 

транскрипт беруіне болады. 

3) Транскрипт - бөлек буклетке көшірілген толық көшірме немесе тек 

нақтылауға қажет болатын жерлердің жартылай көшірмесі. Бұл жағдайда 

жұмыстың түпнұсқасының көшірмесін жасап, үстіне сөздерді қара немесе 

көк түсті сиямен жазуға болады (қызыл, жасыл, күлгін түсті сия немесе 

қарындашпен жазуға болмайды) Көшірмені А3 көлеміне үлкейткен 

дұрыс.  

4) Транскрипт емтихан біткен соң бірден қауіпсіз жағдайда шығарылады. 

Үміткер бұл үдеріске қатыспауы тиіс. 

5) Аталған пәннен сабақ бермейтін мұғалім, үміткердің жазуымен таныс 

және түсінетін болса жұмыстың көшірмесін беруі тиіс.   

6) Транскрипт үміткердің жауабын сөзбе-сөз көшірмесін жасауы керек. 

7) Транскрипті жазу ПӨО-на емтихан жұмыстарын жіберуді кешіктірмеуі 

тиіс. Емтихан жұмыстары салынатын қораптарда ешқандай басқа артық 

ақпарат болмауы қажет. 

 

3.5 Еске түсірушінің көмегі 

 

1) ПӨО үміткерге еске түсірушінің көмегін келесі жағдайларда рұқсат 

етеді: 

• зейінінде қиындығы бар; 

• зейініне әсер ететін неврологиялық және танымдық ауытқулары бар;  

• уақытты сезу қабілеті жоқ; 

• бір ойға қайта келе беретін синдромы бар, келесі тапсырмаға көше 

алмай, бір сұрақта тоқтап қалатын үміткер. 

2)  Еске түсірушіні Емтихан орталығының директоры тағайындайды. Ол 

Емтихан орталығының мұғалімі болу керек. Үміткердің пән мұғалімі, 

туыстары, достары және құрбылары еске түсіруші адам бола алмайды. 

Еске түсіруші адам үміткермен таныс болуы қажет, себебі ол үміткерге 

көмектің қашан қажет болатынын көріп отырады.  

 

Еске түсіруші: 

1) Үміткердің ассистенті немесе оқып және жазып берушісі ретінде бола 

алмайды, егер ПӨО-ның рұқсаты болса, онда осы қызметтерді көрсетуіне 

болады. 

2) Үміткермен әңгімелесіп, көмек немесе бағыт беруіне болмайды.  

3) Үміткердің көңілін өзіне қаратуына, атын атап шақыруына, үстелді 

соғып немесе үміткердің қолынан қағуына, сонымен қатар нұсқаулық 

карточкасын қолдануына болады. Бұл жағдайда еске түсірушіні қолдану 
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қажет екендігіне көз жеткізіп барлық карточкаларды ПӨО-на жіберу 

керек.  

4) үміткерге қай сұраққа жауап беру қажеттігін, келесі сұраққа қашан 

көшу керектігін (тек үміткер бір сұраққа жауап беруді аяқтамай, зейіні 

шашырап кетсе), сұрақ жауаптарының ретін айтуына болмайды. 

 

3.6 Бақылау кезіндегі үзілістер 

  

1) ПӨО-ның рұқсатымен үзілістер кезіндегі бақылауға үнемі 

немесе уақытша еңбекке жарамсыз үміткерлер құқылы. 

2) Бақылау кезіндегі үзілістерді емтихан жүріп жатқан 

аудиторияда/аудиториядан тыс жасауға болады. Үзіліс уақыты емтиханға 

берілген уақыттан бөлек болмауы керек.  

 

3.7 Практикалық емтихан кезіндегі ассистенттер көмегі  

 

1) ПӨО-ның рұқсатымен тапсырманың практикалық бөлімін өз бетінше 

орындауға физикалық мүмкіндіктері төмен үміткерлер үшін практикалық 

ассистентті қатыстыруға болады.  

2) Ассистент үміткер үшін сызғыш ұстап тұруға немесе емтиханның 

жазба бөлімінде беттерді ауыстырып тұруына болады. Емтиханның 

практикалық бөлімінде ол сұйықтықты құйып немесе сынауықты ұстап 

тұра алады.  

 

  Ассистент: 

• үміткердің қауіпсіз жерде екеніне көз жеткізуге; 

• оның нұсқауы бойынша үміткердің бақылауын жазуға;  

• барлық практикалық емтихан тапсырмаларын немесе бөлімін 

үміткердің нұсқауымен сақтай отырып жүзеге асыруға міндетті. 

3) Үміткердің физикалық қабілеті бағаланатын пәнге арналған 

емтихандарға ассистенттің қатысуына тыйым салынады. 

4) Емтихант орталығының басшысы үміткермен таныс және барлық талап 

етілген тапсырмаларды қабілетті орындай алатын ассистенттің 

қатысуымен қамтамасыз етеді. Үміткердің өзін оқытқан пән мұғалімі, 

туысы, досы немесе құрбысы ассистент бола алмайды. 

5) Басқа үміткерлерге кедергі жасамас үшін ассистент пен үміткерге жеке 

аудиторияда бақылаушы қажет болуы мүмкін. Практикалық емтихан 

бойынша ассистент кезекшілік міндетін қоса атқара алмайтындықтан, 

үміткер үшін міндетті түрде жеке кезекші керек.   

6) Ассистент  жазып немесе оқып беруші емес, егер үміткердің рұқсаты 

болса, онда ол оқып және жазып бере алады. 

  Ассистентке: 

• ақпараттарды талдауға немесе сұрақтарға жауап беруге көмектесуге; 

• үміткердің жауаптарына түсінік беруге;  

• тапсырма аяқталып қалғанда көмектесуге немесе көрсетуге;  
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• сұраққа қандай ретпен жауап беруге болатыны жөнінде үміткермен  

сөйлесуге болмайды;  

• егер ол қауіпті болмаса үміткердің сұрағанын ұқыпты орындауы қажет.  

 

3.8 Жеке кезекшілік 

 

1) ПӨО-ның рұқсатымен үміткерлерді жеке бақылау үшін өткізіледі. 

2) егер үміткерге медициналық көмек және ол басқаларға кедергі 

жасайтындай жағдай болса үміткер емтиханды жеке кезекшімен тапсыра 

алады.  

3) Әрқашан емтихан өткізудің барлық нұсқаулығын қадағалау қажет.    

 

3.9 Дауыстап оқу 

 

1) ПӨО-ның рұқсатымен дауыстап оқуға болады.   

2) Егер үміткерге дауыстап оқуға рұқсат берілсе, онда ол емтиханды жеке 

аудиторияда тапсырады. Бұл жағдайда үміткерге жеке кезекшілікті 

ұйымдастыру қажет. 

 

3.10 Үлкейткіш әйнекті қолдану (лупа) 

 

1) ПӨО-ның рұқсатымен үлкейткіш шыны әйнекті (лупаны) қолдануға 

рұқсат беріледі. 

2) Көру қабілеттері төмендеген немесе нашар көретін үміткерлерге 

үлкейткіш әйнекті (лупаны)/үлкейтіп көрсететін құралды 

пайдалануларына болады. 

  

3.11 Түстердің атауы 

 

1) ПӨО-ның рұқсатымен түстерді белгілеуді қолдануға рұқсат беріледі.  

2) Түстерді ажырата алмайтын үміткерлерге, түстердің атын атап, 

көмектесуіне рұқсат етіледі. Бірақ кезекшілердің  тағы басқа қосымша 

ақпараттарды беруіне болмайды. Егер үміткер түрлі түсті диаграмманы 

қолданып жүрген болса, оған жазба және практикалық емтихандарда да 

сол диаграмманы қолдануына болады. 

 

 
Ерекше жағдаймен қамтамасыз ету формасы  

Толтырар алдында төменде көрсетілген нұсқауды оқыңыз. 

 

Емтихан 

орталығының 

нөмірі 

     

Емтихан 

орталығының 

атауы 

 

 

Үміткердің 

нөмірі 
    

 Үміткердің (тегі, 

аты, әкесінің аты) 
 



8 
 

 

Емтихандар 

сериясы  

(мысалы, Мамыр 

2016) 

 

 

 

Қолжетім рәсімі қолданылатын емтихандарды төменге тіркеп жазыңыздар:   

 

Өтініш үшін негіздеме: 

 

 

Ұсынылатын ерекше жағдайларға -өтінеміз, белгілеңіз(ᴠ)  

 

Үміткердің күнделікті жұмысының жағдайын сипаттау: 

Пән аты Пән коды Компонент(-тер) код(-тары)  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 Қосымша уақыт  Практикалық  ассистент  

 
 

% 

Қосымша уақыт (пайызбен 

көрсетіңіз) 
 Жеке кезекшілік 

 Оқып беруші көмегі  Дауыстап оқу 

 Жазып беруші көмегі  Үлкейткіш әйнек (лупа) қолдану  

 Транскрипт  Түстер атауы 

 Еске түсіруші  Тағы басқа (өтінемін,көрсетіңіз) 

 Үзіліс кезіндегі бақылау   
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Сіз растауды тіркедіңіз бе?   Ия____        Жоқ ____ 

Мен баяндалған есеп ақпаратымның дұрыстығын растаймын. 

(Орталық 

басшысының) қолы 
 Күні    

Тегі, аты, 

әкесінің 

аты 

 

 

Есепті толтыру формасы бойынша нұсқаулық  

• Әр үміткер үшін есеп формасы жеке толтырылады.  

• Ерекше жағдай сұралатын үміткерлер үшін барлық емтихандарды жазып шығыңыз.  

•  «Өтініш үшін негіздеме» бағанына ұйымдастырылатын ерекше жағдай өтінішін беру 

үшін барлық себептерді  толық енгізіңіз. Мысалы, қолы сынған немесе оқуда қиындық 

туындаған т.б. Осы бөлімде  қаралатын барлық ақпараттарды енгізулеріңізді өтінеміз. 

• Үміткерлер үшін сұралатын «Ұсынылатын ерекше жағдайлар» бөлімінде шарт 

міндеттерін «қанат белгісімен» белгілеңіз.  

• Үміткерлердің күнделікті жұмыстарының жағдайын сипаттау: 

Үміткерлер үшін бағалау бойынша оның күнделікті қалай жұмыс істейтінін және сабақта 

қандай қолдау көрсетілетінін, басқа өткізілетін жұмыстарын толығымен сипаттауды 

өтінеміз.  

• Дәлелдеу ретінде (дәрігерлік кеңес беру қорытындысы (одан әрі – ДКК), мекенжайы 

бойынша дәрігерлік-әлеуметтік сараптама қорытындысы (одан әрі – ДӘС) немесе 

мамандандырылған медициналық мекемеден алынған анықтаманы)  куәландыратын 

құжатты тіркеңіз. 

Белгіленген уақытқа дейін ұйымдастырылған ерекше жағдайлар өтінішін жіберулеріңізді 

өтінеміз.  



 
 

Назарбаев Зияткерлік мектептері  

оқушыларының оқу жетістіктерінің  

сыртқы жиынтық бағалауын  

ұйымдастыру мен өткізу туралы  

нұсқаулығына 

3-қосымша 

 

МҮДДЕЛІЛІК ТУРАЛЫ ДЕКЛАРАЦИЯ  

 

 
Мүдделі қызметкер  

 

_______________________________________ 
(тегі, аты, әкесінің аты) 

 

Атқаратын қызметі  1._______________________________________________ 
              (ДББҰ орталық аппараты; филиал – заңды)  

_______________________________________________________ 

   (филиал атауы; еншілес ұйым – заңды)  

_______________________________________________________  

                       (еншілес ұйым атауы) 

2. _______________________________________________ 
(атқаратын қызметі) 

 
 

Мүдде негізі 1. Назарбаев Зияткерлік мектебіне түсу –  

Назарбаев Зияткерлік мектебінде оқу –  

 
 

 

Үміткер/Оқушы  

 

1. ____________________________________________, 
(Назарбаев Зияткерлік мектебінің атауы) 

 Сыныпқа түсуге үміткердің ________________ 

________________________________________________ 

(тегі, аты, әкесінің аты, туған жылы)  

2. ____________________________________________, 

(тегі, аты, әкесінің аты, туған жылы) 

_______________________________________________ 
(Назарбаев Зияткерлік мектебінің атауы) 

___________________________ сынып оқушысы 

 

Өзара байланыс 1. _________________________________ үміткермен 
                         (туыстық қатынасы қызы, ұлы, немересі) 

________________________________________________ 
(жиені және т.б.; досының, танысының өтінішімен) 

2. _________________________________ оқушымен 
                                     (туыстық қатынасы қызы, ұлы, немересі) 
_________________________________________________ 

(жиені және т.б.; досының, танысының өтінішімен) 

 

 Осы Мүдделілік туралы Декларацияға қол қоя отырып, Қызметкер ДББҰ 

этикалық кодексімен танысқанын растайды және Назарбаев Зияткерлік 

мектебіне түсуге Үміткердің/Оқушының оқуы барысында белгілі бір 

артықшылықтарды, жеңілдіктерді немесе т.б. белгілеуде өзінің қызметтік 

жағдайын пайдаланбауға жауапты. 
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________________ 

(күні) 

                                                         

                                                        __________________________________ 

                                                      (мүдделі қызметкердің қолы) 



 
 

Назарбаев Зияткерлік мектептері  

оқушыларының оқу жетістіктерінің  

сыртқы жиынтық бағалауын  

ұйымдастыру мен өткізу туралы  

нұсқаулығына 

4-қосымша 

 

Емтихан материалдарын қабылдап алу актісі 

ДББҰ «Назарбаев Зияткерлік мектептері» «Педагогикалық өлшеулер 

орталығы» филиалы 2015-2016 оқу жылында оқушылардың сыртқы жиынтық 

бағалауын өткізуге байланысты үміткерлерді тіркеу журналдарын, сыртқы 

жиынтық бағалау емтихан материалдарын   жіберді, ал № ___Емтихан 

орталығы қабылдап алды.  

Емтихан орталығының басшысы емтихан материалдары бар қорапты 

жалпы саны дана_____________________(санмен және жазбаша) почта байланысы 

қызметкерінен ___________________________ (Тегі, аты, әкесінің аты.) «Назарбаев 

Зияткерлік мектептері» филиалы _____сағат _____ минут жергілікті уақытпен, 

қала __________________(қабылдап алу орынын көрсету)  қабылдап алды.  
                                                              

 

Барлық қораптар саны __________дана, сырты зақымдалмаған. 

Емтихан материалдарын қабылдап алу үдерісі фотоға және бейнекамераға 

түсірілді. 

 
 

Тапсырды                Қабылдады 

ПӨО өкілі                                  Емтихан орталығының басшысы 

____________________                             ______________________ 
            (Аты-жөні,қолы)                                                          (Аты-жөні,қолы) 

       

Күні _______________                              Күні________________ 

 

 

 

Емтихан әкімшісі 

_______________________ 

  (Аты-жөні,қолы) 

Күні_________________ 
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Назарбаев Зияткерлік мектептері  

оқушыларының оқу жетістіктерінің  

сыртқы жиынтық бағалауын  

ұйымдастыру мен өткізу туралы  

нұсқаулығына 

5-қосымша 

 

«Қораптағы емтихан материалдарын ашу туралы»  

актісі 

Қала: __________  

Емтихан орталығы: ___________ 

Кабинет: ______ 

Ашу күні: ________ 20__  жылы    

Ашу уақыты: ____сағат ____ минут 

 

Қораптар мазмұны: 

 
№ 

р/н 

Пәндер атауы Пакеттер саны 

 

Жіберілді   Қабылданды  

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

 

 

Қорап мазмұны сәйкес. 

 

 

Емтихан орталығының басшысы:                            

_________________________________________________ 
(Аты-жөні,қолы) 

Емтихан әкімшілігі:  

_________________________________________________ 
(Аты-жөні,қолы) 

 

 



 
 

Назарбаев Зияткерлік мектептері  

оқушыларының оқу жетістіктерінің  

сыртқы жиынтық бағалауын  

ұйымдастыру мен өткізу туралы  

нұсқаулығына 

5-1 қосымша 

Үлгі 

 

 



 
 

Назарбаев Зияткерлік мектептері  

оқушыларының оқу жетістіктерінің  

сыртқы жиынтық бағалауын  

ұйымдастыру мен өткізу туралы  

нұсқаулығына 

6-қосымша  
 

«Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ филиалдарында емтихан 

материалдарын қауіпсіз сақтауға арналған кабинеттерді жабдықтаудың 

талаптары 

Емтихан материалдарын қауіпсіз жағдайда сақтауға арналған 

кабинеттерде төмендегі жабдықтар болуы керек:  

1. Емтихан материалдарының құпиялығын сақтау үшін төмендегілер: 

1) аумағы 15-20 шаршы метр; 

2) кабинеттің жоғарғы қабатта орналасқаны дұрыс; 

3) бөлменің едені, төбесі, қабырғасы монолиттен 

жасалған;  

4) Емтихан орталығының шектеулі қызметкерлері кіретін 

сенімді және жабық бөлме;  

5)  тәулік бойы бақылау үшін ішкі және сыртқы 

бейнекамерамен жабдықтау; 

6) материалдарды сақтауға арналған металл шкафтардың 

болуы керек. 

2. Кабинетте төмендегідей сипаттамалары бар 1 металл шкаф 

: 

1) өлшемі 85х186х50 см (Ш*В*Г); 

2) еденге және/немесе қабырғаға анкермен бекітілген;  

3) жылжымайтын;  

4) құлыппен жабылатын;  

5) екі жақты есік; 

6) есікті 180 градусқа дейін ашуға болатындай сыртқы 

ілмек; 

7) биіктігі реттеуге келетін, төртеуден кем емес сөрелер; 

8) кілті бар құлыптармен жабдықталған болуы керек. 

3. Кабинеттің есігі: 

1) мықты;  

2) қапталған;  

3) есіктің мықты ілмектерімен жабдықталған болу керек. 

4. Кабинетте ішкі және сыртқы терезелер болмауы керек. Терезе болған 

жағдайда:  

1) терезеде темір тор болуы керек, немесе  

2) кабинетті тәулік бойы сигнал беру жабдығымен 

жабдықтау керек. 
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5. Жұмыстар мен құпия емтихан материалдары сақталатын металл 

шкафқа және кабинетке, тек өкілетті тұлғалардың кіруіне рұқсаты бар 

( Емтихан орталығының басшысы және емтихан әкімшісі); 

6. Металл шкафтың және кабинеттің кілттері ешкімнің қолы жетпейтін 

қауіпсіз жерде сақталуы керек. 

7. ПӨО-ның кабинеттері балдарды қою және бағалау рәсімін өткізу үшін 

келесі талаптарға сәйкес болуы керек: 

1) ауданы 15-20 шаршы метр; 

2) бөлменің едені, төбесі, қабырғасы монолиттен 

жасалған; 

3) шектеулі қызметкерлер кіретін нық бекітіліп қойылған 

бөлме; 

4) бөлменің жоғарғы қабатта орналасқаны дұрыс; 

5) тәулік бойы бақылау үшін ішкі бейне камерамен 

жабдықталған; 

6) емтихан материалдарын сақтау үшін металл 

шкафтардың болуы. 

8. Компьютері бар 1 кабинетте оқушылардың нәтижелерін, электрондық 

базаға енгізу үшін, келесі талаптарға сәйкес болуы керек: 

1) ауданы - 15-20 шаршы метр; 

2) бөлменің едені, төбесі, қабырғасы монолиттен 

жасалған; 

3)  жоғарғы қабатта орналасқаны дұрыс; 

4) шектеулі қызметкерлер кіретін бекітіліп қойылған 

бөлме; 

5) тәулік бойы бақылау үшін ішкі бейне камерамен 

жабдықталған; 

6) емтихан материалдарын сақтау үшін металл 

шкафтардың болуы. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Назарбаев Зияткерлік мектептері  

оқушыларының оқу жетістіктерінің  

сыртқы жиынтық бағалауын  

ұйымдастыру мен өткізу туралы  

нұсқаулығына 

7-қосымша 

 

Емтихан материалдары салынған буманың ашылғаны немесе 

зақымдануы туралы есептің формасы 

 

Форманы толтырар алдында төменде көрсетілген нұсқауды оқыңыз.  

 

Емтихан 

орталығының 

нөмірі  

 

     

Емтихан 

орталығының 

атауы  

 

 

 

Есеп ұсынылды:  

аты-жөні  
 

Есеп 

ұсынылды: 

Қызметі  

 

 

 

Емтихан 

сериясы  

(мысалы, Мамыр 

2016)  
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Емтихан орталығының есебі (жазбаны дайындау бойынша осы бағандағы 

«Нұсқауды» қараңыз).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Бумада зақымдану бар ма?  

Егер «Иә» жауабы болса, 2-сұраққа өтіңіз, «Жоқ» 

жауабы болса 3-сұраққа өтіңіз.  

 

Иә  

Жоқ  

 

2. Буманың фотосуретін қоса тіркедіңіз бе?  

 

 

Иә 

Жоқ  

 

3. Бума ашылған/зақымданған жағдайда буманың 

мазмұнын қарауға Сіздің рұқсатыңыз бар ма?  

Егер «Иә» жауабы болса, 4-сұраққа өтіңіз, «Жоқ» 

жауабы болса 5-сұраққа өтіңіз. 

 

Иә  

Жоқ  

 

4. Бумада көрсетілген сұрақ кітапшалардың саны 

түгел ме?  

 

Иә  

Жоқ  

Пән/ 

компонент 

коды  

 

    

 /       Пән 

атауы  

 

 

 

 

Пән/ 

компонент 

коды  

 

    

 /       Пән 

атауы  

 
 

 

Пән/ 

компонент 

коды  

 

    

 /       Пән 

атауы  

 

 

 

 

Пән/ 

компонент 

коды  

 

    

 /       Пән 

атауы  
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5. Нұсқауға сәйкес сұрақ кітапшалары салынған 

буманың келесі бетін қайта жапсырдыңыз ба?  

 

 

Иә  

Жоқ  

 

Аты-жөні,    қолы,   Емтихан орталығының басшысы   

__________________________________________________ 

 

Аты-жөні,    қолы,   Емтихан  әкімшісі 

___________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Аталған сұрақ кітапшалары салынған буманың қайта жапсырылғанын және осы 

форманың келесі беттегі нұсқауға сәйкес қорғалғанын растау үшін қол 

қоюыңызды өтінеміз.  

 

Қайтару формасы  

 

Осы форманы ПӨО қайтарыңыз [ info@cpi.nis.edu.kz] 

 

*Ескерту: (бұл форма емтиханның сұрақ кітапшалары салынған бума қателесіп 

ашылған жағдайда толтырылады)  

 

Нұсқаулар  

 

Осы форманы толтыру және Сіздің міндеттеріңіз 

 

• Егер Сіз сұрақ кітапшалары салынған буманы ашылған немесе 

зақымданған жағдайда алсаңыз, осы форманы толтыруыңызды өтінеміз.  

• «Орталық есебі» бағанына төмендегілерді толық жазыңыз:  

- зақымданғанын кім көрді немесе буманың ашылу дерегі қандай;  

- оны қашан білдіңіз;  

- буманың ашылуы немесе зақымдануы қалай орын алды (егер белгілі 

болса);  

- бума қайда сақталды және ол бөлмеге кіруге кімнің рұқсаты болды.  

• Ашылған немесе зақымданған буманың фотосуретін көрсетіңіз. 

Фотосуретте зақымданудың барлық қырлары буманың барлық 

құлақшасымен (немесе ашылу дерегі) көрінетініне көз жеткізіңіз. Сіз 

Күні  

(кк/аа/жж) 

 

mailto:info@cpi.nis.edu.kz
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буманың жапсырылған, қол қойылған фотосуретін қоса жібергеніңізге 

(буманы қайта жапсыру бойынша рәсімдеуді қараңыз) көз жеткізіңіз.  

• Егер емтихан басталмаған болса төменде көрсетілген буманы қайта 

жапсыру бойынша рәсімдеуді қадағалаңыз.  

• Құпия материалдарды сақтау қауіпсіздігін Сіз қамтамасыз етуіңіз қажет.  

Егер бумадағы сұрақ кітапшаларын  алуға мүмкіндік бар болып ашылған 

немесе зақымданған жағдайда ғана буманы ашып тексеру қажет екендігін 

есіңізде сақтаңыз.  

 

Буманы қайта жапсыру бойынша рәсімдеу  

Ашылған немесе зақымданған бумадағы сұрақ кітапшаларының түгелдей 

сақталуы үшін емтихан орталығының әкімшісі Емтихан орталығының 

басшысының қатысуымен әр буманы қайта жапсыру үшін төменде көрсетілген 

рәсімдеу нұсқауын қолдануы тиіс:  

1. Жоғарыда жазылғандай буманың зақымданғанын/ашылған дәлелін 

фотосуретке түсіріңіз.  

2. Зақымданған буманы қайта жапсыруға тырыспаңыз. Оның орнына әр 

зақымданған буманы үлкен конвертке (немесе үлкен бумаға) сиғызыңыз.  

3. Конвертке өткізілетін емтиханға сәйкес күні мен уақытын компонент және 

пәннің дұрыс кодын көрсетіп, «Сұрақ кітапшалары» деп жазыңыз.  

4. Буманы немесе конвертті жапсырыңыз.  

5. Емтихан орталығының әкімшісі  мен Емтихан орталығының басшысы екеуі 

де буманы қайта жапсыруға куә болғанын көрсетіп, мөрдің үстінен қол қоюы 

тиіс.  

6. Қойылған қолдың қорғанышы үшін үстінен ашық түсті лента 

жабыстырыңыз. Скотч пайдаланбаңыз.  

7. Жоғарыда жазылғандай жаңа мөр мен қойылған қолдарды фотосуретке 

түсіріңіз.  

8. Сұрақ кітапшалары салынған буманы қауіпсіз орында сақтаңыз.  
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Назарбаев Зияткерлік мектептері  

оқушыларының оқу жетістіктерінің  

сыртқы жиынтық бағалауын  

ұйымдастыру мен өткізу туралы  

нұсқаулығына 

8-қосымша 

 

«Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ басқармасының 2017 жылдың 

14 желтоқсандағы шешімімен алынып тасталды (№65 хаттама). 
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Назарбаев Зияткерлік мектептері  

оқушыларының оқу жетістіктерінің  

сыртқы жиынтық бағалауын  

ұйымдастыру мен өткізу туралы  

нұсқаулығына 

9-қосымша 

Үміткерлерге арналған жадынама 

 

Сіздер емтихан тапсырар алдында ережемен танысып алуларыңыз керек.  

 

1. Сіздер емтиханға өз уақытында немесе бөгде заттардың бар-жоғын тексерту 

үшін талап еткен уақытта келуге тиіссіздер.  

2. Сіздер өздеріңізбен бірге жеке тұлғаларыңызды куәландыратын 

құжаттарыңызды алып келуге тиіссіздер.  

3. Сіздер емтиханға қажетті құралдардың барлығын, мысалы, қаламсап, 

қарындаш, сызғыштарды өздеріңізбен бірге алып келуге тиіссіздер.  

4. Егер рұқсат етілген жағдайда сіздер калькуляторды қолдана аласыздар. 

Сіздер басқа құралдардағы калькулятордың қызметін пайдалана алмайсыздар.  

5.Сіздер аудитория кезекшісінің нұсқауын тыңдап, орындауларыңыз керек 

және сұрақ туындаған жағдайды кезекшіден сұраңыз.  

6. Сіздерге басқа үміткердің орнына емтихан тапсыруға болмайды. 

7. Сіздер емтихан басталар алдында, емтихан үстінде, емтихан аяқталған соң да 

ережеге сәйкес емес нәрселермен айналыспауларыңыз керек: сөйлесу, басқа 

орынға отыру, емтихан материалдарымен ауысу, көшіру, аудиторияға 

шпаргалканы, оқулықтар мен басқа әдебиеттерді алып кіріп қолдану.  

8. Сіздер емтихан залына кіргеннен кейін сөйлеуге немесе басқа үміткерлермен 

сөйлесуге, басқаларға кедергі жасауға тиіс емессіздер.  

9. Сіздерге емтиханда тыйым салынған заттарды қолдануға болмайды: 

калькулятор қабы; анықтама материалдары; сөмкелер, жолдорбалар; 

қаламсауыттар; ұялы телефондар; планшеттік компьютерлер; электрондық 

кітаптар; бейне/фотокамералар; кез келген жазып алушы құралдар; кез келген 

сыртқы байланыс немесе сақтау және ақпарат іздеуші, электрондық құралдар; 

бөтелкедегі судың заттаңбасы; 

10. Сіздер емтихан залынан шығарда сұрақ кітапшасын, жауап парақтарын, 

шимай парақтарды, басқа да қолданылған, қолданылмаған  заттарды тастап 

кетуге тиіссіздер.  

 

 

 

 

 

Осы тәртіпті бұзған жағдайда  Сіздер аудиториядан 

шығарылып және Сіздердің емтихан жұмыстарыңыздың қорытындылары не 

алынған балдар   күшін жояды. 
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Назарбаев Зияткерлік мектептері  

оқушыларының оқу жетістіктерінің  

сыртқы жиынтық бағалауын  

ұйымдастыру мен өткізу туралы  

нұсқаулығына 

9-1 қосымша  

 

 

 
 

 
Үміткерлерді отырғызу схемасы 

№ Үміткерлердің аты-жөні Парта № 

а
у

д
и

т
о

р
и

я
 

№
 Аудитория   

кезекшілері 
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Назарбаев Зияткерлік мектептері  

оқушыларының оқу жетістіктерінің  

сыртқы жиынтық бағалауын  

ұйымдастыру мен өткізу туралы  

нұсқаулығына 

10-қосымша 

 

Берілген және қайтарылып алынған емтихан материалдарының есеп 

ведомосы 

 

Емтихан орталығының атауы, қала 

__________________________________________________________   

Сынып ______________     Пән _________________ Күні __________________  

№ 

Пән  

Аудитория  

кезекшісінің 

аты-жөні 

Берілді  

Қабыл 

данды 

(қолы) 

Қайтарылды  
 

Қайтардым 

(қолы) 

 

Емтихан 

материалдары 

бар пакет 

(дана) 

Емтихан 

материалдары 

бар пакет 

(дана) 

       

       

       

 

Тапсырдым/қабылдадым _________    __________________________________  

               (қолы)     (Емтихан орталығы басшысының аты-жөні) 

 

 

 



 
 

 

Назарбаев Зияткерлік мектептері  

оқушыларының оқу жетістіктерінің  

сыртқы жиынтық бағалауын  

ұйымдастыру мен өткізу туралы  

нұсқаулығына 

11-қосымша 

Емтиханның практикалық бөлімін тапсырар кездегі үміткерлердің 

қозғалыс бағытының үлгісі 

 

 

Уақыт  Зертхана (А тобы) Спортзал (Б тобы) 

12.00-

12.03 

Материалдарды жинау Материалдарды жинау 

12.03-

12.07 

Дәлізде жиналу Материалдарды жинау 

12.07-

12.10 

Асханаға бару Дәлізде жиналу 

12.10-

12.25 

Мұғалімдерге арналған 

асханада тамақтану 

 

12.10-

12.15 

-------------------------------------- Асханаға бару 

12.15-

12.30 

-------------------------------------- Оқушыларға арналған асханада 

тамақтану 

12.25-

12.30 

Асханадан шығып, спорт залға 

бару 

------------------------------------- 

12.30 Үміткерлерді спорт залға 

кіргізу 

Асханадан шығып, зертханаға  

бару 

12.35  Үміткерлерді зертханаға кіргізу 
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Назарбаев Зияткерлік мектептері  

оқушыларының оқу жетістіктерінің  

сыртқы жиынтық бағалауын  

ұйымдастыру мен өткізу туралы  

нұсқаулығына 

12-қосымша 

 

Сыртқы жиынтық бағалаудың өтуі туралы есеп 

Емтихан 

орталығының атауы 

 

Емтихан 

орталығының нөмірі 

 

 

Кіріспе  Емтихан өту барысы жөнінде жалпы ақпарат, 

сыныптар, пәндер бойынша үміткерлер саны 

Дайындық іс-

шаралары 

Оқу жылы бойы сыртқы жиынтық бағалауға 

дайындықты ұйымдасмтыру.  

Емтихан барысы Жақсы жақтары, мәселелер мен қиындықтар  

Үміткерлердің 

пікірлері 

 

Ұсыныстар   

Басқа да пайдалы 

ақпараттар мен 

пікірлер  

 

 

Аты-жөні,    қолы,     Емтихан орталығының басшысы: 

__________________________________________________________________ 

 

Аты-жөні,    қолы,     Емтихан әкімшісі:  

_________________________________________________________________ 

Күні : 
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Назарбаев Зияткерлік мектептері  

оқушыларының оқу жетістіктерінің  

сыртқы жиынтық бағалауын  

ұйымдастыру мен өткізу туралы  

нұсқаулығына 

12-қосымша 

 

 

Апелляцияға берілген өтініштерді тіркеу журналы 

 

Қала  ______________  

Емтихан орталығы  _________________________________  

 

 

 

Тіркеудің 

реттік 

нөмірі  

Үміткердің  

аты-жөні  

Сынып, 

оқыту 

тілі 

 

Үміткердің 

апелляцияға 

берген пәні  

Өтінішті 

берген 

уақыты 

Үміткердің 

қолы 

1.      

2.      

…      

 

 

 

Емтихан әкімшісі  ______________________________________ 

(аты-жөні, қолы) 

 

 

 

 

Толтырылған күні  _______________ 
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Назарбаев Зияткерлік мектептері  

оқушыларының оқу жетістіктерінің  

сыртқы жиынтық бағалауын  

ұйымдастыру мен өткізу туралы  

нұсқаулығына 

14-қосымша 

ҮМІТКЕРЛЕРДІ ТІРКЕУ ЖУРНАЛЫ 

Үміткерлердің осы журналда аталған жазба жұмыстары тиісті затбелгісі 

бар конверттерге оралып, сосын жапсырылуы тиіс. 

Пәннің атауы  

 

 

Пәннің коды/жазбаша 

жұмыстың нөмірі  

 

Айы/жылы  

Емтихан 

орталығының атауы  

 

 

Емтихан 

орталығының нөмірі  

 

 

Емтихан өткізу күні  

 

 

Емтихан өткізу 

уақыты  

 

 

 

Үміткердің 

нөмірі  

 

ЖСН нөмірі  Үміткердің аты-жөні  

 

Қатысуы  

Қатысты  Қатыс 

пады 

     

     

     

     

     

 

Аудитория кезекшісінің 

қолы 

Аудитория кезекшісінің 

аты-жөні 

Күні  

  ________________ж. 
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Назарбаев Зияткерлік мектептері  

оқушыларының оқу жетістіктерінің  

сыртқы жиынтық бағалауын  

ұйымдастыру мен өткізу туралы  

нұсқаулығына 

15-қосымша 

 

«Емтихан материалдары салынған пакетті ашу туралы» акті 

 

 

Қала:__________________ Емтихан орталығы: __________________ 

 

Кабинет/аудитория: _________________   Ашылған күні: ______________  

                   

Ашылған уақыты: _____сағат _____ минут 

 

Пакеттің ішінде: 

 

Емтихан материалдары ________дана.    

 

«Емтихан материалдары салынған пакетті ашу туралы» акті - 1 дана. 

 

 

Қорапты ашу кезінде ешқандай ереже бұзушылық анықталған жоқ. 

 

Аты-жөні,  қолы,   аудитория кезекшісі ______________________________ 



 
 

Назарбаев Зияткерлік мектептері  

оқушыларының оқу жетістіктерінің  

сыртқы жиынтық бағалауын  

ұйымдастыру мен өткізу туралы  

нұсқаулығына 

16-қосымша 

 

Үміткерлерге арналған нұсқау 

Үміткерлер ереженің барлығына қатысты екенін түсіну үшін бұл нұсқауды 

емтиханның басында және соңында дауыстап оқу керек. 

Емтихан басталар алдында 

• Барлық үміткерлердің отырғызу сызбасына сәйкес орындарға отырғанына 

көз жеткізіңіз.  

• Үміткерлерде тек рұқсат етілген заттардың ғана бар екенін тексеріңіз.  

• Сұрақ кітапшалары салынған буманың дұрыс және бүтін екеніне көз 

жеткізіңіз. Егер сұрақ кітапшасы салынған бума зақымданған жағдайда сіз 

Емтихан материалдарының ашылғаны немесе зақымданғаны туралы» 

толтырылатын  форманы толтырып жіберуіңіз  қажет.  

• Барлық үміткерлер өз орындарына жайғасқаннан кейін, сұрақ кітапшасы бар 

буманы үміткерлердің көзінше ашыңыз. Сыртқы бетін жоғары қаратып бір 

кітапшадан әр үміткердің үстеліне қойып шығыңыз.  

• Төменде жазылған нұсқауды жазылған күйінде дауыстап оқып шығыңыз. [ ] 

тік жақша ішіндегі мәтінді дауыстап оқудың қажеті жоқ, ол сізге ғана  

арналған. 

 

Қадам  Не айту керек 

1 Сіздер емтихан залындағы «Үміткерлерге арналған жадынама» 

плакатында көрсетілген емтихан шарттары мен ережелерін 

сақтауларыңыз керек. Сіздерге емтихан залында сөйлесуге, басқа 

үміткерлерге көмектесуге, басқалардан көмек сұрауыңызға 

болмайды. Егер сұрақ туындаған жағдайда қолдарыңызды 

көтеріп, кезекшінің келуін күтіңіздер. Кезекшілер сұрақ 

кітапшасының мазмұнына қатысты сұрақтарға жауап бере 

алмайды.  

Су қажет болған жағдайда партаңыздың үстінде жатқан көк түсті 

карточканы, ал аудиториядан шығуыңыз қажет жағдайда қызыл 

түсті карточканы көтеріңіз.  

2 Сіздер емтихан залында рұқсат етілмеген заттарды қолдана 

алмайсыздар. Егер сіздерде телефон немесе басқа да электрондық 

құралдар секілді тыйым салынған заттар болса, онда оларды қазір 

өткізіңіздер. Олай етпеген жағдайда Сіздердің нәтижелеріңіздің 

күші  жойылады.  

 

3 Сіздер бұл жерде [емтихан мен пәнді атаңыз] тапсыру үшін 
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отырсыздар. Сіздердің алдарыңызда сұрақ кітапшалары болу 

керек. Мен рұқсат бермейінше, бірінші бетін ашпаңыздар.  

 

4 Сұрақ кітапшасынан басқа сіздерде төмендегілер болу керек:  

• қаламсап  

• қарындаш  

• сызғыш, өшіргіш  

[енді әрі қарай басқа да рұқсат етілген құралдар туралы айтуға 

болады, мысалы: калькулятор]  

5 Алдарыңыздағы сұрақ кітапшасының қажетті пәнге 

арналғандығын тексеріңіздер және сұрақ кітапшасының сыртқы 

бетіндегі нұсқаулықты оқып шығыңыздар. [Сіз сұрақ 

кітапшасының сыртқы бетіндегі нұсқаулықты оқып шығуыңыз 

керек]  

6 Жазуларыңызды анық етіп қара немесе көк түсті пастамен 

жазыңыздар.  

• Сұйық немесе ленталы корректорды қолданбаңыздар.  

• Жауап парақтарында маркерді қолданбаңыздар.  

• Жауап парақтарын шимай ретінде қолдануларыңызға 

болады. Тек көрінетіндей ұқыпты етіп сызып 

тастауларыңыз керек.  

7 Үстелде жатқан өздеріңіз туралы мәліметті тексеріп, сұрақ 

кітапшасының сыртқы бетін толтырыңыздар.  

• Штрих коды бар лейблды жабыстырыңыз 

• Үміткердің нөмірі [нөмір үстелдің үстінде болу керек]  

• Орталықтың нөмірі [нөмір барлық үміткерлерге көрсетілуі 

керек]  

 

8 Бұл емтиханды тапсыру үшін сіздерге [x] минут беріледі. 

Емтиханның басталу уақыты [емтиханның басталу уақытын 

көрсетіңіз] және аяқталу уақыты [емтиханның аяқталу уақытын 

көрсетіңіз]. Емтиханның аяқталуына 5-10 минут қалған кезде мен 

сіздерге белгі беремін. Сіздер сұрақ кітапшаларын ашып, 

жұмыстарыңызды бастай берулеріңізге болады [сіз үміткердің 

барлық сұрақ кітапшасын қарап шығуына қосымша уақыт 

бермейсіз].  

 

 

Сіз үміткерлерге емтиханның аяқталуына 10 және 5 минут қалғанын 

хабарлайсыз.  

 

Емтиханның соңы  

Емтихан соңында төменде жазылған нұсқауларды жазылған ретімен оқып 

шығыңыз. Сіз барлық жауап парақтарын жинап алмайынша, үміткерлер өз 

орындарында отыру керек.  
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• Сіз барлық жауап парақтарын жинап алғаннан соң үміткерлер залдан 

шыға алады. 

 

Қадам  

 

Не айту керек 

1 Емтихан аяқталды. Шимай жұмыстарыңызды ұқыпты етіп 

сызып тастағандарыңызды тексеріңіздер. Жазуды 

тоқтатыңыздар.  

 

2 Қаламсаптарыңызды үстелдің үстіне қойыңыздар. 

3. Емтихан тәртібі мен тыныштықты сақтауларыңызды өтінемін.  

4. Залдан шығуға болатыны жөнінде сіздерге айтпайынша, өз 

орындарыңызда қалып, тыныштық сақтаңыздар.  
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Назарбаев Зияткерлік мектептері  

оқушыларының оқу жетістіктерінің  

сыртқы жиынтық бағалауын  

ұйымдастыру мен өткізу туралы  

нұсқаулығына 

17-қосымша  

 
 

Емтихандағы тәртіп бұзушылықты 

тіркеу формасы  

Аудитория кезекшісі толтырады  

Орталық нөмірі:  

Емтихан/ пән/ 

Компонент: 
 

Заңсыз әрекеттер: 

 
Күдік тудырған  

үміткерлер:     

Жарамсыз/Біреу/ 

Бірнешеу/Барлығы 

 
Үміткердің 

нөмірі 
Кандидат(тар)тың аты 

 
Үміткерлер бір-бірімен 

сөйлесіп отырды  

      

 

Үміткерлер бір 

орыннан екінші орынға 

ауысты 

      

 

Үміткерлер емтихан 

материалдарымен 

алмасып отырды 

      

 
Үміткерлер бір-бірінен 

көшірді 

      

 

Үміткерлер шпаргалка/ 

оқулықтар/ басқа 

әдістемелік 

әдебиеттерді қолданды 

      

 

Үміткерлерде 

қолдануға тыйым 

салынған заттар болды 

      

 
Үміткерлер дөрекі 

сөздерді қолданды 

      

 

Қызметкерлердің 

заңсыз әрекеттері 

болды 

      

 

Басқалары  

Көрсетіңіз:_________ 

__ 

      

Аудитория кезекшісінің есебі:  

Барлық тәртіп бұзушылықтарды жан-жақты атап көрсетуіңізді өтінеміз 

(компьютерде теріңіз немесе анық етіп жазыңыз) 
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Қолы  Күні  

Аудитория 

кезекшісінің 

аты-жөні 

 

Емтихан әкімшісінің есебі: 

Аудитория кезекшісінің күдігін растауыңызды өтінеміз.  Аудитория 

кезекшісімен келісесіз бе/келіспейсіз бе, одан әрі тексеруді жүргізу үшін 

қосымша ақпараттар қоса аласыз ба сол жөнінде түсіндіруіңізді өтінеміз.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Қолы   Күні  

Емтихан 

әкімшісінің аты-

жөні 

 

Емтихан 

орталығы 

басшысының 

растауы     

 

Аты-жөні   

 _______________________________ 

Қолы  _______________________________ 

 

 

Түсініктеме 

1) Үміткерлердің заңсыз әрекеттері туралы аудитория кезекшісінің күмәні 

болған жағдайда осы форманың сәйкес бөлімдерін толтыру қажет.  

2) Аудитория кезекшісі форманы емтихан әкімшісіне тексеру үшін береді.  

3) Емтихан әкімшісі аудитория кезекшісінің есебімен келісетінін\келіспейтінін 

көрсетіп толықтырулар енгізеді.  
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Форманы толтыру 

1) Әр емтихан үшін жеке форманы толтырыңыз. 

2) Жоғарыда аталған жағдайлар болса өз қолыңызбен аталған форманы 

толтырыңыз. 

 

Форманы ПӨО-на жіберуіңізді өтінеміз.  
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Назарбаев Зияткерлік мектептері  

оқушыларының оқу жетістіктерінің  

сыртқы жиынтық бағалауын  

ұйымдастыру мен өткізу туралы  

нұсқаулығына 

18-қосымша  

  

«Емтихан жұмыстары салынған пакетті орап-байлау туралы» актісі 

 

Қаласы: ____________  Емтихан орталығы: ___________Кабинеті: ______ 

 

Орап-байлау күні: ______ 2015 жыл    Орап-байлау уақыты: ___сағат ___ минут 

 

Пакеттің мазмұны (Емтихан орталығы басшысының қатысуымен аудитория 

кезекшісі өз қолымен толтырады): 

 

№ Атауы  Пакеттер  

саны 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Емтихан орталығы басшысының қолы, аты-жөні:  

____________________________________________________________________ 

 

Аудитория кезекшісінің қолы, аты-жөні:  

____________________________________________________________________ 



 
 

Назарбаев Зияткерлік мектептері  

оқушыларының оқу жетістіктерінің  

сыртқы жиынтық бағалауын  

ұйымдастыру мен өткізу туралы  

нұсқаулығына 

18-1 қосымша 

 

 

Емтихан орталығы әкімшілігі және үміткерлердің емтиханда тәртіп 

бұзуы туралы форма  

 

Емтихан алушылар (топ басшылары) толтырады 

Орталық 

нөмірі 
  

Пән 

Компонент 

нөмірі 

            

Түсініктеме 

1. Емтихан орталығы қызметкерлерінің немесе үміткерлердің тарапынан емтихан кезінде тәртіп 

бұзушылығына күдіктенген жағдайда емтихан алушы/топ басшысы осы форманың тиісті бөлімін 

толтыруы қажет.  

2. Емтихан алушы/топ басшысы толтырылған форманы Аттестациялық комиссия төрағасына 

тексеру үшін береді.  

3. Егер Аттестациялық комиссия төрағасы әріптесінің күдігімен келісетін болса, онда олар 

форманы соңына дейін толтырып, ПӨО-ның жауапты қызметкеріне табыстайды.  

 

Форманы толтыру 

• Әр емтихан үшін тәртіп бұзуы туралы форма бөлек толтырылады.   

• Бұл форманы оқушылардың емтихан жұмысына/жауап парағына жауапсыз қарағанына 

күдіктену туралы есеп үшін қолданыңыз.  
 

Емтихандағы тәртіп бұзу түрлері:  Күдіктенген үміткер:     

Қоданылмайтын /бір /бірнеше /  

Барлығы 

 Көшіру / құпия сөз байласу  Үміткер(лер)дің нөмірі Үміткер(лер)дің аты-жөні 

 Плагиат       

 Тыйым салынған заттар/құралдар       

 Қолтаңбасының сәйкес келмеуі       

 Қорлайтын және әдепсіз сөздер        

 
Емтихан орталығы қызметкерлері 

тарапынан тәртіп бұзылуы  
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 Басқалар        

Аттестациялық комиссия төрағасының 

растауы  

(Иә            Жоқ) 

 

      

       

      

      

      

Емтихан алушының/топ басшысының есебі:  

Тәртіп бұзушылықты нақтылап жазуыңызды  өтінеміз (компьютерде теріңіз немесе түсінікті етіп 

жазыңыз). 

 

Қолы  Күні   

Емтихан 

алушының/топ 

басшысының 

аты-жөні 
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Назарбаев Зияткерлік мектептері  

оқушыларының оқу жетістіктерінің  

сыртқы жиынтық бағалауын  

ұйымдастыру мен өткізу туралы  

нұсқаулығына 

19-қосымша 

 

«Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ басқармасының 2017 

жылдың 14 желтоқсандағы шешімімен алынып тасталды (№65 хаттама). 
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Назарбаев Зияткерлік мектептері  

оқушыларының оқу жетістіктерінің  

сыртқы жиынтық бағалауын  

ұйымдастыру мен өткізу туралы  

нұсқаулығына 

20-қосымша 

 

 

Сыртқы жиынтық бағалау қорытындысы бойынша ____сынып 

оқушысы_________________(аты-жөні) пән___________, пәннің 

нөмірі_________, компоненттің коды ____________ апелляциялық 

шағымды қарастыру жөніндегі Апелляциялық комиссия отырысының  

 

ХАТТАМАСЫ 

 

«_____» ______________20____ жыл 

Апелляциялық комиссия құрамы: 

Комиссия төрағасы  _____________________________(аты-жөні) 

Комиссия мүшелері: 

1.     ___________________________________________ 

2.     ___________________________________________ 

3.     ___________________________________________  

оқушының апелляциялық шағымын қарастырды. 

________________________________________________________________ 

(аты-жөні)  

 сынып _____ оқыту тілі______________  

 
№ Пәні Аттестациялық 

комиссияның 

тексеру нәтижесі 

бойынша балы 

Апелляциялық 

қарастыру 

нәтижесінде 

қосылған балл 

Қорытынды 

балл 

Ескерту 

           

           

      

 

 Апелляциялық комиссия қарастыру нәтижесі бойынша ШЕШІМ 

ҚАБЫЛДАДЫ: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
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Қабылданған шешімнің қысқаша негіздемесі 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Апелляциялық комиссия төрағасы   _____________________ 

   

Комиссия мүшелері:            _____________________ 

                                            _____________________ 

        _____________________ 

                                                                           

Таныстым ________________ 

Емтихан орталығы басшысының 

қолы  

Таныстым ________________ 

Оқушының қолы 

  

                           

«____» _______20___ ж. 

  

  



 
 

«Назарбаев Зияткерлік мектептері»  

ДББ Басқармасының 

№48 2018 ж. 22 тамызындағы 

шешіміне  

16-қосымша  

 

Назарбаев Зияткерлік мектептері  

оқушыларының оқу жетістіктерінің  

сыртқы жиынтық бағалауын  

ұйымдастыру мен өткізу туралы  

нұсқаулығына 

21-қосымша 

 

 

Апелляциялық комиссия төрағасына 

  

         ________ сынып оқушысынан 

Тегі ____________________________ 

Аты ____________________________ 

Әкесінің аты____________________________ 

  

ӨТІНІШ 

  

         Апелляциялық комиссия отырысында сыртқы жиынтық 

бағалаудың қорытындысын қарастыруыңызды өтінемін:  

пәні бойынша _________________________________________________ 

пәннің нөмірі__________________________________________________ 

компоненттің нөмірі____________________________________________ 

компонентті тапсырған күн______________________________________ 

компонентті тапсырған уақыт____________________________________ 

Емтихан орталығының нөмірі____________________________________ 

Емтихан орталығының атауы____________________________________ 

үміткердің нөмірі______________________________________________ 

оқыту тілі_____________________________________________________ 

   

Негіздеме: 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

 

_____________                              «___» _________________20__ ж.           

        (қолы)           

                                                                                    _____с.______мин. 

                                                                             (өтініш берген уақыты) 



 
 

Назарбаев Зияткерлік мектептері  

оқушыларының оқу жетістіктерінің  

сыртқы жиынтық бағалауын  

ұйымдастыру мен өткізу туралы  

нұсқаулығына 

22-қосымша 

 

 

 

Жаратылыстану ғылымы циклдерінің пәндері бойынша практикалық 

емтихандарды өткізу жөніндегі нұсқаулық  

 

 

1. Жаратылыстану ғылымы бойынша практикалық емтихандар  
 

Практикалық емтихандарды өткізудің мақсаты жаратылыстану 

ғылымы пәндері бойынша оқушылардың білігі мен практикалық және 

эксперименталдық дағдыларын тексеру болып табылады.  

Бұл емтихандар сыртқы бағалау арқылы бағаланады, Емтихан 

орталықтарының практикалық емтихандарды тапсыруға даярлығын Емтихан 

орталығының басшысы және емтихан әкімшісі өз жауапкершілігіне алады.   

Емтихан орталықтарындағы жағдайлардың айырмашылықтары болуы 

мүмкін (мысалы, ресурстармен қамтамасыз етілу), сондықтан практикалық 

емтихандар өткізу үшін барлығы алдын ала жоспарланғанына көз жеткізу 

қажет.  

2. Құпиялылықты сақтау жөніндегі нұсқаулықтар 

 

Практикалық  емтихандарды  өткізуге  арналған  талаптар  Емтихан 

орталықтарына емтихан басталардан бірнеше апта бұрын әр  пән  бойынша 

арнайы Құпиялылықты сақтау жөніндегі нұсқаулықпен бірге жіберіледі.   

Құпиялылықты сақтау жөніндегі нұсқаулықтар жаратылыстану 

ғылымы пәндері бойынша емтихан материалдарымен бірге құрастырылады, 

бірақ практикалық компоненттері бойынша сұрақ кітапшасынан бөлек жеке 

жіберіледі.   

Емтихан орталықтары бұған құпия құжат ретінде қарауы қажет, 

өйткені ол тек практикалық емтихандарды өткізуге жауапты (лаборант) 

қызметкерлер үшін емтихан сессиясына қатысты дайындықты жүзеге 

асыруға арналған. Құпиялылықты сақтау жөніндегі нұсқаулықтағы 

барлық ақпараттар қандай жағдайда да үміткерлерге және үшінші 

тұлғаларға қолжетімді болмауы керек.  

Лаборант төменде көрсетілген формаға сәйкес Ақпаратты жарияламау 

мен құпиялылықты сақтау туралы келісімге қол қойып ПӨО-на жіберуі 

керек. 
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Құпиялылықты сақтау жөніндегі нұсқаулықты Емтихан орталықтары  

барлық уақытта қауіпсіз жағдайда сақтау қажет. Құпиялылықты  сақтау   

жауапкершілігін емтихан әкімшісі өз мойнына алады. Қандай жағдай  

болмасын Құпиялылықты сақтау жөніндегі нұсқаулықты Емтихан 

орталықтары бір-бірімен талқыламау керек.  

Емтихан орталықтары Құпиялылықты сақтау жөніндегі нұсқаулыққа  

қатысты туындаған барлық сұрақтарды ПӨО-на жіберу керек. Қандай жағдай  

болмасын  емтихан  басталғанға  дейін Емтихан орталықтарының сұрақ 

кітапшалары бар қораптарды ашуға құқықтары жоқ. 

 

3. Үміткерлер санының көп болуы 
 

Егер Емтихан орталықтарында практикалық емтиханды бір мезгілде 

тапсыратын үміткерлер саны көп болған жағдайда үміткерлерді екі және 

одан да көп топтарға (ағын) бөлуге болады. Барлық топтар сессиялар 

арасында минималды аралық мүмкіндігінде бір күн ішінде практикалық 

емтиханды тапсыруы қажет. Емтихан орталығы үміткерлердің барлығы 

емтихан тапсырып бітпейінше, топтар бір-бірімен араласпайтындай үдерісті 

ұйымдастыру жұмыстарын жүргізулері қажет. Емтихан өтіп жатқан уақытта 

қауіпсіздік шараларымен қамтамасыз ету керек.   

Емтихан орталығы үміткерлердің практикалық емтиханды толық 

тапсырып болмай тұрып, алдын ала осы емтихан туралы басқа 

үміткерлерден, кезекшілерден, Емтихан орталығының басқа да 

қызметкерлерінен, электрондық немесе сыртқы құралдар  байланысымен, 

мысалы, бұл емтиханды тапсырып қойған басқа Емтихан орталығының  

үміткерлерінен алынған ешқандай ақпараттармен таныс емес екендіктеріне  

көз  жеткізулері қажет.   

Егер үміткерлер саны көп болған жағдайда онда бір сессиядан 

зертханаға орналастыруға болады, мұндай жағдайда ПӨО Емтихан 

орталығына практикалық емтиханның түрлі сессияларын өткізудің кестесін 

құруды ұсынады.  

4. Калькуляторды қолдану 

 

Үміткерлерге электрондық калькуляторды қапсыз (футлярсыз) 

қолдануға рұқсат етіледі. Ол ғылыми не графикалық калькуляторлар болуы 

мүмкін.  

5. Үміткерлерді бақылау 
 

Практикалық емтихан кезінде үміткерлерді бақылау төмендегі 

тұлғалармен өткізіледі: 

1) Лаборант (осы сыныпта сабақ бермейтін пән мұғалімі) – 

зертханаға біреуден. Практикалық емтиханның өтуіне, қауіпсіздік 

техникаларының сақталуына жауап береді. 
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 Лаборант жабдықтар мен химиялық реагенттерді зертхана 

бойынша үміткерлердің ауысуына қажетті жағдайда орналастырады.  

Үміткердің құрал-жабдығы жарамсыз болған жағдайда кезекші 

мәселенің құрал-жабдықта немесе үміткердің өзінде екенін анықтауы тиіс. 

Егер ол мәселе құрал-жабдықта болса, оны тез арада жөндеп не болмаса 

басқа құрал-жабдықпен ауыстыруы қажет. 

Кейбір жағдайда кезекші үміткерлерге практикалық көмек беруіне 

болады (бұл сұрақ кітапшасының сыртқы бетінде немесе Құпиялылықты 

сақтау нұсқаулығында толық жазылады). 

Егер практикалық емтихан барысында түрлі приборлар кешенімен 

жұмыс жасау үшін үміткерлердің ауысып отыруы қажет болса, лаборанттан 

басқалары Құпиялылықты сақтау нұсқаулығында көрсетілмесе, әр жолы 

түрлі приборлар кешенін бастапқы қалыпқа келтіріп, қайта орналастыруы 

керек. Орындарды ауыстыруды талап ететін уақыт емтиханға есептелген 

уақытқа қосылады.  

Лаборанттың емтихан барысында қолдануға қажетті заттардың 

әрқайсысының санын 25 пайызға дейін арттыруына болады (мысалы, егер 

үміткер реактивтерді шашып немесе төгіп алса).    

Егер практикалық емтихан кезінде үміткер қиындықты сезінсе, онда 

тікелей сол үміткермен әңгімелесу қажет. Ақпарат барлық үміткерлерге 

қатысты болған жағдайда емтиханның тұтастығы немесе қауіпсіздігі 

бұзылмайтындай етіп хабарландыру жасауға болады.  

 Үміткерлер халаттарды зертханаға кірмес бұрын киіп, одан 

шықпағанша шешпеуі туралы ескерту қажет.  

2) Аудитория кезекшісі (осы пәннен сабақ бермейтін) - зертханаға 

біреуден (15 үміткерге 1 кезекшіден). 

Практикалық емтиханның басында кезекші үміткерлер үшін қауіпсіздік 

техникаларын сақтау туралы нұсқаулық жүргізеді, үміткерлерге 

графиктер мен диаграммаларды тек қарындашпен сызу қажеттігі туралы 

ескертеді.  

Барлық практикалық емтихандарда кезекшілер үміткерлердің бір-

бірімен сөйлеспеуін, әсіресе, тапсырмаларды орындау барысында олардың 

зертхананың бір бөлігінен басқа бөлігіне ауысу кезінде талап етеді.   

        Супервайзер сұрақ кітапшасындағы тәжірибені бөлек зертханада, 

үміткерлерден алшақ жерде өткізетін пән маманы болып табылады 

(супервайзер практикалық тәжірибені өткізу жағдайын үміткер сияқты 

өткізеді: температуралық, жарықтық жағдайда). Әр ағында (күннің уақытына 

қатысты) жеке супервайзер болуы керек.  

6. Есеп беру 

 

Супервайзер және лаборант Құпиялылықты сақтау нұсқаулығына қоса 

тіркелген бір есеп формасын толтырады. Форма практикалық емтихан 

аяқталған соң үміткерлердің емтихан жұмыстарын орап-байлап және ПӨО-на 

жіберердің алдында толтырылады.  



4 
 

 

Супервайзер өз есебінде келесі ақпараттарды көрсетеді: 

1) тәжірибе уақытында кездескен оқушыларға кедергі келтіретін 

қиындықтарды (мысалы, ақауы бар құрал-жабдықтар); сондай-ақ мұндай 

жағдайда  ерекше қарастыруды талап ететін жағдай туралы форманы 

толтыру керектігін,  

2) үміткерлердің балл қою үдерісіне қажетті жүргізілген 

тәжірибелердің нәтижелерін.  

Лаборант осы есепте келесі ақпараттарды көрсетеді: 

1) үміткерлерде туындаған ақауы бар құрал-жабдықтар мәселесін, 

2) практикалық жұмыстарды жүргізу уақытында үмітікерлерге 

көрсетілетін көмекті. 

Есепті толтырғаннан кейін супервайзер мен лаборант қол қояды. Содан 

соң есепті үміткерлердің емтихан жұмыстарымен бірге ПӨО-на жіберуі 

қажет.  
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Ақпаратты жарияламау мен құпиялылықты сақтау туралы  

келісім  

 

            «         »                           2015 ж. 

 

Осы Ақпаратты жарияламау мен құпиялылықты сақтау туралы келісім 

төмендегілерді анықтайды:  

1. «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ «Педагогикалық өлшеулер 

орталығы» Филиалының директоры ____________ атынан (бұдан әрі –

ПӨО-ның директоры) және ____________________ қаласындағы 

Назарбаев Зияткерлік мектептерінің өкілі, лаборант 

____________________ ________________________________(аты-жөні) 

атынан, екінші жағынан бірлесе «Тараптар», ал жеке «Тарап» деп аталатын 

Ақпаратты жарияламау мен құпиялылықты сақтау туралы келісімді жасасты. 

(бұдан әрі  - Келісім).    

Осы келісімнің мақсаты үшін келесі терминдер, анықтамалар 

қолданылады: 

«Құжат» - оны индивидуализациялауға мүмкіндік беретін қағаз, 

электрондық немесе кез келген басқа ақпараттарды тасымалдаушы;  

«Құпия ақпарат» -  ПӨО директорының Лаборантқа жіберген кез келген 

құжатталған яғни, тіркелген Құжаттағы ақпараты, осыған қатысты келесі 

жағдайлар сақталады:  

• осы ақпарат үшінші тұлғаға айқын емес, нақты немесе әлеуеттік 

коммерциялық құндылықтарға ие; 

• осы ақпарат көпшілікке қолжетімділік санатына жатпайды;  

• осы ақпарат аталған келісімде көрсетілгендей ПӨО директоры 

ұсынғанға дейін лаборанттың  қолдануына жатпайды. 

2. Осы келісімге қол қойған сәттен бастап лаборанттың ПӨО 

директорынан алған кез келген ақпараты құпия ақпарат болып табылады 

және ПӨО директорының келісімінсіз үшінші тұлғаға (жеке және/немесе 

заңды тұлғаға) Қазақстан Республикасы заңнамаларының талаптарына 

сәйкес Қазақстан Республикасы уәкілетті мемлекеттік органдарының 

талаптары бойынша мұндай ақпаратты ашу жағдайын қоспағанда 

жариялауға жатпайды.    

3. Лаборант:  

3.1. құпия ақпаратты 3 (үш) жыл және одан да артық жыл ішінде құпия 

сақтауға:  

3.1.1. құпия ақпаратты қолданбауға, үшінші тұлғаға басқа жолдармен 

жария етпеуге немесе хабарламауға, сатпауға;  

3.1.2. құпия ақпаратты таралымға шығармауға немесе 

модификацияламауға (өзгертпеуге), көшірмеуге;  
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3.1.3. құпия ақпаратты сақтауды және құпия ақпаратты қағаз, 

электрондық тасымалда сақтауға сәйкес сақталуын қамтамасыз етуге 

міндетті. 

4. ПӨО директоры лаборантқа құпия ақпаратты кез келген түрде және 

формада бере алады, ал лаборант Қазақстан Республикасының 

заңнамаларына және осы келісімде қарастырылған жағдайларға қатысты 

сақтауды қолданады және қамтамасыз етеді.  

4.1. Лаборанттың осы құпия ақпаратқа қатысты ешқандай авторлық 

құқыққа немесе кез келген басқа меншіктік құқыққа иелігі жоқ.  

5. Осы келісім қазақ тілінде екі данада, әр тараптар үшін тең заңды 

күші бар бір данадан жасалды.    

 

 

 

 ПӨО директоры:  Лаборант:  
 ____________________________ 

(қолы) 

_______________________ 

                   (қолы) 

        

 

м.о. 



 
 

Назарбаев Зияткерлік мектептері  

оқушыларының оқу жетістіктерінің  

сыртқы жиынтық бағалауын  

ұйымдастыру мен өткізу туралы  

нұсқаулығына 

23-қосымша 
 

1. «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ басқармасының 2017 

жылдың 14 желтоқсандағы шешімімен алынып тасталды (№65 

хаттама). 



 
 

Назарбаев Зияткерлік мектептері  

оқушыларының оқу жетістіктерінің  

сыртқы жиынтық бағалауын  

ұйымдастыру мен өткізу туралы  

нұсқаулығына 

24-қосымша 

 

Курстық жұмыстарға модерация жүргізу мен жазу бойынша нұсқаулық  

 

Үміткерлер келесі пәндер бойынша Назарбаев Зияткерлік мектептерінің 

мұғалімдері тексеретін курстық жұмыстарды орындайды және оларға ішкі және 

сыртқы модерация жүргізіледі:  

 «Информатика» - 12-сынып; 

 «Қазіргі әлемдегі Қазақстан» пәндері бойынша емтихандар үшін.  

 

1. Курстық жұмыстардың тақырыптарын таңдау 

 

Курстық жұмыстардың тақырыптарын үміткерлер өз бетінше таңдайды және 

олар ПӨО-нда бекітіледі. Мұғалім тақырыптарды таңдауға қатыспайды. 

Үміткерлер тақырыптарды таңдауда келесі параметрлерді басшылыққа алуы 

тиіс: 

1) оқу жоспары мен бағдарламаға сәйкестігі; 

2) жұмыстың келелілігі мен жаңашылдығы; 

3) тақырыптарды таңдауда этикалық нормалардың сақталуы;  

4) оқушылардың жас ерекшелігіне сәйкестігі; 

5) зерттеу жүргізу үшін ақпарат көздерінің қолжетімділігі; 

6) зерттеудің тиімді әдістерінің қолданылуы; 

7) практикалық құндылығы; 

8) клиентпен жұмыстың даралылығы (информатика).    

Курстық жұмыс пәннің құрылымы бойынша орындалуы қажет және кіріспе, 

негізгі бөлім, қорытынды, қолданылған әдебиеттер тізімінен тұруы керек. 

Үміткерлер алынған ақпараттарды талдай алуды, өз бетінше жоспарлауды, 

зерттеу жүргізуді, таңдалған тақырып мазмұнын ашуды және дамытуды көрсете 

алуы тиіс, сондай-ақ алынған мәліметтерге сүйене отырып негізді дәлелдер 

келтіруі маңызды.  

Үміткер курстық жұмыстың лайықты тақырыбымен таңдаумен қатар тест 

спецификациясында сипатталған бағалау мақсаттарымен байланысты барлық 

дағдылар ауқымын көрсететін тақырыпты таңдау қажет.   

2. Құпиялылықты сақтау 

 

Мұғалімдермен және модераторлармен жүзеге асырылатын жұмыс құпия 

болып табылады. Үміткерлердің балдары қойылған курстық жұмыстары 

қауіпсіздік жолмен ПӨО-на жіберіледі, мысалы: қағаз нұсқасы курьерлік қызмет 

арқылы жіберіледі, электрондық нұсқасы – қауіпсіз электрондық платформалар 

жолымен жіберіледі, бірақ электрондық почтаның көмегі қолданылмайды. 



2 
 

 

 

 

 

3. Курстық жұмыстардың тақырыптарын бекіту 

 

11-сыныптың аяғында, сәуір айында ПӨО Емтихан орталықтарына 

курстық жұмыстардың тақырыптарын бекіту үшін форманы жібереді. Емтихан 

орталығы форманы толтыру бойынша жұмысты ұйымдастырады және бекіту 

үшін ПӨО-на 1-мамырға дейін жібереді. ПӨО тарапынан ескертулер болған 

жағдайда курстық жұмыстардың тақырыптары 5 жұмыс күндері аралығында 

қайта жіберіледі. 

Сондай-ақ, ПӨО Емтихан орталықтарына курстық жұмыстарды жазу 

бойынша нұсқаулықты, курстық жұмыстарды бағалау бойынша нұсқаулықты, 

балдарды тіркеу формаларын (LRF), ішкі модерация ведомосын (IMMS)  және 

модератордың 1 және 2 есептерінің формаларын жібереді.  

 

4. Курстық жұмыстарды тексеру 

 

ПӨО Емтихан орталықтарына курстық жұмыстарды жазу бойынша 

нұсқаулықты, курстық жұмыстарды бағалау бойынша нұсқаулықты, балдарды 

тіркеу формаларын (LRF), ішкі модерация ведомосын (IMMS)  және 

модератордың 1 және 2 есептерінің формаларын жібереді.  

Курстық жұмыстарды тексеру сәйкес пәндер бойынша Назарбаев 

Зияткерлік мектебінің мұғалімдерімен өткізіледі. Мұғалімдер курстық 

жұмыстарды балл қою кестесіне сәйкес тексереді және алғашқы балдарды 

қояды, оларды LRF балдарды тіркеу формасына жазады.   

Оқушылардың академиялық адалдық саясатын сақтау үшін ішкі 

модерацияны өткізуге 3 апта қалғанда курстық жұмыстардың плагиат емес 

екенін тексеру қажет.  Курстық жұмыстың 40%-дан кем емес көлемі басқа 

оқушылардың жұмысынан, интернет-ресурстардан және басқа да 

дереккөзедерден алынған плагиат деп танылған  жағдайда оның (курстық 

жұмыстың) нәтижесі жойылады.  

Пәнге байланысты мұғалімдер балдарды қалай қойғандығы туралы 

дәлелдерді ұсынады. Мысалы, курстық жұмыстарды тексеру кезінде мұғалім 

тапсырмалардың бағалауға сәйкестігін көрсету үшін парақтың шетіне ескерту 

жазады. Әр оқушының курстық жұмысын тексеру қорытындысы бойынша LRF 

формасы толтырылады. Содан соң балдар жеке ведомостан кему тәртібімен 

жоғары балдан төмен балға қарай орналастырылатын IMMS формасына 

көшіріледі. 

5. Ішкі модерация 

 

Емтихан орталықтарында мұғалімдердің қойған балдары ішкі 

модерациядан өтуі тиіс.  

Ішкі модерация Емтихан орталығында Назарбаев Зияткерлік мектебінің 

мұғалімдері болып табылатын модераторлармен өткізіледі (ӘБ меңгерушісі, 
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мұғалім-эксперт немесе тәжірибесі мол мұғалім). Модераторлар ішкі 

модерацияны өткізеді және ішкі модерация ведомосын (IMMS) толтырады.  

Модератордың міндетіне балл қою кестесіне сәйкес курстық 

жұмыстардың балдарын қою кезінде бірыңғай талаптарды сақтауды қамтамасыз 

ету жатады.  

Модераторлар жұмыстарды тексермейді, балдарды қоймайды және пікір 

білдірмейді.  Олар қойылған балдарға түзету енгізуді ұсынады, бірақ кез келген 

ұсынылған елеулі өзгерісті ПӨО-ның пән бойынша маманымен талқылаған жөн.   

Модератор: 

1) оқу бағдарламасымен және сәйкес тест спецификациялармен үдерістің 

талаптарға сәйкес өтетініне кепілдік беруі үшін таныс болуға; 

2) модерация жүргізу үшін жұмыстарды іріктеуге; 

3) нұсқаулық рәсімдеріне сәйкес модерация жүргізуге;  

4) қажет болған жағдайда балдарды қоюды реттеуге; 

5) модерация кезінде кездескен негізгі мәселелер туралы ПӨО-ның 

маманына хабарлауға; 

6) егер балдарды реттеу қажет болса, ұсыныста көрсетілген модерация 

бойынша есепті дайындауға және ұсынуға тиісті. 

 Алғашқы балдардың, егер сондай бар болса, модерация және түзету 

үдерісінің аяқталуы бойынша осы үдеріс модератордың 1 және 2 есебінде 

құжатталады.  

Балдарды түзету бойынша осы есепте модераторлар өздерінің 

ұсыныстарын, құрылымын және мазмұнын анық көрсете отырып енгізеді. 

Модераторлардың 1 және 2 есептері модерация үдерісі аяқталғанға дейін 7 

күн ішінде ПӨО-на пошта арқылы жіберілуі тиіс. Егер есепті толтыру 

бойынша модератордың күмәні бар болса, ол ПӨО-ның  маманымен 

кеңесуіне болады.   

6. Сыртқы модерация 

 

Курстық жұмыстардың балдарын қоюдың сапасын бақылау мақсатында 

ПӨО базасында сыртқы модерация жүзеге асырылады.  

Модерацияны Аттестациялық комиссия мүшелері өткізеді.  

Модератор үміткерлердің бірнеше жұмысын іріктейді және алғашқы 

қойылған балдардың нақтылығы мен сәйкестігін тексереді. Егер 

модератордың пікірінше, балдар тым төмендетілген немесе жоғары 

қойылған болса, онда ол оларды түзетуге құқылы.  

Балдарды қайта қою қажет етілуі немесе үміткердің жұмысы ерекше 

жағдай ретінде қарастырылуы әбден мүмкін, сондықтан курстық жұмыстар мен 

сәйкес формалар ПӨО-нда нәтижелерді жариялағаннан кейін алты аптадан кем 

емес уақыт аралығында сақталады.  

 

 

 

 

 


