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М. Қозыбаев атындағы СҚМУ-да карантин тәртібінде қорытынды 

аттестаттауды өткізу жөніндегі нұсқаулық 

 

         Осы нұсқаулық М. Қозыбаев атындағы СҚМУ ректорының м.а. "COVID-19 

коронавирустық жұқпасының таралуына жол бермеу шараларын күшейту және 

қашықтықтан білім беру технологияларын қолдана отырып, білім беру процесін 

ұйымдастыруды қамтамасыз ету" жөніндегі 2020 жылғы 14 наурыздағы № ОД-151 

бұйрығына,  М. Қозыбаев атындағы СҚМУ-да білім беру технологияларын қолдану 

арқылы оқу процесін ұйымдастыру туралы ережеге сәйкес әзірленген. 

ТЖ кезінде ҚБТ өткізу тәртібі 
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Қорытынды аттестаттау 

 

Қорытынды аттестаттауға МЖБС, ББ және ЖОЖ талаптарымен білім беру 

үдерісін толық аяқтаған, оқу ақысын төлеу бойынша қарызы жоқ білім 

алушылар жіберіледі 

БАКАЛАВРИАТ 

Кешенді емтихан Дипломдық жұмысты (жобаны) 

қорғау 

Емтихандар online режимде, 

бекітілген кестеге сәйкес өткізіледі 

қорғау басталардан 5 күн бұрын 

келесі мәліметтерді электрондық 

поштаға жіберу қажет: 

Дипломдық жұмыстың (жобаның) 

электрондық көшірмесін 

Ғылыми жетекшінің пікірінің 

электрондық көшірмесін 

Дипломдық жұмысқа (жобаға) 

рецензияның электрондық көшірмесін  

    Кемінде 70 % түпнұсқасымен 

плагиаттық  тексеруден өткен жұмысқа 

қорғауға өтуге  рұқсат етіледі 

 

 

МАГИСТРАТУРА 

МАГИСТРЛІК ДИССЕРТАЦИЯНЫ РЕСІМДЕУ ЖӘНЕ ҚОРҒАУ 

қорғау басталардан 5 күн бұрын келесі мәліметтерді техникалық  хатшының 

электрондық поштасына жіберу қажет: 

Магистрлік диссертацияның электрондық көшірмесін 

Магистрлік диссертация (жобаның) ғылыми жетекшісі пікірінің электрондық 

көшірмесін 

Магистрлік диссертация рецензиясының электрондық көшірмесін 

 Кемінде 80 % түпнұсқасымен плагиаттық  тексеруден өткен жұмысқа қорғауға 

өтуге  рұқсат етіледі 

ДОКТОРАНТУРА 

ДОКТОРЛЫҚ ДИССЕРТАЦИЯНЫ РЕСІМДЕУ ЖӘНЕ ҚОРҒАУ 

Төтенше жағдай кезеңінде диссертациялық кеңес мүшелерінің 

докторанттардың докторлық диссертацияларын қорғауға қатысуы 

ақпараттық-телекоммуникациялық технологияларды қолдану есебінен 

қамтамасыз етіледі (ҚР БҒМ 01.04.2020 ж №123 бұйрығы). 

Кемінде 80 % түпнұсқасымен плагиаттық  тексеруден өткен жұмысқа қорғауға 

өтуге  рұқсат етіледі 
 

  



Қорытынды аттестаттаудың ерекшеліктері 

 

 
 

 

 

 

 

 

Бакалавриат білім алушыларын on-
line режимінде қорытынды 

аттестаттауға факультет деканының 
өкімімен жіберіледі. Өкім білім 

алушылардың аты-жөндері, 
мамандықтары  көрсетілген тізімдік 

құрам түрінде, кешенді емтихан 
немесе дипломдық жұмыс (жоба) 
қорғау күніне дейін 5 күн бұрын 
шығарылады және аттестаттау 

комиссиясына ұсынылады

Магистранттар мен 
докторанттарды 

қорытынды аттестаттауға 
жіберу М. Қозыбаев 

атындағы СҚМУ 
ректорының бұйрығымен 
ресімделеді. Магистрлік 

диссертация (жоба) 
қорғағанға дейін 10 күннен 

кешіктірмей  
аттестациялық комиссияға 

немесе диссертациялық 
кеңеске ұсынылады

On-line режимінде дипломдық жұмыс 
(жоба) немесе магистрлік диссертация 

(жоба) кезінде білім алушы экранда 
презентацияны көрсету арқылы, 

комиссия мүшелеріне камера алдында 
баяндайды (сөз сөйлеу)  және комиссия 

мүшелерінің ауызша сұрақтарына 
жауап береді. Техникалық проблемалар 
туындаған жағдайда білім алушыларға 
жазбаша сұрақтар қойылады. Мұндай 

мәселелер туындаған жағдайда 
комиссия мүшелеріне техникалық 
хатшы хабарлайды. Білім алушы 

қойылған сұрақтарға ауызша немесе 
жазбаша жауап береді

Дипломдық жұмысты 
(жобаны) немесе 

магистрлік диссертацияны 
(жобаны) қорғау үдерісі 
үзілген жағдайда білім 

алушы дереу техникалық 
хатшыға  жалғастыру 

туралы өтінішімен 
жүгінеді. Комиссия 

қорғауды қалпына келтіру 
немесе тоқтату туралы 

шешім қабылдайды



Қорытынды аттестаттауды өткізу тәртібі 

 

 

 

 

 

ББ бакалавриат бойынша 
қорытынды аттестаттау 

дипломдық жұмысты (жобаны) 
жазу және қорғау немесе 

Bigbluebutton, Zoom 
платформасында кешенді 
емтихан дайындау және 

тапсыру түрінде өткізіледі. 

ББ магистратура  бойынша 
қорытынды аттестаттау 

bigbluebutton, Zoom 
платформаларында магистрлік 
диссертацияны (жобаны) жазу 

және қорғау түрінде 
жүргізіледі. 

ББ докторантура бойынша 
қорытынды аттестаттау 

докторлық диссертацияны 
(жобаны) жазу және қорғау 

түрінде жүргізіледі

Емтихан түріндегі 
қорытынды 

аттестаттаудың 
негізгі нысаны 

жазбаша емтихан 
болып табылады. 
Жазбаша on-line 
емтихан Zoom, 

Bigbluebutton немесе 
Google-форма 

платформасында 
өткізіледі

Қорытынды аттестаттауға on-
line режимінде дәлелді 

себеппен келмеген, 
қорытынды аттестаттау 

жөніндегі комиссия төрағасын 
хабардар етпеген және/немесе 
дәлелді себептердің бар екенін 

растайтын құжаттарды 
уақтылы ұсынбаған білім 
алушы өтінішін СҚКТО

корпоративтік поштасына 
уақтылы ұсынбаған жағдайда 

қорытынды аттестаттау 
жөніндегі комиссия төрағасы 
білім алушыны қорытынды 

аттестаттауға дәлелсіз 
себептермен келмеген деп 

санайды



Дипломдық жұмыстарды/магистрлік диссертацияларды (жобаны) қорғау 

жөніндегі аттестаттау комиссиясының жұмысы кезінде, АК мүшелеріне келесі 

құжаттардың электрондық көшірмелері ұсынылуы тиіс: 

 

 

 

 

дипломдық жұмыс (жоба) немесе магистрлік диссертация (жоба)

ғылыми жетекшінің, рецензенттің пікірлері

Қорытынды аттестаттау кезеңінде апелляциялық комиссияның жұмыс 
тәртібі

• Апелляцияны өткізу үшін М. Қозыбаев атындағы СҚМУ ректорының
бұйрығымен құрамы тақ саннан тұратын апелляциялық комиссия
құрылады. Апелляциялық комиссияның құрамына аттестаттау
комиссиясының мүшелерін және (немесе) университеттің әкімшілік
қызметкерлерін енгізуге жол берілмейді.

• Магистрлік диссертация (жоба) немесе қорытынды аттестаттау
нәтижелерімен келіспеген білім алушы факультет деканына/институт
директорына апелляция туралы өтінішті СҚКТО корпоративтік поштасы
cos_skgu@mail.ru арқылы береді.

• Апелляциялық комиссия отырыстарды оn-line режимінде білім 
алушының өтініші түскен күннен бастап 2 жұмыс күні ішінде өткізеді.

• Апелляция нәтижелері өтініш берушінің назарына бір жұмыс күні ішінде 
жеткізілуі тиіс.



Инструкция по проведению итоговой аттестации в СКГУ им. М. Козыбаева в 

режиме карантина 

 

Настоящая Инструкция разработана в соответствии с приказом и.о.ректора 

СКГУ им. М. Козыбаева от 14 марта 2020 года № ОД-151 «Об усилении мер по 

недопущению распространения коронавирусной инфекции COVID-19 и 

обеспечению организации образовательного процесса с применением 

дистанционных образовательных технологий», Правилами организации 

образовательного процесса с применением дистанционных образовательных 

технологий в СКГУ им. М. Козыбаева. 

 

Режимы проведения ДОТ на период ЧП 
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Итоговая аттестация 

 

К итоговой аттестации допускаются обучающиеся полностью завершившие 

образовательный процесс с требованиями ГОСО,ОП и ИУП, не имеющие 

задолженности по оплате за обучение. 

БАКАЛАВРИАТ 

Комплексный экзамен  Защита дипломной работы (проекта)  

Экзамены будут проводиться 

согласно утвержденному графику в 

online режиме  

за 5 дней до начала защиты 

необходимо предоставить на 

электронную почту:  

Электронную копию дипломной 

работы (проекта)  

Электронную копию отзыва научного 

руководителя  

Электронную копию  рецензии на 

дипломную работу (проект)  

К защите допускается работа 

прошедшая проверку на предмет 

плагиата, с оригинальностью не менее 

70%  

 

 

МАГИСТРАТУРА 

ОФОРМЛЕНИЕ И ЗАЩИТА МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ 

за 5 дней дней до начала защиты необходимо предоставить на электронную 

почту: 

Электронную копию магистерской диссертации 

Электронную копию отзыва научного руководителя магистерской диссертации 

(проекта) 

Электронную копию рецензии магистерской диссертации 

К защите допускается работа прошедшая проверку на предмет плагиата,с 

оригинальностью не менее 80% 

ДОКТОРАНТУРА 

ОФОРМЛЕНИЕ И ЗАЩИТА ДОКТОРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ 

На период действия ЧП участие членов диссертационного совета на защитах 

докторских диссертаций докторантов обеспечивается за счет применения 

информационно-телекоммуникационных технологий (Приказ МОН РК №123 

от 01.04.2020г.) 

К защите допускается работа прошедшая проверку на предмет плагиата,с 

оригинальностью не менее 80% 
 

  



Особенности итоговой аттестации 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Допуск к итоговой аттестации в 
режиме on-line обучающихся 
бакалавриата оформляется 

распоряжением декана факультета в 
виде списочного состава с указанием 

фамилий, имен, отчеств, 
специальностей (ОП) не позднее, чем 

за 5 дней до даты проведения 
комплексного экзамена или защиты 

дипломной работы (проекта) и 
представляется в аттестационную 

комиссию

Допуск к итоговой 
аттестации магистрантов и 
докторантов оформляется 
приказом ректора СКГУ 

им. М.Козыбаева не позднее 
чем за 10 дней до защиты 

магистерской диссертации 
(проекта) и 

предоставляется в 
аттестационную комиссию 

или диссертационный совет

Во время дипломной работы (проекта) 
или магистерской диссертации 

(проекта) в режиме on-line
обучающийся демонстрирует 

презентацию через режим 
демонстрации экрана, доклад 

(выступление) перед камерой членам 
комиссии и отвечает на устные 

вопросы членов комиссии. В случае 
возникновения технических проблем, 
обучающемся задаются письменные 

вопросы. В таком случае вопросы 
членов комиссии озвучивает 

технический секретарь. Обучающийся 
отвечает устно или письменно

В случае прерывания 
процесса защиты 

дипломной работы 
(проекта) или магистерской 

диссертации (проекта) 
обучающийся немедленно 

обращается к техническому 
секретарю с ходатайством о 
его продолжении. Комиссия 

принимает решение о 
возобновлении или 

прекращении защиты



Порядок проведения итоговой аттестации 

 

 

 

 

Итоговая аттестация по ОП 
бакалавриата проводится в 
форме написания и защиты 

дипломной работы (проекта) 
или подготовки и сдачи 

комплексного экзамена на 
платформе Bigbluebutton, 

Zoom. Итоговая аттестация по 
ОП магистратуры проводится 
в форме написания и защиты 

магистерской диссертации 
(проекта) на платформе 

Bigbluebutton, Zoom.  Итоговая 
аттестация по ОП 

докторантуры проводится в 
форме написания и защиты 

докторской диссертации 
(проекта)

Основной  формой 
итоговой аттестации 

в форме экзамена 
является 

письменный экзамен. 
Письменный  on-line
экзамен  проводится 
на платформе Zoom, 

Bigbluebutton или  
Google-форма.

В случае неявки на итоговую 
аттестацию в режиме on-line по 
уважительной причине, но без 

своевременного 
информирования председателя 

комиссии по итоговой 
аттестации и/или не 

своевременного 
предоставления документов, 
подтверждающих наличие 
уважительной причины, 

несвоевременного 
представления заявления, 

обучающегося на 
корпоративную почту в ЦОРС 

председатель комиссии по 
итоговой аттестации, признает 

неявку на итоговую 
аттестацию как неявку без 

уважительной причины



Во время работы аттестационной комиссии по защите дипломных 

работ/магистерских диссертаций (проекта) членам АК должны быть 

представлены электронные копии следующих документов: 

 

 
 

 

дипломная работа (проект) или магистерская диссертация 
(проект)

отзыв научного руководителя, рецензента

Порядок работы апелляционной комиссии в период итоговой 
аттестации

• Для проведения апелляции приказом ректора СКГУ им. М. Козыбаева
создается апелляционная комиссия, состоящая из нечетного количества
членов. Не допускается включение в состав апелляционной комиссии
членов аттестационной комиссии и (или) административных сотрудников
Университета.

• Обучающийся, не согласный с результатами итоговой аттестации, подает
заявление об апелляции декану/директору факультета/института на
следующий день сдачи комплексного экзамена или защиты дипломной
работы (проекта), магистерской диссертации (проекта) через
корпоративную почту в ЦОРС cos_skgu@mail.ru.

• Апелляционная комиссия проводит заседания в режиме on-line в течение 
2-х рабочих дней со дня поступления заявления обучающегося.

• Результаты апелляции доводятся до сведения заявителя в течение одного 
рабочего дня.


