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М. Қозыбаев атындағы СҚМУ-да карантин тәртібінде емтихан сессиясы 

кезеңінде білім алушыларға арналған 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. 

 

ЕМТИХАН КЕЗІНДЕГІ БІЛІМ АЛУШЫНЫҢ МІНДЕТТЕРІ: 

 
 

емтиханда 15 минут 
бұрын болу керек

өзімен бірге жеке 
куәлігі немесе 

студенттік билеті 
болуы керек

емтихан алушының 
нұсқаулықтарын 

қатаң сақтау қажет

емтиханның 
басталуы туралы 
хабарланғаннан 

кейін, жауап жазуға 
кірісу керек

сұрақтарға жауаптар 
ұқыпты баяндалады, 

анық жазумен 
жазылады

емтихан аяқталғаннан 
кейін жауап парағы 
аудиторияға, топтың 

электрондық поштасына, 
Whats App нөмірі, 

E-learning NKZU 
жіберіледі

емтихан кезінде 
онлайн-байланыс 

тоқтатылған 
жағдайда бұл туралы 

дереу емтихан 
алушыға хабарлаңыз

күн бойы тұрақсыз 
болған жағыдайда, 

интернет қосылғанда/ 
электр энергиясын 
өшіргенде емтихан 
сұрағына қолжазба 

жауаптың суретін Whats 
App нөміріне және 

топтың электрондық 
поштасына мәтіндік 

жауапты жібереді

емтихан билетінің 
сұрақтарына жауап 

белгіленген уақыттан 
бұрын аяқталған 

жағдайда, емтихан 
алушыға хабарлап, 

топтың электрондық 
поштасына жауабын 

жіберу керек және online 
емтиханнан шығу қажет



 

БІЛІМ АЛУШЫНЫҢ ЭТИКЕТІ 

 

емтихан
кезінде 

ТЫЙЫМ 
САЛЫНАДЫ

өзінің емтихан 
материалдарын басқа 

адамдарға беруге

интернет-
ресурстарды және 
басқа оқу-көмекші 

ақпаратты 
пайдалануға

емтихан аяқталғаннан 
кейін емтихан билетін 

және жауап парақтарын 
тапсыруды кідіртуге

тапсырмаларды 
орындау үшін басқа 

тұлғалардың көмегін 
пайдалануға

1

•ресми дресс-кодқа сәйкес келетін таза сыртқы көрініс;

•ашық дене бөліктерін көрсетуге жол бермеу;

2

•экран кадрларында оның ішінде киім мен фонда  арандатушылық және /немесе 
ҚР заңнамасының нормаларын және моральдық нормаларын бұзатын 
бейнелердің болмауы үшін шаралар қабылдау;

•сленгті және нормаланбаған лексиканы қолданбау;

3

•осы курс бойынша білімалушы болып табылмайтын тұлғаларды қатыстырмау;

•үй жануарларын көрсетпеу;

•назар аударуға немесе емтиханның қалыпты жүрісін бұзуға әкеп соғуы мүмкін 
кез келген өзге әрекеттерді жасамау.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Емтихан кезінде академиялық әділдіктің кез келген түрі бұзылған және 
анықталған жағдайда емтихан тапсыру тоқтатады. Проктор немесе емтихан 

алушы академиялық адалдықтың бұзылу фактісін белгілейді.

Академиялық адалдық ережелерін бұзу туралы акт негізінде, этика жөніндегі 
комиссия отырысының хаттамасынан үзінді көшірмесі негізінде факультет 
деканы Академиялық адалдық ережелерін бұзған тұлғаға қатысты санкция 

шығаруға ұсыныс дайындайды. Декан ұсынысы негізінде  Академиялық 
адалдық ережелерін бұзған адамға қатысты санкциялар туралы ректордың 

бұйрығы шығарылады.



Инструкция для обучающихся в период экзаменационной сессии 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. 

 

ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ВО ВРЕМЯ ЭКЗАМЕНА: 

 

 

быть на экзамене за 
15 минут до начала

при себе иметь 
удостоверениеие 

личности или 
студенческий билет

строго следовать 
инструкциям 
экзаменатора

приступить к 
билету после 
обьявления о 

начале экзамена

ответы на вопросы 
изложить 

аккуратным, 
разборчивым 

почерком

по завершению 
экзамена лист ответа 

отправляется 
экзаменатору на 

эл.почту группы, номер 
WhatsApp, E-learning 

NKZU

в случае 
прекращения 

онлайн-связи во 
время экзамена, 

незамедлительно 
сообщите об этом 

экзаменатору

При нестабильном 
интернет 

соединения/отключении 
электроэнергии в течении 

дня следует отправить 
фото на Whats App 

рукописного ответа на 
экзаменационный вопрос и 
файл текстового ответа на  

эл. адрес группы

при завершении ответа 
на вопросы экз. билета 
раньше установленного 

времени, сообщить 
экзаменатору и 

отправить ответ на 
электронную почту 

группы и покинуть online 
экзамен



 

ЭТИКЕТ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ 
во время 
экзамена

передавать свои 
экзаменационные материалы 

другим  лицам

использовать 
шпаргалки, интернет-

ресурсы и иную 
учебно-

вспомогательную 
информацию 

задерживать сдачу 
экзаменационного билета и 

листов ответов после 
завершения экзамена

использовать помощь 
других лиц для 

выполнения заданий

1

•иметь опрятный внешний вид, соответствующий официальному дресс-
коду;

•не допускать демонстрации открытых частей тела;

2

•принять меры к отсутствию в кадрах экрана провокационных и/или нарушающих 
нормы законодательства РК и нормы морали изображений, в том числе в одежде 
и фоне;

•не использовать сленговую и ненормативную лексику;

3

•не вовлекать в трансляцию лиц, не являющихся обучающимися по данному 
курсу;

•не демонстрировать домашних животных;

•не совершать любые иные действия, которые могут повлечь отвлечение 
внимания или нарушение нормального хода экзамена



 

Обучающийся  прекращает сдавать экзамен в случае нарушения и выявления 
любого вида академической нечестности во время экзамена. Проктором  или 
экзаменатором фиксируют  факт нарушения академической честности.

На основании Акта о нарушении правил академической честности, выписки из 
протокола заседания Комиссии по этике деканом факультета готовится 
представление на вынесение санкции в отношении лица, допустившего 
нарушение Правил академической честности. На основании представления 
декана издается приказ ректора о санкциях в отношении лица, допустившего 
нарушение Правил академической честности.


