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1 ҚОЛДАНЫЛУ САЛАСЫ 

1.1 Бұл ереже Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік 

университетінде (бұдан әрі - университет) барлық формальды емес білім беру арқылы 

алынған оқу нәтижелерін тануға қойылатын талаптарды анықтайды. 

1.3 Университеттің осы ережесі, формальды емес білім беру арқылы алынған оқу 

нәтижелерін тануға қойылатын талаптарды көрсетеді сол себептен университеттің барлық 

деканаттарында міндетті түрде енгізілуі және орындалуы тиіс. 

1.4 УЕ ХҚТУ-101-2019 ережесі университеттің СМЖ құжаттарының құрамына 

кіреді. 

 

2 НОРМАТИВТIК СIЛТЕМЕЛЕР 

 

2.1.Осы ережеде келесi нормативтік құжаттарға сiлтемелер жасалынған: 

– Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 27 шілдедегі «Білім туралы» Заңының 5-

бабының 38-3) тармақшасына (2018 жылғы 04 шілдедегі өзгерістермен); 

– Қазақстан республикасы Білім және ғылым министрінің «Формальды емес білім 

беретін ұйымдарды тану және формальды емес білім беретін танылған ұйымдардың 

тізбесін қалыптастыру қағидаларын бекіту туралы» 2018 жылғы 4 қазандағы № 537 

бұйрығы,  

– Қазақстан республикасы Білім және ғылым министрінің «Формальды емес білім 

беретін, ұйымдардың тізбесіне енгізілген ұйымдар беретін формальды емес білім 

арқылы ересектер алған оқу нәтижелерін тану қағидаларын бекіту туралы» 2018 

жылғы 28 қыркүйектегі № 508 бұйрығы, 

– Қазақстан республикасы Білім және ғылым министрінің «Тиісті үлгідегі білім беру 

ұйымдары қызметінің үлгілік қағидаларын бекіту туралы». 2018 жылғы 30 қазандағы 

№ 595 бұйрығы.  

– ҚП ХҚТУ-4.2.3-2009 Құжаттаманы басқару; 

– ҚП ХҚТУ-4.2.4-2009 Жазбаларды басқару. 

 

3 АТАУЛАР, АНЫҚТАМАЛАР ЖӘНЕ ҚЫСҚАРТУЛАР  

 

Осы Ережеде мынадай ұғымдар пайдаланылады: 

1) Оқыту нәтижелері – білім беру бағдарламасын игеру бойынша білім алушы 

алған, көрсететін білім, білік, дағды бағалаумен расталған көлемі және қалыптасқан 

құндылықтар мен қатынастар;  

2) оқыту нәтижелерін тану – білім беру тәжірибесінің нәтижелерін формалдау, 

құзыреттілік пен білім алу процесі;  

3) ересектерді формальды емес білім беру – оқу орнын, мерзімін және нысанын 

ескермей көрсетілетін білім беру қызметтерін көрсететін ұйымдар жүзеге асыратын және 

формальды емес білім беретін танылған ұйымдардың  
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тізбесіне енгізілген ұйымдар ұсынатын оқу нәтижелерін растайтын құжатты 

берумен сүйемелденетін білім беру түрі. 

«Формальды емес оқыту»  термині адам өмірінің нақты жағдайларына және оның 

тәжірибесіне тікелей байланысты және формальды білім беру жүйесінің шеңберінен тыс 

өтетін дербес оқытудың барлық процестерін білдіреді. 

 

4. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР 

 

4.1 Формальды емес білім беру түрлері 

 

Формальды емес оқыту келесідей сипатталуы мүмкін: 

– формальды емес оқыту жиі оқу орындарынан тыс, әдеттегі өмір мен кәсіптік 

практика арасында бөлінеді; 

– формальды емес оқыту оқу курсының немесе кәсіби ұйымның нақты 

бағдарламасын ұстанудың қажеті жоқ, бірақ практика талаптарының өзгеруіне 

байланысты кездейсоқ орын алады; 

– формалды емес оқыту курстың педагогикалық мақсаттарына, біліктілікке 

бағытталған тестілеуге қатаң сәйкестікте жоспарланбаған, бірақ кездейсоқ 

ұйымдастырылған, толық проблемалық бағдарланған, менеджменттің нақты 

жағдайларымен байланысты, нақты өмірге бейімделуге бағытталған . 

Қазақстан Республикасында формальды емес білім беру секторы формальды емес білім 

берудің келесі түрлерін ұсынады: 

түрлі семинарлар;  

«дөңгелек үстелдер»; 

біліктілікті арттыру және қайта даярлау курстары;  

жұмыс орнында оқыту;  

жеке кеңестер;  

репетиторлық сабақтар;  

тәлімгерлік;  

жастар бағдарламалары; 

спорттық секциялар;  

клубтар;  

мәдени - ағартушылық іс-шаралар және т. б. 

4.2 Формальды емес білім беру бойынша қызметтерді кім ұсынады 

Формальды емес білім беруді "білім туралы"Қазақстан Республикасының 2007 

жылғы 27 шілдедегі Заңының 37-бабының 2) тармақшасына сәйкес оқу нәтижелерін 

растайтын құжатты бере отырып, оқу орнын, мерзімін және нысанын есепке алмай 

көрсетілетін білім беру қызметтерін жүзеге асыратын ұйымдар ұсынады.   

Формальды емес білім беретін мойындалған ұйымдардың тізбесіне енгізілген 

ұйымдар-жеке бизнесті, үкіметтік емес және діни ұйымдарды, жастар құрылымдарын, 

кәсіподақтарды, саяси партияларды және т. б. қоса алғанда, мемлекеттік емес 

провайдерлер. 
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4.3  Формальды емес білім берудің нәтижелерін және оларды тану рәсімін 

растайтын құжаттар 

 

Формалды емес білім беру-мамандандырылған Білім беру кеңістігінен тыс жүзеге 

асырылатын жаңа білім алу процесі, сонымен қатар нақты мақсаттар, әдістер мен 

әдістемелер, оқыту нәтижесі бар.  

Формальды емес білім берудің аяқталу нәтижесі мынадай құжаттар бола алады: 

қатысушы сертификаты, біліктілікті арттыру немесе қайта даярлау дипломы, куәлік. 

Студенттер мен оқытушылар алған формальды емес білім беру нәтижелері білім 

беру ұйымдарының тану процесінен өтеді. 

Осы рәсімді өту үшін факультетте (мектепте) әр оқу жылында формальды және 

формальды емес білім беру арқылы алынған білім нәтижелерін тану комиссиясы 

құрылады, оның сандық құрамы университеттің профессорлық-оқытушылар құрамы 

өкілдерінің қатарынан кадрлар даярлау бағыттары бойынша тақ саны болып табылады. 

Комиссия мүшелерінің арасынан көпшілік дауыспен комиссия қызметіне 

басшылық ететін комиссия төрағасы, ал ол болмаған жағдайда төрағаның орынбасары 

сайланады.   

Комиссия хатшысының функцияларын өтініш берушінің құжаттарын 

қабылдайтын комиссия мүшесі болып табылмайтын университет қызметкері орындайды.  

Формальды емес білім беру нәтижесінде алынған оқу нәтижелерін тануға өтініш 

берген тұлға комиссияның қарауына мынадай құжаттарды ұсынады:  

формальды емес оқыту арқылы алынған оқу нәтижелерін тану туралы еркін 

нысандағы өтініш;  

жеке куәліктің көшірмесі; 

оқуды аяқтағанын растайтын құжат. 

Комиссия отырысты өткізу уақытын тағайындайды және өтініш берушіні өз 

отырыстарына шақырады. Комиссия қарауға ұсынылған құжаттарды тексереді, өтініш 

берушімен оның білімін, іскерлігін және дағдыларын анықтау үшін сұхбат жүргізеді. 

Сұхбат қорытындысы бойынша комиссия оқу нәтижелерін тану немесе одан бас 

тарту туралы шешім қабылдайды. 

Комиссияның шешімі комиссия отырысына қатысушылардың жалпы санының 

көпшілік даусымен қабылданады.  

Комиссия шешімі еркін нысанда хаттамамен рәсімделеді және өтініш берушіні 

қабылданған шешім туралы хабардар етеді. 

 

5 ӨЗГЕРІСТЕРДІ ЕНГІЗУ ТӘРТІБІ 

5.1 СМЖ құжатына енгізілген өзгерістер «Өзгерістерді тіркеу парағында» тіркелуі 

тиіс (Қосымша Б). 
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Өзгерістерді тіркеу парағы 
 

р/с 
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Парақ саны 

Ж
а

л
п

ы
 п

а
р

а
қ

  

Ө
зг

ер
іс

 е
н

г
із

іл
ет

ін
 к

ү
н

 

Өзгерісті 

жүзеге 

асырушы 

тұлға 

Қ
ұ

ж
а

т
  

Б
ұ

й
р

ы
қ

 №
  

µ
зг

е
р

іс
 

ен
г
із

іл
г
ен

  

а
у

ы
ст

ы
р

ы
л

ғ
а

н
  

ж
а

Ң
а

  

ж
а

р
а

м
сы

з 
 

А
т
ы

-ж
µ

н
ы

 

Қ
о

л
ы

 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           



Қ.А. Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті  

УЕ-ХҚТУ-101-2019 

Сапа менеджментінің жүйесі Университет ережесі 

Формальды емес білім беру арқылы алынған оқыту 

нәтижелерін тану ережесi 

8 беттің 8 –ші беті 

 

Танысу парағы 

Р/с 

Қызметкердің  аты-жөні 

Қызметі Танысу мерзімі Қолы 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 


