
 

 

 

 

 Әдістемелік кеңестің шешімімен 

бекітілді (2020 жылғы 5 

қазанындағы №1/2 хаттамасы). 

 

 

 

 

 

 

 

ЕМТИХАН МАТЕРИАЛДАРЫН  

САРАПТАУ МЕХАНИЗМІ ТУРАЛЫ 

ЕРЕЖЕ 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О МЕХАНИЗМЕ МОНИТОРИНГА  

ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО МАТЕРИАЛА 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нур-Султан -2020 

ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ШВЕЙЦАРИЯ-

АМЕРИКАНДЫҚ КОЛЛЕДЖІ (KSA) 

 

 

КАЗАХСТАНСКИЙ ШВЕЙЦАРСКО-

АМЕРИКАНСКИЙ КОЛЛЕДЖ (KSA) 

 



 

Мақсаты:   білім беру үрдісінің негізгі 

міндеттерін орындау барысында 

бақылау-талдау қызметінің нақты 

жүйесін құру. 

1. Емтихан материалдары емтихан 

тапсыратын топта осы пән бойынша оқу 

сабақтарын жүргізетін оқытушы 

тарапынан  дайындалады. 

2.  Емтихан материалдары 

академиялық пәннің бекітілген 

бағдарламаларына сәйкес жасалып, оқу 

бағдарламасының неғұрлым маңызды 

бөлімдері мен тақырыптарын қамтуы 

міндетті. 

3. Емтихан материалдарының түрлері: 

 бақылау тапсырмалары, 

 билеттік жүйе, 

 тесттік тапсырмалар. 

4. Емтихан материалдары пәндік 

циклдік комиссия ПЦК  отырысында 

қаралады және директордың оқу ісі 

жөніндегі орынбасары тарапынан емтихан 

басталғанға дейін бір айдан кешіктірмей 

бекітіледі. 

5. Жазбаша емтихан жұмыстары 

(тестілік тапсырмалар, бақылау 

жұмыстары)  колледж штампы басылған 

қағазда орындалады. 

6. Емтихан материалдары мен 

студенттердің жазбаша жауаптары ПЦК 

төрағаларында сақталады, сақтау мерзімі - 

1 жыл. 

7. Оқуды бітіруші топтардың 

қорытынды аттестациясының емтихандық 

материалдары мен студенттердің жазбаша 

жауаптары оқу бөлімінде сақталады, 

сақтау мерзімі - 1 жыл. 

 

 

 

 

 
Емтихан материалын сараптау механизмі туралы осы 

ереже Қазақстан Республикасы Білім және ғылым 

министрлігінің 2007 жылғы 29 қарашадағы № 583, 2008 

жылғы 18 наурыздағы No125 бұйрықтары негізінде 

әзірленген. 

 

Цель:  разработка четкой системы 

контрольно-аналитической деятельности 

за ходом выполнения  основных  задач 

учебного процесса. 

1. Экзаменационные материалы 

подготавливаются  преподавателем, 

ведущим учебные занятия по данной 

дисциплине в экзаменуемой группе. 

2. Экзаменационные мериалы  

составляются  по утвержденным 

программам учебной дисциплины с 

обязательным охватом наиболее 

актуальных разделов и тем учебной 

программы. 

3. Виды экзаменационных 

материалов: 

 контрольные задания,  

 билетная система,  

 тестовые задания.  

4. Экзаменационные материалы 

рассматриваются на заседании предметной 

цикловой комиссии (ПЦК) и утверждается 

заместителем директора по учебной 

работе не позднее, чем за месяц до начала 

экзамена. 

5. Письменные экзаменационные 

работы  (тестовые задания, контрольные 

работы) выполняются на бумаге со 

штампом колледжа. 

6. Экзаменационные материалы  и 

письменные ответы студентов  хранятся у 

председателей ПЦК, срок хранения 1 год. 

7. Экзаменационные материалы 

итоговой аттестации выпускных групп   и 

письменные ответы студентов  хранятся в 

учебной части, срок хранения 1 год. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Настоящее положение о механизме мониторинга 

экзаменационного материала разработано на основании 

приказов Министерства образования и науки РК от 29 

ноября 2007 года № 583, от 18 марта 2008 года № 125 



 

 

 

 


