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ҚҰЖАТТЫ РҰҚСАТСЫЗ КӨШІРУГЕ ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ! 

Осы құжатты "Торайғыров университеті" КеАҚ Басқарма Төрағасының-ректорының 

рұқсатынсыз толық немесе ішінара қайта шығаруға, көбейтуге және таратуға болмайды. 

 

Алғысөз 

 

1 Жұмыс тобы ӘЗІРЛЕГЕН.  

 

2 ӘЗІРЛЕУШІЛЕР 

2.1 Жұмыс тобының жетекшісі: Жакупов А. Н. – Академиялық қызмет 

департаменті директорының м.а. 

2.2 Мустафина С. С. – Тіркеу кеңсесінің директоры. 

  

3 ЕНГІЗІЛГЕН Академиялық қызмет департаменті. 

 

4 Бұйрығымен БЕКІТІЛГЕН___ _________20__жылғы____________ 

 

5 Қолданысқа ЕНГІЗІЛДІ ___ __________ 20__ жыл 

 

6. Білім туралы өзіндік үлгідегі құжаттарды толтыру жөніндегі ереженің 

ОРНЫНА ЕНГІЗІЛЕДІ 

 

7 САРАПШЫЛАР ТОБЫ 

7.1 Сараптама тобының жетекшісі: Быков П. О. – академиялық мәселелер 

жөніндегі Басқарма мүшесі – проректор. 

7.2 Нормобақылау: Баяхметова Г. С. – аккредиттеу кеңсесінің және сапа 

менеджменті жүйесінің сапа жөніндегі инженері. 

 

8 Ережені ТЕКСЕРУ МЕРЗІМДІЛІГІ 3 жылда 1 рет. 
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ҚҰЖАТТЫ РҰҚСАТСЫЗ КӨШІРУГЕ ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ! 

Осы құжатты "Торайғыров университеті" КеАҚ Басқарма Төрағасының-ректорының 

рұқсатынсыз толық немесе ішінара қайта шығаруға, көбейтуге және таратуға болмайды. 

 

1 Жалпы ережелер 

 

1.1 «Торайғыров университеті» КеАҚ меншікті үлгідегі білім туралы 

құжаттарының нысандарын бекіту және толтыру қағидалары (бұдан әрі – 

Қағидалар) «Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру 

ұйымдарының меншікті үлгідегі құжаттарды беруді ұйымдастыру жөніндегі 

әдістемелік ұсынымдарды бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім және 

ғылым министрінің 2020 жылғы 08 желтоқсандағы № 512 бұйрығына сәйкес 

әзірленді. 

Ереже «Торайғыров университеті» КеАҚ өзіндік үлгідегі білім туралы 

құжаттарын толтыру тәртібін айқындайды 

1.2 Білім туралы өзіндік үлгідегі құжаттардың түрлері:  

- бакалавр дәрежесі берілетін жоғары білім туралы диплом – А, Б 

қосымшалары;  

- магистр дәрежесі берілетін жоғары оқу орнынан кейінгі білім туралы 

диплом – В қосымшасы; 

- философия докторы (PhD) дәрежесі берілетін жоғары оқу орнынан кейінгі 

білім туралы диплом – Г қосымшасы; 

- магистр дипломына куәлік – Д қосымшасы.  

1.3 Өзіндік үлгідегі білім туралы құжаттар ЖЖОКББҰ түлектеріне тиісті 

шешім қабылданған күннен бастап отыз жұмыс күнінен кешіктірілмей тегін 

негізде беріледі. 

 

2 Нормативтік құжаттар 

 

2.1 «Білім туралы» 2007 жылғы 27 шілдедегі Қазақстан Республикасының 

Заңы (2021 жылғы өзгерістерімен).  

2.2 ҚР Білім және ғылым министрінің 2021 жылғы 07 маусымдағы № 277 

бұйрығы «Мемлекеттік үлгідегі білім туралы құжаттарды беру қағидалары». 

2.3 Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің м.а. 2007 жылғы 

21 қарашадағы № 565 бұйрығы «Білім туралы мемлекеттік үлгідегі құжаттарды 

толтыруға қойылатын талаптар». 

2.4 ҚП СМЖ 7.5-01/02 Құжатталған ақпаратты басқару. 

 

3 Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім туралы 

дипломдарды (магистратура) толтыруға қойылатын талаптар  

 

3.1 Білім туралы өзіндік үлгідегі құжаттардың және оларға қосымшалардың 

барлық түрлері құжаттарды арнайы қорғау дәрежесімен қағазға басып шығаруды 

қамтамасыз ететін ұйымдарда басылады.  
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ҚҰЖАТТЫ РҰҚСАТСЫЗ КӨШІРУГЕ ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ! 

Осы құжатты "Торайғыров университеті" КеАҚ Басқарма Төрағасының-ректорының 

рұқсатынсыз толық немесе ішінара қайта шығаруға, көбейтуге және таратуға болмайды. 

 

3.2 Дипломдарды және оларға қосымшаларды толтыру баспаханалық 

тәсілмен басылады. Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім туралы 

дипломдар мен қосымшалар қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде толтырылады.  

3.3 Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім туралы диплом және 

дипломға қосымшалар мынадай түрде толтырылады: 

1) аттестаттау комиссиясының шешімімен ЖЖОКББҰ толық атауы, 

хаттаманың күні мен №__ (бар болса) көрсетіледі; 

2) тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) барыс септігінде толық көрсетіледі. 

Шетелдік азаматтың тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) ұлттық паспорттың 

деректері бойынша орыс тіліндегі транскрипцияда жазылады. Транскрипция оқу 

орнын бітірген адаммен келісілуі тиіс. 

3) «тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) ________» деген жолдан кейін 

берілетін дәреже және қандай мамандық және (немесе) білім беру бағдарламасы 

бойынша көрсетіледі;    

4) «оқыту нысаны» деген сөздерден кейін (бар болса) – оқыту нысаны 

көрсетіледі; 

5) дипломға ЖЖОКББҰ басшысы қол қояды. Мөрге бөлінген орынға 

ЖЖОКББҰ мөрі және күні қойылады. Аттестаттау комиссиясы төрағасының, 

ЖЖОКББҰ басшысының және факультет деканының тегі көрсетілмейді. 

Диплом бланкінің төменгі бөлігінде бланктің сериясы, бланктің берілген 

күні: күні (санмен), айы (санмен) және жылы (төрт таңбалы санмен), берілетін 

бланктерді тіркеу кітабы бойынша бланктің тіркеу нөмірі көрсетіледі. 

Диплом бланкінің сол жақ төменгі оң жағында ҚР БҒМ бойынша 

қолданыстағы талаптарға сәйкес https://dv.iac.kz/ веб-ресурста орналасқан арнайы 

сервисті пайдалана отырып жасалған QR-код көрсетіледі. 

3.4 Білім туралы өзіндік үлгідегі құжаттарда институционалдық 

аккредиттеу жөніндегі аккредиттеу агенттігінің логотипі және (немесе) атауы 

орналастырылады. 

Білім туралы өзіндік үлгідегі құжаттарға қосымшада білім беру 

бағдарламаларын мамандандырылған аккредиттеу жөніндегі аккредиттеу 

агенттіктерінің логотиптері (немесе) атаулары орналастырылады. 

3.5 Дипломға қосымша (транскрипт) былайша толтырылады (Е 

қосымшасы): 

1) тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) атау септігінде толық көрсетіледі; 

2) туған күні күні (санмен), айы (жазумен) және жылы (төрт таңбалы 

санмен) көрсетіле отырып жазылады; 

3) «Білім туралы алдыңғы құжат» деген сөздерден кейін осы адамның 

ЖЖОКББҰ қабылдануына негіз болған білім туралы құжаттың атауы, құжаттың 

нөмірі және оның берілген күні көрсетіледі. Егер алдыңғы білім туралы құжат 

шетелде алынған жағдайда, оның қазақ немесе орыс тіліндегі аудармадағы атауы, 

сондай-ақ құжат берілген елдің атауы көрсетіледі; 

https://dv.iac.kz/
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ҚҰЖАТТЫ РҰҚСАТСЫЗ КӨШІРУГЕ ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ! 

Осы құжатты "Торайғыров университеті" КеАҚ Басқарма Төрағасының-ректорының 

рұқсатынсыз толық немесе ішінара қайта шығаруға, көбейтуге және таратуға болмайды. 

 

4) «Түсу сынақтары» деген сөздерден кейін мынадай сөздер жазылады: 

«өтті», Адам ЖЖОКББҰ түсу үшін түсу сынақтарынан өткен жағдайда немесе 

«көзделмеген», адам заңнамалық және нормативтік құжаттарға сәйкес 

ЖЖОКББҰ түсу сынақтарынан өтуден босатылған жағдайда; 

5) «Түсті» және «Бітірді» деген сөздерден кейін төрт таңбалы сандармен 

оқуға түскен жылы және тиісінше оқуды аяқтаған жылы, сондай-ақ оқуға түскен 

және оқуды аяқтаған кездегі ЖЖОКББҰ толық атауы көрсетіледі; 

6) «Жалпы игерілген академиялық кредиттердің саны – ECTS (иситиэс)» 

деген сөздерден кейін барлық оқу кезеңінде игерілген академиялық кредиттердің 

жалпы саны көрсетіледі; 

7) «Оқудың орташа өлшемді бағасы (GРA)» деген сөздерден кейін барлық 

оқу кезеңіндегі GРA көрсетіледі; 

8) «Кәсіптік практика» деген сөздерден кейін практикадан өту түрі, сондай-

ақ заңнамада белгіленген тәртіппен ECTS (иситиэс) академиялық кредиттерінде 

олардың көлемі көрсетіле отырып, балдық-рейтингтік әріптік бағалау жүйесі 

бойынша бағалар көрсетіледі; 

9) «Қорытынды аттестаттау» деген сөздерден кейін мемлекеттік емтихандар 

пәндерінің атауы, академиялық кредиттердің саны, сондай-ақ заңнамада 

белгіленген тәртіппен ECTS (иситиэс) академиялық кредиттерінде олардың 

көлемі көрсетіле отырып, балдық-рейтингтік әріптік бағалау жүйесі бойынша 

бағалар көрсетіледі; 

10) «Орындау және қорғау» деген сөздерден кейін дипломдық жобаның 

(жұмыстың) немесе диссертацияның атауы көрсетіледі; 

11) «Ұлттық біліктілік шеңберіне сәйкестік деңгейі» деген сөздерден кейін 

«Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар кадрларды даярлау 

бағыттарының сыныптауышын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім 

және ғылым министрінің 2018 жылғы 13 қазандағы № 569 бұйрығына 

(нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 17565 болып 

тіркелген) сәйкес тиісті біліктілік деңгейінің саны көрсетіледі; 

12) «Теориялық оқу» деген сөздерден кейін білім алушы игерген пәндердің 

кодтары мен атаулары, академиялық кредиттердің саны, сондай-ақ заңнамада 

белгіленген тәртіппен ECTS (иситиэс) академиялық кредиттерінде олардың 

көлемі көрсетіле отырып, балдық-рейтингтік әріптік бағалау жүйесі бойынша 

бағалар көрсетіледі; 

13) «Теориялық оқудың академиялық кредиттерінің саны – ECTS» деген 

сөздерден кейін игерілген академиялық және теориялық оқытулардың жалпы 

саны көрсетіледі; 

14) «Аттестаттау комиссиясының шешімімен» деген сөздерден кейін 

хаттаманың нөмірі мен күні: күні (цифрмен), айы (цифрмен) және жылы (төрт 

таңбалы цифрмен), сондай-ақ дәрежесі, біліктілігі немесе бағыты, мамандығы 

және (немесе) білім беру бағдарламасы көрсетіледі; 
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ҚҰЖАТТЫ РҰҚСАТСЫЗ КӨШІРУГЕ ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ! 

Осы құжатты "Торайғыров университеті" КеАҚ Басқарма Төрағасының-ректорының 

рұқсатынсыз толық немесе ішінара қайта шығаруға, көбейтуге және таратуға болмайды. 

 

15) дипломға қосымшаның оң жағында (транскрипт) ЖЖОКББҰ толық 

атауы, сондай-ақ ЖЖОКББҰ елді мекені көрсетіледі; 

16) дипломға (транскрипт) қосымшаның оң жағында диплом бланкінің                   

№ ___, берілген күні: күні (санмен), айы (жазумен) және жылы (төрт таңбалы 

санмен), тіркеу нөмірі көрсетіледі; 

17) диплом қосымшасының оң жағына ЖЖОКББҰ басшысының қолы 

қойылады. Басып шығаруға бөлінген орынға ЖЖОКББҰ мөрі қойылады;  

3.6 Дипломға қосымшасыз өзіндік үлгідегі жоғары және жоғары оқу 

орнынан кейінгі білімді бітіргені туралы диплом жарамсыз болады. 

3.7 Құжаттарды жеке өзі алу мүмкіндігі болмаған жағдайда, олар үшінші 

тұлғаға Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тәртіппен 

ресімделген сенімхат бойынша беріледі. 

 

4 Жоғары оқу орнынан кейінгі білім туралы дипломдарды толтыруға 

қойылатын талаптар (докторантура)  

 

4.1 Дипломдарды толтыру баспаханалық тәсілмен жүзеге асырылады. 

Дипломдар қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде толтырылады. 

4.2 Жоғары оқу орнынан кейінгі (докторантура) білім туралы диплом 

төмендегідей толтырылады: 

1) Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Білім және 

ғылым саласындағы сапаны қамтамасыз ету комитетінің шешімімен жоғары және 

(немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымының толық атауы, 

бұйрықтың күні мен нөмірі көрсетіледі; 

2) Тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) барыс септігінде толық көрсетіледі. 

Шетелдік азаматтың тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде) Ұлттық паспорттың 

деректері бойынша орыс тіліндегі транскрипцияда жазылады. Транскрипция оқу 

орнын бітірген адаммен келісілуі тиіс. 

3) «Тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) ________» деген жолдан кейін 

берілетін дәреже көрсетіледі. 

«Білім беру бағдарламасы бойынша» деген сөздерден кейін білім беру 

бағдарламасының коды және атауы көрсетіледі;    

4) «Ғылыми кеңесшілер» деген сөздерден кейін консультанттардың тегі 

және аты-жөні, олардың ғылыми дәрежесі, атағы және елі көрсетіледі; 

5) «Ресми рецензенттер» деген сөздерден кейін рецензенттердің тегі және 

аты-жөні, олардың ғылыми дәрежесі мен атағы көрсетіледі; 

6) «Қорғау күні» деген сөздерден кейін қорғау күні және білім беру ұйымы 

жанындағы диссертациялық кеңес орналасқан қала көрсетіледі; 

7) Дипломға диссертациялық кеңес орналасқан білім беру ұйымының 

басшысы және диссертациялық кеңестің төрағасы қол қояды. Басып шығаруға 

бөлінген орынға ЖЖОКББҰ мөрі қойылады.  
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4.3 Диплом бланкінің төменгі бөлігінде берілетін бланктерді тіркеу кітабы 

бойынша бланктің тіркеу нөмірі көрсетіледі. 

Диплом бланкінің сол жақ төменгі оң жағында ҚР БҒМ бойынша 

қолданыстағы талаптарға сәйкес https://dv.iac.kz/ веб-ресурста орналасқан арнайы 

сервисті пайдалана отырып жасалған QR-код көрсетіледі 

4.4 Білім туралы өзіндік үлгідегі құжаттарда институционалдық 

аккредиттеу жөніндегі аккредиттеу агенттігінің логотипі және (немесе) атауы 

орналастырылады. 

 

5 Магистр дипломына куәліктерді толтыруға қойылатын талаптар 

 

5.1 Магистр дипломына куәліктерді (бұдан әрі – Куәлік) толтыру 

баспаханалық тәсілмен басылады. 

5.2 Куәліктер қазақ және орыс тілдерінде толтырылады.  

5.3 Куәлік мынадай түрде толтырылады: 

1) «Осы куәлік» деген сөздерден кейін мамандықтың немесе білім беру 

бағдарламасының коды және атауы көрсетіледі; 

2) содан кейін «мамандығы және (немесе) білім беру бағдарламасы 

бойынша бейіндік магистратураны бітірген» деген сөздерден кейін оқуды 

аяқтаған адамның тегі, аты және әкесінің аты (бар болса) көрсетіледі; 

3) бұдан әрі оқу мерзімі және оқу өткен жоғары және (немесе) жоғары оқу 

орнынан кейінгі білім беру ұйымының (бұдан әрі – ЖЖОКББҰ) толық атауы 

көрсетіледі; 

4) содан кейін, оқыту өткізілген мамандықтың немесе білім беру 

бағдарламасының атауы көрсетіледі; 

5) кестеде «мамандығы және (немесе) білім беру бағдарламасы бойынша 

педагогикалық бейіні пәндерінің циклын төмендегі академиялық 

көрсеткіштермен меңгерді» деген сөздерден кейін игерілген пәндердің тізбесі мен 

көлемі (кредиттерде) бағалармен көрсетіледі. Бағалау әріптік және балдық (100 

балдық шкала бойынша) жүйеде қойылады. Пәндердің атауында грамматикалық 

ережелерге сәйкес қысқартулар болуы мүмкін; 

6) кестеде «және практикадан өтті:» деген сөздерден кейін бағалармен өткен 

практикалардың атауы мен көлемі (кредиттермен) көрсетіледі; 

7) куәлікке білім беру ұйымының басшысы қол қояды. Мөрге бөлінген 

орынға ЖЖОКББҰ мөрі және күні қойылады.  

 

 

 

  

https://dv.iac.kz/
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А қосымшасы 

(міндетті) 
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Б қосымшасы 

(міндетті) 
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В қосымшасы 

(міндетті) 
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Г қосымшасы 

(міндетті) 
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Д қосымшасы 

(міндетті) 
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Е қосымшасы 

(міндетті) 
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Е қосымшасының жалғасы 
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Е қосымшасының жалғасы 
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Е қосымшасының жалғасы 
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Е қосымшасының жалғасы 
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Е қосымшасының жалғасы 
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Ж қосымшасы  
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(міндетті) 

СМЖ ҰС Н 4.01.5/01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КЕЛІСУ ПАРАҒЫ 

Қызметі, аты-жөні Келісу күні Қолы 

Академиялық мәселелер 

жөніндегі Басқарма 

мүшесі – проректор 

Быков П. О.  

 

 

___ ________20___жыл 

 

 

_________________ 
(қолы) 

Нормабақылаушы: 

АжСМЖ офисінің сапа 

жөніндегі инженері 

Г. С. Баяхметова 

 

 

 

___ ________20___жыл 

 

 

 

_________________ 
(қолы) 
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И қосымшасы  

(міндетті) 

 

СМЖ ҰС Н 4.01.5/02 

 

ТАНЫСУ ПАРАҒЫ 

Құжатпен танысқан 

тұлғаның аты-жөні 

Құжатпен танысу 

күні 

Қолы 
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К қосымшасы  

(міндетті) 

СМЖ ҰС Н 4.01.5/03 

 

МЕРЗІМДІ ТЕКСЕРУЛЕРДІ ЕСЕПКЕ АЛУ ПАРАҒЫ 

Бұйрық 

нөмірі мен 

күні 

Тексеру 

нәтижелері 

Жазбаны 

енгізу күн 

Жазбаны енгізген 

тұлғаның  

аты-жөні 

Жазбаны 

енгізген 

тұлғаның қолы 
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Л қосымшасы  

(міндетті) 

 

СМЖ ҰС Н 4.01.5/04 

 

ӨЗГЕРІСТЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАРДЫ ТІРКЕУ ПАРАҒЫ 

Өзгертудің 

реттік саны 

Негіздеме 

(бұйрықты

ң №, күні) 

Өзгертуд

і енгізу 

күні 

Өзгеріс 

енгізу 

күні 

Өзгеріс 

енгізген 

тұлғаның аты-

жөні 

Өзгеріс 

енгізген 

тұлғаның 

қолы 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 


	САПА МЕНЕДЖМЕНТІ ЖҮЙЕСІ
	Алғысөз
	2.2 ҚР Білім және ғылым министрінің 2021 жылғы 07 маусымдағы № 277 бұйрығы «Мемлекеттік үлгідегі білім туралы құжаттарды беру қағидалары».


