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Анықтамалық-жолсілтеме Рудный индустриялық институтының 

студенттеріне арналған.   Мҧнда институт туралы, кітапхананы пайдалану  мен 

институт жатақханасында тҧру ережелері туралы мағлҧматтарды, сол сияқты білім 

берудің кредиттік технологиясы бойынша  оқу ҥрдісін ҧйымдастыру және білім 

алушылардың білім сапасын бақылау жҥйесінің негізгі ережелерін, оқу ақысын 

тӛлеу тәртібін қамтиды.  

Анықтамалық-жолсілтемеде студенттерді қолдау қызметі туралы, сонымен 

қатар институттың жастар және спорт ҧйымдары туралы толық ақпарат ҧсынылған.  

Анықтамалық-жолсілтемені қҧрастыру уақытында Қазақстан Республикасының 

заңнама актілері, білім беру саласындағы орталық атқару органының нормативтік 

актілері пайдаланылған.  
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                                                Құрметті студент! 

 

Сені Рудный индустриялық институтының (әрі қарай РИИ) студенттер  

қатарына кіруіңмен қҧттықтаймыз. Біздің институт Қостанай облысында ғана емес 

еліміздің бҥкіл аумағында және оның сыртында да ӛз беделімен атақты.  

Сенің қолындағы «Анықтамалық - жолсілтеме» студенттік ӛмірің бойынша 

жолсілтеме болып табылады және саған институт туралы, оның қҧрылымы, 

студенттік ӛмірде саған кӛмек беретін бӛлімдері туралы және білім берудің 

кредиттік технологиясы бойынша білім алу ерекшеліктері туралы тҥсіндіріп береді.  

Осында сен ӛз қҧқықтарың мен міндеттерің, РИИ ішкі тәртіп ережелері 

туралы ақпаратты таба аласың.  

РИИ студентінің «Анықтамалық – жолсілтемесі» біздің институтта бейімделу 

ҥрдісінде сенің сенімді серіктесің болады деп ҥміттенеміз.   

 
1 Институт туралы жалпы мағлұматтар 

 
Рудный индустриялық институты – бҧл  1978 жылы В.И.Ленин атындағы 

Қазақ политехникалық институтының Рудный филиалында қҧрылған 50 жылдық 

тарихы бар жоғарғы оқу орны.  

Қазіргі уақытта институт Солтҥстік Қазақстандағы жалғыз мемлекеттік 

техникалық институты болып табылады.  

Институт қҧрамына 4 факультет (тау-кен металлургиялық, экономика және 

қҧрылыс, энергетика және ақпараттық жҥйелер, қашықтықтан оқыту), 7 кафедра 

кіреді.   

ЖОО-да жоғары дәрежелі кадрлар жҧмыс жасайды. Қазіргі уақытта 

институтта 5 ғылым докторы, 44 ғылым кандидаттары және 17 магистр жҧмыс 

істейді. 

РИИ-да бакалавриат арқылы жоғары дәрежелі мамандарды даярлаудың кӛп 

деңгейлі жҥйесі қолданылады.  

Институттың білім беру қызметі оқытудың кредиттік технологиясын 

жетілдіру, студенттер мен оқытушылардың академиялық мобильдігін қамтамасыз 

ету, екі дипломдық білім алу, дуалды оқыту және жоғары білім берудің ҥш сатылы 

жҥйесіне ауысу  негізінде  Болон ҥрдісінің негізгі параметрлерімен сәйкес жҥзеге 

асырылады.  

Аймақ пен кәсіпорындар - серіктестердің талаптарынан шыға отырып, соңғы 

жылдарда жоо-да мамандықтардың тізімі ҧлғайды, қолданылатын оқу 

технологияларының аумағы кеңейді. Қазіргі уақытта кадрларды даярлау 

бакалавриаттың 18 мамандығы бойынша жҥзеге асырылады: соның ішінде 2 

экономикалық және  14 техникалық, 1 педагогикалық және  1 ӛнер.  

РИИ-да оқытудың жаңашыл технологиялары қолданылады, «Интернетке» 

шығу мҥмкіндігі бар жаңа компьютерлік кластары, дәріс аудиториялары, 

интерактивті тақталар, мультимедиялық жабдықтар, қазіргі заманғы зертханалық 

жабдықтар, лингафонды кабинет бар. 

РИИ Қҧрылыс ЖОО-ның Халықаралық Қауымдастығына (Мәскеу қ.) және 

Халықаралық кӛтергіш-кӛліктік одағына (Мәскеу қ.) кіретін Қазақстанның жалғыз 

жоғарғы оқу орны болып табылады.  
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Халықаралық ынтымақтастықты дамыту шеңберінде институт шетелдік жоо-

мен ынтымақтастық туралы келісім-шарттарға, келіссӛздерге және 

меморандумдарға қол қойды : Университет Англия Раскин (Ҧлыбритания), 

Университет Кембридж (Джесус Колледж, Ҧлыбритания), Висмарк технологиялар, 

бизнес және дизайннің университеті (Германия), Рязань мемлекеттік 

радиотехникалық университеті (Ресей Федерациясы), Полоцк мемлекеттік 

университеті (Ресей Федерациясы). 

Қазақстан Республикасының және шетелдік жоо қатарымен магистраттарды, 

аспиранттарды және докторанттарды бірге даярлау туралы келісім-шарттарға қол 

қойылды, соның ішінде:  

- қҧрылыс мамандықтары бойынша – Мәскеу мемлекеттік қҧрылыс 

университетімен, В. Г. Шухов ат. Белгород мемлекеттік технологиялық 

университетімен , Пенза мемлекеттік сәулет және қҧрылыс университетімен және 

т.б.; 

- энергетика мамандықтары бойынша -  Мәскеу энергетикалық 

институтымен; 

- машинақҧрастыру мамандықтары бойынша –  Магнитогорск мемлекеттік 

техникалық университетімен;  

-экономикалық мамандықтары бойынша –  Орал мемлекеттік Экономикалық 

университетімен (Екатеринбург қ.), Халықаралық Бизнес Академиясымен ( 

Алматы қ.) және басқа жоо-мен.   

РИИ әртҥрлі халықаралық қорлармен, ҧйымдармен ынтымақтасады:  

Европалық одағының Бағдарламалары «Темпус», «Эразмус Мундус, British 

Council, USAID, CIPA, EN IAESTE, DAAD және т.б.   

Институтта ішкі академиялық мобильдікті дамытуға жҧмыс жҥргізіліп 

жатыр.  Қазақстан Республикасының 23 жоо-мен ынтымақтастық туралы келісім – 

шарттарға қол қойылды. Соңғы ҥш жыл ішінде ішкі академиялық мобильдік 

шеңберінде 21студент Қазақстанның жетекші жоо-да білім алды. . 

Техникалық мамандықтарының студенттерімен алмасу бойынша 

Халықаралық Қауымдастығымен  ынтымақтасу бағдарламасы бойынша (IAESTE) 

студенттер ӛз мамандығы бойынша жазғы тәжірибесін еуропалық 

университеттерінде ӛтуге мҥмкіндіктері бар. Бҥгінгі кҥнге 28 студент  Германияда, 

Польшада, Қытайда, Австрияда, Словакияда, Чехияда, Венгрияда және Тҥркияда 

тағылымдамадан ӛтті. Бҧл бағдарлама шеңберінде институт жыл сайын шетелдік 

студенттерін  тәжірибеден ӛту ҥшін қабылдайды (Греция, Германия, Польша, 

Португалия, Румыния, Қытай, Словакия және т.б.) және ӛз студенттерін Еуропа 

және Азия елдеріне жібереді (Польша, Чехия, Германия, Испания, Греция, Корея 

және т.б.). 

 DAAD неміс академиялық алмасу қызметінің бағдарламасында 8 студент 

қатысты.  

Қазақстан  Республикасы Президентінің «Болашак» халықаралық 

шәкіртақыны алуға конкурс бойынша Рудный индустриялық институтының 

студенттері Канадада, Жаңа Зеландияда, Ҧлыбританияда және Ресейде білім алып 

жатыр.  «Болашак» бағдарламасының шеңберінде  РИИ оқытушылары ғылыми 

тәжірибелерін  Ресейде, Ҧлыбританияда, Австралияда ӛтеді. 
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РИИ студенттерінің академиялық мобильдігін дамуына Еуропалық 

Одағының халықаралық Темпус бағдарламасында қатысуы ықпал етеді, оның 

негізгі мәселелері болып оқытудың кредиттік технологиясын жетілдіру және 

енгізу, инновациялық технологияларды дамыту, студенттермен және 

оқытушылармен алмасу, профессорлық-оқытушылық қҧрымының дәрежесін 

жетілдіру табылады. 

Институтта ТМД-ң екі жоо-мен Омбы мемлекеттік техникалық 

университетімен (энергетикалық бағыты бойынша) және Орал мемлекеттік 

экономикалық университетімен УрГЭУ-СИНХ (экономикалық бағыты бойынша) 

екі дипломдық білім беру бағдарламасы жҥзеге асырылады, 5В071800 

«Электроэнергетика», 5В050600 «Экономика» и 5В050700 «Менеджмент» 

мамандығының студенттеріне сапалы диплом мен екі елдің дипломын алуға 

мҥмкіндік беретін  «екі дипломдық білім беру» жобасын жҥзеге асыру басталды. 

Кӛптілді  инженерлік-техникалық және педагогикалық кадрларды даярлау 

мақсатында институт студенттері мен оқытушыларына шет тілдерін оқыту ҥшін 

институтта тіл орталығының ашылуы дайындалып отыр.  

Институтта студенттердің тәжірибелік даярлығына ерекше назар 

аударылады. Бҥгінгі кҥнге институтта жоо-ң барлық мамандықтарын қамтитын 

типтік тҥрде 96 келісім-шарт бар.  

Білім алушылардың тәжірибелік даярлығын жетілдіру және дуальды 

оқытуды дамыту мақсатында институт студенттері кәсіпорындар-серіктестермен 

ҧсынылған ( «ССКӚБ» АҚ,  «Дон КБК» АҚ,  «Казақстан алюминийі» АҚ (КБРУ 

филиалы)) тақырыптары бойынша диплом жобаларын орындайды. Бҧл дипломдық 

жобалардың қорғалуы кәсіпорындар-серіктестер аумағында жҥзеге асырылады.  

Институтта тҥлектердің жҧмыспен қамтылуына ерекше назар аударылады. 

Тҥлектерді жҧмыспен қамту бойынша тиімді жҧмысты қамтамасыз ету ҥшін жыл 

сайын келесі іс-шаралар ӛткізіледі: «Жҧмыспен қамту: сҧрақ-жауап» тақырыбы 

бойынша студенттер мен кәсіпорындар ӛкілдерімен ӛтетін жалпыинституттық 

куратор сағаты, «Жҧмыспен қамту: оған қалай дайын болу керек?» тақырыбында 

кураторлық сағаттар, студенттердің  кәсіпорындар ӛкілдерімен кездесулерді ӛткізу,  

«Казақстан алюминийі» АҚ-ң гранттары мен шәкіртақыны алу ҥшін конкурс, 

студенттердің Жастар практикасын ҧйымдастыру бойынша кәсіпорындармен 

жҧмыс жасау ҥшін қҧжаттарды дайындау , «Студенттің ең жақсы резюмесі» 

конкурсы,  «Жҧмысқа аламын, бірақ…» тақырыбында студенттер мен кәсіпорын 

ӛкілдерінің дӛңгелек ҥстелі, тҥлектердің орналасуы,  қалалық және облыстық «Бос 

жҧмыс орындар жәрменкесінде » қатысу ,«ССКӚБ» АҚ-ң гранттарын және 

шәкіртақыны алу ҥшін конкурс,   «Казақстан темір жолы» ТҦК» АҚ-ң, 

«Карашығанақ Петролиум Оперейтинг» гранттарын алуға конкурста қатысу.  

 Тҥлектерді жҧмыспен қамту бойынша ҥлкен қорытынды  іс-шара «РИИ 

тҥлектерінің маңсап кҥні» болып табылады.  

Жҧмыс берушілермен жҧмыс бойынша деректер қоры 160 астам 

кәсіпорындар-серіктестер бар. Аймақтық жҧмыс берушілер грант 

бағдарламаларымен оқытудың барлық нысандарының 118 студенті қамтылды, 

ENRC кәсіпорынның арнайы бағдарламалары тиімді жҧмыс жасайды .  

Жҧмыс берушілермен жҧмыс жасауға «РИИ тҥлектерінің клубы» Қоғамдық 

бірлестігі жақсы кӛмектеседі.   
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 Институтта студенттердің ғылыми-зерттеу жҧмысы белсенді дамиды. 

Жыл сайын жоо-да әртҥрлі пәндер бойынша олимпиадалар ӛткізіледі, 

олардың жеңімпаздары әр тҥрлі пәндер бойынша ҚР жоо-мен ӛткізілетін 

республикалық пәндік олимпиадаларында институт атынан қатысып, жҥлделі орын 

алады.  

Институт студенттерінің ғылыми жҧмыстары техникалық ғылымдар 

бойынша студенттердің ең ҥздік ғылыми жҧмысына «Қазақстан Республикасының 

Тҧңғыш Президентінің Қоры» республикалық конкурсының, «Шеврон» 

Компаниясы мен Қазақстан инженерлер-энергетиктер одағымен  ӛткізілетін  

энергия ҥнемдеу жобалар конкурсының жеңімпаздары болып атанды.   

Біздің студенттердің дипломдық жобалары жыл сайын республикада жҥлделі 

орындарды алады, олар конкурстарға жіберіледі. 

Жаңашыл және ғылыми-зерттеу қызметінде студент жастарының қатысуын 

белсендіру мақсатында институтта жыл сайын студенттердің ғылыми 

конференциясы ӛтеді. 

 Студенттерде қазақстандық патриотизмді тәрбиелеуге және студенттік ӛзін-

ӛзі басқарудың дамуына ерекше назар аударылады. 

Бірінші курс студенттерінің әлеуметтік бейімделу, студенттік ӛзін-ӛзі 

басқару органдарына қатыстыру бойынша институтта дәстҥрлі іс-шара болып « 

Бірінші курстар мектебі» және «Белсенділер мектебі» табылады. Тҧлғалық ӛзін 

даму,ӛзін нығаю негізінде студенттердің кӛшбасшылық және ҧйымдастырушылық 

қабілеттерін дамытуға «Демократиялық кӛшбасшылық мектебі» кӛмектеседі.  

Оқу барысында студенттер кәсіби, зерттеу және ҧйымдастырушылық 

дағдыларын алады. РИИ тәрбие жҧмысында тҧлғаның әлеуметтендіру мәселелері, 

ҧйымдастырушылық қызмет дағдысын қалыптасуы, тҧлғаның бәсекеге 

қабілеттілігін қамтамасыз ету мәселелері шешіледі. 

Институтта білім алушыны қолдау қызметі дамыған: жатақхана, асхана, 

кітапхана, спорт залдары.  Жатақханаға мҧқтаж болған студенттердің барлығы  

жатақханамен қамтамасыз етілген. 2011 жылы «Қазақстан Республикасы Қостанай 

облысының білім беру және ғылым жҧмысшыларының кәсіподағы» ӛткізген 

студенттік жатақханалардың облыстық конкурсында №1 жатақханасы 1 орынды 

иемдеп, сертификат алды. 

Жақсы ҥлгерілім мен институттың қоғамдық ӛмірінде қатысқаны ҥшін 

институтта жеңілдіктер жҥйесі бар.  Аз қамтылған отбасылар студенттеріне, жетім 

студенттерге  тҧрақты тҥрде әлеуметтік қолдау кӛрсетіледі. Студенттерді жазда 

жҧмыспен қамту бойынша «Жасыл ел» және СМТО бағдарламалары жақсы жҥзеге 

асырылады.. 

ЖОО-да жастар саясатын жҥзеге асырумен Жастар саясатының қызметі 

айналысады (ЖСҚ – 242 кабинет). Институтта мынадай ҥйірмелер мен клубтар 

жҧмыс істейді: вокал  ҥйірмесі, «Линия танца» би ҧжымы, «Тарлан» дебат клубы, 

РИИ-ң волонтер орталығы, «РИИ жастары» және «Г.Э.С» КВН командалары, 

«Қазақ тілінің жанашырлары» клубы, РИИ студенттерінің Кіші Ассамблеясы,    

Кәсіпкерлер мен РИИ студенттерінің альянсы. Институтта әртҥрлі 

спортсекциялары бар. ЖОО-да студенттік ӛзін-ӛзі басқару органдары – студенттік 

кеңестері белсенді қызмет атқарады.  2009 жылы «Студенттік кӛктемі» облыстық 

конкурсында студенттік кеңесінің қызметін ҧйымдастыруында инновациялықты 



8 
 

тануға және студенттік кеңестерінің жҧмыс тҥрлері мен қызметтің ең тиімді 

бағыттарын тану бойынша Рудный индустриялық институтының жҧмысы облыс 

бойынша ең жақсы деп танылған. 2010-2011 оқу жылында РИИ –ң ЖСҚ 

Республиканың аймақтық емес ЖОО-ң арасында республика бойынша ең жақсы 

деп танылды. 

РИИ-ң  ЖСҚ, студенттік омбудсмен, студенттік кеңестері студенттердің 

мҥдделерін қорғау, жастар ортасында теріс жағдайларын алдын алу бойынша 

жҧмыс жҥргізеді. Институтта «Ар - намыс кодексі» қҧрастырылып, жҥзеге 

асырылады.  

Академиялық адалдықты тәрбиелеу бойынша жҧмыс тҧрақты тҥрде 

жҥргізіледі. Ол ҥшін «Ӛз қҧқығыңды білесің бе?» сауалнамасы, «Таза сессия 

операциясы» деген акция, «Студенттер сенім білдірмейді» жҥйелі акция және т.б. 

ӛткізіледі, сонымен қатар студенттер мен ата-аналар ҥшін бҥкіл деканаттарда және 

бас корпусының фойесінде «сенім жәшіктері» орнатылған.  

Жҥйелі тҥрде ЖОО-да РИИ басшылығының  студенттер белсенділерімен 

кездесулер, жеке мәселелер бойынша қабылдау ӛткізіледі.  

Институт студенттері қалалық қана емес облыстық және республикалық іс-

шараларында белсене қатысады.  

Дәстҥрлі іс-шараларға «Қазақстан халқы фестивалі» секілді , студентке арнау 

бойынша іс-шаралар  жатады: «Сәлеметсіз бе – бҧл біз!» бағдарламасы, «Екі 

жҧлдыз» конкурсы, Наурыз мейрамын тойлау бойынша іс-шаралар және дәстҥрлі 

болған «Кӛркем,  Думанды, Қонақжай шаңырақ» конкурсы, «Студенттік кӛктем» 

фестивалі, «Ашық есік кҥні», «Татьянин день», «Мисс РИИ», «Денсаулық 

фестивалі», дебаттар, брейн-рингтер,СӚС, дін басылар ӛқілдерімен, ІІБ, 

әскерикомитетінің  және басқа ӛкілдерімен кездесулер.   Сонымен қатар жыл 

сайын мемлекеттік мерекелерге арналған іс-шаралар ӛткізіледі. 

Қайырымдылық акцияларды, іс-шараларды ӛткізу біздің институт ҥшін 

дәстҥрлі болды  . Бізде бҧл жҧмыс «РИИ волонтер орталығымен» ӛткізіледі. 

Қайырымды істер, жақындарға кӛмек беру институттың топтары мен 

кафедралардың  кӛрсеткіші болды  . Біздің волонтер жҧмысының бас жетістігіміз – 

бҧл волонтерлық топтарының қаладағы балалар ҥйлеріндегі тҧрақты жҧмысы. 

 Кӛптеген іс-шаралар студенттердің бастамасымен ҧйымдастырылады және 

ӛткізіледі.  

Жалпы РИИ қызметі 2010 жылғы 7 желтоқсанда Президент Жарлығымен 

бекітілген 2011-2020 жылдарға білім беруді дамыту Мемлекеттік бағдарламасын 

жҥзеге асыруына бағытталған. 
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2  РИИ-дің құрылымы және қызмет көрсетуі 

 

2.1 Рудный индустриялық институтының басшылығы 

 

Лауазымның атауы А.Ж.Т 
Кабинеттің № , 

телефоны 

Ректор, т.ғ.д., профессор 

Найзабеков 

Абдрахман 

Батырбекович 

Ректордың 

қабылдау бӛлмесі 

каб. № 220, 

тел. 5-07-01 

Жеке мәселелер бойынша ректордың қабылдау уақыты:  

әр сейсенбі және әр бейсенбі  

15
00 

- 16
00

 (қабылдауға алдын ала жазылу керек). 

Оқу және ғылым жҧмыстары жӛніндегі 

проректор, э.ғ.к 

Божко 

Лариса 

Леонидовна 

Проректордың 

қабылдау бӛлмесі 

каб. № 232, 

тел. 9-55-28 

Жеке мәселелер бойынша Оқу және ғылым жұмыстары жөніндегі 

проректордың қабылдау уақыты: әр бейсенбі 15
00 

- 17
00

  

Тәрбие және әлеуметтік жҧмысының 

мәселелері жӛніндегі  департаментінің 

директоры 

Есжанова 

Айнат 

Умеркуловна 

Директордын 

қабылдау бӛлмесі 

каб. № 232, 

тел. 9-55-28 

Жеке мәселелер бойынша Тәрбие және әлеуметтік жұмысының 

мәселелері жөніндегі  департаментінің директоры қабылдау уақыты:  

әр бейсенбі 15
00 

- 17
00

  

Шаруашылық мәселелері жӛніндегі  

мемлекеттік сатып алулар 

департаментінің директоры 

Ахмедов 

Камандар 

Масим-оглы 

каб. № 217,  

тел. 9-38-46 

Жеке мәселелер шаруашылық мәселелері жөніндегі  мемлекеттік сатып 

алулар департаментінің директордың кабылдау уақыты :  

әр сәрсенбі сағ. 14
00 

- 16
00

 дейін 

 

2.2 Факультеттер 

 

Лауазымның атауы А.Ж.Т 
Кабинеттің № , 

телефоны 

Горно-металлургический факультет 

Факультеттің деканы,  т.ғ.к,  доцент 

РИИ  

 

Кузьмин 

Сергей 

Львович  

№1 оқу-

зертханалық 

ғимараты 

каб. 1/315 

тел. 9-85-87 
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Лауазымның атауы А.Ж.Т. 
Кабинеттің № , 

телефоны 

 Деканның орынбасары, магистр 

Дҥйсенов 

Ерсін 

Дҥйсенҧлы 

№1 оқу-

зертханалық 

ғимараты 

каб. 1/314 

тел. 9-81-50 
Әдіскер  

Жеке мәселелер бойынша деканның қабылдау уақыты:  

әр бейсенбі 14
00 

- 15
00

  

Энергетика және ақпараттық жүйелер факультеті 

Факультеттің деканы, т.ғ.к.   

Хабдуллин 

Асет 

Бакирович   

№1 оқу-

зертханалық 

ғимараты, каб. № 

1/302, 

тел. 5-08-82, 

қосымша 127, 

деканның тел. 

9-29-32 

 Деканның орынбасары 

Қҧрманов 

Елнҧр 

Маратҧлы 

Әдіскер 

Утеева  

Райса 

Жаксыбаевна 

Жеке мәселелер бойынша деканның қабылдау уақыты: әр бейсенбі 10
00 

- 

12
30

  

Экономика және құрылыс факультеті 

Факультеттің деканы, э.ғ.к ., доцент  

 

Кадникова 

Ольга 

Юрьевна  
Бас ғимарат, каб. № 

427, 

тел. 5-07-04 (декан), 

тел. 5-08-82, 

қосымша 

109 (декан),  

126 (методист) 

Деканның орынбасары. 

Тӛретаев 

Медет 

Ӛмірзакҧлы 

Әдіскер 

Саркеева 

Газиза  

Хожабековна 

Жеке мәселелер бойынша деканның қабылдау уақыты:  

әр сейсенбі және бейсенбі  15
00 

- 16
00

  

Лисаковскінің қашықтықтан оқыту технологиясының орталығы 

Орталық басшысы , э.ғ.к ., доцент  

 

Лескова 

Лилия 

Гербертовна 

 Лисаковск қ. 

3 шағынаудан, 23ҥй, 

каб. 407 

тел. 

8(71433)34813 

Жеке мәселелер б/ша деканның қабылдау уақыты: әр сейсенбі 9
00 

- 11
00
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2.3 Кафедралар 

 

Лауазымның атауы А Ж.Т. 
Кабинеттің № , 

телефоны 

Құрылыс және құрылыс материалдары кафедрасы 

Кафедраның меңгерушісі, т.ғ.д, 

профессор 

Мирюк 

Ольга 

Александров

на 

Кафедра  

каб.  

№149а, 2/325, тел 5-

08-82, қосымша 105   

 каб. №105, 

тел. 5-08-82,  

қосымша122 

Металлургия және тау-кен кафедрасы 

Кафедраның меңгерушісі, т.ғ.к. 

Кузьмин 

Сергей 

Львович 

Кафедра  

каб. №1/420  

тел. 5-08-82,  

қосымша 226 
Электр энергетикасы және жылу энергетикасы кафедрасы 

Кафедраның меңгерушісі, т.ғ.к., доцент, 

РИИ-дің профессоры 

Хабдуллина 

Зауреш 

Кинаятовна 

Кафедра 

каб. №1/223 

 каб. №1/224 

тел. 5-08-82, 

қосымша228 
Ақпараттық жүйе қауіпсіздігінің автоматтандыру кафедрасы 

Кафедраның меңгерушісі, т.ғ.к 

Зарубин 

Михаил 

Юрьевич 

Кафедра 

каб. №128,331 

 каб. №127 

тел. 5-08-82, 

қосымша 103 

                            Экономика және менеджмент кафедрасы 

Кафедраның меңгерушісі,э.ғ.к., доцент 

Зарубина 

Венера 

Равиловна 

Кафедра 

каб. №434 

каб. №404а 

тел. 5-08-82, 

қосымша113 
 Инженерлік және әлеуметтік-гуманитарлық пәндер кафедрасы 

 Кафедраның меңгерушісі, к.п.н. 

Шалдыкова 

Бахыт 

Абитовна 

Кафедра 

каб. №207 

тел. 5-08-82, 

қосымша 118 
 

 

2.4 Бөлімдер мен қызметтер 
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Лауазымның атауы А Ж.Т.. 
Кабинеттің № , 

телефоны 

Қабылдау комиссиясы 

Жауапты хатшы 

Калдыбиев  

Талас  

Абуалиевич 

 каб. №117 

тел. 9-25-68 

Служба учебно-методической работы и регистрации 

Оқу-әдістемелік жұмысы және тіркеу қызметі  

Бӛлімнің басшысы 

Саргаева  

Наталья  

Юрьевна 

каб. № 218 

тел. 5-08-82 

қосымша 229 

Практика және жҧмыспен қамту 

әдіскері 

Кощугулова Гульнара 

Кайдаровна 

каб. № 305 

тел. 5-08-82 

қосымша 125 

Кадрлар бөлімі 

Бӛлімнің басшысы 
Исмагамбетова Асем 

Амантаевна 

каб. № 226 

тел. 5-07-06 

 

Ғылым қызметі, халықаралық қатынастар және сапаны  

басқару қызметі 

Басшысы 
Габдуллина Лилия 

Динаровна 

каб. № 318 

тел. 5-08-82 

қосымша107 

Менеджер СНМОиМК  

каб. № 229 

тел. 5-08-82 

қосымша 121 

Жастар саясаты қызметі 

Басшысы Денашева Оксана 

Майдабековна 

каб. №319 

тел. 5-57-60 

Құқықтық қызмет  

Қҧқықтық кеңес 
Кострюкова Евгения 

Анатольевна 

каб. № 227 

тел. 9-18-56 

Қаржы қызметі 

 Стипендиялар бухгалтері 

Передерий  

Элеонора  

Анатольевна 

каб. № 253 

тел. 5-08-82,  

қосымша 222 

Ақпараттық-кітапханалық бөлім 

Басшысы 
Набиуллина Елена 

Геннадьевна 

каб. № 111 

тел. 5-08-82, 

қосымша 218 

Кеңсе 

Кеңсенің меңгерушісі 
Жалгасова Актоты 

Турганбаевна 

каб. № 228 

тел. 5-08-82, 

қосымша 108 
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2.5 Оқушыларды қолдау қызметі 

 

Лауазымның 

атауы 
А.Ж.Т. 

Орналасуы, телефон 

нӛмірі 
Жҧмыс уақыты 

Денсаулық орталығы 

Дәрігер 

Дьяченко 

Наталия 

Владимировна 

Жатақхана ғимараты, 

50 лет Октября, 58а, 

каб. № 113,  

тел. 9-44-10 

 

Кҥн сайын:  

с 8
30

 - 17
00

 

 

№ 1 жатақхана 

Коменданты 

Умиржанова 

Анар 

Салимовна 

 «Айсулу» 

жатақханасы , 50 лет 

Октября, 58а,  

тел. 9-31-74 

Дҥйсенбі-жексенбі 

Общежитие № 2 

Коменданты  

№1, №2 оқу-

зертханалық 

ғимараттары. тел. 9-

31-68, қосымша106 

Дҥйсенбі-жексенбі 

Музей 

Мҧражай 

меңгерушісі 

Кургузкин 

Александр 

Григорьевич 

Бас ғимарат каб. 

№426 

  

Дҥйсенбі-жҧма 

Асхана 
Бас ғимарат,  

 2 қабат  

: 

 Дҥйсенбі-жҧма 9
00

 - 

16
00

 

Гардероб 
Бас ғимарат,  

фойе 1 қабат 

Дҥйсенбі-жҧма:  с 

8
30

 - 17
30

 

Қызмет көрсету орталығы 
Бас ғимарат, 

каб. №101 

Дҥйсенбі-жҧма: 

9
00

 - 16
30 

сенбі  

9
00

 - 13
00

 

Интернет (тегін пайдалану) 

 

Компьютерлік 

кластар, 1 қабат 

 

Дҥйсенбі-жҧма: 15
00

 

- 17
00

 

 

 

2.5.1 Институттың кітапханасы 

     

 Мекеменің қҧрылғаннан бастап институттың кітапханасы жҧмыс істейді. 

Ашылған жылы кітапхана қоры 500 дана болған. Бҥгінгі кҥні кітапханада 

ақпараттың кең диапазоны бар. Қазақ және орыс тілдерінде 300 мыңнан астам 

кітаптар бар, олардың ішінде: 

        

 Монографиялар мен ғылыми әдебиеттер; 



14 
 

 Оқу әдебиеттері; 

 Кӛркем әдебиеттері. 

Оқырмандарға ұсынылады: 
 Оқу әдебиетінің абонементі (бас ғимарат, 1 қабат) 

 

 Кӛркем  әдебиетінің абонементі (бас ғимарат, 1 қабат) 

 

 Негізгі оқу залы 

  

 Мемлекеттік тілдегі әдебиеттер залы  

 

 Техникалық әдебиеттер оқу залы (УЛК №1, 1 қабат) 

 

Кітапхананың оқу залдарында тҥнгі абонементтер ашылды, әдебиеттерді 

ҥйге тҥнге алуға болады. 

Каталоктар мен картотекалар – сіздің ақпаратты іздеу кезіндегі тҧрақты 

кӛмекшіңіз. 

Электрондық каталоктар кітапхана қорындағы барлық қол жетімді 

кітаптарды кӛрсетеді 

Институтта 5000 оқу-әдістемелік оқулықтар кіретін электрондық кітапхана 

қҧрылды. 

 

Кітапхана ғылыми және білім беру процесін ұйымдастыруға 

көмектеседі: 

 Ақпараттық кҥндер , кафедралар және тҥлектер кҥндерін; 

 Жас мамандар кҥндерін, бірінші курс студенттері кҥндері; 

 Жаңа кітаптар кҥндерін, пікірлер талқылау кҥндерін; 

 Пайдаланушыларға қол жетімді ақпараттық ресурстар; 

 Сымсыз  Wi-Fi; 

 Библиографикалық аппараты бойынша кеңес беру; 

 Әдебиеттерді іріктеу ҥшін алдын ала ӛтінім; 

 Жазбаша және ауызша сауалдар орындау; 

 Кітапхананың іздеу қҧрылғысымен жҧмыс істеуді ҥйрету; 
 

          Кітапхана студенттермен қоғамдық іс-шаралар ӛткізеді. Бҧл әңгіме 

ақпараттық талқылау, ақпараттық сағаттар, оқырман конференциялары, 

қойылған кітап кӛрмелері.  

 

Кітапхананың жұмыс уақыты.   
Кҥн сайын: 9

00
 – 18

00
  

Сенбі – 9
00

 - 17ºº  

          Демалыс – жексенбі. 

 

Әр айдын жұма күні – тазалық күні. 

          Набиуллина Елена Геннадьевна  - кітапхана меңгерушісі, 50280 қосымша 218 

Абонемент, бас ғимараттың оқу залы - 50280 қосымша 219 
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Кітапхана әрқашан шығармашылық ізденісте, функцияларын кеңейту 

ҥстінде. 
 

2.5.2 Білім беру семинарлары 

 

 2016-2017 оқу жылдарында студенттерге білім беру семинарларын 

ҧйымдастыру жоспарлануда. 

   

2.5.3 Жастар саясаты қызметі 

 
 1 кесте– Студенттік кӛркемӛнерпаздар ҥйермелері 

Ҥйірменің атауы Апта кҥндері уақыты Ӛткізу орны 

Вокал үйірмесі 

«Факультет» 

дҥйсенбі, сәрсенбі, 

жҧма 
18

00
 Акт залы 

Би тобы «Линия танца» Би тобы 18
00

 Айна залы 

Би тобы «I&CO» Сейсенбі, бейсенбі 18
00

 Айна залы 

 «Тарлан» дебат клубы сәрсенбі 17
00

 327 ауд. 

РИИ-дің еріктілер 

орталығы 
сейсенбі 17

00
 329 ауд. 

КВН  

«Г.Э.С.» 

дҥйсенбі, сәрсенбі, 

жҧма 
17

00
 329 ауд. 

КВН  

«РИИ жастары» 

Понедельник, среда, 

пятница 
17

00
 320 ауд. 

МК «Жас Отан» сәрсенбі 18
00

 325 ауд. 

 Гитарашылар клубы бейсенбі 17
00

 326 ауд. 

 «Қазақ тілінің 

жанашырлары» клубы 
Сейсенбі, бейсенбі 17

00
 326 ауд. 

 

 

 Рудный индустриялық институтында екі жылдан астам уақыты ішінде ӛзінің  

«Білім шаңырағы» атты газеті басылып шығарылуда. Редакцияда жас белсенді 

студенттер жҧмыс істейді. Олар кҥнделікті институтта ӛтіп жатқан іс-шаралар 

туралы ақпарат жинайды. Газеттің негізгі оқырмандары – институттың 

қызметкерлері мен студенттері, ол туған институттын ӛмірі туралы ақпараттың 

негізгі кӛзі болып табылады.  

 

Жастар саясаты кызметі №242 каб. 2 қабатта орналасқан. 

тел: 5-57-60. 
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2.5.4 Кәсіпшілер одағының комитеті  

 

РИИ кәсіпшілер одағының комитеті  (одан бҧлай – кәсіподақ комитеті) 

Қазақстан Республикасының білім және ғылым қызметкерлердің Жарғысымен 

сәйкес және ӛз Ережемен жҧмыс істейді.  

Кәсіподақ комитетінің қызметі мҥшелердің белсенділік пен жігерлік, 

мақҧлданған шешімдердің ҧжымшылдық қағидаттарда негізделген.   

Кәсіподақ комитеті  РИИ әлеуметтік-экономикалық дамудың жоспарларын, 

әзірлеу мен жҥзеге асыру, қызметкерлердің еңбек жағдайларын жақсарту бойынша 

қҧрама жоспарларын жҥзеге асыру, еңбек шешулерде қатысады, РИИ еңбек туралы 

заңнаманың  ережелерін, еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасысы бойынша 

ережелерді мен заңдарды сақтау бақылайды.   

Кәсіподақ комитеті РИИ қызметкерлер мен студенттер ҥшін мәдени және 

спорт іс-шараларды ҧйымдастыру мен ӛткізу бойынша жҧмыстарды ӛткізеді.   

Кәсіподақ комитеті РИИ студенттердің әлеуметтік-экономикалық қҧқытарын 

мен мҥдделерін белгіленген ретінде ҧсынады және қорғайды.   

Студенттердің әлеуметтік қорғау мақсаттарда кәсіподақ комитеті РИИ 

ауқатсыз студенттерге мен жетімдерге материалдық кӛмегін кӛрсету, сонымен 

қатар олардың жеңілдік тамақтануға қаражаттарды беруге жәрдемдеседі.    

Кәсіподақ комитеті жетім-студенттерге жатақханада тҧру ҥшін орынның 

бірінші кезектегі алуға қҧқықты беру туралы ӛтінеді.   

Кәсіподақ комитеті қойылған міндеттерді сәтті орындау ҥшін жағдайларға 

кепіл беретін  қазақстан Республикасының Конституциясымен, «Кәсіби одақтар 

туралы»  Заңымен және нормативті қҧқық актілермен сәйкес әрекет етеді.   

Кәсіподақ комитетінің төрайымы – Набиуллина Елена Геннадьевна  

Кәсіподақ комитеті 3-ші қабатта, № 316 каб. орналасқан, тел. 9-45-46. 

 

3 РИИ студенттер үшін жалпы ақпарат 

 

РИИ оқу ҥдерістің тәртібін қоятын, ішкі тәртіптің Ережелері, оқитындардың 

негізгі қҧқытары мен міндеттері, оқуда жетістіктерге кӛтермелеу нысандары, оқу 

тәртіпті бҧзу жауаптышылық әрекет етеді.   

Ішкі тәртіптің Ережелермен студенттерді куратор таныстырады. Куратор 

студенттік топта институт әкімшілігінің толық қҧқылы ӛкілмен болады. Ол 

кафедра келісу бойынша факультет деканымен қойылады және РИИ ректордың 

бҧйрығымен бекітіледі.    

Топ куратордың негізгі міндеттерімен  институттың тәрбиелеу қызметінің 

жҥйесін жҥзеге асыру бойынша жҧмысты ӛткізу, қоғамдық қызметте студенттердің 

қатысуын ҧйымдастыру, сонымен қатар білімдерді алу ЖОО студенттердің 

әлеуметтік бейімделу және кәсиби қызметіне оларды дайындау кӛмегінде жҥйелі 

кӛрсету болады.   

 Оқудың барлық мерзімнің ағымында  студент куратормен жақын ӛзара 

байлансыта болады. Барлық кӛрінетін мәселелер студенттер студенттық 

(академикалық) топтың куратор арқылы шешуге тиіс.   
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Куратор дәрежеде мәселені шешу мҥмкіндігі жоқ жағдайда,  студент кӛмекке 

декан орынбасарына, немесе факультет деканына, ол оқуды ӛтетін, бҧрылуға 

мҥмкін.   Декан ӛз ӛкілдіктер ішінде сҧрақтарды шешеді.   

Егер декан сҧрақты шешуге мҥмкіні жоқ жағдайда студент ӛтінішпен оқу 

және ғылыми жҧмысы бойынша проректорге баруға тиіс.  Проректор ӛз ӛкілдіктер 

ішінде сҧрақтарды шешуге кӛмектеседі. Институттың соңғы  инстанциясы, қайда 

студент баруға болады – РИИ ректоры.  

Барлық ӛтініштер институтта ректор атына жазылады. Ӛтініштердің ҥлгілері 

(жатақханада орын алуға, емтихан сессиясына рҧқсат пен мерзімнен бҧрын 

тапсыруға, оқуға тӛлемнің мерзімін ҧзарту туралы, ауыстыру, қайта келу, 

академикалық демалыс әне т.б.) факультета деканатында бар.   

           Институтта ӛткізетін жҥйесі бар. Копустарға кіру студенттық билеттің  

(сынақ кіташасы) барында жасалады. Ӛту тәртібін бҧзуға  студенттерге тәртіптік 

ықпалдың шараларды қолданалады. Сонымен 2014 жылда РИИ электрондық ӛту 

жҥйесі еңгізілген.   

 

4 Жоғары оқу орынның студенттің ар кодексі 

 
Негізгі ережелер 

 

Жоғары білімді алу ҥшін быз таңдаған, Рудный индустриалды институтына 

қҧрметін беріп: 

4.1. Оқуға жауапты қарау – негізгі біздің еңбегімізге: 

- оқу ҥдеріспен қарастырылған, барлық сабақтарға қатысу; 

- оқу жоспарлармен және кестелермен қарастырылған, қойылған мерзімдерге 

тапсырмалардың барлық тҥрлерін сапалы орындау; 

- ҧйымдастыру тәрбиелі іс-шараларға қатысу, мәселелер шыққан жағдайларда 

кураторларға бару. 

4.2.  Сапалы білімді алуға тырысу, кәсіби қызмет ҥшін қажетті білу мен 

дағдырларды алу: 

- кітапханада жҥйелі тҥрде жҧмыс істеу; 

- қоғамдық, ғылыми мен мәдени іс-шараларда қатысу; 

- академикалық адалдықты сақтау. 

4.3.  Ӛз денсаулығын сақтау мен бекіту: 

- спорт іс-шараларда, ҥйірмелерде, секцияларда қатысу; 

- шылым тартпау,  спиртты ішімдіктерді ішпеу, есірткі заттарды қолданбай 

және таратпай;  

- тәртіптен агрессияны, әдепсіздікті, қорлауды болғызбау; 

- рухани мен физикалық ӛзін-ӛзі кемелдендіруге тырысу. 

4.4.  Студент мәртебесімен сәйкес: 

- ӛзін интеллеуталды-шығармашылық жастар сияқты жағастыру мақсатпен ӛз 

бейнесімен және ӛз топтың бейнесімен тҧрақты жҧмыс істеу; 

- ЖОО беделі туралы ойлау;  

- киімнің іскерлік стилін ҧстау; 

- сӛйлеу мәдениеттің жоғары деңгейін ҧстау; 

- сабақтарға кешікпеу; 
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- сабақтарда және қоғамдық іс-шараларды ӛткізуде ҧялы телефондармен 

қолданбау; 

- институттың барлық оқу корпустарында және басқа жайларда тазалық пен 

тәртіпті ҧстау; 

- институттың оқу қҧралдарына және ақпараттық ресурстарына байқап ҧстау; 

- институт оқытушылардың және қызметкерлердің ар мен абыройды, оқу 

орынның дәстҥрлерін қҧрметтеу; 

- сабақтарда ӛзін әдепті ҧстау және тәртіпті болу. 

4.5. Ӛз оқу міндеттерін қатал орындау, этикалық, академикалық және қҧқық 

бҧзуларды болдыртпау, оның ішінде: 

- білімдерді бақылау тәртіптерді ӛту кезінде кӛмекке басқа тҧлғаларға тізімге 

кіргізу мен  ҥндеу;  

- ӛз еңбегінің нәтижелер ретінде, Интернет-ресурстарды еңгізіп, дайын оқу 

материалдардың кӛлемі бойынша (рефераттар, курс, бақылау, дипломдық және 

басқа жҧмыстардың) қайсысының ҧсынысы; 

- ең жоғары бағаны олу ҥшін туысқандық немесе қызметтік байланыстарды 

пайдалану;  

- дәлелді себепсіз қыдырымпаздықдар, кешугілер мен оқу сабақтарға келмей 

қалғаны 

міндеттенеміз. 

 

5 Оқудың кредит технология бойынша оқу үдерісті ұйымдастыру 

 

5.1 Жалпы ережелер 

 

Бакалавриаттың білім беретін кәсіби бағдарламасы оқудың кҥндізгі оқу 

нысаны бойынша 4 жылдың ағымында (толық орта білімнің базасында), 3 жылдың 

(техникалық пен кәсіби білімнің базасында) жҥзеге асырылады. Оқудың сырттай 

нысаны бойынша білім беретін бағдарлама 3,5 жылдың ағымында (техникалық пен 

кәсіби оқудың базасында), 2,5 жылдың (жоғары білімнің базасында) жҥзеге 

асырылады. Бакалавр дәрежесін алу ҥшін кредиттердің  129  аз емес игеру, 

тәжірибелердің барлық тҥрлерін ӛту, мамандық бойынша мемлекеттік емтиханды 

тапсыру және дипломдық жобаны (жҧмысты) қорғау қажет.  

Білімнің барлық деңгейлер бойынша ӛткенде игерген кредиттердің ӛспелі есеп 

білдіретін, оқудың кредит технологиясы жинақты болады. 

Оқудың кредит жҥйесі бойынша оқу ҥдерісі келесі нысандарда 

ҧйымдастырылады:  

-аудиторлық сабақтар: лекциялар, тәжірибелік сабақтар (семинарлар, 

коллоквиумдар), зертханалық тапсырмалар, студиялық тапсырмалар;    

- аудиторлық тыс сабақтар: студенттің ӛз бетімен істейтін жҧмысы, оның 

ішінде оқытушының басшылығымен (СРС, СРСП), жеке кеңестер, интернет-

сессиялар, бейнеконференциялар;   

- оқу жетістектерді мен кәсіби тәжірибелерді ӛткізу, дипломдық жҧмысты 

(жобаны) дайындау;  

- студенттердің оқу жетістектерін бақылау: ағымды мен шекаралық бақылау 

(сабақтарда сауалнама, оқу тәртіптің тақырыптар бойынша тестілеу, бақылау 
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жҧмыстар, зертханалық жҧмыстарды, курс жҧмыстарды, коллоквиумдарды 

қорғау);  

- аралық аттестаттау/қорытынды бақылау (оқу пәннің бӛлімдер бойынша 

тестілеу, емтихан, тәжірибелер бойынша есептерді қорғау), қорытынды 

мемлекеттік  аттестаттау (дипломдық жҧмысты (жобаны) қорғау)).  

Оқу ҥдерісті ҧйымдастыру ҥшін келесі қҧжаттама қажет болады: - 

академикалық кҥңтізбе; 

- оқу жоспарлар;  

- кесте; 

- әдістемелік қамтамасыз ету. 

 

 5.2 Оқудың кредит технологиясымен байланысты негізгі түсініктер 

Ережелерде келесі негізгі тҥсініктер мен анықтаулар қолданалады: 

1) академикалық кҥнтізбе (Academic Calendar) – оқу мен бақылау іс-

шараларды ӛткізу кҥнтізбе, (мектеп демалыстар мен мерекелер) демалыс кҥндерді 

кӛрсетумен оқу жылдың ағымында кәсіби тәжірибе; 

2) академикалық кезең (Term) – ҥштегі нысандардың білім ҧйыммен дербес 

қойылған, теориялық оқудың кезеңі: семестр (15 апталар), триместр (10 апталар), 

квартал (8 апталар); 

3) академикалық жҧмылғыштық – бҧл айқын академикалық кезеңге 

зерттеулерді оқу немесе ӛткізу ҥшін студенттердің немесе оқытушылар-

зерттеушілердің ауыстырушылық:  ӛз жоо кредиттер тҥрде немесе басқа жоо оқуды 

жалғастыру ҥшін білім беретін бағдарлармен игерген, міндетті қайта есептеумен 

басқа жоғары мекемеге (ел немесе шекара ішінде) семестр немесе оқу жыл; 

4) академикалық еркіндік – білім беретін ҥдерістің субъектілердің 

ӛкілеттіктердің жиынтығы; 

5) студенттің академикалық рейтинг (Rating) – аралық аттестаттау нәтижелері 

бойынша жасалған, пәндердің оқу бағдарламасының студенттерге количественный 

показатель уровня овладения обучающимся учебной программы дисциплин; 

6) академическая степень (Degree) – қорытынды аттестаттау нәтижелер 

бойынша тиісті білім беретін оқу бағдарламаларды игерген, студенттерге білім 

ҧйымдармен мәжбҥрленген дәреже; 

7) академикалық сағат – барлық оқу сабақтарда (аудиторлық жҧмыс) немесе 

бӛлек бекітілген кесте бойынша оқытушымен студенттің байланыс жҧмыстың 

уақыты;  

8) белсенді ҥлестіретін материалдар (АРМ) (Hand-outs) – тақырыпты 

шығармашылық сәтті меңгеру студенттің уәждеме ҥшін кӛрнекті сҥреттілік 

материалдар (тезистер, лекциялар, нҧсқаулар, слайдтар, мысалдар, глоссарилар, ӛз 

бетімен жҧмыс істейтін жҧмыс ҥшін тапсырмалар); 

9) студенттің қорытынды  аттестаттау (Qualification Examination) – білімнің 

мемлекеттік жалпымындетті стандартпен қаарстырылған, оқу пәндердің кӛлемін 

олармен игеру дәрежесін анықтау мақсатпен ӛткізілетін, тәртіп; 

10) студенттің аралық аттестаттау – емтихандық сессия кезеңде ӛткізілетін 

тәртіп; 

11) студенттің ӛз бетімен істейтін жҧмыс (бҧдан былай - СРО) – тестер, 

бақылау жҧмыстар, коллоквиумдар, рефераттар, шығармалар мен есептер тҥрде  
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оқу-әдістемелік әдебиетпен қамтамасыз етілген және бақыланатын ҧсыныстармен, 

дербес оқуға тағайындалған, тақырыптардың белгілі тізімі бойынша жҧмыс;   

12) студенттің оқу жетістіктері – оқу ҥдерісте алынған және тҧлғаның даму 

жеткігген деңгейін шағылыстыратын, студенттердің білімдері, икемділіктер, 

дағдырлар мен қҧзыреттер; 

13) студенттердің оқу жетістіктерін бақылау – студенттердің бақылаудың әр 

тҥрлі нысандармен (ағымды, шекаралық және қорытынды) білімдердің деңгейін 

тексеру және жоо дербес анықтайтын  аттестаттау; 

14) студенттердің ҥлгерушілік ағымды бақылау – академикалық кезенның 

ағымында аудиторлық және аудиторлық тыс сабақтарда оқытушымен ӛткізілетін, 

оқу бағдарламен сәйкес студенттердің білімдерінің жҥйелі тексеру; 

15) екідопломды білім – (Double Major) екі тең бағалы дипломдарды немесе 

бір негізгі және (Major - Minor) екінші қосымша дипломдарды алу мақсатпен екі 

оқу жоспарлар (білім беретін бағдарламалар) бойынша қатарлар оқудың 

мҥмкіндігі; 

16) Трансферттың (ауыстырудың) және (ECTS) кредиттердің қорланудың 

еуропалық жҥйе – білім беретін бағдарламалар (пәндерге, курстарға, модулдерге) 

клмпоненттерге есеп бірліктерді (кредиттерді) иемдену тәсілі; 

17) Жеке оқу жоспар  – типтік оқу жоспардың және элективтік пәндер 

каталогының негізінде эдвайзер кӛмегімен дербес оқитын әр оқу жылға жасалатын, 

оқу жоспар; 

18) (Credit, Credit-hour) кредит- студенттің/оқытушыдың оқу жумыстың 

кӛлемін ӛлшеуінің жҥйеленген бірлігі; 

19) оқудың кредит технология – пәндерді оқу студенттерге таңдау негізінде 

оқу және дербес жоспарлау; 

20) қорытынды бақылау – оқу пәннің олармен бағдарламаны игеру сапасын 

бағалау мақсатпен студенттердің оқу жетістіктердің бақылауы; 

21) шекаралық бақылау – бір оқу пәннің (модулдің) бӛлімді аяқтау бойынша 

оқу жетістіктерді бақылау; 

22) (Enrollment) оқу пәнге жазба- оқу пәндерге студенттердің алдын ала 

жазудың ҥдерісі; 

23) оқу жетістектер бағаның балльно-рейтингтік әріптік жҥйе – баллдарда 

оқу жетістіктердің деңгейінің баға жҥйесі; 

24) офис (бӛлім, сектор) Тіркеу бӛлімі – студенттердің оқу жетістіктерінің 

барлық тарихтың тіркеумен айналасатын, академикалық қызмет; 

25) оқытушы басшылығымен студенттің дербес жҧмысы (бҧдан былай - 

СРОП) – бекітілген кесте бойынша ӛткізілетін оқытушы басшылығымен студенттің 

аудиторлық тыс жҧмыс; 

26) (Grade Point Average - GPA) ҥлгерудің орта балл- таңдалған бағдарлама 

бойынша бір оқу жылға студенттің оқу жетістіктердің деңгейдің ортаӛлшенген 

баға; 

27) жҧмыс оқу жоспар – студенттердің типтік оқу жоспар және жеке оқу 

жоспарлар негізінде дербес білім ҧйымдармен жасалған қҧжат; 

28) (Course Description) пәнді сипаттау- ӛзіне мақсатарды, міндеттерді және 

мазмҧнды еңгізетін (5-8 ҧсыныстардан тҧрады), пәннің қысқаша сипаттауы; 
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29) (Prerequisite) пререквизиттері- оқу пәнді игеру ҥшін қажетті, білімдерді, 

дағдырларды пәндер; 

30) (Postrequisite) постреквизитері- осы пәннің оқуын аяқтау бойынша 

алатын, білімдер, мен дағдырлар қажет болатын оқу ҥшін, пәндер; 

31) (Syllabus) пәннің бағдарламасы- оқитын пәннің сипаттауын ӛзіне 

еңгізетін, оқу бағдарлама; 

32) (Transcript) транскрипт – әріптік пен сандық тҥрде кредиттерді мен 

бағаларды кӛрсетумен оқудың сәйкестік кезеңге игерген пәндердің тізімі бары 

қҧжат; 

33) тьютор – нақтылы пәнді игеру бойынша студенттің академикалық 

кеңесші ролінде шығатын, оқытушы; 

34) типтік оқу жоспар  - білімнің кәсіби оқу бағдарламаның тізімін және 

кӛлемін реттемелеуші қҧжат. 

35) (Advisor) эдвайзер – сәйкестік мамандық бойынша студенттің 

академикалық жетекшінің қызметтерін атқаратын, шығарылатын кафедраның 

оқытушысы; 

36) элективтік пәндер – белгіленген кредиттер шенберінде және білім 

ҧйымдарға еңгізетін таңдау бойынша компонентке кіретін, оқу пәндер.  

  

5.3 Курстан курсқа студенттерді ауыстыру 

 

Рудный индустриалды институтутынде емтихандық сессиялар курс 

жобаларды, жҧмыстарды және емтихандарды тапсыру нысанда жҥзеге асырылады.

 Институтың жҧмыс оқу жоспарлар жазғы және қысқы емтихандық 

сесияларды қарастырады. Жазғы емтихан сессия аударма болады. 

Жҧмыс оқу жоспардың талаптарын толық атқарған, сәтті барлық курс 

жобаларды, жҧмыстарды, емтихандарды тапсырған, академикалық ӛзгешелектерді 

жойған және ауыстыру баллдың белгіленген деңгейін алған студенттер ректор 

бҧйрықпен келесі курсқа кӛшіреледі.  Курстан курсқа ауыстыру (GPA) курсқа 

ҥлгерудің орта баллдың кӛрсетумен студенттің оқу карточкасында мен сынақ 

кітапшасы жазба, ауыстыру туралы бҧйрықтың қол қою нӛмірі мен кҥні тҥрде 

жасалады.  

Оқу кезеңге студенттің GPA формула бойынша  оқудың барлық алдағы ӛткен 

кезеңге студенттің жетістіктер деңгейдің орта ӛлшенген бағасы сияқты 

анықталады: 

 

 , 

 

қайда  Иц1, Иц2, … Ицn – сандық эквивалент пәндер бойынша қорытынды 

бағалар; 

 К1, К2, … Кn – кредиттарда оқылған пәндердің кӛлемі; 

  n – оқудың барлық ӛтіп кеткен кезеңге оқылған пәндердің саны 

Курстан курсқа ауыстыру ҥшін келесі ауыстыру балл белгіленген: 

 1,7 балл – 2 курсқа ауыстыру кезде;  

 1,9 балл – 3 курсқа ауыстыру кезде;  
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 2,1 балл – 4 курсқа ауыстыру кезде; 

 2,2 балл – 5 курсқа ауыстыру кезде. 

  3,67 («А-») және жоғары барлық бағаларды етихан сессия нәтижелер 

бойынша бар студенттер, білімдердің бағалар дәстҥрлі жҥйе бойынша озаттарға 

теңгеріледі және семестрге 10 пайызға оқудың бағасын тӛмендетуге қҧқық бар 

(2003 ж. 02.06. №44 бҧйрық). Тӛмен белгіленген ауыстыру баллдың ҥлгерудің орта 

баллы бар студенттер, қосымша семестрдің ағымында пәндерді қайталап оқу 

немесе оқудың қайталап курсында қалу болады.  

Оқудың бір нысаннан басқа ауыстыру, бір мамандықтан басқаға, бір жоо 

басқаға қыс және жазғы демалыстар кезеңге, институттың ректор атына студенттің 

жеке ӛтініші негізінде институт бойынша бҧйрықпен жасалады.  

 

5.4 Қосымша семестрді ұйымдастыру 

 

РИИ қосымша семестр  студенттердің арызы бойынша, тӛлем негізінде 

ҧйымдастырылады.  

Академикалық берешегінен қорытынды бақылауға рҧқсат емес болғанда, 

емтиханда «қанағаттаубаншылық» бағаны алу немесе дәлелсіз себеп бойынша 

емтиханға келмеу студенттің берешегі тҥсінеледі.  

Академикалық берешек бар студенттер, академикалық берешектер бар, 

пәндер кредиттердің қҧның толық тӛлеу тиіс,  сабақтардың барлық тҥрлерін 

қайталап барып шығу, пән бойынша бақылаудың барлық тҥрлерін қайта ӛту және 

жазғы қосымша семестрдің ағымында емтиханды тапсыру. 

Қосымша семестрді ӛту арызды бермеген, қосымша семестрдің аяқтау 

бойынша емтиханға рҧқсат алмаған немесе емтиханға дәлелсіз себеп келмеген 

(қысқы қосымша семестрге) студенттер, сәйкестік қҧжаттарды әзірлеу кейін  

ақылы негізінде келесі академикалық кезеңнің уақытта осы пәндерді оқу немесе 

оқудың қайталау жылға қалу тиіс. 

Қосымша жазғы сместрді ӛтуіне арызды бермеген студенттер, оқудың 

қайталау курсына қалдырылады. 

Қанағаттанғысыз бағаға комиссяиның емтиханды тапсыру жағдайда,  

студенттер ақылы негізде қайталап курста қалады.  

Қосымша семестрді аяқтау бойынша рҧқсатты алмаған студенттер, 

баллдарды тҥзеу қҧқық және деканатпен бекітілген мерзімге емтиханды тапсыру 

қҧқық бар.  

Басқа пәндердің қосымша оқуы кредиттер кӛлемімен және пәннің жҧмыс 

бағдарлама белгіленген тіртіппен бекетілген сәйкес жҥзеге асырылады. 

  

5.5 Курста қайталап оқу 

 

Белгіленген ауыстыру баллды алмаған студенттер, қосымша жазғы семестр 

нәтижелердің есебімен, институттың ректоры бҧйрық негізінде оқуға 

шығындардың толық тӛлемімен оқудың қайталап курсына қалдырылады.  

Оқудың қайталап курсын тӛлемеген студенттер, шартты міндеттерді бҧзуға 

оқудан шығырылады.   
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5.6 Институттан шығару 

 

Студенттер институттан шығаруға мҥмкін:  

 - ӛз қалауынша бойынша;  

 - медицина кӛрсетулер бойынша;        - 

Жарғыны, институттың ішкі тәртіптің ережелерін және шартты міндеттерді 

бҧзуымен байланысты.       

Институттан шығарылған студентке, белгіленген нысанның академиялық 

анықтама беріледі. 

 

5.7 Академиялық демалысты жасау 

 

Академиялық демалыс – бҧл студенттер білім ҧйымдарда денсаулық жағдайы 

бойынша, оның ішінде жҥктілік және босану бойынша, сонымен қатар ҚР Қарулы 

Кҥштер қатарына шақырумен байланысты уақытша  ӛз оқуын тоқтатады.   

Академиялық демалысты жасауға студенттің ӛтініші, студенттердің аралық 

аттестаттау басына дейін, кҥні бҧрын білім ҧйыммен қарастырылады. 

Мемлекеттік білім беретін тапсырыс негізінде, тҧлғаға академиялық 

демалысты беру кезінде,  әрі қарай оқуға қҧқық онымен сақталады және оның оқу 

қаржыландыруы  берілген академиялық демалыстың кезеңіне тоқтатады. 

Ақылы негізінде студентке академиялық демалысты беру кезінде, оқуға 

тӛлем академиялық демалыс кезеңіне тоқталады. 

Академиялық демалыс студентке дәрігерлік-кеңес комиссияның 

қорытындысы негізінде (бҧдан былай - ДКК), 6-12 айларға ҧзақтығымен, жер 

қозғалыс, 2 жылға беріледі. 

Медициналық кӛрсетулер бойынша академиялық демалысты беру мҥмкіндігі 

туралы қорытынды дәрігерлермен шығару ҥшін, студент емделу-профилактикалық 

ҧйымға, білімнің қызмет ететін ҧйымға ол бақылауында болған, медициналық 

мекемеден ауру тарихынан толық кӛшірмені ҧсынады. 

ДКК ауруларға мен аяқтары ауыр академиялық демалысты немесе басқа 

факультетке оқуға денсаулық жағдайы бойынша ауысу бойынша ҧсыныстар беру 

қажет туралы қорытынды шығарады. 

Академиялық демалыс сонымен қатар ҥш жасқа дейін балаға кҥту бойынша 

беріледі. 

Академиялық демалысты жасау ҥшін студент білім ҧйымның басшысы атына 

ӛтініш береді және ДКК анықтаманы ҧсынады. 

Тҥбіркулез аурулар студенттерге, ДКК қорытындысы бойынша 1-2 жылға 

мерзімімен нәтижесінен байлансыты, академиялық демалыс беріледі.   

Академиялық демалыстан оралған студент, жҧмыс оқу жоспарлар пәндерде 

айырмашылығын жою тиіс, егер мҧндай орын болса. 

Ағымды оқу сабақтармен бірге студент, жҧмыс оқу  пәндерде 

айырмашылықты жою ҥшін академиялық кезеңнің ағымында оқу сабақтардың 

барлығына қатысады, жҧмыс оқу жоспармен қарастырылған, ағымды бақылаудың 

барлық тҥрлерін тапсырады, аралық аттестаттауына рҧқсат алады. 
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Академиялық демалыстан оралған студент, жҧмыс оқу жоспарлардағы 

айырмашылықты, аралық аттестаттау кзеңде немесе жазғы семестрде белгіленген 

тәртіпте тапсырады. 

   

5.8 Академиялық демалысты рәсімдеу 

 

Академиялық демалыс – білім беру ҧйымында білім алып жатқан 

денсаулығы бойынша, сонымен қатар жҥктілік және босану бойынша, сондай-ақ 

Қазақстан Республикасының Қарулы Кҥштер қатарына шақыртумен байланысты 

оқуын уақытша тоқтататын кезең.  

Академиялық демалысты рәсімдеуге білім алушының ӛтініші білім 

алушылардың кезеңаралық аттестацияның басталуына дейін білім беру ҧйымымен 

қарастырылады. 

Академиялық демалысты беруде мемлекеттік білім алу тапсырысы негізінде 

білім алушы тҧлғаның мемлекеттік білім алу тапсырысы негізіндегі алда білім алу 

қҧқығы сақталады, және берілген академиялық демалысы кезеңінде оның оқуын 

қаржыландыру тоқтатылады.  

Ақылы негізде білім алушыға академиялық демалысты ҧсынуда, 

академиялық демалыс кезеңіне оқуының ақысы тоқтатылады.  Академиялық 

демалыс 6 айдан 12 айға дейінгі дәрігер-кеңестік комиссияның (ДКК) 

қорытындысы, апаттық жағдайлар, 2 жылға дейін су тасқыны, жер сілкінісі 

жағдайлары негізінде беріледі.  

Дәрігердің бақылауында болған медицина мекемесінен ауруы туралы 

толығырақ медициналық тарих ҥзіндісін қызмет кӛрсететін білім беру ҧйымына 

медициналық кӛрсеткіштері бойынша академиялық демалысты алу мҥмкіндігі 

туралы дәрігер қорытындысын шығару ҥшін денсаулық сақтау нысанына ҧсынады.  

ДКК аурулар мен жҥктілерге академиялық демалысты ҧсыну қажеттілігі 

немесе денсаулығына байланысты басқа факультетке (мамандық) оқуға ауысу 

туралы қорытынды шығарады.   

Академиялық демалыс сондай-ақ ҥш жасқа дейінгі бала кҥтіміне беріледі.  

Академиялық демалысты рәсімдеу ҥшін білім алушы білім беру ҧйымының 

басшысы атына ӛтініш береді және ДКК анықтамасын немесе Қазақстан Қарулы 

Кҥштер қатарына шақыртуын ҧсынады.   

Туберкулезбен ауыратын білім алуышларға ДКК қорытындысы бойынша 1 

жылдан 2 жылға дейін академиялық демалыс беріледі.  

Академиялық демалыстан шығу немесе кету уақыты академиялық кезеңнің 

басталуы немесе аяқталуымен сәйкес келмесе, онда білім алушы жеке график 

бойынша барлық оқу тапсырмаларын орындау керек және ӛту рейтингі ҥшін  

қажетті балл жинау керек, немесе айырмашылық пайда болған пәндерге жазғы 

семестрге жазылу керек. 

Академиялық демалыстан келген білім алушы егер бар болған жағдайда 

жҧмыс оқу жоспарындағы пәндер айырмашылығын жою керек.  

Академиялық кезеңдегі жҧмыс оқу жоспарындағы пәндер айырмашылығын 

жою ҥшін білім алушы ағымдағы оқу тапсырмаларымен қатар жҧмыс оқу 

жоспарымен кӛрсетілген барлық сабақтар тҥрлерін, ағымдағы бақылаудың барлық 

тҥрлерін тапсырады, аттестацияға рҧқсат алады. Білім алушы жҧмыс оқу 
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жоспарындағы пәндер айырмашылығын  академиялық демалыстан келген соң 

белгіленген тәртіпте аттестация кезеңі аралығында немесе жазғы семестрде 

тапсырады.  

 

5.9 Академиялық күнтізбе 

 
Бір оқу жылы шеңберінде оқу барысын ҧйымдастыру жоғары оқу орнының 

ректорымен бекітілетін (Қосымша 1) академиялық кҥнтізбе негізінде жҥзеге 

асырылады. Академиялық кезең семестр болып табылады. Оқу жылы екі 

семестрден қҧралады, олардың әрқайсысы 15 аптаны қҧрайды. Емтихандық 

сессияға ҥш апта беріледі.   

Білім алушыларға демалыстар әр академиялық кезеңнен кейін беріледі.  

 
5.10 Оқу жоспарлары 

 
Студенттердің жеке оқу жоспарларымен сәйкес мамандықтардың жҧмыс оқу 

жоспарлары жасалады.  

Академиялық мобильділікті қамтамасыз ету ҥшін білім алушылар басқа білім 

беру ҧйымдарында, соның ішінде шетелдерде басқа пәндерді оқиды.  

Басқа білім беру ҧйымдарында басқа пәндерді оқыған жағдайда, пәндер 

бойынша кезеңаралық аттестацияны ӛткеннен кейін білім алушы деканатқа 

кредиттер саны мен пәндер бойынша қорытынды бағалар, емтихан бойынша 

кӛрсетілген бағаларымен академиялық анықтама (транскрипт) алып келеді.   1 курс 

студенттері ҥшін 2016/2017 оқу жылына жеке жҧмыс жоспарынан кӛшірме 

мысалыға, «Тау кен ісі» мамандығы (қосымша 2). 1 курс студенттері ҥшін 

2016/2017 оқу жылына жҧмыс оқу жоспарынан кӛшірме мысалыға, барлық 

мамандықтар бойынша  (қосымша 3).  

 

5.11 Кредиттік технологиямен оқытуда элективті пәндерге студенттерді 

тіркеу ережесі  

 
Тіркеу және тестілеу бӛлімі – білім алушының барлық оқу жетістіктерін 

тіркемен және білімдерін бақылаудың барлық тҥрлері ҧйымдастыруды қамтамасыз 

етумен айналысатын қызмет.  

Тіркеу – жҧмыс оқу жоспарымен және элективті пәндер каталогымен сәйкес 

әр оқу жылына белгіленген кезеңде оқу пәндеріне жазба процедурасы.  Тіркеу 

ережесі: 

1) Пәндерге студенттерді тіркеу оқытуың кредиттік технологиясымен 

білім алушылардың оқу барысын оперативті басқаруды ҧйымдастыру мақсатында 

ӛткізіледі.  

2) Пәндерге студенттерді тіркеудің негізгі тапсырмалары: элективті 

пәндерді студенттер таңдауы болып табылады.  

3) Тіркеу оқытудың кредиттік технологиясы бойынша барлық 

мамандықтар мен курстар разрезінде жҥзеге асырылады.   

4) Тіркеу әр оқу жылында ӛткізіледі. Бірінші курс студенттері ҥшін оқу 

пәндеріне жазылу және мамандық таңдау 26-29 тамыз олар оқуға қабылданғаннан 
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кейін ҧйымдастырылады. Екінші және жоғарғы курс студенттері оқу пәндеріне 

жазылу процедурасын наурыздың ортасынан бастайды.  

5) Студенттер эдвайзерлермен кездесулері міндетті (бҧл ҥшін тіркеу және 

тестілеу бӛліміне немесе бітіруші кафедрасына міндетті тҥрде бару керек), РИИ 

порталының жеке кабинетінде тіркеу процедурасын ӛткізу немесе 

презентацияларға бару.  

6) Тіркеу процедурасы келесілерді енгізеді: 

- эдвайзермен алдын ала кездесуді (элективті пәндер каталогымен жҧмыс); 

- кафедра меңгерушілерінің басшылығымен тьюторлармен ӛткізілетін 

элективті пәндердің презентациясын ӛткізу; 

- РИИ порталының жеке кабинетінде элективті пәндерді таңдау; 

- Жҧмыс оқу жоспары негізінде эдвайзерлермен жеке жҧмыс жоспарын, 

постреквизиттермен постреквизиттер қалыптастыру. 

7) Тіркеу тҥрін дҧрыс толтыруға эдвайзер жауапты. 

8) Пәндерге жазылуда студенттер саны бойынша шектеу оқу курсына, 

пәндер циклына, мамандық контингентіне байланысты.  

9) Тіркеу және қайта тіркеу мерзімдері оқу жылының академиялық 

кҥнтізбесінде кӛрсетіледі.  

10) Қайта тіркеу процедурасы тіркеу аяқталғаннан кейін 10 кҥн ішінде 

болуы керек.  

11) Тіркеу және қайта тіркеу нәтижелері оқу және ғылыми жҧмыстар 

жӛніндегі Проректормен бекітіледі.  

 

5.12 Кесте 

 
Жҧмыс оқу жоспары және қалыптасқан потоктар негізінде оқу және ғылыми 

жҧмыстар жӛніндегі Проректормен бекітілетін оқу сабақтарының кестесі 

жасалады.  

Кесте контактты сағаттар бойынша жасалады. Сабақтың басталуы  9
00 

ден. 

Бекітілген кесте сабақтың басталуына 2 апта алдын институт (факультет) 

стендтеріне ілінеді.  

 Студенттік ӛзіндік жҧмысы оқытушының (СРСП) (Office Hours) 

басшылығынсыз сабақтар кестесіне енгізілмейді.  Студенттер оқытушылармен 

қҧралған және кафедра стендтерінде орналасқан кесте бойынша оқытушының 

студентпен ӛзіндік жҧмысы сабақтарына қатысады.  

 

5.13 Әдістемелік қамтамасыз ету  

 

Оқу барысын әдістемелік қамтамасыз ету студенттерге келесілерді ҧсынатын, 

сырттай факультетінің әдістемелік кабинеті мен бітіруші кафедралар кҥштерімен 

жҥзеге асырылады: 

  оқу жоспарының әрбір пәндері бойынша аудиториялық жҧмыстар ҥшін 

материалдар, соның ішінде лекциялар, семинарлық сабақтар жоспары;  

  студенттердің ӛзіндік жҧмыстары ҥшін материалдар, соның ішінде әрбір пән 

бойынша ӛзін бақылау материалдары, жаттығу тесттері, бақылау жҧмыстары, әрбір 

пән бойынша емтихандық сҧрақтар;  
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  практикаларды ӛту ҥшін материалдар, соның ішінде барлық тҥрі бойынша 

бағдарламалар мен жоспарлар, есеп беру қҧжаттарының тҥрлері. 

 

6 Білім сапасын бақылау жүйесін ұйымдастыру  

 

6.1 Рейтинг 

 

Студенттердің оқу жетістіктерін бағалаудың дәстҥрлі бағалау шкаласына 

ӛтумен  баллдық-рейтингтік әріптік жҥйесі бойынша бағаланады (3 кесте).  

Пән бойынша (студенттің рейтингі) студенттің қорытынды бағасы рҧқсат 

рейтингі бағасы және қорытынды бақылауды енгізеді (емтихан рейтингі).  

Ҥлгерімділіктің ағымдағы бақылау бағасы (рҧқсат рейтингі) пән бойынша 

білімінің қорытынды бағасынан 60% қҧрайды, емтихан бағасы пән бойынша 

білімінің қорытынды бағасынан 40% қҧрайды.  

Студенттердің ҥлгерімділіктерінің ағымдағы бақылауы аудиториядағы және 

аудиториядан тыс уақыттағы сабақтарды енгізеді және оқу пәндерінің әрбір 

тақырыптары бойынша ӛткізіледі.  Ағымдағы бақылау бағасы (рҧқсат рейтингі 

бағасы) аудитоиядағы сабақтарының және рубежді бақылау бағасының 

(аудиториядан тыс уақыттағы сабақтар) ағымдағы бақылау бағасынан қҧралады.  

Ҥлгерімділіктің ағымдағы бақылауындағы студенттердің оқу жетістіктерінің 

әрбір орындалған тапсырмасы 100 баллдық шкала бойынша бағаланады және  

ҥлгерімділіктің ағымдағы бақылауының қорытынды нәтижесі академиялық кезең 

аралығында алынған барлық бағаларының орташа арифметикалық соммасының 

есебімен ӛткізіледі.  

 

3 Кесте – Студенттердің оқу жетістіктерін бағалаудың дәстҥрлі бағалау шкаласына 

ӛтумен  баллдық-рейтингтік әріптік жҥйесі.  

 

Әріптік 

жҥйе 

бойынша 

бағалау 

Пайыздық 

мазмҧны 

Эквиваленттің 

сандық балы  

Дәстҥрлі тҥрі бойынша 

бағалау  

А 95-100 4,00 
Ӛте жақсы 

А- 90-94 3,67 

В+ 85-89 3,33 

Жақсы  В 80-84 3,00 

В- 75-79 2,67 

С+ 70-74 2,33 

Қанағаттанарлық  

С 65-69 2,00 

С- 60-64 1,67 

D+ 55-59 1,33 

D 50-54 1,00 

F 0-49 0,00 Қанағаттанарлықсыз 
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7.  2017-2018 оқу жылына қоңыраулар кестесі   

Дҥйсенбіден жҧмаға дейін   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

1. 09.00 – 09.50 

2. 10.00 – 10.50 

3. 11.00 – 11.50 

4. 12.20 – 13.10 

5. 13.20 – 14.10 

6. 14.20 – 15.20 

7. 15.20 – 16.10 

8. 16.20 – 17.10 

9. 17.20 – 18.10 

10. 18.20 – 19.10 

11. 19.20 – 20.10 

12. 20.20 – 21.10 

 


