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Анықтамалық-жолсілтеме Рудный индустриялық институтының 

студенттеріне арналған.   Мұнда институт туралы, кітапхананы пайдалану  мен 

институт жатақханасында тұру ережелері туралы мағлұматтарды, сол сияқты білім 

берудің кредиттік технологиясы бойынша  оқу үрдісін ұйымдастыру және білім 

алушылардың білім сапасын бақылау жүйесінің негізгі ережелерін, оқу ақысын 

төлеу тәртібін қамтиды.  

Анықтамалық-жолсілтемеде студенттерді қолдау қызметі туралы, сонымен 

қатар институттың жастар және спорт ұйымдары туралы толық ақпарат ұсынылған.  

 Анықтамалық-жолсілтемені құрастыру 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 құттықтаймыз. Біздің институт Қостанай облысында ғана емес 

еліміздің бүкіл аумағында және оның сыртында да өз беделімен атақты.  

Сенің қолындағы «Анықтамалық - жолсілтеме» студенттік өмірің бойынша 

жолсілтеме болып табылады және саған институт туралы, оның құрылымы, 

студенттік өмірде саған көмек беретін бөлімдері туралы және білім берудің 

кредиттік технологиясы бойынша білім алу ерекшеліктері туралы түсіндіріп береді.  

Осында сен өз құқықтарың мен міндеттерің, РИИ ішкі тәртіп ережелері 

туралы ақпаратты таба аласың.  

РИИ студентінің «Анықтамалық – жолсілтемесі» біздің институтта бейімделу 

үрдісінде сенің сенімді серіктесің болады деп үміттенеміз.   

 
1 Институт туралы жалпы мағлұматтар 

 
Рудный индустриялық институты-бұл 1959 жылы құрылған 60 жылдық 

тарихы бар жоғары оқу орны. 

Қазіргі уақытта институт жекелеген техникалық мамандықтар бойынша 

кадрлар даярлайтын, институционалдық және мамандандырылған аккредитациясы 

бар (ұлттық және халықаралық деңгейде) солтүстік өңірдегі жалғыз мемлекеттік 

жоғары оқу орны. 

Институт құрамына 3 факультет (тау-кен металлургиялық, экономика және 

құрылыс, энергетика және ақпараттық жүйелер), 6 кафедра кіреді.   

ЖОО жоғары білікті кадрлық әлеуетке ие. Қазіргі уақытта институтта 3 

ғылым докторы, 6 PhD докторы, 31 ғылым кандидаты және 31 магистр жұмыс 

істейді. 

РИИ-да бакалавриат арқылы жоғары дәрежелі мамандарды даярлаудың көп 

деңгейлі жүйесі 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 үш сатылы 

жүйесіне ауысу  негізінде  Болон үрдісінің негізгі параметрлерімен сәйкес жүзеге 

асырылады.  

Аймақ пен кәсіпорындар - серіктестердің талаптарынан шыға отырып, соңғы 

жылдарда жоо-да мамандықтардың тізімі ұлғайды, қолданылатын оқу 

технологияларының аумағы кеңейді. Қазіргі уақытта кадрларды даярлау 

бакалавриаттың 16 мамандығы бойынша жүзеге асырылады: соның ішінде 2 

экономикалық және  13 техникалық,  1 өнер. 

 Қазақстан Республикасының «Атамекен» Ұлттық Кәсіпкерлер палатасының 

деректері бойынша институттың 12 білім беру бағдарламасы жоғары оқу 

орындарының білім беру бағдарламалары рейтингінде көшбасшылардың ондығына 

енді. 

РИИ Қазақстан Республикасының алдыңғы қатарлы жиырма жоғары оқу 

орындарының қатарында. «Еңбек ресурстарын дамыту орталығы» АҚ дайындаған 



5 
 

кәсіптік білім беру ұйымдарының рейтингісінде Рудный индустриялық институты 

Қазақстанның 101 ЖОО-нан 7 орын алды. 

РИИ-да оқытудың жаңашыл технологиялары қолданылады, «Интернетке» 

шығу мүмкіндігі бар жаңа компьютерлік кластары, дәріс аудиториялары, 

интерактивті тақталар, мультимедиялық жабдықтар, қазіргі заманғы зертханалық 

жабдықтар, лингафонды кабинет бар. 

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

Халықаралық көтергіш-көліктік одағына (Мәскеу қ.) кіретін Қазақстанның жалғыз 

жоғарғы оқу орны болып табылады.  

Халықаралық ынтымақтастықты дамыту шеңберінде институт шетелдік жоо-

мен ынтымақтастық туралы келісім-шарттарға, келіссөздерге және 

меморандумдарға қол қойды : Университет Англия Раскин (Ұлыбритания), 

Университет Кембридж (Джесус Колледж, Ұлыбритания), 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:  

- құрылыс мамандықтары бойынша – Мәскеу мемлекеттік құрылыс 

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

университетімен , Пенза мемлекеттік сәулет және құрылыс университетімен және 

т.б.; 

- энергетика мамандықтары бойынша -  Мәскеу энергетикалық 

институтымен; 

- машинақұрастыру 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 әртүрлі халықаралық қорлармен, ұйымдармен ынтымақтасады:  

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

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

Институтта ішкі академиялық мобильдікті дамытуға жұмыс жүргізіліп 

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

шарттарға қол қойылды. Соңғы үш 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 өз мамандығы бойынша жазғы тәжірибесін еуропалық 

университеттерінде өтуге мүмкіндіктері бар. Бүгінгі күнге 28 студент  Германияда, 

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

тағылымдамадан өтті. Бұл бағдарлама шеңберінде институт жыл сайын шетелдік 

студенттерін  тәжірибеден өту үшін қабылдайды (Греция, Германия, Польша, 

Португалия, Румыния, Қытай, Словакия және т.б.) және өз студенттерін Еуропа 
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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, Ұлыбританияда және Ресейде білім алып 

жатыр.  «Болашак» бағдарламасының шеңберінде  РИИ оқытушылары ғылыми 

тәжірибелерін  Ресейде, Ұлыбританияда, Австралияда өтеді. 

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 құрымының 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 жүзеге асырылады, 5В071800 

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

мамандығының студенттеріне сапалы диплом мен екі елдің дипломын алуға 

мүмкіндік беретін  «екі дипломдық білім беру» жобасын жүзеге асыру басталды. 

Көптілді  инженерлік-техникалық және педагогикалық кадрларды даярлау 

мақсатында институт студенттері мен оқытушыларына шет тілдерін оқыту үшін 

институтта тіл орталығының ашылуы дайындалып отыр.  

Институтта студенттердің тәжірибелік даярлығына ерекше назар 

аударылады. Бүгінгі күнге институтта жоо-ң барлық мамандықтарын қамтитын 

типтік түрде 96 келісім-шарт бар.  

Білім алушылардың тәжірибелік даярлығын жетілдіру және дуальды 

оқытуды дамыту мақсатында институт студенттері кәсіпорындар-серіктестермен 

ұсынылған («ССКӨБ» АҚ,  «Дон КБК» АҚ,  «Казақстан алюминийі» АҚ (КБРУ 

филиалы)) тақырыптары бойынша диплом жобаларын орындайды. Бұл дипломдық 

жобалардың қорғалуы кәсіпорындар-серіктестер аумағында жүзеге асырылады.  

Институтта түлектердің жұмыспен қамтылуына ерекше назар аударылады. 

Түлектерді жұмыспен қамту бойынша тиімді жұмысты қамтамасыз ету үшін жыл 

сайын келесі іс-шаралар өткізіледі: «Жұмыспен қамту: сұрақ-жауап» тақырыбы 

бойынша студенттер мен кәсіпорындар өкілдерімен өтетін жалпыинституттық 

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

кураторлық сағаттар, студенттердің  кәсіпорындар өкілдерімен кездесулерді өткізу,  

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

студенттердің Жастар практикасын ұйымдастыру бойынша кәсіпорындармен 

жұмыс жасау үшін құжаттарды дайындау, «Студенттің ең жақсы резюмесі» 

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

өкілдерінің дөңгелек үстелі, түлектердің орналасуы,  қалалық және облыстық «Бос 

жұмыс орындар жәрменкесінде» қатысу, «ССКӨБ» АҚ-ң гранттарын және 
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шәкіртақыны алу үшін конкурс, «Казақстан темір жолы» ТҰК» АҚ-ң, 

«Карашығанақ Петролиум Оперейтинг» гранттарын алуға конкурста қатысу.  

 Түлектерді жұмыспен қамту бойынша үлкен қорытынды  іс-шара «РИИ 

түлектерінің маңсап күні» болып табылады.  

Жұмыс берушілермен жұмыс бойынша деректер қоры 160 астам 

кәсіпорындар-серіктестер бар. Аймақтық жұмыс берушілер грант 

бағдарламаларымен оқытудың барлық нысандарының 118 студенті қамтылды, 

ENRC кәсіпорынның арнайы бағдарламалары тиімді жұмыс жасайды .  

Жұмыс берушілермен жұмыс жасауға «РИИ түлектерінің клубы» Қоғамдық 

бірлестігі жақсы көмектеседі.   

 Институтта студенттердің ғылыми-зерттеу жұмысы белсенді дамиды. 

Жыл сайын жоо-да әртүрлі пәндер бойынша олимпиадалар өткізіледі, 

олардың жеңімпаздары әр түрлі пәндер бойынша ҚР жоо-мен өткізілетін 

республикалық пәндік олимпиадаларында институт атынан қатысып, жүлделі орын 

алады.  

Институт студенттерінің ғылыми жұмыстары техникалық ғылымдар 

бойынша студенттердің ең үздік ғылыми жұмысына «Қазақстан Республикасының 

Тұңғыш Президентінің Қоры» республикалық конкурсының, «Шеврон» 

Компаниясы мен Қазақстан инженерлер-энергетиктер одағымен  өткізілетін  

энергия үнемдеу жобалар конкурсының жеңімпаздары болып атанды.   

Біздің студенттердің дипломдық жобалары жыл сайын республикада жүлделі 

орындарды алады, олар конкурстарға жіберіледі. 

Жаңашыл және ғылыми-зерттеу қызметінде студент жастарының қатысуын 

белсендіру мақсатында институтта жыл сайын студенттердің ғылыми 

конференциясы өтеді. 

 Студенттерде қазақстандық патриотизмді тәрбиелеуге және студенттік өзін-

өзі басқарудың дамуына ерекше назар аударылады. 

Бірінші курс студенттерінің әлеуметтік бейімделу, студенттік өзін-өзі 

басқару органдарына қатыстыру бойынша институтта дәстүрлі іс-шара болып « 

Бірінші курстар мектебі» және «Белсенділер мектебі» табылады. Тұлғалық өзін 

даму,өзін нығаю негізінде студенттердің көшбасшылық және ұйымдастырушылық 

қабілеттерін дамытуға «Демократиялық көшбасшылық мектебі» көмектеседі.  

Оқу барысында студенттер кәсіби, зерттеу және ұйымдастырушылық 

дағдыларын алады. РИИ тәрбие жұмысында тұлғаның әлеуметтендіру мәселелері, 

ұйымдастырушылық қызмет дағдысын қалыптасуы, тұлғаның бәсекеге 

қабілеттілігін қамтамасыз ету мәселелері шешіледі. 

Институтта білім алушыны қолдау қызметі дамыған: жатақхана, асхана, 

кітапхана, спорт залдары.  Жатақханаға мұқтаж болған студенттердің барлығы  

жатақханамен қамтамасыз етілген. 2011 жылы «Қазақстан Республикасы Қостанай 

облысының білім беру және ғылым жұмысшыларының кәсіподағы» өткізген 

студенттік жатақханалардың облыстық конкурсында №1 жатақханасы 1 орынды 

иемдеп, сертификат алды. 

Жақсы үлгерілім мен институттың қоғамдық өмірінде қатысқаны үшін 

институтта жеңілдіктер жүйесі бар.  Аз қамтылған отбасылар студенттеріне, жетім 

студенттерге  тұрақты түрде әлеуметтік қолдау көрсетіледі. Студенттерді жазда 
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жұмыспен қамту бойынша «Жасыл ел» және СМТО бағдарламалары жақсы жүзеге 

асырылады.. 

ЖОО-да жастар саясатын жүзеге асырумен Жастар саясатының қызметі 

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

жұмыс істейді: вокал  үйірмесі, «Линия танца» би ұжымы, «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 әртүрлі 

спортсекциялары бар. ЖОО-да студенттік өзін-өзі басқару органдары – студенттік 

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

конкурсында студенттік кеңесінің қызметін ұйымдастыруында инновациялықты 

тануға және студенттік кеңестерінің жұмыс түрлері мен қызметтің ең тиімді 

бағыттарын тану бойынша Рудный индустриялық институтының жұмысы 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. 

Академиялық адалдықты тәрбиелеу бойынша жұмыс тұрақты түрде 

жүргізіледі. Ол үшін «Өз құқығыңды білесің бе?» сауалнамасы, «Таза сессия 

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

өткізіледі, сонымен қатар студенттер мен ата-аналар үшін бүкіл деканаттарда және 

бас корпусының фойесінде «сенім жәшіктері» орнатылған.  

Жүйелі түрде ЖОО-да РИИ басшылығының  студенттер белсенділерімен 

кездесулер, жеке мәселелер бойынша қабылдау өткізіледі.  

Институт студенттері қалалық қана емес облыстық және республикалық іс-

шараларында белсене қатысады.  

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

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

жұлдыз» конкурсы, Наурыз мейрамын тойлау бойынша іс-шаралар және дәстүрлі 

болған «Көркем,  Думанды, Қонақжай шаңырақ» конкурсы, «Студенттік көктем» 

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

фестивалі», дебаттар, брейн-рингтер,СӨС, дін басылар өқілдерімен, ІІБ, 

әскерикомитетінің  және басқа өкілдерімен кездесулер.   Сонымен қатар жыл 

сайын мемлекеттік мерекелерге арналған іс-шаралар өткізіледі. 

Қайырымдылық акцияларды, іс-шараларды өткізу біздің институт үшін 

дәстүрлі болды  . Бізде бұл жұмыс «РИИ волонтер орталығымен» өткізіледі. 

Қайырымды істер, жақындарға көмек беру институттың топтары мен 

кафедралардың  көрсеткіші болды  . Біздің волонтер жұмысының бас жетістігіміз – 

бұл волонтерлық топтарының қаладағы балалар үйлеріндегі тұрақты жұмысы. 

 Көптеген іс-шаралар студенттердің бастамасымен ұйымдастырылады және 

өткізіледі.  

Жалпы РИИ қызметі Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 

2016 жылғы 29 желтоқсандағы № 729 бұйрығымен бекітілген Қазақстан 

Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 2017 – 2021 жылдарға арналған 

Стратегиялық жоспарын іске асыруға 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 бөлмесі 

каб. № 220, 

тел. 5-07-03 

Жеке мәселелер бойынша ректордың қабылдау уақыты:  

әр сейсенбі және әр бейсенбі  

15
00 

- 16
00

 (қабылдауға алдын ала жазылу керек). 

Оқу және ғылым жұмыстары жөніндегі 

проректор, э.ғ.к 

Божко 

Лариса 

Леонидовна 

Проректордың 

қабылдау бөлмесі 

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 жұмысының 

мәселелері жөніндегі  департаментінің 

директоры 

Есжанова 

Айнат 

Умеркуловна 

Директордын 

қабылдау бөлмесі 

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 жөніндегі  

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

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 

Лауазымның атауы А.Ж.Т. 
Кабинеттің № , 

телефоны 

 Деканның орынбасары, магистр 

Кенжитаева 

Жанагуль 

Лукмановна 

№1 оқу-зертханалық 

ғимараты 

каб. 1/314 

тел. 9-81-50 Әдіскер 
Бекдиллаева 

Жадира Ералиевна 

Жеке мәселелер бойынша деканның қабылдау уақыты:  

әр бейсенбі 14
00 

- 15
00

  

Энергетика және ақпараттық жүйелер факультеті 

Факультеттің деканы, т.ғ.к.   
Шалдыкова Бахыт 

Абитовна   

№1 оқу-зертханалық 

ғимараты, каб. № 1/302, 

тел. 9-29-32 

 Деканның орынбасары 

Жумагалиева 

Айгуль 

Батырхановна 

№1 оқу-зертханалық 

ғимараты, каб. № 1/302, 

тел. 5-08-82, 

қосымша 127 Әдіскер 
Жамуратова Умит 

Кайнарбаевна 

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, 

 

тел. 5-08-82  

қосымша 126  

Деканның орынбасары. 
Төретаев Медет 

Өмірзакұлы 

Әдіскер 

Пирманова 

Жанар 

Нургазымовна 

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, 23үй, 

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 

Александровна 

Кафедра  

тел 5-08-82, 

қосымша 226  

кафедра 

меңгерушісі  

каб. № 105, 

тел. 5-08-82, 

қосымша 122 

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 

М.а.Кафедраның меңгерушісі, т.ғ.к 

Штыкова 

Ирина 

Владимировна 

Кафедра 

каб. №128, №127 

тел. 5-08-82, 

қосымша 103 

                            Экономика және менеджмент кафедрасы 

Кафедраның меңгерушісі,э.ғ.к., доцент 

Ахметов 

Дархан 

Серикович 

Кафедра 

каб. № 431 

кафедра 

меңгерушісі 

 каб. № 406а 

тел. 5-08-82, 

қосымша 124 
 Инженерлік және әлеуметтік-гуманитарлық пәндер кафедрасы 

 Кафедраның меңгерушісі, к.п.н. 

Тажибаев 

Радик 

Хамитович 

Кафедра 

каб. № 207 

тел. 5-08-82, 

қосымша 118 
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2.4 Бөлімдер мен қызметтер 

 

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  

М.а.бөлімнің басшысы 
Ибраева Алтын 

Искендыровна 

каб. № 145 

тел. 5-08-82 

қосымша 120 

Практика және жұмыспен қамту 

әдіскері 

Глибчук Татьяна 

Михайловна 

каб. № 110 

тел. 9-24-64 

ОҒЖжХҚҚ менеджері 

Перепечаева  

Евгения  

Викторовна 

каб. № 229 

тел. 5-08-82, 

 қосымша 121 

Персоналды басқару және құжаттамалық қамтамасыз ету қызметі 

Бөлімнің басшысы 
Исмагамбетова Асем 

Амантаевна 

каб. № 226 

тел. 5-07-06 

Қаржы қызметі 

 Стипендиялар бухгалтері 
Исакова Индира 

Илановна 

каб. № 253 

тел. 5-08-82,  

қосымша 105 

Ақпараттық-кітапханалық бөлім 

Басшысы 
Набиуллина Елена 

Геннадьевна 

каб. № 111 

тел. 5-08-82, 

қосымша 218 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

2.5 Оқушыларды қолдау қызметі 

 
Лауазымның 

атауы 
А.Ж.Т. 

Орналасуы, телефон 

нөмірі 
Жұмыс уақыты 

Денсаулық орталығы 

Дәрігер  

Жатақхана ғимараты, 50 

лет Октября, 58а, 

 каб. № 113,  

тел. 9-44-10 

 

Күн сайын:  

с 8
30

 - 17
00

 

 

№ 1,2 жатақхана 

Коменданты 
Умиржанова Анар 

Салимовна 

 «Айсулу» жатақханасы , 

50 лет Октября, 58а,  

тел. 9-31-74 

Дүйсенбі-жексенбі 

Асхана 
Бас ғимарат,  

 2 қабат  

: 

 Дүйсенбі-жұма 

 9
00

 - 16
00

 

Гардероб 
Бас ғимарат,  

фойе 1 қабат 

Дүйсенбі-жұма:   

с 8
30

 - 17
30

 

Интернет (тегін пайдалану) 

 

Компьютерлік кластар,  

1 қабат 

 

Дүйсенбі-жұма:  

15
00

 - 17
00

 

 

 

2.5.1 Институттың кітапханасы 

     

  Институт кітапханасы мекеме құрылған күннен бастап жұмыс істейді. ЖОО 

кітапханасы ашылған жылы кітап қоры 500 дананы құрады. Бүгінгі күні кітапхана 

кең ауқымды ақпараттарға ие. Кітапхананың әмбебап қоры оқу мақсаттары мен 

ғылыми зерттеулерге шексіз мүмкіндіктер ашады. Ол қазақ және орыс тілдерінде 

300 мыңнан астам басылымнан тұрады.:       

 монографиялар мен ғылыми әдебиеттер; 

 оқу әдебиеттері; 

 библиографиялық, ақпараттық және анықтамалық басылымдардың 

мамандандырылған қоры; 

 қазақстандық және ресейлік мерзімді басылымдар; 

 цифрлық жеткізгіштердегі қор; 

 көркем әдебиеттері. 

 

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

 Көркем  әдебиетінің абонементі (бас ғимарат, 1 қабат) 

 Негізгі оқу залы (бас ғимарат, 1 қабат) 

 Мемлекеттік тілдегі әдебиеттер залы (бас ғимарат, 1 қабат) 

 ҚОФ оқу залы (Лисаковск қ, 3 мкр, 23 үй, 308 дәрісхана) 

 Электрондық ақпараттық ресурстар залы (бас ғимарат, 1 қабат) 
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Абонементте сіз әдебиеттер шектеулі мерзімге ұсынылатын «Жедел 

абонемент» қызметін пайдалана аласыз. 

Каталогтар мен картотекалар-ақпаратты іздеуде және таңдауда сіздің 

өзгермейтін көмекшілеріңіз. 

Дәстүрлі және электронды каталогтар кітапхананың барлық кітап қорын 

көрсетеді және сізге әдебиеттерді іріктеуге көмектеседі. Картотека материалдарын 

қолданыңыз-бұл журналдар мен газеттерден ең соңғы ақпарат. Онда сіз 

оқулықтарда жоқ нәрсе таба аласыз. 

Институтта Электронды кітапхана құрылған. Электрондық ресурстар қоры 

22280 бірлікті құрайды,ол электрондық оқыту бағдарламаларын, оқу, оқу-

әдістемелік құжаттарды қамтиды. 

 

Ғылыми және оқу процестеріне көмек ретінде кітапхана: 

 Ақпарат күндерін өткізу, кафедра күндерін, дипломшылар күндерін өткізу,жас 

мамандар күні, бірінші курс айлықтары; 

 Жаңа кітаптар көрмесі, тақырыптық топтамалар және жарнамалық-ақпараттық 

шолулар, шолулар, әңгімелесулер; 

 Ай сайын ақпараттық бюллетень мен Кітапхана афишасын шығару; 

 Пайдаланушылардың интернет ақпараттық ресурстарына еркін қол жеткізу; 

 Сымсыз Wi-Fi кіру нүктесі; 

 Анықтамалық-библиографиялық аппаратпен жұмыс бойынша кеңес беру; 

 Әдебиеттерді іріктеуге алдын ала өтінімдер. Жоғары сұранысқа ие 

басылымдарды алу кезектілігі қамтамасыз етіледі («Жедел абонемент»); 

 Жазбаша және ауызша анықтамаларды, кітапханада құжаттардың болуы туралы 

анықтамаларды орындау; 

 Кітапхананың анықтамалық-іздеу аппаратымен өз бетінше жұмыс істеу 

дағдыларына үйрету; 

 Курстық және дипломдық жұмыстарға әдебиеттер тізімін жасау және 

редакциялау бойынша көмек көрсету. 

 Кітапхана студенттермен жаппай іс-шаралар өткізеді, олар әңгіме, 

ақпараттық сағаттар, талқылаулар, оқырман конференциялары, кітап көрмелері 

экспонатталады. 

Кітапхананың жұмыс уақыты.   
Күн сайын: 9

00
 – 18

00
  

Демалыс – сенбі,жексенбі. 

Әр айдың соңғы жұмасы-тазалық күні. 

 

Набиуллина Елена Геннадьевна  - кітапхана меңгерушісі, 50280 қосымша 218 

Абонемент, бас ғимараттың оқу залы - 50280 қосымша 219 

Электронды тасымалдағыштағы әдебиет залы 50280 қосымша 104 

 

Уақыт талабы мен оқу орнының мәртебесіне сәйкес болуға ұмтыла отырып, 

кітапхана үнемі шығармашылық ізденісте: оның функциялары кеңейтіледі, 

құрылымы өзгереді, бірақ әрдайым оқырмандарға пайдалы болу ниеті өзгеріссіз 

қалады. 
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2.5.2 Білім беру семинарлары 

 

 2019-202 оқу жылдарында студенттерге білім беру семинарларын 

ұйымдастыру жоспарлануда. 

   

2.5.3 Студенттік көркемөнерпаздар үйермелері 

 

Үйірменің атауы Апта күндері уақыты Өткізу орны 

Вокал үйірмесі 

«Факультет» 

дүйсенбі, сәрсенбі, 

жұма 
18

00
 Акт залы 

Би үйірмесі «Линия танца» Би тобы 18
00

 Айна залы 

Би тобы «B.F.C» Сейсенбі, бейсенбі 18
00

 Айна залы 

 «Тарлан» дебат клубы сәрсенбі 17
00

 
327 

дәрісхана 

РИИ-дің еріктілер 

орталығы 
сейсенбі 17

00
 

329 

дәрісхана 

КВН  
дүйсенбі, сәрсенбі, 

жұма 
17

00
 

329 

дәрісхана 

Театр мод сейсенбі 17
00

 Айна залы 

МК «Жас Отан» сәрсенбі 18
00

 
325 

дәрісхана 

« Көшбасшы»студенттік 

актив мектебі 
бейсенбі 17

00
 

326 

дәрісхана 

 «Қазақ тілінің 

жанашырлары» клубы 
Сейсенбі, бейсенбі 17

00
 

326 

дәрісхана 

«Жаңа Серпін»  қозғалысы 
дүйсенбі, сәрсенбі, 

жұма 
16

00 244 

дәрісхана 

РИИ студенттерінің кіші 

ассамблеясы 
Дүйсенбі 17

00
 

244 

дәрісхана 

Кәсіпкерлер мен студенттер 

Альянсы 
сәрсенбі 16

00 212 

дәрісхана 

 

Рудный индустриялық институтында екі жылдан астам уақыты ішінде өзінің  

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

студенттер жұмыс істейді. Олар күнделікті институтта өтіп жатқан іс-шаралар 

туралы ақпарат жинайды. Газеттің негізгі оқырмандары – институттың 

қызметкерлері мен студенттері, ол туған институттын өмірі туралы ақпараттың 

негізгі көзі болып табылады.  

 

Студенттермен жұмыс жүргізу бойынша ТжӘЖ департамент маманның 

кабинеті бас ғимараттың 2-қабатында орналасқан. № 242 тел.5-57-60. 
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2.5.4 Кәсіпшілер одағының комитеті  

 

РИИ кәсіпшілер одағының комитеті  (одан бұлай – кәсіподақ комитеті) 

Қазақстан Республикасының білім және ғылым қызметкерлердің Жарғысымен 

сәйкес және өз Ережемен жұмыс істейді.  

Кәсіподақ комитетінің қызметі мүшелердің белсенділік пен жігерлік, 

мақұлданған шешімдердің ұжымшылдық қағидаттарда негізделген.   

Кәсіподақ комитеті  РИИ әлеуметтік-экономикалық дамудың жоспарларын, 

әзірлеу мен жүзеге асыру, қызметкерлердің еңбек жағдайларын жақсарту бойынша 

құрама жоспарларын жүзеге 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 үшін мәдени және 

спорт іс-шараларды ұйымдастыру мен өткізу бойынша жұмыстарды өткізеді.   

Кәсіподақ комитеті РИИ студенттердің әлеуметтік-экономикалық құқытарын 

мен мүдделерін белгіленген ретінде ұсынады және қорғайды.   

Студенттердің әлеуметтік қорғау мақсаттарда кәсіподақ комитеті РИИ 

ауқатсыз студенттерге мен жетімдерге материалдық көмегін көрсету, сонымен 

қатар олардың жеңілдік тамақтануға қаражаттарды беруге жәрдемдеседі.    

Кәсіподақ комитеті жетім-студенттерге жатақханада тұру үшін орынның 

бірінші кезектегі алуға құқықты беру туралы өтінеді.   

Кәсіподақ комитеті қойылған міндеттерді сәтті орындау үшін жағдайларға 

кепіл беретін  қазақстан Республикасының Конституциясымен, «Кәсіби одақтар 

туралы»  Заңымен және нормативті құқық 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 үдерістің тәртібін қоятын, ішкі тәртіптің Ережелері, оқитындардың 

негізгі құқытары мен міндеттері, оқуда жетістіктерге көтермелеу нысандары, оқу 

тәртіпті бұзу жауаптышылық әрекет етеді.   

Ішкі тәртіптің Ережелермен студенттерді куратор таныстырады. Куратор 

студенттік топта институт әкімшілігінің толық құқылы өкілмен болады. Ол 

кафедра келісу бойынша факультет деканымен қойылады және РИИ ректордың 

бұйрығымен бекітіледі.    

Топ куратордың негізгі міндеттерімен  институттың тәрбиелеу қызметінің 

жүйесін жүзеге асыру бойынша жұмысты өткізу, қоғамдық қызметте студенттердің 

қатысуын ұйымдастыру, сонымен қатар білімдерді алу ЖОО студенттердің 

әлеуметтік бейімделу және кәсиби қызметіне оларды дайындау көмегінде жүйелі 

көрсету болады.   

 Оқудың барлық мерзімнің ағымында  студент куратормен жақын өзара 

байлансыта болады. Барлық көрінетін мәселелер студенттер студенттық 

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

декан орынбасарына, немесе факультет деканына, ол оқуды өтетін, бұрылуға 

мүмкін.   Декан өз өкілдіктер ішінде сұрақтарды шешеді.   

Егер декан сұрақты шешуге мүмкіні жоқ жағдайда студент өтінішпен оқу 

және ғылыми жұмысы бойынша проректорге баруға тиіс.  Проректор өз өкілдіктер 

ішінде сұрақтарды шешуге көмектеседі. Институттың соңғы  инстанциясы, қайда 

студент баруға болады – РИИ ректоры.  

Барлық өтініштер институтта ректор атына жазылады. Өтініштердің үлгілері 

(жатақханада орын алуға, емтихан сессиясына рұқсат пен мерзімнен бұрын 

тапсыруға, оқуға төлемнің мерзімін ұзарту туралы, ауыстыру, қайта келу, 

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

           Институтта өткізетін жүйесі бар. Копустарға кіру студенттық билеттің  

(сынақ кіташасы) барында жасалады. Өту тәртібін бұзуға  студенттерге тәртіптік 

ықпалдың шараларды қолданалады. Сонымен 2014 жылда РИИ электрондық өту 

жүйесі еңгізілген.   

 

4 Рудный индустриялық институты студенттерінің Академиялық 

адалдық кодексі 

 

Академиялық адалдық-оқу мен бағалаудағы жеке адалдықты дамытатын 

құндылықтар мен принциптердің жиынтығы. Сондай-ақ жазбаша бақылау 

жұмыстарын, курстық және дипломдық жобаларды, емтихандарды, эссе, 

зерттеулерді, презентацияларды және т. б. орындау кезіндегі лайықты мінез-құлық 

ретінде түсіндірілуі мүмкін. 

Білім алушылардың жеке адалдығы мен өз оқуы үшін жауапкершілігін 

дамытатын білім беру процесіндегі академиялық адалдықтың негізгі принциптері 

болып табылады: 

-адалдық-білім алушылардың бағаланатын және бағаланбайтын 

жұмыстарды адал, мұқият орындауы. Адалдықтың негізгі құраушылары 

еңбекқорлық пен парасаттылық болып табылады; 

-ашықтық- өзара сенім, білім алушылар мен ПОҚ арасында ақпарат пен 

идеялармен ашық алмасу; 

-теңдік-әрбір білім алушының осы ережелерді сақтау міндеті және оларды 

бұзғаны үшін тең жауапкершілік; 

- білім алушылардың құқықтары мен бостандықтарын құрметтеу-білім 

алушылардың пікірлері мен идеяларын еркін білдіру құқығы. 

Академиялық адалдық қағидаларын сақтау үшін студенттер міндетті: 

1. Оқуға жауапты қарау – негізгі біздің еңбегімізге: 

- оқу үдеріспен қарастырылған, барлық сабақтарға қатысу; 

- оқу жоспарлармен және кестелермен қарастырылған, қойылған мерзімдерге 

тапсырмалардың барлық түрлерін сапалы орындау; 

- ұйымдастыру тәрбиелі іс-шараларға қатысу, мәселелер шыққан жағдайларда 

кураторларға бару. 

2.  Сапалы білімді алуға тырысу, кәсіби қызмет үшін қажетті білу мен 

дағдырларды алу: 

- кітапханада жүйелі түрде жұмыс істеу; 
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- қоғамдық, ғылыми мен мәдени іс-шараларда қатысу; 

- академикалық адалдықты сақтау. 

3.  Өз денсаулығын сақтау мен бекіту: 

- спорт іс-шараларда, үйірмелерде, секцияларда қатысу; 

- шылым тартпау,  спиртты ішімдіктерді ішпеу, есірткі заттарды қолданбай 

және таратпай;  

- тәртіптен агрессияны, әдепсіздікті, қорлауды болғызбау; 

- рухани мен физикалық өзін-өзі кемелдендіруге тырысу. 

4.  Студент мәртебесімен сәйкес: 

- өзін интеллеуталды-шығармашылық жастар сияқты жағастыру мақсатпен өз 

бейнесімен және өз топтың бейнесімен тұрақты жұмыс істеу; 

- ЖОО беделі туралы ойлау;  

- киімнің іскерлік стилін ұстау; 

- сөйлеу мәдениеттің жоғары деңгейін ұстау; 

- сабақтарға кешікпеу; 

- сабақтарда және қоғамдық іс-шараларды өткізуде ұялы телефондармен 

қолданбау; 

- институттың барлық оқу корпустарында және басқа жайларда тазалық пен 

тәртіпті ұстау; 

- институттың оқу құралдарына және ақпараттық ресурстарына байқап ұстау; 

- институт оқытушылардың және қызметкерлердің ар мен абыройды, оқу 

орынның дәстүрлерін құрметтеу; 

- сабақтарда өзін әдепті ұстау және тәртіпті болу. 

5. Өз оқу міндеттерін қатал орындау, этикалық, академикалық және құқық 

бұзуларды болдыртпау, оның ішінде: 

- білімдерді бақылау тәртіптерді өту кезінде көмекке басқа тұлғаларға тізімге 

кіргізу мен  үндеу;  

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

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

басқа жұмыстардың) қайсысының ұсынысы; 

- ең жоғары бағаны олу үшін 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 күндізгі оқу 

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

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

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

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

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



19 
 

тәжірибелердің барлық түрлерін өту, мамандық бойынша мемлекеттік емтиханды 

тапсыру және дипломдық жобаны (жұмысты) қорғау қажет.  

Білімнің барлық деңгейлер бойынша өткенде игерген кредиттердің өспелі есеп 

білдіретін, оқудың кредит технологиясы жинақты болады. 

Оқудың кредит жүйесі бойынша оқу үдерісі келесі нысандарда 

ұйымдастырылады:  

-аудиторлық сабақтар: лекциялар, тәжірибелік сабақтар (семинарлар, 

коллоквиумдар), зертханалық тапсырмалар, студиялық тапсырмалар;    

- аудиторлық тыс сабақтар: студенттің өз бетімен істейтін жұмысы, оның 

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

сессиялар, бейнеконференциялар;   

- оқу жетістектерді мен кәсіби тәжірибелерді өткізу, дипломдық жұмысты 

(жобаны) дайындау;  

- студенттердің оқу жетістектерін бақылау: ағымды мен шекаралық бақылау 

(сабақтарда сауалнама, оқу тәртіптің тақырыптар бойынша тестілеу, бақылау 

жұмыстар, зертханалық жұмыстарды, курс жұмыстарды, коллоквиумдарды 

қорғау);  

- аралық аттестаттау/қорытынды бақылау (оқу пәннің бөлімдер бойынша 

тестілеу, емтихан, тәжірибелер бойынша есептерді қорғау), қорытынды 

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

Оқу үдерісті ұйымдастыру үшін келесі құжаттама қажет болады: - 

академикалық күңтізбе; 

- оқу жоспарлар;  

- кесте; 

- әдістемелік қамтамасыз ету. 

 

5.2 Оқудың кредит технологиясымен байланысты негізгі түсініктер 

 

Ережелерде келесі негізгі түсініктер мен анықтаулар қолданалады: 

1) академиялық күнтізбе (Academic Calendar) - оқу жылы ішінде оқу және 

бақылау іс-шараларының, кәсіптік практикалардың демалыс күндерін (демалыс 

және мереке күндерін) көрсете отырып өткізілетін күнтізбесі; 

2)академиялық кезең (Term) - үш нысанның бірінде білім беру ұйымы өз 

бетінше белгілейтін Теориялық оқыту кезеңі: семестр (15 апта), триместр (10 апта), 

тоқсан (8 апта); 

3)академиялық ұтқырлық - білім алушылардың немесе оқытушы-

зерттеушілердің белгілі бір академиялық кезеңге: семестрге немесе оқу жылына 

басқа жоғары оқу орнына (ел ішінде немесе шетелде) міндетті түрде қайта есепке 

алумен, игерілген білім беру бағдарламаларын өз ЖОО-да кредит түрінде немесе 

басқа ЖОО-да оқуын жалғастыру үшін ауыстыру.; 

4) академиялық еркіндік - білім алушылардың, оқытушылардың 

шығармашылық дамуы үшін жағдай жасау және оқытудың инновациялық 

технологиялары мен әдістерін қолдану мақсатында таңдау компонентінің пәндері, 

оқытудың қосымша түрлері бойынша білім беру мазмұнын дербес айқындау және 

білім беру қызметін ұйымдастыру үшін білім беру процесі субъектілерінің 

өкілеттіктерінің жиынтығы; 
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5) білім алушының академиялық рейтингі (Rating) - аралық аттестаттау 

нәтижелері бойынша жасалатын білім алушының оқу бағдарламасын меңгеру 

деңгейінің сандық көрсеткіші; 

6) академиялық дәреже (Degree) - қорытынды аттестаттау нәтижелері 

бойынша тиісті білім беретін оқу бағдарламаларын меңгерген білім алушыларға 

білім беру ұйымдары беретін дәреже; 

7) академиялық сағат – оқу сабақтарының барлық түрлерінде (аудиториялық 

жұмыс) немесе жеке бекітілген кесте бойынша білім алушының оқытушымен 

байланыс жұмысының уақыты;  

8) белсенді үлестірме материалдар (АРМ) (Hand-outs) - білім алушының 

тақырыпты шығармашылықпен табысты меңгеруге уәждемесі үшін оқу 

сабақтарында таратылатын көрнекі иллюстрациялық материалдар (тезистер, 

лекциялар, сілтемелер, слайдтар, мысалдар, глоссарийлер, өз бетінше жұмыс 

істеуге арналған тапсырмалар);  

9) білім алушыларды қорытынды аттестаттау (Qualification Examination) - 

мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартында көзделген оқу пәндерінің 

көлемін меңгеру дәрежесін анықтау мақсатында жүргізілетін рәсім;  

10) білім алушыларды аралық аттестаттау - білім алушылардың оқу пәнінің 

бір бөлігінің немесе барлық көлемінің мазмұнын меңгеру сапасын бағалау 

мақсатында емтихан сессиясы кезеңінде оны зерделеу аяқталғаннан кейін 

өткізілетін рәсім;  

11) білім алушының өзіндік жұмысы (бұдан әрі - БӨЖ) - өз бетінше оқуға 

бөлінген, оқу-әдістемелік әдебиетпен және ұсынымдармен қамтамасыз етілген, 

тест, бақылау жұмыстары, коллоквиумдар, рефераттар, шығармалар және есептер 

түрінде бақыланатын тақырыптардың белгілі бір тізбесі бойынша жұмыс; білім 

алушылардың санатына қарай ол студенттің өзіндік жұмысына (бұдан әрі - СӨЖ), 

магистранттың өзіндік жұмысына (бұдан әрі - МӨЖ) және докторанттың өзіндік 

жұмысына (бұдан әрі - МӨЖ) бөлінеді.); СӨЖ барлық көлемі білім алушыдан 

күнделікті өзіндік жұмысты талап ететін тапсырмалармен расталады;  

12) білім алушылардың оқу жетістіктері - білім алушылардың оқу процесінде 

алатын және жеке тұлғаның қол жеткізген даму деңгейін көрсететін білімі, 

іскерлігі, дағдылары мен құзыреті;  

13) білім алушылардың оқу жетістіктерін бақылау – жоғары оқу орны өз 

бетінше айқындайтын бақылаудың (ағымдағы, аралық және қорытынды) және 

аттестаттаудың әртүрлі нысандарымен білім алушылардың білім деңгейін тексеру;   

14) білім алушылардың үлгерімін ағымдағы бақылау – оқытушы академиялық 

кезең ішінде аудиториялық және аудиториядан тыс сабақтарда жүргізетін оқу 

бағдарламасына сәйкес білім алушылардың білімін жүйелі түрде тексеру;  

15) қос дипломды білім беру – екі тең бағалы диплом (Double Major) немесе 

бір негізгі және екінші қосымша диплом (Major - Minor) алу мақсатында екі оқу 

жоспары (білім беру бағдарламалары) бойынша қатар оқу мүмкіндігі.);  

16) трансферттің (ауыстырудың) және кредиттердің жинақталуының 

Еуропалық жүйесі (ECTS) – білім беру траекториясын, оқу орнын және оқу елін 

ауыстыру кезінде білім алушылардың игерген оқу пәндерін (кредиттермен және 

бағалармен) салыстыру және қайта сынақтан өткізу арқылы жүзеге асырылатын 
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білім беру бағдарламаларының компоненттеріне (пәндер, курстар, Модульдер) 

сынақ бірліктерін (кредиттерін) беру тәсілі;  

17) Жеке оқу жоспары – үлгілік оқу жоспары мен элективті пәндер каталогы 

негізінде эдвайзердің көмегімен әрбір оқу жылына білім алушы дербес 

қалыптастыратын оқу жоспары;  

18) кредит (Credit, Credit-hour) - білім алушының/оқытушының оқу жұмысы 

көлемінің біріздендірілген өлшем бірлігі;  

19) Кредиттік оқыту технологиясы – білім алушының және оқытушының оқу 

жұмысы көлемінің біріздендірілген өлшем бірлігі ретінде кредитті пайдалана 

отырып, білім алушының пәндерді оқу дәйектілігін таңдауы және дербес 

жоспарлауы негізінде оқыту;  

20) қорытынды бақылау – емтихан нысанында аралық аттестаттау кезеңінде 

өткізілетін оқу пәні бағдарламасын меңгеру сапасын бағалау мақсатында білім 

алушылардың оқу жетістіктерін бақылау, егер пән бірнеше академиялық 

кезеңдерде оқытылса, онда қорытынды бақылау осы академиялық кезеңде 

зерделенген пән бөлігі бойынша жүргізілуі мүмкін;  

21) аралық бақылау – бір оқу пәнінің бөлімін (модулін) аяқтағаннан кейін 

білім алушылардың оқу жетістіктерін бақылау;  

22) оқу пәніне жазу (Enrollment) - білім алушыларды оқу пәндеріне алдын ала 

жазу рәсімі;  

23) оқу жетістіктерін бағалаудың балдық-рейтингтік әріптік жүйесі-

халықаралық практикада қабылданған сандық эквиваленті бар әріптік жүйеге 

сәйкес келетін және білім алушылардың рейтингін белгілеуге мүмкіндік беретін 

балмен оқу жетістіктерінің деңгейін бағалау жүйесі;  

24) тіркеуші кеңсесі (бөлімі, секторы) – білім алушының оқу жетістіктерінің 

барлық тарихын тіркеумен айналысатын және білімді бақылаудың барлық түрлерін 

ұйымдастыруды және оның академиялық рейтингін есептеуді қамтамасыз ететін 

Академиялық қызмет;  

25) оқытушының басшылығымен білім алушының өзіндік жұмысы (бұдан әрі - 

СӨЖ) – бекітілген кесте бойынша жүргізілетін оқытушының басшылығымен білім 

алушының аудиториядан тыс жұмысы; білім алушылардың санатына қарай ол: 

оқытушының басшылығымен студенттің өзіндік жұмысы (бұдан әрі - ОСӨЖ), 

оқытушының басшылығымен магистранттың өзіндік жұмысы (бұдан әрі - МОӨЖ) 

және оқытушының басшылығымен докторанттың өзіндік жұмысы (бұдан әрі - 

ОСӨЖ) болып бөлінеді.);  

26) үлгерімнің орташа балы (Grade Point Average - GPA) - таңдалған 

бағдарлама бойынша бір оқу жылындағы білім алушының оқу жетістіктері 

деңгейінің орташа өлшенген бағасы (кредиттер сомасының ағымдағы оқу 

кезеңіндегі кредиттердің жалпы санына пәндер бойынша аралық аттестаттау 

бағасы балдарының сандық эквивалентіне қатынасы);  

27) оқу жұмыс жоспары - мамандықтың үлгілік оқу жоспары мен білім 

алушылардың жеке оқу жоспарлары негізінде білім беру ұйымдары дербес 

әзірлейтін құжат;  

28) Пәннің сипаттамасы (Course Description) - Пәннің мақсаты, міндеттері мен 

мазмұнын қамтитын Пәннің қысқаша сипаттамасы (5-8 сөйлемнен тұрады);  
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29) Пререквизиттер (Prerequisite) - оқылатын пәнді меңгеру үшін қажетті 

білім, білік және дағды бар пәндер;  

30) Постреквизиттер (Postrequisite) - осы пәнді зерделеу аяқталғаннан кейін 

игерілетін білім, білік және дағды талап етілетін пәндер;  

31) пәннің бағдарламасы (Syllabus) - оқылатын пәннің сипаттамасын, пәннің 

мақсаттары мен міндеттерін, оның қысқаша мазмұнын, оларды оқытудың 

тақырыптары мен ұзақтығын, өзіндік жұмыс тапсырмаларын, кеңес беру уақытын, 

білім алушылардың білімін тексеру кестесін, оқытушының талаптарын, білім 

алушылардың білімін бағалау критерийлерін және әдебиеттер тізімін қамтитын оқу 

бағдарламасы;  

32) транскрипт (Transcript) - әріптік және сандық мәнде кредиттер мен 

бағалары көрсетілген тиісті оқу кезеңінде меңгерілген пәндердің тізбесін қамтитын 

құжат;  

33) тьютор - нақты пәнді меңгеру бойынша студенттің академиялық 

консультанты ретінде әрекет ететін оқытушы;  

34) үлгілік оқу жоспары - білім берудің кәсіптік оқу бағдарламасының оқу 

пәндерінің тізбесі мен көлемін, оларды зерделеу тәртібін және бақылау 

нысандарын регламенттейтін құжат.  

35) эдвайзер (Advisor) – тиісті мамандық бойынша білім алушының 

академиялық тәлімгері қызметін атқаратын, оқу траекториясын таңдауға (жеке оқу 

жоспарын қалыптастыруға) және оқу кезеңінде білім беру бағдарламасын игеруге 

ықпал ететін бітіруші кафедраның оқытушысы; 

36) элективті пәндер – белгіленген кредиттер шеңберінде таңдау бойынша 

компонентке кіретін және білім беру ұйымдары енгізетін, білім алушының жеке 

даярлығын көрсететін, әлеуметтік-экономикалық даму ерекшелігін және нақты 

өңірдің қажеттілігін ескеретін, жоғары оқу орнының қалыптасқан ғылыми 

мектептері. 

37) емтихан сессиясы – ЖОО-дағы студенттердің аралық аттестаттау кезеңі. 
 

5.3 Үлгерімнің ағымдық бақылауын және аралық аттестаттауды өткізу 

 

Оқу тапсырмалары мен тапсырмаларының барлық түрлері бойынша 

студенттердің оқу жетістіктері білімді бағалаудың балдық-рейтингтік әріптік 

жүйесі бойынша бағаланады, оны дәстүрлі баға шкаласына ауыстыру кестеге 

сәйкес жүргізіледі. 

Кесте-студенттердің дәстүрлі бағалау шкаласына ауыстырумен оқу 

жетістіктерін бағалаудың балдық-рейтингтік әріптік жүйесі 

 

Әріптік жүйе 

бойынша баға 

Пайыздық 

мазмұны 

Балдардың сандық 

баламасы 
Дәстүрлі түрде бағалау 

А 95-100 4,00 
Өте 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 



23 
 

Студенттердің үлгерімін ағымдағы бақылау Оқу пәнінің әр тақырыбы 

бойынша жүргізіледі және аудиториялық және аудиториядан тыс сабақтарда 

білімді бақылауды қамтиды. Ағымдық бақылау бағасы (жіберу рейтингісінің 

бағасы) аудиториялық сабақтардағы ағымдық бақылау бағасынан және аралық 

бақылау бағасынан (аудиториядан тыс сабақтар) құралады. Студенттердің оқу 

жетістіктері әр орындалған тапсырма үшін 100 баллдық шкала бойынша 

бағаланады (ағымдағы сабақтардағы жауап, үй тапсырмасын тапсыру, студенттің 

өзіндік жұмысы (бұдан әрі - СӨЖ), аралық бақылау) және үлгерімді ағымдағы 

бақылаудың соңғы нәтижесі академиялық кезең ішінде алынған барлық 

бағалардың орташа арифметикалық сомасының есебімен шығарылады.  

Осындай тәсіл аралық және қорытынды аттестаттау кезеңінде білім 

алушылардың оқу жетістіктерін бағалау кезінде қолданылады.  

Аралық бақылау бір оқу пәні шеңберінде бір академиялық кезең ішінде 

кемінде екі рет өткізіледі.  

Аралық аттестаттау студенттерді емтихан сессиясы кезеңінде жұмыс оқу 

жоспарына, академиялық күнтізбеге және білім беру оқу бағдарламаларына сәйкес 

емтихан тапсыру және сараланған сынақтар түрінде жүзеге асырылады. 

Аралық аттестаттау нәтижелері бойынша тиісті факультет деканаты 

студенттердің академиялық рейтингісін құрайды. 

Дифференциалды сынақтар студенттердің зертханалық, курстық 

жұмыстарды (жобаларды) табысты орындауын тексеру нысаны болып табылады, 

сондай-ақ кәсіптік оқу бағдарламасына сәйкес кәсіптік практиканы тексеру нысаны 

болып табылады, бағалаудың балдық-рейтингтік әріптік жүйесіне сәйкес қойылады 

және осы жұмыс түрлері үшін кредиттердің тиісті санын бөлу шартымен ауыстыру 

балын есептеу кезінде ескеріледі. 

Білім алушылардың оқу жоспарында көзделген жазбаша жұмыстарының 

барлық түрлері плагиат пәніне тексеруден өтеді. 

Қысқы және жазғы емтихан сессиялары бар. Күндізгі және қашықтықтан 

оқыту нысандары үшін емтихан сессияларының мерзімділігі мен ұзақтығы ЖОО-

ның Ғылыми кеңесі бекіткен білім беру бағдарламасы мен академиялық күнтізбеге 

сәйкес анықталады. 

Емтихандық сессияға жіберу екі кезеңде жүзеге асырылады: 

1) бірінші кезеңде факультет деканының жалпы өкімімен оқу ақысын төлеу 

бойынша берешегі, Пререквизиттер бойынша академиялық берешегі жоқ, 

академиялық демалыста немесе ұзақ емделуде болмаған білім алушыларды 

емтихан сессиясына жіберу жүргізіледі; 

2) екінші кезеңде үлгерімді ағымдық және межелік бақылау нәтижелері 

бойынша анықталатын рейтинг бағасы негізінде пән бойынша емтиханға 

автоматты түрде жіберу жүзеге асырылады. 

С 65-69 2,00 

Қанағаттанарлық 
С- 60-64 1,67 

D+ 55-59 1,33 

D 50-54 1,00 

FХ 25-49 0,00 
Қанағаттанарлықсыз 

F 0-24 0.00 
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Осы пән бойынша рұқсат рейтингінің оң бағасы жоқ, тиісті пән бойынша 

курстық жұмыстарды (жобаларды) тапсырмаған студенттер қорытынды бақылауға 

(емтиханға) жіберілмейді. 

Жекелеген жағдайларда (науқастануы, отбасылық және қызметтік 

жағдайлары бойынша) факультет деканы студентке растайтын құжаттарды 

факультет деканына ұсынған жағдайда жеке кесте бойынша емтихан сессиясын 

тапсыруға рұқсат береді. 

Қорытынды бақылау (емтихан) жазбаша, ауызша, тест немесе аралас түрде 

жүргізіледі. Ауызша түрде бір күнде екі немесе одан да көп емтихан тапсыруға жол 

берілмейді. Тест түрінде екі және одан да көп пән бойынша олардың бейімділігі 

мен туысқандық принципін сақтай отырып кешенді емтихан белгілеуге жол 

беріледі. 

Емтиханға келген кезде студенттің өзімен бірге сынақ кітапшасы болуы 

қажет. 

Емтихан кезінде студенттер емтихан алушының рұқсатымен-анықтамалық 

әдебиетті пайдаланады. 

Емтихан аяқталғаннан кейін әр пән бойынша студентке қорытынды баға 

қойылады, ол оның оқу жетістіктерінің бағасы болып табылады. 

Пән бойынша қорытынды баға жіберу рейтингісінің және қорытынды 

бақылаудың бағаларынан тұрады. Үлгерімді ағымдағы бақылау бағасы (жіберу 

рейтингі) пән бойынша қорытынды білім бағасының 60% кем емес және емтихан 

бағасы пән бойынша қорытынды білім бағасының 30% кем емес құрайды. 

Оң баға (А, А -" өте жақсы", В+ В, В -, С+" жақсы", С, С -, Д+, Д -" 

қанағаттанарлық") оқу пәні бойынша емтихан ведомосына және жиналған 

кредиттер көрсетілген студенттің сынақ кітапшасына жазылады. FX, F 

(қанағаттанарлықсыз) бағасы тек емтихан ведомосына жазылады. 

Оң қорытынды баға тиісті пән бойынша игерілген кредиттерді толықтыру 

үшін негіз болады және студенттің транскриптіне енгізіледі. 

Егер студент қорытынды бақылау бойынша "қанағаттанарлықсыз" алған 

жағдайда, пән бойынша қорытынды баға есептелмейді. 

Емтихан сессиясы кезеңінде оқу пәні (модуль) бойынша 

"қанағаттанарлықсыз" F (0-24%) бағасымен емтиханды қайта тапсыруға жол 

берілмейді. Емтиханды "қанағаттанарлықсыз" F бағасымен оң бағаға қайта 

тапсыру үшін студент келесі академиялық кезеңде немесе қосымша жазғы 

семестрде осы пән бойынша білім беру бағдарламасында қарастырылған оқу 

сабақтарының барлық түрлеріне қайта қатысады, рұқсат алады және қорытынды 

бақылауды тапсырады. Бұл жағдайда студент қайтадан оқу пәніне жазылу 

рәсімінен өтеді. 

Оқу пәні (модуль) бойынша "қанағаттанарлықсыз" FX (25-49%) деген 

бағадан емтиханды қайта тапсыру емтихандық сессия кезінде екі реттен артық 

болмайды. Үшінші рет "қанағаттанарлықсыз" деген баға баламасына сәйкес 

келетін FX бағасын алған жағдайда білім алушы "қанағаттанарлықсыз" деген баға 

санына қарамастан ЖОО-дан шығарылады және осы пәнге қайта жазылу 

мүмкіндігін жоғалтады. 

Қорытынды бақылау бойынша оң бағаны қайта тапсыру осы кезеңде оны 

арттыру мақсатында аралық аттестаттауға рұқсат етілмейді. 
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Студенттер барлық емтихандарды Жеке оқу жоспарына және бекітілген Білім 

беру бағдарламаларына сәйкес тапсырады. 

Сонымен қатар студенттер қосымша оқу түрлерінің пәндері бойынша 

емтихан тапсыра алады, олардың нәтижелері емтихан ведомосына, сынақ 

кітапшасы мен транскриптке жазылады. 

Егер пән бағдарламасын толық көлемде орындаған студент емтиханға 

келмесе, емтихан ведомосінде, оның тегіне қарама-қарсы "келмеді"деген белгі 

қойылады. Дәлелді себеп болған жағдайда факультет деканының өкімімен аталған 

студентке емтихан тапсырудың жеке кестесі белгіленеді. Дәлелді себеп болмаған 

жағдайда емтиханға келмеу "қанағаттанарлықсыз"бағаға теңестіріледі. 

Қорытынды бақылау нәтижесімен келіспеген Студент емтихан өткізілгеннен 

кейінгі келесі жұмыс күнінен кешіктірмей апелляция бере алады. 

Емтихан сессиясы кезеңінде жоғары оқу орны басшысының бұйрығымен 

біліктілігі апелляцияланатын пәндердің бейініне сәйкес келетін оқытушылар 

қатарынан апелляциялық комиссия құрылады. 

Апелляция нәтижелері хаттамамен ресімделеді және оның шешімі негізінде 

студенттің жеке емтихан ведомосі жасалады, ол негізгі емтихан ведомосына қоса 

беріледі. 

Жазғы семестрдің нәтижелерін есепке ала отырып, курс үшін емтихан 

сессияларының қорытындысы бойынша деканат, тиісті факультеттің ауысымды 

балын білім алушының оқу жетістіктерінің орташа бағасы ретінде есептейді және 

оқу жылы аяқталғаннан кейін емтихан сессияларының қорытындысы негізінде 

студенттерді курстан курсқа көшіру жүзеге асырылады. 

   

5.4 Курстан курсқа студенттерді ауыстыру 

 

Рудный индустриалды институтутынде емтихандық сессиялар курс 

жобаларды, жұмыстарды және емтихандарды тапсыру нысанда жүзеге асырылады.

 Институтың жұмыс оқу жоспарлар жазғы және қысқы емтихандық 

сесияларды қарастырады. Жазғы емтихан сессия аударма болады. 

Жұмыс оқу жоспардың талаптарын толық атқарған, сәтті барлық курс 

жобаларды, жұмыстарды, емтихандарды тапсырған, академикалық өзгешелектерді 

жойған және ауыстыру баллдың белгіленген деңгейін алған студенттер ректор 

бұйрықпен келесі курсқа көшіреледі.  Курстан курсқа ауыстыру (GPA) курсқа 

үлгерудің орта баллдың көрсетумен студенттің оқу карточкасында мен сынақ 

кітапшасы жазба, ауыстыру туралы бұйрықтың қол қою нөмірі мен күні түрде 

жасалады.  

Оқу кезеңге студенттің GPA формула бойынша  оқудың барлық алдағы өткен 

кезеңге студенттің жетістіктер деңгейдің орта өлшенген бағасы сияқты 

анықталады: 

 

 , 

 

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

бағалар; 
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 К1, К2, … Кn – кредиттарда оқылған пәндердің көлемі; 

  n – оқудың барлық өтіп кеткен кезеңге оқылған пәндердің саны 

Курстан курсқа ауыстыру үшін келесі ауыстыру балл белгіленген: 

 1,7 балл – 2 курсқа ауыстыру кезде;  

 1,9 балл – 3 курсқа ауыстыру кезде;  

 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 дәстүрлі жүйе бойынша озаттарға 

теңгеріледі және семестрге 10 пайызға оқудың бағасын төмендетуге құқық бар 

(2003 ж. 02.06. №44 бұйрық). Төмен белгіленген ауыстыру баллдың үлгерудің 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 өтініші негізінде институт бойынша бұйрықпен жасалады.  

 

5.5 Қосымша семестрді ұйымдастыру 

 

РИИ қосымша семестр  студенттердің арызы бойынша, төлем негізінде 

ұйымдастырылады.  

Академикалық берешегінен қорытынды бақылауға рұқсат емес болғанда, 

емтиханда «қанағаттаубаншылық» бағаны алу немесе дәлелсіз себеп бойынша 

емтиханға келмеу студенттің берешегі түсінеледі.  

Академикалық берешек бар студенттер, академикалық берешектер бар, 

пәндер кредиттердің құның толық төлеу тиіс,  сабақтардың барлық түрлерін 

қайталап барып шығу, пән бойынша бақылаудың барлық түрлерін қайта өту және 

жазғы қосымша семестрдің ағымында емтиханды тапсыру. 

Қосымша семестрді өту арызды бермеген, қосымша семестрдің аяқтау 

бойынша емтиханға рұқсат алмаған немесе емтиханға дәлелсіз себеп келмеген 

(қысқы қосымша семестрге) студенттер, сәйкестік құжаттарды әзірлеу кейін  

ақылы негізінде келесі академикалық кезеңнің уақытта осы пәндерді оқу немесе 

оқудың қайталау жылға қалу тиіс. 

Қосымша жазғы сместрді өтуіне арызды бермеген студенттер, оқудың 

қайталау курсына қалдырылады. 

Қанағаттанғысыз бағаға комиссяиның емтиханды тапсыру жағдайда,  

студенттер ақылы негізде қайталап курста қалады.  

Қосымша семестрді аяқтау бойынша рұқсатты алмаған студенттер, 

баллдарды түзеу құқық және деканатпен бекітілген мерзімге емтиханды тапсыру 

құқық бар.  

Басқа пәндердің қосымша оқуы кредиттер көлемімен және пәннің жұмыс 

бағдарлама белгіленген тіртіппен бекетілген сәйкес жүзеге асырылады. 
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5.6 Курста қайталап оқу 

 

Белгіленген ауысу балын ала алмаған студенттер қосымша Жазғы семестр 

нәтижелерін ескере отырып, институт ректорының бұйрығы негізінде оқу 

шығындарын толық төлеумен қайта оқу курсына қалдырылады. 

Қайта оқу курсын төлемеген студенттер шарт міндеттемелерін бұзғаны үшін 

оқудан шығарылады. Қайта оқу курсына қалдырылған студенттер деканның өкімі 

бойынша бұрын қабылданған Жеке оқу жоспарын орындай алады немесе жаңа 

жеке оқу жоспарын жасай алады. 

 

5.7 Институттан шығару 

 

Студенттер институттан шығаруға мүмкін:  

 - өз қалауынша бойынша;  

 - медицина көрсетулер бойынша;        - 

Жарғыны, институттың ішкі тәртіптің ережелерін және шартты міндеттерді 

бұзуымен байланысты.       

Институттан шығарылған студентке, белгіленген нысанның академиялық 

анықтама беріледі. 

 

5.8 Академиялық демалысты рәсімдеу 

 

Академиялық демалыс – бұл студенттер білім ұйымдарда денсаулық жағдайы 

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

Күштер қатарына шақырумен байланысты уақытша  өз оқуын тоқтатады.   

Академиялық демалысты жасауға студенттің өтініші, студенттердің аралық 

аттестаттау басына дейін, күні бұрын білім ұйыммен қарастырылады. 

Мемлекеттік білім беретін тапсырыс негізінде, тұлғаға академиялық 

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

қаржыландыруы  берілген академиялық демалыстың кезеңіне тоқтатады. 

Ақылы негізінде студентке академиялық демалысты беру кезінде, оқуға 

төлем академиялық демалыс кезеңіне тоқталады. 

Академиялық демалыс студентке дәрігерлік-кеңес комиссияның 

қорытындысы негізінде (бұдан былай - ДКК), 6-12 айларға ұзақтығымен, жер 

қозғалыс, 2 жылға беріледі. 

Медициналық көрсетулер бойынша академиялық демалысты беру мүмкіндігі 

туралы қорытынды дәрігерлермен шығару үшін, студент емделу-профилактикалық 

ұйымға, білімнің қызмет ететін ұйымға ол бақылауында болған, медициналық 

мекемеден ауру тарихынан толық көшірмені ұсынады. 

ДКК ауруларға мен аяқтары ауыр академиялық демалысты немесе басқа 

факультетке оқуға денсаулық жағдайы бойынша ауысу бойынша ұсыныстар беру 

қажет туралы қорытынды шығарады. 

Академиялық демалыс сонымен қатар үш жасқа дейін балаға күту бойынша 

беріледі. 

Академиялық демалысты жасау үшін студент білім ұйымның басшысы атына 

өтініш береді және ДКК анықтаманы ұсынады. 
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Түбіркулез аурулар студенттерге, ДКК қорытындысы бойынша 1-2 жылға 

мерзімімен нәтижесінен байлансыты, академиялық демалыс беріледі.   

Академиялық демалыстан оралған студент, жұмыс оқу жоспарлар пәндерде 

айырмашылығын жою тиіс, егер мұндай орын болса. 

Ағымды оқу сабақтармен бірге студент, жұмыс оқу  пәндерде 

айырмашылықты жою үшін академиялық кезеңнің ағымында оқу сабақтардың 

барлығына қатысады, жұмыс оқу жоспармен қарастырылған, ағымды бақылаудың 

барлық түрлерін тапсырады, аралық аттестаттауына рұқсат алады. 

Академиялық демалыстан оралған студент, жұмыс оқу жоспарлардағы 

айырмашылықты, аралық аттестаттау кзеңде немесе жазғы семестрде белгіленген 

тәртіпте тапсырады. 

 

5.9 Академиялық күнтізбе 

 
Бір оқу жылы шеңберінде оқу барысын ұйымдастыру жоғары оқу орнының 

ректорымен бекітілетін (Қосымша 1) академиялық күнтізбе негізінде жүзеге 

асырылады. Академиялық кезең семестр болып табылады. Оқу жылы екі 

семестрден құралады, олардың әрқайсысы 15 аптаны құрайды. Емтихандық 

сессияға үш апта беріледі.   

Білім алушыларға демалыстар әр академиялық кезеңнен кейін беріледі.  

 
5.10 Оқу жоспарлары 

 

Студенттердің жеке оқу жоспарларына сәйкес мамандықтың оқу жұмыс 

жоспары әзірленеді. 

Академиялық ұтқырлықты қамтамасыз ету үшін білім алушы басқа білім 

беру ұйымдарында, оның ішінде шетелде жеке пәндерді оқиды. 

Басқа білім беру ұйымдарында жекелеген пәндерді оқыған жағдайда, пән 

бойынша аралық аттестаттаудан өткеннен кейін білім алушы деканатқа емтихан 

бойынша бағаларды, пән бойынша қорытынды бағаны және игерілген кредиттер 

санын көрсете отырып, академиялық анықтаманы (немесе транскрипт) ұсынады. 

 

 

5.11 Кредиттік технологиямен оқытуда элективті пәндерге студенттерді 

тіркеу ережесі  

 
Тіркеу және тестілеу бөлімі – білім алушының барлық оқу жетістіктерін 

тіркемен және білімдерін бақылаудың барлық түрлері ұйымдастыруды қамтамасыз 

етумен айналысатын қызмет.  

Тіркеу – жұмыс 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 ұйымдастыру мақсатында 

өткізіледі.  
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2) Пәндерге студенттерді тіркеудің негізгі тапсырмалары: элективті 

пәндерді студенттер таңдауы болып табылады.  

3) Тіркеу оқытудың кредиттік технологиясы бойынша барлық мамандықтар 

мен курстар разрезінде жүзеге асырылады.   

4) Тіркеу әр оқу жылында өткізіледі. Бірінші курс студенттері үшін оқу 

пәндеріне жазылу және мамандық таңдау 26-29 тамыз олар оқуға қабылданғаннан 

кейін ұйымдастырылады. Екінші және жоғарғы курс студенттері оқу пәндеріне 

жазылу процедурасын наурыздың ортасынан бастайды.  

5) Студенттер эдвайзерлермен кездесулері міндетті (бұл үшін тіркеу және 

тестілеу бөліміне немесе бітіруші кафедрасына міндетті түрде бару керек), РИИ 

порталының жеке кабинетінде тіркеу процедурасын өткізу немесе 

презентацияларға бару.  

6) Тіркеу процедурасы келесілерді енгізеді: 

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

- кафедра меңгерушілерінің басшылығымен тьюторлармен өткізілетін 

элективті пәндердің презентациясын өткізу; 

- РИИ порталының жеке кабинетінде элективті пәндерді таңдау; 

- Жұмыс оқу жоспары негізінде эдвайзерлермен жеке жұмыс жоспарын, 

постреквизиттермен постреквизиттер қалыптастыру. 

7) Тіркеу түрін дұрыс 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 

күнтізбесінде көрсетіледі.  

10) Қайта тіркеу процедурасы тіркеу аяқталғаннан кейін 10 күн ішінде болуы 

керек.  

11) Тіркеу және қайта тіркеу нәтижелері оқу және ғылыми жұмыстар 

жөніндегі Проректормен бекітіледі.  

 

5.12 Кесте 

 
Жұмыс оқу жоспары және қалыптасқан потоктар негізінде оқу және ғылыми 

жұмыстар жөніндегі 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 өзіндік жұмысы оқытушының (СРСП) (Office Hours) 

басшылығынсыз сабақтар кестесіне енгізілмейді.  Студенттер оқытушылармен 

құралған және кафедра стендтерінде орналасқан кесте бойынша оқытушының 

студентпен өзіндік жұмысы сабақтарына қатысады.  
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5.13 Әдістемелік қамтамасыз ету  

 

Оқу барысын әдістемелік қамтамасыз ету студенттерге келесілерді ұсынатын, 

сырттай факультетінің әдістемелік кабинеті мен бітіруші кафедралар күштерімен 

жүзеге асырылады: 

  оқу жоспарының әрбір пәндері бойынша аудиториялық жұмыстар үшін 

материалдар, соның ішінде лекциялар, семинарлық сабақтар жоспары;  

  студенттердің өзіндік жұмыстары үшін материалдар, соның ішінде әрбір 

пән бойынша өзін бақылау материалдары, жаттығу тесттері, бақылау жұмыстары, 

әрбір пән бойынша емтихандық сұрақтар;  

  практикаларды өту үшін материалдар, соның ішінде барлық түрі бойынша 

бағдарламалар мен жоспарлар, есеп беру құжаттарының түрлері. 

 

6 Білім сапасын бақылау жүйесін ұйымдастыру  

 

Студенттердің оқу жетістіктерін бағалаудың дәстүрлі бағалау шкаласына 

өтумен  баллдық-рейтингтік әріптік жүйесі бойынша бағаланады (3 кесте).  

Пән бойынша (студенттің рейтингі) студенттің қорытынды бағасы рұқсат 

рейтингі бағасы және қорытынды бақылауды енгізеді (емтихан рейтингі).  

Үлгерімділіктің ағымдағы бақылау бағасы (рұқсат рейтингі) пән бойынша 

білімінің қорытынды бағасынан 60% құрайды, емтихан бағасы пән бойынша 

білімінің қорытынды бағасынан 40% құрайды.  

Студенттердің үлгерімділіктерінің ағымдағы бақылауы аудиториядағы және 

аудиториядан тыс уақыттағы сабақтарды енгізеді және оқу пәндерінің әрбір 

тақырыптары бойынша өткізіледі.  Ағымдағы бақылау бағасы (рұқсат рейтингі 

бағасы) аудитоиядағы сабақтарының және рубежді бақылау бағасының 

(аудиториядан тыс уақыттағы сабақтар) ағымдағы бақылау бағасынан құралады.  

Үлгерімділіктің ағымдағы бақылауындағы студенттердің оқу жетістіктерінің 

әрбір орындалған тапсырмасы 100 баллдық шкала бойынша бағаланады және  

үлгерімділіктің ағымдағы бақылауының қорытынды нәтижесі академиялық кезең 

аралығында алынған барлық бағаларының орташа арифметикалық соммасының 

есебімен өткізіледі.  
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7    2019-2020 оқу жылына арналған қоңырау кестесі 

 

дүйсенбіден жұмаға 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 
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1-қосымша 

 
 

АКАДЕМИЯЛЫҚ КҮНТІЗБЕ 

2019-2020 ОҚУ ЖЫЛЫНА 

Күндізгі оқу бөлімінің 1,2,3 курс, 

1,2 курс күндізгі бөлімде қысқартылған оқу мерзімі 

 

КҮЗГІ СЕМЕСТР 

Элективті пәндерге тіркеу 27, 28 тамыз 

Білім күні 2  қыркүйек 

Күзгі семестрдің басталуы 2  қыркүйек 

Бірінші аралық бақылау 21-25 қазан 

Қазақстан Республикасының Тұңғыш 

Президенті Күні 

1 желтоқсан 

Екінші аралық бақылау 9-13 желтоқсан 

Күзгі семестрдің соңы 14 желтоқсан 

Қысқы емтихан сессиясы 18 желтоқсан -31 желтоқсан 

ҚР «Тәуелсіздік күні»мерекесі 16-17 желтоқсан 

Демалыс 1-24 қаңтар 

«Жаңа жыл»мерекесі 1,2  қаңтар 

«Рождество»мерекесі  7 қаңтар 

 

 

КӨКТЕМГІ СЕМЕСТР 

Көктемгі семестрдің басталуы 27  қаңтар 

«8 наурыз Халықаралық әйелдер күні»мерекесі 8 наурыз 

Бірінші аралық бақылау 16– 20  наурыз 

«Наурыз» мерекесі 21 – 25  наурыз 

Элективті пәндерге тіркеу 26 наурыз – 1 сәуір 

Элективті пәндерге қайта тіркеу 2 – 17 сәуір 

Екінші аралық бақылау 4 мамыр– 8 мамыр 

«Қазақстан Халықтарының Бірлігі күні» 

мерекесі 

1 мамыр 

Отан қорғаушылар күні 7мамыр 

«Жеңіс Күні» мерекесі 9  мамыр 

Көктемгі семестрдің соңы 8 мамыр 

Жазғы емтихан сессиясы 11мамыр  – 29 мамыр 

Оқу практикасы 1 маусымнан бастап 

(тәжірибе кестесі бойынша) 

Жазғы қосымша семестр 20 шілде -28 тамыз 

Барлық апта:    Теориялық оқыту-30 апта 

       Емтихан сессиясы-6 апта    

   

 


