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АТЫРАУ ИНЖЕНЕРЛІК-ГУМАНИТАРЛЫҚ ИНСТИТУТЫ 

                

Студенттің анықтамалық-жолсілтемесі 

 

Атырау инженерлік-гуманитарлық институтының миссиясы – инновациялық 

технологиялар мен ғылым негізінде білім беру-мәдени ортасын құру және жетілдіру; батыс 

өңірді жоғары жеке және кәсіби жетістіктерге қабілетті кадрлармен қамтамасыз ету; өңір 

мен Қазақстан Республикасының Білім беру, ғылыми әлеуметтік-гуманитарлық және 

мәдени әлеуетін сақтау және көбейту. 

Пайымдауы: білікті кадрларды даярлаудың өңірлік оқу және ғылыми-әдістемелік 

орталығы, білікті кадрларды даярлау орталығы, Атырау облысының рухани және мәдени 

өмір орталығы ретінде институттың беделін арттыру. 
 

БАКАЛАВРИАТ 

 
Білім беру облысы 

Дайындық бағыты ББ тобының коды мен атауы  

6В04  -  Бизнес, басқару және құқық 

6В041-  Бизнес және басқару 

 

В44 Менеджмент  және басқару 

В45 Аудит және салық салу 

В46 Қаржы, экономика, банк және сақтандыру 

ісі 

6В042-Құқыз В049 Құқық 

6В06- Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар 

6В061- Ақпараттық-коммуникациялық 

технологиялар 

В57 Ақпараттық технологиялар 

 

6В062- Телекоммуникация 

 
В59 Коммуникация және коммуникациялық 

технологиялар 

6В07- Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары 

6В071- Инженерия және инженерлік іс 

 

В60 Химиялық инженерия және процестер 

В62 Электротехника және энергетика 

В63 Электротехника және  автоматтандыру 

6В072- Өндірістік және өңдеу салалары В71 Тау-кен ісі және пайдалы қазбаларды өндіру 

 

6В073-Архитектура және құрылыс 

 
В74 Қала құрылысы, құрылыс жұмыстары және 

азаматтық құрылыс 

6В075- Стандарттау, сертификаттау және 

метрология (салалар бойынша) 

В76  Стандарттау, сертификаттау және 

метрология (салалар бойынша) 

6В01 Педагогикалық ғылымдар 

6В017- Тіл және әдебиет бойынша 

мұғалімдерді дайындау 

В16 Қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімдерін 

даярлау 

В17 Орыс тілі мен әдебиеті мұғалімдерін 

дайындау 

В18 Шет тілі мұғалімдерін дайындау 

                                                

 

 

 



 

 

Құрметті Атырау инженерлік-гуманитарлық институтының студенттері! 

Анықтамалық-жолсілтегіш - бұл білім алушыларға арналған және институттың ішкі тәртіп ережелері, 

білім беру процесінің ұйымдастырушылық және рәсімдік нормалары туралы жүйелендірілген қысқаша 
мәліметтерді қамтитын ақпараттық дереккөздің түрі. Анықтамалық-жолсілтегіштегі ақпарат студентке көмек 

көрсетуге арналған және білім алушыларды институттың академиялық өмірінің ерекшеліктерімен 

таныстырады, оқу үдерісін ұйымдастыру тәртібін, білімді рейтингтік, аралық және қорытынды бақылауды, 

курстан курсқа ауыстыру шарттарын, сондай-ақ олардың құқықтары мен міндеттерімен сипаттайды. 

Анықтамада Қазақстан Республикасының Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттарына, оқытудың 

кредиттік технологиясы ережелеріне және халықаралық білім беру стандарттарына сәйкес АИГИ-да Оқытудың 

кредиттік технологиясы және білімді бағалау туралы ақпарат берілген. Бірінші курс студенттері университет 

және өз факультеті туралы алғашқы ақпаратты 1 қыркүйекте "Білім Күні"алады. Ары қарай сізге АИГИ 

студентінің анықтамалық-жолсілтемесі көмектеседі. Барлық туындаған мәселелерді сіз академиялық топтың 

старостасы, эдвайзері арқылы шешуіңіз керек. 

Егер олар сізге көмектесе алмайтын болса, Сіздің факультетіңіздің деканына өтінішіңізбен бара аласыз. 
Декан өз құзіреті шегінде мәселелерді шешуге көмектеседі. Сіз хабарласа алатын институттың соңғы 

инстанциясы – АИГИ ректоры. Ректорға жеке сұрақтар бойынша қабылдау – сейсенбі, бейсенбі; сағат 16.00-ден 

18.00-ге дейін. 
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1. ИНСТИТУТ ТУРАЛЫ ЖАЛПЫ АҚПАРАТ 

 
Батыс Қазақстанның бірінші жекеменшік жоғары оқу орындарының бірі – Атырау инженерлік-

гуманитарлық институтына 2019 жылы 18 жыл толады. 

Атырау инженерлік-гуманитарлық институтын құру идеясы өмірге халық шаруашылығының қарқынды 

дамуымен, Қазақстанның батыс өңірінде мұнай және газ саласы үшін жоғары білікті мамандарға деген 

қажеттілік туғызды. 

Институт 2001 жылы Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 2001 жылғы 6 

желтоқсандағы №643 бұйрығына сәйкес берілген АА №0000065 сериялы мемлекеттік лицензиясы негізінде 

ұйымдастырылған.  
 Институтта 2 оқу корпусы, кітапхана, оқу залдары, арнайы зертханалар, компьютерлік сыныптар, 

лингафондық сыныптар, медициналық кабинет және басқа да қажетті құралдар бар. 

 Институттың ұйымдастырылуы, қалыптасуы және дамуының бастапқы кезеңі физика-математика 

ғылымдарының докторы, профессор Ерсанов Ерсаин Уалитханұлы есімімен байланысты. Оның басшылығы 

кезінде институт ұжымы қала мен облыс өмірінде лайықты орынға ие болды..  

 

Институттың электронды мекен-жайы мен деректемелері 

 

060011,  Қазақстан,  Атырау қаласы,. Худина, 6 

РНН 150 100  009 283 

БИН 010340000170 
ИИК КZ41998NTB0000208038 

КБЕ 18 КНП 861 

БИК TSESKZKA AO «Jysan Bank» 

Экономика секторының коды 4, резиденттік белгісі 1 

Тел/факс: 8(7122)-31-93-09, 31-93-00.  

Е-mail : atyrau@aigi.kz;  

Сайт: aigi.kz 
Автобустармен жүру: № 4, 12, 14, 21, «Дом быта» аялдамасы . 
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2.  Глоссарий 

 
Орта білім беру жүйесінен жоғары білім беру жүйесіне ауысқан кезде білім алушыға ол үшін жаңа ұғымдар мен 

анықтамалармен бетпе-бет келуге тура келеді, сондықтан осы анықтамалықта оқытудың кредиттік жүйесіне 

байланысты негізгі ұғымдар қамтылған глоссарий (сөздік) бар: 

 
Академиялық адалдық білім алушының жазбаша жұмыстарды орындау (бақылау, 

курстық, эссе, дипломдық, диссертациялық), емтихандағы 

жауап, зерттеулердегі, өз ұстанымын көрсету, академиялық 

қызметкерлермен, оқытушылар мен өзге студенттермен өзара 

қарым-қатынас, сондай-ақ бағалау барысындағы адалдығын 

айқындайтын құндылықтар мен ұстанымдардың жиынтығы; 

академиялық кезең (Теrm) үш нысанның біреуін таңдайтын өз білім беру ұйымының еркімен белгіленетін 

теоретикалық кезең: семестр, триместр, тоқсан; 

академиялық күнтізбе 

(Асаdеmіс Саlеndar)  

оқу жылы бойына демалыс күндерін (каникулдар мен мерекелерді) көрсете 

отырып, оқу және бақылау іс-шараларын, кәсіби  практикаларды өткізу 

күнтізбесі; 

 

 

 

 

академиялық мобильдік 

білім алушыларды немесе оқытушы-зерттеушілерді белгілі бір академиялық 

кезеңге: семестр немесе оқу жылына өзге жоғары оқу орнына (ел ішінде немесе 

шетелде) игерген білім бағдарламаларын міндетті түрде кредит түрінде сынақ 

ретінде тапсыра отырып өз ЖОО-сында немесе өзге ЖОО-да білімін 
жалғастыру немесе зерттеулер жүргізу үшін ауыстыру;    

білім алушының академиялық 

рейтингі (Rating)  

аралық аттестаттау нәтижелері бойынша жасалатын білім алушының оқу 

бағдарлама пәнін игеру деңгейінің сандық көрсеткіші;  
 

оқу жетістіктерін бағалаудың 
балдық-рейтингтік әріптік 

жүйесі  

 халықаралық практикада қабылданған әріптік жүйеге сәйкес келетін және 
білім алушылардың рейтингісін белгілеуге мүмкіндік беретін білім деңгейін 

балл түріндегі бағалау жүйесі; 

Еуропалық трансферт 

(аударым) және несиелік 

жинақтау жүйесі (ECTS) 

білім беру траекториясы, оқу орны және оқыту елі ауысқан жағдайда білім 

алушылардың игерген оқу пәндерін (кредит мен бағаларын  қоса алғанда) 

салыстыру және қайта сынақтан өткізуде пайдаланылатын білім беру 

бағдарламалары компоненттеріне сынақ бірліктерін (несие) белгілеу әдісі;     
; 

оқу пәнiне жазылу (Enrollment) білім алушылардың оқу пәніне белгілі бір  тәртіппен алдын ала жазу рәсімі;     
 

білім алушыларды қорытынды 

аттестаттау  

студенттердің  білім деңгейіне сәйкес мемлекеттік жалпыға міндетті 

білім беру стандартында көзделген  пәннің оқу бағдарламасын игеру дәрежесін 

айқындау мақсатында жүргізілетін рәсім; 

 



 

 

жеке оқу жоспары  білім алушымен элективті пәндердің каталогы негізінде эдвайзердің 

көмегімен әрбір оқу жылына дербес жасалатын оқу  жоспары; 

 

кредиттік оқыту технологиясы  білім алушы мен оқытушының оқу жұмысы көлемінің біріздендірілген өлшем 

бірлігі ретінде кредитті қолдану арқылы, білім алушының пәндерді таңдауы 

және реттілікпен оқуын дербес жоспарлауы негізінде оқыту; 
 

контроль учебных достижений 
обучающихся 

проверка уровня знаний обучающихся различными формами контроля 
(текущий, рубежный и итоговый) и аттестации, определяемыми самостоятельно 

высшим учебным заведением. 

летний семестр академический период вне рамок учебного года, организуемый вузом  для 

удовлетворения потребностей обучающихся в дополнительном обучении, 

ликвидации академической задолженности или разницы в учебных планах, 

изучения учебных дисциплин и освоения кредитов обучающимся в других 

организациях образования с обязательным их перезачетом в своей организации 

высшего и (или) послевузовского образования, повышения среднего балла 

успеваемости (GPA), освоения смежной или дополнительной образовательной 

программы, в том числе в рамках двудипломного образования 

модуль автономный, завершенный с точки зрения результатов обучения структурный 

элемент образовательной программы, имеющий четко сформулированные 

приобретаемые обучающимися знания, умения, навыки, компетенции и 

адекватные критерии оценки; 

модульное обучение способ организации учебного процесса на основе модульного построения 

образовательной программы, учебного плана и учебных дисциплин; 
 

Офис регистратор білім алушылардың оқудағы жетістіктерінің барлық тарихын тіркеумен 

айналысатын және білімін бақылаудың барлық түрлерін және оның 

академиялық рейтингісіне есеп жасауды ұйымдастыруды қамтамасыз ететін 

академиялық  қызмет; 

оқу үлгерімінің орташа балы 

(Grade Point Average - GРА) 

(ағымдық оқу кезеңі бойынша кредиттердің жалпы санына қарай аралық 

аттестаттау пәндерінің балдық бағасының  сандық эквиваленті  мен кредиттер 

сомасының  қатынасы)   білім алушының таңдаған бағдарлама бойынша бір оқу 

жылындағы қол жеткізген оқу үлгерімінің таразыланған орташа бағасы;   

 

перезачет кредитов процедура признания эквивалентности содержания дисциплины, изученной в 

другом учебном заведении или по другому учебном плану, дисциплине 

рабочего учебного плана по специальности, утвержденного и действующего на 

текущий момент, с внесением дисциплины и полученной по ней оценки в 

транскрипт обучающегося.     

білім алушыларды 

аралық аттестаттау  
білім алушылардың оқу жетістіктерінің (білімі, 

икемділігі, дағды және құзыреті) деңгейін оқу пәнін 

бітіргеннен кейін оқу пәнінің бағдарламасына сәйкес 

бағалау рәсімі; 



 

 

пәндер бағдарламасы 

(Syllаbus) 

оқитын пәннің сипаттамасын, мақсаттары мен міндеттерін, оның қысқаша 

мазмұнын, оның  үйренуі тақырыбы мен ұзақтығын, өзіндік жұмыс 

тапсырмаларын, кеңес беру уақытын,  білім алушылардың  білімін тексеру 

кестесін, оқытушы талаптарын, бағалау өлшемдерін  қамтитын оқу 
бағдарламасы және  әдебиеттер тізімі;  

 

рабочий учебный план  учебный документ, разрабатываемый ВУЗам самостоятельно на основе 

образовательной программы и индивидуальных учебных планов студентов 

аралық бақылау  бір оқу пәнінің ірі бөлімін (модулін) аяқтағанда білім 

алушылардың оқу жетістіктерін бақылау; 

оқу үлгерімінің орташа балы 

(Grade Point Average - GРА) 
– 

аралық аттестаттау пәндері бойынша кредиттердің жалпы 

санына қарай аралық аттестаттау пәндерінің балдық 

бағасының сандық эквиваленті мен кредиттер сомасының 

қатынасы ретінде білім алушының таңдаған бағдарлама 

бойынша бір оқу жылындағы қол жеткізген оқу үлгерімінің 

таразыланған орташа бағасы; 

текущий контроль 

успеваемости обучающихся  

систематическая проверка знаний, умений и навыков обучающихся по 

отдельным темам, разделам, модулям в соответствии с программой учебной 

дисциплины, проводимой преподавателем на аудиторных и внеаудиторных 

занятиях в течение академического периода 

транскрипт (Transcript) 

(транскрипт) 

білімді бағалаудың     сандық және әріптік жүйесі бойынша кредиттері мен 

бағалары көрсетілген тиісті кезеңде өтілген пәндердің тізбесі бар  құжат; 

 

тьютор студенттің нақты пәнді игеруі бойынша  академиялық кеңесші рөлін атқаратын  

оқытушы; 

 

эдвайзер (Advisor) тиісті мамандық бойынша білім алушының академиялық тәлімгерінің қызметін 

атқаратын, оқу траекториясын таңдауына (жеке оқу жоспарының қалыптасуына) 

және оқу кезеңінде білім беру бағдарламаларын игеруіне ықпал ететін 

оқытушы; 
 

емтихан сессиясы – жоғары оқу орындарында студенттерді аралық аттестаттау 

кезеңі; 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.  Ректорат 

Институтты жалпы басқаруды ректор және оның орынбасарлары проректор жүзеге асырады..  

Ректор – ф-м.ғ.д,  профессор Ихсанов Ерсайын Уалитханұлы. 
Оқу-әдістемелік жұмыс жөніндегі проректор – п.ғ.д., профессор Хасанова  Жамиляш Садыкқызы 

Ғылым, Тәрбие жұмысы және халықаралық байланыстар жөніндегі Проректор – п.ғ.д., профессор 

Ахметов Акылбек Қабиұлы 
Әкімшілік-шаруашылық жұмыс жөніндегі проректор –т.ғ.к  Умаров Батыр Данияұлы 

 

 
 

4. Сіздің тәлімгер-эдвайзер 

Академиялық кеңес беру оқу үдерісінің ажырамас бөлігі болып табылады. АИГИ-да білім алушыларды 

академиялық сүйемелдеуді әр мамандық бойынша тағайындалатын эдвайзерлер жүзеге асырады. 

АИГИ әкімшілігі академиялық кеңес берудің маңыздылығын түсіне отырып, оқытушылық жұмыс 

тәжірибесі бар білікті оқытушылар қатарынан эдвайзерлерді іріктеуге көңіл бөледі.  

Эдвайзердің қызметін факультет деканы үйлестіреді. Эдвайзер білім алушыларға оқытудың жаңа 

жағдайларына бейімделуге, институт білімінің жүйесі мен ерекшеліктерін түсінуге көмектеседі, барлық 
академиялық мәселелер бойынша кеңес береді. Ол үшін бекітілген кесте бойынша жеке кеңестер жүргізіледі..  

Эдвайзер:  

- білім беру бағдарламасының талаптарын, АИГИ және факультеттің саясаты мен процедураларын білу;  

- білім алушының болашақ кәсіби бағытын және оның мамандығы бойынша құзыреттілігін 

қалыптастыруға көмек көрсету, білім алушының академиялық дайындығы мен өмірлік мақсаттары, оның 

болашақ жұмысы арасындағы өзара байланысты талқылау; 

- білім алушыларға АИГИ, факультет және Бағдарлама талаптары туралы өзекті және қажетті ақпаратты 

ұсыну;  

- білім алушыларға оқу жылының әрбір кварталына білім траекториясын жоспарлауға, пәндерді таңдауда 

шешім қабылдауға көмек көрсету;  

- оқу процесіне бағдарлауға және бейімдеуге көмек көрсету;  

- білім алушыларға оқу уақытын жоспарлауға көмек көрсету; 
- АИГИ әкімшілігі алдында білім алушылардың академиялық мүдделерін білдіру; 

- оған бекітілген білім алушылардың үлгерімін бақылау; 

- білім алушылардың қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін ақылға қонымды офистік сағат пен қабылдау 

уақытын жеткілікті қолдау есебінен білім алушылар үшін қол жетімді болу (кеңес беру кестесі); 

- жеке білім алушылардың жеке қажеттіліктеріне мұқият болу крек. 

 

Білім алушы: 

- АИГИ-ң, факультеттің, оның оқумен және АИГИ-ға  оқуға келуге байланысты нормативтік құжаттары 

мен бағдарламаларын білу;  

- жеке бастамашылық көрсету және кеңес беру және өз оқу үдерісін жоспарлауға белсенді қатысу; 

- АИГИ-да оқу және келу процесіне қатысты, АИГИ-ң ресми көздерінде орналастырылған өзекті 
ақпаратты қадағалау және уақтылы алу (сайт АИГИ, АИС «Platonus» және т.б.);  

- оқу саласындағы жеке мақсаттар мен міндеттерге қатысты шешімдер қабылдау үшін, сондай-ақ АИГИ-

ді аяқтау талаптарын қанағаттандыру үшін өз жауапкершілігін түсіну. 

 

 
 

 



 

 

АКАДЕМИЯЛЫҚ КҮНТІЗБЕ   

12-24 тамыз Студенттерді қабылдау  

26 -31 тамыз Бағыттау аптасы (оқу пәндеріне тіркелу) 

30 тамыз Конституция күні  

КҮЗГІ МЕРЗІМ 

1 қыркүйек Білім күні 

2 қыркүйек-19 қазан Теориялық оқу  

23-28 қыркүйек Аралық бақылау №1 

14-19 қазан Аралық бақылау №2 

21 –26 қазан Емтихан аптасы  

28 қазан – 21 желтоқсан Теориялық оқу 

18-23 қараша Аралық бақылау №1 

17-21 желтоқсан Аралық бақылау №2 

23 – 28 желтоқсан  Емтихан аптасы 

30 желтоқсан – 4 қаңтар Қазақстанның қазіргі заман тарихы пәні бойынша 
мемлекеттік емтихан 

1 желтоқсан Бірінші Президент күні 

16 желтоқсан Тәуелсіздік күні 

1 қаңтар Жаңа жыл  

6-18 қаңтар  Қысқы демалыс 

7 қаңтар  Рождество мейрамы 

Барлық апта: 20 апта 

                        теориялық оқу - 15 апта 
                        емтихан аптасы- 3 апта 

                        қысқы демалыс- 2 апта 

КӨКТЕМГІ МЕРЗІМ 

20 қаңтар – 7 наурыз Теориялық оқу  

10 - 15 ақпан Аралық бақылау №1 

2 - 7  наурыз Аралық бақылау №2 

9 – 14 наурыз Емтихан аптасы 

8 наурыз Халықаралық әйелдер күні  

16 наурыз – 2 мамыр Теориялық оқу 

6 – 11 сәуір  Аралық бақылау №1 

20-25 сәуір  Бағыттау аптасы (оқу пәндеріне тіркелу) 

27 сәуір – 2 мамыр Аралық бақылау №2 

4 – 9 мамыр Емтихан аптасы 

22 наурыз Наурыз мейрамы  

1 мамыр Казахстан халықтарының бірлігі күні  

9 мамыр  Жеңіс күні  

11-16 мамыр  Кәсіби тәжірибе 

18 мамыр-27 маусым Жазғы семестр 

18 мамыр-29 тамыз Жазғы демалыс 

Барлық апта: 32 апта 

                        теориялық  оқу- 15 апта (кәсіби тәжірибе – 1 апта) 

                        емтихан аптасы - 2 апта 
                        жазғы  демалыс – 15  апта (жазғы семестр-6 апта)                     

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

5. ОҚУ ҮДЕРІСІН ҰЙЫМДАСТЫРУ ТУРАЛЫ 

 

5.1 Кредиттік оқыту технологиясы туралы 

 

Оқытудың кредиттік жүйесі- оқу үдерісін регламенттеу және кредит түрінде білім көлемін есепке алу 

аясында білім беру траекториясын таңдау, дараландыру негізінде білімді өздігінен білім алу және 

шығармашылық игеру деңгейін арттыратын білім беру технологиясы. Оқытудың кредиттік жүйесі-білім беру 

технологиясы, Оқу үдерісін регламенттеу және кредит түрінде білім көлемін есепке алу аясында білім 

беру траекториясын таңдау, екіншіден дараландыру негізінде білімді өздігінен алу және шығармашылық 

игеру деңгейін арттыратын 

Кредиттік оқыту жүйесінде оқу жұмысының еңбек сыйымдылығы кредитпен есептеліп оқытылатын 

материалдың көлемі бойынша жүзеге асырылады.  

Кредит (Credit, Credit-hour - доверие) - білім алушының және (немесе) оқытушының ғылыми 

және (немесе) оқу жұмысының көлемін өлшеудің біріздендірілген бірлігі. Бір кредитт 

30 академиялық жұмыс сағатын құрайды. 

Білім алушының өзіндік жұмысы (бұдан әрі - БӨЖ) - өз бетінше оқуға берілген, оқу-әдістемелік 

әдебиеттермен және ұсынымдармен қамтамасыз етілген, тест, бақылау жұмыстары, коллоквиумдар, 

рефераттар, шығармалар мен есеп берулер түрінде бақыланатын, оқу нәтижелеріне қол жеткізуге 

бағытталған тақырыптардың белгілі бір тізбесі бойынша жасалатын жұмыс; білім алушының санатына қарай 

ол студенттің өзіндік жұмыстары (бұдан әрі - СӨЖ) 

 

Мысалы: пән бойынша 5 кредит қарастырылған (5*30=150 сағат): лекция – 45  сағат, практикалық сағат – 

15 сағат, СРОП –45 сағат, СРС  –45 сағат. 

Оқытудың кредиттік жүйесінің негізгі ерекшеліктері:  

• оқу жоспарындағы пәндерді таңдаудағы академиялық еркіндік; 

• Жеке оқу жоспарларын қалыптастыруға әр студенттің жеке қатысуы; 

• білім алушылардың оқу курстарын оқуға үміткер оқытушыларды таңдау құқығы; 

• студенттерге олардың білім алу траекторияларын таңдауға және іске асыруға ықпал ететін академиялық кеңесші – 

эдвайзерлерді оқу процесіне тарту; 

•  кредиттер жүйесін енгізу-әр пән бойынша студенттер мен оқытушылардың еңбек шығындарын бағалауға 

арналған өлшем бірлігі; 

• оқу процесінің баспа және электронды түрде барлық қажетті әдістемелік материалдармен қамтамасыз етілуі 

(УМКД – пәннің оқу-әдістемелік кешені, Силлабус – курс бағдарламасы және т.б.); 

• студенттердің оқу пәндерін меңгеруін бағалау үшін баллдық-рейтингтік жүйені қолдану; 

• кез келген академиялық кезеңде пәннің жалпы еңбек сыйымдылығы бойынша студенттердің өзіндік 

жұмыстарының үлесін арттыру. 

   
  

  
  



 

 

  
 

 
6.  Факультеттер 

Институтта оқу қазақ және орыс тілдерінде жүргізіледі. Факультет - бір немесе бірнеше мамандық 
бойынша оқытуды жүзеге асыратын институттың негізгі құрылымдық оқу, ғылыми және әкімшілік бөлімшесі. 

Деканат студенттермен оқу, ғылыми, әдістемелік және тәрбие жұмыстарын ұйымдастыруды және жүзеге 

асыруды қамтамасыз етеді. Факультет деканаттарын басқаруды декандар жүзеге асырады, олар барлық оқу 

түрінің студенттеріне қатысты барлық ағымдағы мәселелерді тікелей шешеді. 

 

№  Факультет атауы 

 

Декандар № ауд. 

1 Экономика-гуманитарлық факультеті  Куанов М.С. 306 

2 Инженерлік-техникалық  факультет Куанышев Б.И. 310 

 

 

7.  Кафедра 

Кафедра-бір немесе бірнеше ұқсас мамандықтар бойынша оқу, ғылыми-зерттеу, әдістемелік және тәрбие 

жұмыстарын, ғылыми-зерттеу кадрларды даярлауды жүзеге асыратын институттың негізгі оқу-ғылыми 

құрылымдық бөлімшесі. Кафедра штатына – кафедраның профессор-оқытушылар құрамына (ПОҚ) – кафедра 

меңгерушісі, профессорлар, доценттер, аға оқытушылар, оқытушылар, зертханашылар кіреді. Кафедра жұмысы 
мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартына сәйкес мамандарды теориялық және практикалық 

даярлауға бағытталған. Кафедра сабақтардың барлық түрлерін жүргізеді, студенттердің оқу-әдістемелік 

материалдарымен, курстық және дипломдық жұмыстардың тақырыптарымен, өндірістік практикалардың 

базалары мен бағдарламаларымен қамтамасыз етеді, жұмысқа орналасуға жәрдемдеседі, ғылыми 

конференциялар өткізеді. 

 

 

№  Кафедра атауы Білім 

бағдарламасы  

Кафедра меңгерушілері  

№ ауд. 

1 Экономика және кеден ісі 6В041 

6В042 

з.ғ.к. Садыков А.Ж. 310 

2 Информатика, 

автоматизация и 

управление 

6В062 

6В061 

п.ғ.к. Нуржанова Ш.С. 301 

3 Инженерлік-техникалық 
пәндер 

6В071 
6В072 

6В073 

6В075 

геология-минералогия ғылымдарының 
докторы, профессор,  

НАН РК мүшесі, 

Каз НАЕН және АМР РК академигі 

Сеитов Н 

401 

4 Шетел тілі: екі шетел тілі 

кафедрасы 

6В017 PhD доктор Какпанбаева Н.М. 501 

 

 

8.   Тіркеу-кеңсесі 

 

Тіркеу-кеңсесі (тіркеу бөлімі) - білім алушының оқу жетістіктерінің барлық тарихын тіркеуді 

қамтамасыз ететін және келесі функцияларды орындайтын құрылымдық бөлімше: 

- білім алушыларды оқу пәндеріне тіркейді; 
- білім алушылардың аралық және қорытынды бақылауын ұйымдастырады және өткізеді; 

- білім алушының академиялық рейтингін есептеуді жүзеге асырады; 

- білім алушының бірінші курстан аяқтағанға дейін оқу пәндері бойынша алған кредиттерінің есебін жүргізеді. 

Тіркеу-кеңсе бөлімінің бастығы – Ихсанова Жансая Сакенқызы. 

Корпус №1, 202 кабинет, Жұмыс тел: 31-93-08 

Тіркеу-кеңсешілер: Кадыров Б.Т. 



 

 

                                  Нурмухашева Г.К. 

                                  Закен А.Н. 

 

 

 
 

 
9.  Қашықтықтан оқыту технологиялары бөлімі 

 

ҚОТ бөлімі Ақпараттық жүйелерді, қашықтықтан оқытуды бағдарламалық қамтамасыз етуді әзірлеу, 

сүйемелдеу және қолдау және қашықтықтан білім беру технологияларын қолдану арқылы оқу үдерісін 

ұйымдастыру қызметін атқаратын институт бөлімшесі болып табылады. (ДОТ).  
Қашықтықтан оқыту технологиялары бөлімі Қашықтықтан оқытудың оқу процесін жоспарлайды және 

ұйымдастырады, МДҰ студенттерінің құжаттарын жүргізеді, off-line кеңес береді, білім алушылармен кері 

байланысты ұйымдастырады, қашықтықтан білім беру технологиялары бойынша білім алушылардың білімін 

бақылайды. ҚОТ бөлімі – Касанова Актоты Гарифоллақызы 

Контакты: Корпус №1, 206 кабинет, Жұмыс тел: 31-68-51 

 

 

 



 

 

10. Элективті пәндерге тіркеу 

Білім алушы тіркеу кезінде эдвайзердің көмегімен жеке оқу жоспарын жасайды. 

1) Негізгі бетте Platonus ААЖ бетіне кіру туралы жазба көрсетіледі 

 
 

 

2) Элективті пәндер бетіне кіру үшін "жеке оқу жоспары"сілтемесін басыңыз. 

 

 
 

 

 

3) Бағдарламада көзделген элективті пәндердің барлық каталогы көрініс табу үшін "элективті пәндер" 

батырмасына басыңыз, содан кейін "Қосу" батырмасына басыңыз» 



 

 

 

 
 

4) Осы бетте сіз келесі оқу жылын таңдауыңыз керек (мысалы: 2019-2020), содан кейін ТЕК келесі оқу жылына 

сізді қызықтыратын пәндерді белгілеңіз. Пәндер тобын алып тастаңыз және топтағы тәртіпті таңдаңыз және 

беттің төменгі жағындағы «Өтініштерді жіберу» түймесін басыңыз. 

 

 

5) Элективті пәндерге дұрыс өтінім берілген жағдайда төмендегі суретте көрсетілген хабарлама шығады. 

 



 

 

 
 

 
6) Әрі қарай, артқа қайту үшін көрсеткіні басу керек. 

 

Сіз таңдаған пәндер тізімде көрсетілетінін көресіз. Егер сіз пәнді немесе оқытушыны өзгерткіңіз келсе, сіз 

жолдың соңындағы «себетті» басып, процедураны №3-ші пункттен қайталап қайтадан қолдануыңыз керек. 

 

11. Жеке оқу жоспарын құру 
 

 Өздеріңіз білетіндей, кредиттік технология Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі 

ұсынған қажетті пәндерді де, өзіңіз таңдаған пәндерді де (әдетте әр семестрде бірнеше) қарастыруды қамтиды. 

Жоғарыда көрсетілген барлық іс-әрекеттерден кейін 10-бөлімде сіздің жеке оқу жоспарыңыз бір жылға 

жасалды.  
12. Организация учебного процесса 

1. Институтта оқу үдерісін ұйымдастыру ҚР Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарты 

(МЖМБС), типтік оқу жоспары, бекітілген оқу жұмыс жоспары, Академиялық күнтізбе, штаттық кесте және 

оқу сабақтарының кестесі негізінде жүзеге асырылады. 

2. Оқу жылы, әдетте, 1 қыркүйектен басталады және оқытудың екі академиялық кезеңдерінен тұрады, әр 

кезең ұзақтығы 7 және 8 академиялық апта болатын екі тоқсаннан тұрады. 
3. Оқу үрдісін ұйымдастыру формалары аудиториялық сабақтар: дәрістер, практикалық, зертханалық; 

аудиториядан тыс сабақтар: СӨЖ - студенттің өзіндік жұмысы, СОӨЖ - оқытушының басшылығымен 

студенттің өзіндік жұмысы; ғылыми - зерттеу жұмысы, дипломдық жұмысты дайындау, кәсіби практика және т. 

б. болып табылады. 

4. Аудиториялық сабақтардың барлық түрлері үшін ұзақтығы 50 минут академиялық сағат белгіленеді. 

5. Бір оқу жылының академиялық көлемі: 4 тоқсан, яғни әр модульден кейін қорытынды бақылаудың 5 

аптасы, қысқы емтихан сессиясынан кейін 2 апта демалыс; өндірістік практикадан өту мерзімі мен ұзақтығы, 

және 6 апта жазғы демалыс. 

6. Жазғы демалыс кезінде аралық рейтингтік бақылау нәтижелері бойынша сессияға жіберілмеген, өткен 

академиялық кезеңдер үшін академиялық берешегі, сондай-ақ академиялық айырмашылығы бар Студенттер 

үшін ақылы Жазғы семестр ұйымдастырылады. 
7. Студенттердің оқу жұмысының еңбек сыйымдылығы кредитпен өлшенеді. Бір кредиттің еңбек 

сыйымдылығы семестрдегі 30 академиялық сағатты құрайды. 

8. Бакалаврды дайындау бойынша білім беру процесінің аяқталуының негізгі өлшемі студенттің 

теориялық оқудың кемінде 228 кредитін игеруі болып табылады. 

9. Бір академиялық кезең ішінде студент 30 кредитті игеруі тиіс. 

10. Бір оқу жылы ішінде студент міндетті компонент пәндерінің 100% - ын қоса алғанда, пәнді кемінде 60 

кредит көлемінде меңгеруі тиіс. 

11. Оқу үдерісін әдістемелік қамтамасыз етуді институт кафедралары жүзеге асырады, олар студенттерге 

әр пән бойынша оқу-әдістемелік материалдар пакетін (оқу әдістемелік кешені) ұсынады (ОӘК).   



 

 

12. Оқу пәндерін табысты меңгеру үшін барлық студенттер үшін сабаққа қатысу міндетті болып 

табылады. 

13. Студенттер курстардан (пәндердің) өтуіне қарай барлық бағалар мен жинаған кредиттердің саны 
транскриптке енгізіледі. Студенттің баға транскрипциясын жүргізу үшін Тіркеуші кеңсе жауап береді. Студент 

кез келген уақытта өзінің оқудағы жетістіктерін тексеру үшін транскриптті талап етуге құқылы. 

 

 

12.1  ҚОТ(қашықтан оқыту технологиясы) қолдана отырып оқу процесін ұйымдастыру 

1. Институтта ҚОТ қолдану арқылы оқу үдерісін ұйымдастыру ҚР Мемлекеттік жалпыға міндетті білім 

беру стандарты (МЖБС), типтік оқу жоспары, бекітілген оқу жұмыс жоспары, Академиялық күнтізбе, штаттық 

кесте негізінде жүзеге асырылады. 

2. Оқу үрдісін ұйымдастыру технологиялары: 

 кейстік және желілік, кейстік технология кезінде (нұсқаулық құжаттар пакеті бар оқу материалын 

студент қолына алады немесе электрондық мекенжайға алады) қашықтықтан оқыту форматын (оқу 

материалымен өзіндік жұмыс, off-line кеңес беру) алады . 
3. Желілік технология кезінде студент қашықтықтан оқыту порталының құралдарын пайдалана отырып 

және аралық бақылаудан өтіп, Интернет арқылы оқу контентімен жұмыс жасаудың қосымша 

артықшылықтарына ие. 

4.  ҚОТ қолдана отырып оқу процесін қамтамасыз ету ҚОТ бөлімімен қамтамасыз етіледі. 

5. ҚОТ бөлімі бағыттау апта кезінде "Platonus" ААЖ бағдарламамен жұмыс істеу бойынша кеңес береді. 

6. Академиялық кезеңде студенттер ҚОТ бөлімінің ақпараттық қолдауымен жұмыс істейді. 

 

12.2  ECTS кредиттер түрі бойынша қайта есептеудің қазақстандық моделі аясында 

академиялық ұтқырлық  

 

1. Қазақстандық жоғары оқу орындарында академиялық ұтқырлықты жоспарлау және ұйымдастыру 
кезінде мынадай нормативтік құжаттар пайдаланылады: 

академиялық ұтқырлық бағдарламасы бойынша кететін студенттің өтініші; 

академиялық ұтқырлық бағдарламалары бойынша оқу туралы келісім; 

оқу туралы транскрипт;  

ақпараттық пакет (курстар каталогы). 

2. ЖОО ECTS типі бойынша кредиттерді қайта есептеу тәртібін әзірлейді және бекітеді, ол ЖОО-да 

ECTS қолдану бойынша негізгі құжат болып табылады. 
3. Ұтқырлық бағдарламаларын кеңейту үшін ЖОО ақпараттық пакет (бұдан әрі - АП) – курстар 

каталогын әзірлейді. 

4. АП мемлекеттік, ағылшын немесе орыс тілдерінде қалыптастырылады.  

5. АП  ЖОО қызметінің аса маңызды салаларын – академиялық, ұйымдастыру-әдістемелік, ғылыми 

сипаттайды және қосымша ақпаратты (спорттық-бұқаралық іс-шаралар, мәдени-бос уақыт қызметтері, 

материалдық-техникалық база) қамтиды. 

6. АП-да келесі негізгі бөлімдер бойынша ЖОО сипаттамасы бар:  
1) ЖОО туралы жалпы ақпарат;  

2) оқу бағдарламалары туралы ақпарат; 

3) білім алушыларға арналған қосымша ақпарат. 

7. "ЖОО туралы жалпы ақпарат" АП бірінші бөлімі жалпы ЖОО - ның қысқаша сипаттамасын 

ұсынады-атауы және толық мекен-жайы және Web-сайты; тарихы мен жетістіктері, оның мәртебесі, ЖОО 

құрылымы (басшылық, академиялық және қосымша бөлімшелер), дайындық бағыттарының тізбесі, ЖОО-да 

оқу үшін қабылдау және тіркеу ережелері мен рәсімдері, алдағы оқу жылына арналған академиялық күнтізбенің 

сипаттамасы (мерекелік күндер мен демалыстарды қоса отырып), білім беру бағдарламаларын тану ережесі 

және ECTS үйлестірушісінің тегі. 

Сондай-ақ институт корпустарының орналасу картасын қосу ұсынылады.. 

8. АП екінші бөлімі - "оқыту бағдарламалары туралы ақпарат" сипаттамасы бар:  
1) оқыту деңгейлері (сатылары);  

2) мамандық (саты) бойынша білім алуға арналған шарттар (талаптар) және белгілі бір оқу сатысында 

академиялық дәреже алуға қажетті кредиттердің жалпы саны;  

3) оқу мамандықтарының және жалпы оқу жоспарының сипаттамасы; 

4) жеке мамандық бойынша оқытылатын әрбір пән;  

5) мамандығы бойынша оқуды аяқтаған кезде берілетін дәрежелер. 

9. Курс каталогында әрбір пән (пән) бойынша Пререквизиттер, пән мәртебесі, сондай-ақ мамандықтың 

оқу жоспарына сәйкес Кредиттер саны көрсетіледі. 

Курс каталогында әрбір оқытылатын пән бойынша мақсаттар мен міндеттердің сипаттамасы, 

әдебиеттер тізімі, оқыту әдістері, баға қою саясаты, Оқыту тілі, әрбір пән бойынша лекторлардың Тегі, Аты, 

Әкесінің аты бар. 



 

 

10. Үшінші бөлім-білім алушыларға ЖОО туралы қосымша ақпарат. Бұл бөлім келесі бағыттар 

бойынша мәліметтерден тұрады: білім алушыларды орналастыру (тұру жағдайы және оны төлеу), тамақтану 

құны, медициналық қызметтер, дене және басқа да кемшіліктері бар студенттерге арналған жағдайлар, 
студенттерге қаржылық көмек (гранттар, шәкіртақылар), студенттік офистің жұмысы, оқу үшін материалдық-

техникалық база (кітапханалар, компьютерлік зертханалар), Халықаралық бағдарламалар, спорттық секциялар, 

білім алушылардың бос уақыты үшін жағдайлар, студенттік қауымдастықтар. 

11. Білім алушының өтінішінде  ЖОО-ның атауы және толық мекенжайы, факультеттің/департаменттің 

және ЖОО-ның академиялық ұтқырлық бағдарламасы үйлестірушісінің Тегі, Аты, Әкесінің аты, сондай-ақ 

студенттің жеке ақпараты (Тегі, Аты, Әкесінің Аты, туған күні, тұратын мекенжайы, байланыс деректері) 

көрсетіледі. 
Өтініште ұтқырлық бағдарламаларына қатысу үшін білім алушылардың уәждемесі туралы ақпарат, 

шетелде оқу тілі бойынша біліктілік деңгейі туралы мәліметтер, жұмыс тәжірибесі және шетелде алдыңғы оқу, 
шетелде оқу үшін грант алу мүмкіндігі туралы белгі беріледі. 

12. Академиялық ұтқырлық бағдарламасы бойынша оқуға арналған келісім академиялық ұтқырлық 
бағдарламасы бойынша студенттің оқу процесін реттейтін негізгі құжат болып табылады және осы Қағидаларға  
сәйкес нысан бойынша ағылшын тілінде толтырылады. 

13. Қабылдаушы жоғары оқу орнының академиялық ұтқырлық бағдарламасына қатысуға оң шешімі 

болған жағдайда келісімге үш жақты тәртіппен қол қойылады: қабылдаушы жоғары оқу орны, білім алушы 

және жіберуші жоғары оқу орны. 

14. Ұтқырлық бағдарламасы бойынша білім алушының оқуын растайтын қорытынды құжат оқу туралы 

транскрипт болып табылады, ол осы Қағидаларға 8-қосымшаға сәйкес нысан бойынша ағылшын тілінде 

толтырылады. 
15. Оқу туралы транскриптке оқу бағдарламасы (пәннің коды), пәннің атауы, пәнді оқу ұзақтығы (жыл, 

семестр, триместр), оқу бағасы (ұлттық шкала және ECTS шкала бойынша), берілген ECTS кредиттерінің саны 

туралы мәліметтер енгізіледі. 

Толық оқу бағдарламасы бойынша табысты оқыған жағдайда берілген дәреже туралы белгі қойылады. 

16. Оқу туралы транскриптке сондай-ақ оқу бағдарламасының ерекшелігі туралы анықтамалық 

(қосымша) мәліметтер көрсетіледі: ЖОО бағалау жүйесінің сипаттамасы; ECTS бағалау жүйесі; оқу жылы, 

семестр, триместр үшін ECTS кредиттерінің саны. 

 

12.3 Білімді бақылау және бағалау қалай жүзеге асырылады? 

 

1. Студенттердің оқу жетістіктерін тексеру үшін бақылаудың әртүрлі формалары қарастырылады: 

• Ағымдық бақылау - оқытушы ағымдағы сабақтарда жүргізетін студенттердің білімін жүйелі тексеру: 

дәрістік және практикалық сабақтарға міндетті түрде қатысу, үй тапсырмаларын қорғау және таныстыру, 

тапсырмаларды шешуге белсенді қатысу; сабақтарда сұрау, оқу бағдарламасының тақырыптары бойынша 

тестілеу, бақылау жұмыстары, зертханалық, курстық жұмыстарды қорғау; СӨЖ жеке тапсырмаларын 

орындау,   

• Аралық бақылау - студенттердің оқу жетістіктерін мерзімді тексеру академиялық кезеңнің (тоқсанның) 4-

ші (Р1) және 7-ші (Р2) (4-ші (Р1) және 8-ші (Р2) апталарында жүргізіледі •  Аралық бақылауды өткізу түрі 

курстық, есептік-графикалық жұмыстарды, жазбаша, тест тапсырмаларын орындау, коллоквиум тапсыру, 

рефераттарды дайындау және т.б. болып табылады. 

•  Қорытынды бақылау - академиялық кезең аяқталғаннан кейін аралық аттестаттау кезеңінде білім 

алушылардың оқу жетістіктерін тексеру; қорытынды бақылауды өткізу түрі емтихан болып табылады: 
ауызша, жазбаша, тестілеу, сондай-ақ өндірістік практика бойынша есептерді қорғау және т. б. 

2. Қорытынды баға рейтинг-жіберу және қорытынды бақылау баллдарының оң мәні 50% - дан төмен 

болғанда ғана қойылады. 
Қорытынды бақылауда (емтиханда) "олардың" белгісіне сәйкес "қанағаттанарлықсыз" «FХ» белгіге сәйкес деген 

баға алған жағдайда білім алушы оқу пәні/Модулінің бағдарламасын қайта өтпей, қорытынды бақылауды қайта тапсыруға 
мүмкіндігі бар.  

Егер білім алушы қорытынды бақылау бойынша «FХ» белгісіне сәйкес "қанағаттанарлықсыз" деген баға алса, онда 
ол оқу пәні/Модулінің бағдарламасын қайта өтпей, қорытынды бақылауды екінші қайта тапсыруға құқылы. 

Егер білім алушы қорытынды бақылау бойынша үшінші рет "қанағаттанарлықсыз" деген баға алса ( бұл жағдайда 
тәуелсіз – «FХ» немесе "F" деген баға), онда ол қайта оқу жылына қалдырылады. 

Бірінші қайта тапсыру кезінде "F" деген баға баламасына сәйкес "қанағаттанарлықсыз" деген баға алған жағдайда, 
білім алушы жазғы семестрге қатысу ниеті туралы өтініш негізінде осы оқу пәніне/модульге жазғы семестрге қайта 
жазылады, оқу сабақтарының барлық түрлеріне қатысады, бағдарламаға сәйкес оқу жұмысының барлық түрлерін 
орындайды, белгіленген тәртіппен қорытынды бақылауға рұқсат алады және қорытынды бақылауды (емтихан) тапсырады. 

Қорытынды бақылауды «FХ»  белгісіне сәйкес бағадан қайта тапсыру аралық аттестаттау кезеңінде және демалыс 

кезеңінде кезекті академиялық кезең басталғанға дейін жіберіледі. 
Қорытынды бақылауда (емтиханда) «F» белгісіне сәйкес "қанағаттанарлықсыз" бағасын алған жағдайда білім алушы 

осы оқу пәніне/модульге жазғы семестрге қайта жазылады, оқу сабақтарының барлық түрлеріне қатысады, бағдарламаға 
сәйкес оқу жұмысының барлық түрлерін орындайды, белгіленген тәртіппен қорытынды бақылауға рұқсат алады және 
қорытынды бақылауды (емтихан) тапсырады. 



 

 

«F» бағасы пәнді қайта өту арқылы өзгертілуі мүмкін, бірақ олардың барлығы өзгертілген бағалаумен қатар 
транскриптке енгізіледі, бұл ретте GPA соңғы алынған баға бойынша есептеледі. 

Бағалауды арттыру мақсатында емтиханды қайта тапсыруға рұқсат етілмейді. 
Қорытынды бақылау нәтижесімен келіспеген білім алушы апелляциялық комиссия төрағасының атына келесі күннен 
кешіктірмей апелляциялық өтініш бере алады. 
Институт студенттерінің білімін бақылау және бағалау баллдық-рейтингтік жүйе негізінде келесі шкала 

бойынша жүзеге асырылады: 

Оқу жетістіктерін бағалаудың балдық-рейтингтік әріптік жүйесі 

білім алушыларды дәстүрлі бағалау шкаласы 

 
Әріптік 

бағалау 

жүйесі бойынша 

Сандық 

эквивалент 

баллдары 

Баллдық пайызды 

мазмұны 

Дәстүрлі бағалау жүйесі 

бойынша 

A 4,00 95-100 
Өте жақсы 

A- 3,67 90-94 

B+ 3,33 85-89 

Жақсы 
B 3,00 80-84 

B- 2,67 75-79 

C+ 2,33 70-74 

C 2,00 65-69 

қанағаттанарлық 
C- 1,67 60-64 

D+ 1,33 55-59 

D 1,00 50-54 

F 0,5 25-49  

қанағаттанарсыз 
FX 0 0-24 

* жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім 

беру ұйымдары қызметінің үлгілік қағидаларына сәйкес 2018 жылдың 24 қарашасынан бастап "С+" 

әріптік бағасы "жақсы"дәстүрлі бағасының эквивалентіне теңестіріледі. 

 

12.4  ҚОТ бойынша білім алушылардың білімін бақылау 
1. Қашықтықтан оқыту студенттерінің оқу жетістіктерін тексеру үшін бақылаудың келесі түрлері 

қарастырылады: 

• Аралық бақылау - студенттердің оқу жетістіктерін мерзімді тексеру. Аралық бақылауды өткізу нысаны 

негізінен тест тапсырмаларын орындау болып табылады. 

Қорытынды бақылау - оқу пәнін оқып болғаннан кейін өткізілетін білім алушылардың оқу жетістіктерін 

тексеру, қорытынды бақылауды өткізу нысаны емтихан болып табылады: тестілеу, сондай-ақ өндірістік 

практика бойынша есептерді қорғау және т. б. 

2. Қанағаттанарлықсыз баға алған жағдайда студенттердің аралық (аралық) бақылаудан қайта өтуіне 

рұқсат етілмейді. 

3. Емтихандарды ҚОТ студенттер компьютерлік тестілеу әдісімен тапсырады. 
4. Емтихан бағалары автоматты түрде ЖОО ақпараттық жүйесінің базасына түседі.   Студенттер 

курстардан (пәндердің) өтуіне қарай барлық бағалар мен жинаған кредиттердің саны транскриптке енгізіледі. 

 

 

12.5  GPA дегеніміз не және оны қалай есептеуге болады? 

Кредиттік оқыту технологиясы кезінде студенттің үлгерім көрсеткіші ретінде GPA қолданылады. 

Үлгерімнің орташа балы (GradePointAverage-GPA) - таңдалған бағдарлама бойынша бір оқу 

жылындағы білім алушының оқу жетістіктері деңгейінің орташа өлшенген бағасы (ағымдағы оқу кезеңіндегі 

кредиттердің жалпы санына пәндер бойынша аралық аттестаттау бағасы балдарының сандық эквивалентіне 

кредиттер көбейтіндісінің қатынасы) және мына формула бойынша анықталады: 

GPA= 

п
ККК
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Иц 1, Иц 2,…И цп – сандық эквиваленттегі пәндер бойынша қорытынды бағалар; 

К1, К2, Кn – кредитпен оқыған пәндердің көлемі; 

               n- барлық өткен оқу кезеңінде оқыған пәндер саны. 

Назар аударыңыз! Сессияны оң бағаға тапсыру жеткіліксіз! Келесі курсқа ауысу үшін орнатылған GPA 

ауысу балын теру қажет. 



 

 

Жыл сайын ауысу балының деңгейі Ғылыми кеңестің шешімімен қайта қаралуы мүмкін. 

Институтта орнатылған GPA көшіру балы 

 

 1 курстан 2 курсқа 2 курстан 3 курсқа 3 курстан 4 курсқа 

Бакалавриат 1,8 2,0 2,25 

 
 

 

12.6 Академиялық берешекті жою 

Академиялық қарыз осы тоқсанда белгіленген кредит санын ала алмаған студенттерде емтиханда 

қанағаттанарлықсыз баға алу, емтиханға жібермеу және студенттің емтиханға келмеу нәтижесінде пайда 

болады. 

Академиялық берешектерді жою Жазғы семестр бойы арнайы кесте бойынша академиялық күнтізбеге 

сәйкес жүзеге асырылады. Бұл ретте қосымша сабақтар, консультациялар және емтихандарды тапсырмаған 

пәндер бойынша қабылдау ақылы негізде жүргізіледі. Тиісті оқу жылына бір кредиттің құны бухгалтериямен 

анықталады және институт ректорымен бекітіледі. 

Академиялық қарызды белгіленген мерзімде жойған және аудару балының жеткілікті деңгейі бар 

Студент институт ректорының бұйрығымен келесі курсқа ауыстырылады. 
Академиялық қарыздарын белгіленген мерзімде жоймаған, бірақ ауыстыру балының жеткілікті деңгейі 

бар студенттер келесі академиялық кезең ішінде ақылы негізде тиісті пәндерді қайта тапсыруға құқылы. Төлем 

құны емтихан тапсырудың рейтингтік деңгейіне байланысты анықталады. 

Емтихандарды жалпы белгіленген мерзімде науқастануы немесе тиісті құжаттармен расталған басқа да 

дәлелді себептер бойынша тапсыра алмаған студенттерге деканат оларды тапсырудың жеке мерзімдерін 

белгілейді. 

Академиялық демалысқа дәлелді себептермен кеткен студенттер де қайта оқу құқығын құжатпен 

негізделген. 

12.7 Студенттердің өзіндік жұмысын ұйымдастыру 

Студенттің өзіндік жұмысы (СӨЖ) оқу процесінің сапасын арттырудың маңызды факторы болып 

табылады. СӨЖ барысында студент оқу үрдісінің белсенді қатысушысы болып, еркін сыни тыңдау мен ойлау, 
өз ұстанымын дәлелдей білу және қорғай білу дағдыларын меңгереді. 

Кредиттік жүйе бойынша оқитын студенттердің өзіндік жұмысы пәндердің жалпы еңбек 

сыйымдылығының 2/3 (66%) құрайды, оның ішінде (35-50) % уақыт оқытушының басшылығымен 

студенттердің өзіндік жұмысына бөлінеді. 

СӨЖ аудиториядан тыс түрі кітапхана, компьютерлік сынып, лингафон кабинеті, медиатека, оқу 

теледидары, арнайы зертханалар жағдайында оқу материалдарын өз бетінше меңгеруді көздейді. 

СӨЖ осы жұмысқа бөлінген пәннің оқу бағдарламасын меңгеруге бағытталған. Ол: библиографиялық 

мәліметтерді өңдеу (картотека құру); мерзімді басылымдармен танысу; жазбаша жұмысты дайындау (реферат, 

баяндама, бақылау тапсырмасы, Аннотация); ғылыми жобаны әзірлеу (курстық, дипломдық жұмыстар, 

проблемалық мақалалар); виртуалды ақпаратты іздеу (Интернет және жергілікті желі арқылы); электронды курс 

материалдарын игеру (компьютерлік жүйе арқылы); электронды курс материалдарын игеру (компьютерлік 
жүйе арқылы); электронды курс материалдарын пайдалану (компьютерлік жүйе арқылы); электронды курс 

материалдарын пайдалану (компьютерлік жүйе арқылы).); дене шынықтыру дайындығымен (спорт кешені 

арқылы) және т. б. 

СӨЖ өткізу және бақылау түрі оқытушы пәннің мақсаттары мен міндеттеріне, оқу материалының 

мазмұнына, СӨЖ бөлінген сағат санына сәйкес өз бетінше таңдайды және тағайындайды. 

Әр пән бойынша СӨЖ әдістемелік қамтамасыз етуді кафедра оқытушылары жүзеге асырады. СӨЖ-ді 

бақылауды оқытушы СӨЖ сабақтарында кесте бойынша жүзеге асырады (оқытушының басшылығымен 

студенттің өзіндік жұмысы). СӨЖ-ді бағалау пән бағдарламаларында (силлабустарда) көрсетілген бағаларды 

қою саясаты бойынша әдістемелік нұсқауларға сәйкес жүргізіледі. 

СОӨЖ оқу жоспарының барлық пәндері бойынша қарастырылады және сағаттарды көрсете отырып, оқу 

сабақтарының кестесіне енгізіледі. СОӨЖ оқу кестесінде көрсетіледі және студенттің апталық жүктемесіне 

кіреді. СОӨЖ сабақтарында оқытушы интерактивті әдістемелерді қолдана отырып, студенттердің СӨЖ 
тапсырмаларын және үй тапсырмаларын орындауын бақылайды, бақылау, курстық, есептік-графикалық 

жұмыстарды тексеруді жүзеге асырады; ағымдағы рейтингі төмен студенттерге қосымша кеңес береді. 



 

 

 
 

12.8  Кәсіби тәжірибе 

Жоғары білікті мамандарды дайындауда кәсіби және өндірістік тәжірибе оқу процесінің құрамдас бөлігі 
болып табылады. Тәжірибе студенттердің теориялық білімдерін одан әрі бекітуді және тереңдетуді қамтамасыз 

етеді; студенттердің кәсіби дағдыларын қалыптастыруға ықпал етеді: "Ақпараттық жүйелер" мамандығының 

студенттері үшін заманауи математикалық әдістер мен бағдарламалық қамтамасыз етуді қолдану бойынша; 

экономистер үшін – практика базасы болып табылатын ұйымдарда, мекемелер мен кәсіпорындарда басқару 

және қаржылық қызметке қатысу. Практикадан өтудің қосымша құндылығы ұйымдармен өзара қарым-

қатынасты жақсарту және студенттердің болашақта жұмысқа орналасу мүмкіндіктерін анықтау; өз мамандығы 

туралы толық түсінік қалыптастыру; бастапқы лауазымдарда міндеттерді орындау; дипломдық жобаны 

(жұмысты) әзірлеу үшін нақты материалдарды жинау болып табылады. 

Өндірістік практикаға басшылық етуді және ұйымдастыруды міндетіне кіретін кафедра жүзеге асырады: 

- өндірістік тәжірибе ұйымдастыру және өткізу бойынша оқу-әдістемелік құжаттарды, сондай-ақ оқу-

әдістемелік әдебиеттер тізімін дайындау; 
- практика өткізу базасын анықтау және кәсіпорындармен шарттар жасасу; 

- ең тәжірибелі оқытушылар арасынан практика жетекшілерін тағайындау; 

- студенттерді практика өткізу орындарына бөлу және өндірістік практиканың орындалуына тұрақты 

бақылауды жүзеге асыру; 

- анықтау және қорытынды конференцияны ұйымдастыру және өткізу, сондай-ақ өндірістік практика 

қорытындысы бойынша есептерді қабылдау, тексеру және қорғау. 

Өндірістік практика өткізілетін ұйымдарда, мекемелерде және кәсіпорындарда ұйымнан жауапты басшы 

тағайындалады. 

Тәжірибеден өту үшін студентке келесі құжаттар беріледі: 

- өндірістік практикаға жіберу (шарт); 

- өндірістік практика бағдарламасы; 
- жеке тапсырма; 

- өндірістік практика күнделігі. 

Практика аяқталғаннан кейін студент міндетті түрде ұсынған келесі материалдар болған жағдайда оның 

қорытындысы шығарылады: 

- өндірістік практикадан өтудің толтырылған күнделігі; 

- тәжірибе туралы жеке есеп; 

- кәсіпорын басшысының қолы қойылған мінездеме (пікір); 

- практика кезінде жұмыс істеген құжаттар мен материалдар. 

Тәжірибе туралы есептерді қорғау нәтижелері бойынша дипломға қосымшада тіркелетін баға қойылады. 

 

 

.  

 



 

 

 

12.9 Қорытынды мемлекеттік аттестаттау 

Қорытынды мемлекеттік аттестаттау студенттердің білім беру бағдарламасының соңғы кезеңі болып 
табылады және олардың кәсіби деңгейін анықтау мақсатында өткізіледі. 

Бітіруші курста өткізілетін қорытынды мемлекеттік аттестаттауға белгіленген кредит санын, GPA 

(орташа балл) жинаған және мамандықтың оқу жоспарын толық көлемде орындаған студенттер жіберіледі. 

Студенттерді қорытынды мемлекеттік аттестаттау мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру 

стандарттарының талаптарына сәйкес мемлекеттік емтихандарды тапсыру және дипломдық жұмысты қорғау 

түрінде өткізіледі. 

Қорытынды аттестаттау нәтижелері бойынша бітірушіге мемлекеттік аттестаттау комиссиясы (МАК) 

шешімімен бакалавр академиялық дәрежесі беріледі. 

 

 

   
 

 
 

 

 

  
 

 

13.  СТУДЕНТТЕРДІҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ 

 

13.1. Студенттердің құқықтары 

     Институт студенттерінің құқығы: 

• мамандықтың жалпыға міндетті стандарттары шеңберінде білім алу; 

• жеке білім беру траекториясы шеңберінде оқу; 

• оқу жоспарына сәйкес баламалы курстарды таңдау; 

• заңда белгіленген тәртіппен бір оқу орнынан басқасына, бір мамандықтан басқасына, бір тілдік топтан 

басқасына, бір оқу нысанынан басқасына ауысу және қайта қабылдау демалыс кезінде жүзеге асырылады; 

• кітапхананың және институттың техникалық орталықтарының ақпараттық ресурстарын пайдалану; 

• барлық оқытылатын пәндер бойынша жұмыс оқу бағдарламаларын (силлабустарды) және басқа оқу-

әдістемелік материалдарды пайдалану; 

• оқудан шығару мерзімінің ескіруіне қарамастан қалпына келтіру, бұл ретте ең кем дегенде бір академиялық 

кезеңді аяқтау міндетті шарт болып табылады; 

• егер мемлекеттік білім гранты бойынша оқитын болса, ҚР Үкіметі белгілеген шәкіртақы алуға үміткер 

болу; 

• өз пікірлері мен нанымдарын еркін білдіру.. 

 

13.2. Студенттердің міндеттері 

Институт студенттері міндетті: 

• кредиттік жүйе бойынша оқу үдерісін ұйымдастыру ережелерімен танысу; 

• ЖОЖ таңдау және өзгерістер енгізу бойынша оқу пәндеріне белгіленген тіркеу мерзімдерін сақтау; 



 

 

• оқу пәндерін бекітілген Жеке оқу жоспарларына қатаң сәйкестікте меңгеру, таңдалған бағыттың теориялық 

білімі мен практикалық дағдыларын меңгеру; 

• күнделікті сабаққа қатысу, барлық оқу пәндері бойынша СӨЖ орындау; 

• оқу-әдістемелік әдебиетке және оқу құрал-жабдықтарына ұқыпты қарау; 

• институт бөлмелерінде ішкі тәртіп ережелерін орындау (сырт киіммен жүруге, темекі шегуге, қатты 

сөйлесуге тыйым салынады), 

• институт Жарғысын, студенттің ар-намыс кодексін, субординацияны сақтау; 

• курстастарға, оқытушыларға ұқыпты, міндетті, шыдамды және мейірімді болу; 

• сабақ кезінде ұялы телефондарды өшіру; 

өз денсаулығына қамқорлық жасау, рухани және физикалық жетілдіруге ұмтылу. 

Міндеттерді бұзғаны үшін студенттерге тәртіптік ықпал ету шаралары қолданылуы мүмкін. 

 

 

   



 

 

 

14. ТӘРБИЕ ЖҰМЫСЫ 

 
Институтта салауатты өмір салтын насихаттауға, тұлғаның эстетикалық дамуы мен қалыптасуына, 

студенттік ортада құқық бұзушылықтың алдын алуға бағытталған студент жастарды әлеуметтік қорғау және 

рухани-адамгершілік, патриоттық, дене тәрбиесі мақсатында іс-шаралар өткізіледі. 

Разработаны правила организации работы структур института, связанных с воспитательной работой и 

социальной защитой студенческой молодежи; нормы этики и правила поведения студентов в учебном корпусе, 

общежитии, общественных местах; правила проведения мероприятий по организации досуга молодежи; 

правила организации студенческого контроля и охраны правопорядка; правила организации занятости 

студентов в период каникул. 

Кураторлар кеңесі институтта өткізілетін тәрбие жұмысына жалпы басшылық жасайды. Студенттік 

жастармен аудиториядан тыс жұмысты (әлеуметтік қорғау жоспарында) тәрбие жұмысы жөніндегі 

проректордың басшылығымен студенттік жастар комитеті (ЖІК) жүзеге асырады. 

Әр оқу тобына куратор және эдвайзер бекітіледі. Куратор-тәрбиелік қызметтерді жүзеге асыратын, әртүрлі 
институттық, қалалық және республикалық іс-шараларды, сенбіліктерді, бос уақытты ұйымдастыруға, жатақханада 

тұруға қолайлы жағдай жасауға көмек көрсететін оқытушы. Эдвайзер-тиісті мамандық бойынша білім алушының 

тәлімгерінің қызметін қамтамасыз ететін, оқу траекториясын таңдауға (ЖОЖ қалыптастыру) және оқу кезеңінде 

білім беру бағдарламасын меңгеруге ықпал ететін бітіруші кафедраның оқытушысы. 

Институт басшылығы мен оқу тобы арасында куратор мен эдвайзерден басқа, оқу тобының старостасы 

болып табылады. 

 

  

 

  



 

 

15. СТУДЕНТТЕРДІҢ АР-НАМЫС КОДЕКСІ 

 
Атырау инженерлік-гуманитарлық институтының студенттер қауымдастығы 

1. Миссия мен стратегияны іске асыруға өз жауапкершілігін сезіне отырып институтты дамытудың 2020 

жылға дейінгі, 
2. Өз міндеті ретінде имиджді және корпоративтік 

3. Қазақстан Республикасының жоғары оқу орындарының бірі ретінде АИГИ мәдениет және имиджі, 

4. Студенттер, оқытушылар, қызметкерлер және ЖОО әкімшілігі арасында шынайы демократиялық 

қатынастар жүйесін қалыптастыруға ұмтыла отыру,  

Атырау инженерлік-гуманитарлық институты студентінің осы Ар-намыс кодексін қабылдайды және оны 

қараусыз орындауға міндеттенеді.  

1 Бап. 

АИГИ студенті Қазақстан Республикасының Конституциясы мен заңдарын, Атырау инженерлік-

гуманитарлық институтының Жарғысын, ішкі тәртіп ережелерін, Студенттер үйінде тұру ережелерін, АИГИ 

профессор-оқытушылар құрамының, қызметкерлері мен студенттерінің этикалық ережелерін және оқу-тәрбие 

процесін реттейтін басқа да нормативтік-құқықтық актілерді сақтауға міндеттенеді. 

2 Бап. 
АИГИ студенті Қазақстан Республикасының Мемлекеттік рәміздерін, ұлттық құндылықтар мен 

мәдениетті, Қазақстан мемлекеттілігінің қалыптасу тарихын біледі және құрметтейді, институт дәстүрлерін 

мүлтіксіз сақтайды және құрметтейді. 

3 Бап. 

АИГИ студенті басқа студенттермен, оқытушылармен және қызметкерлермен, әкімшілікпен қарым-

қатынаста сыпайылық, кішіпейілдік және ұқыптылық танытады. 

4 Бап. 

АИГИ студенті шығу тегі мен ұлтына, әлеуметтік мәртебесіне, діни немесе дүниетанымдық 

ұстанымына қарамастан кез келген азаматқа құрметпен қарайды, Ұлтаралық толеранттылық пен қоғамдық 

келісімнің қазақстандық моделінің идеялары мен принциптерін насихаттайды. 

5 Бап.  
АИГИ студенті өзінің оқу міндеттерін қатаң орындайды, келесі академиялық, этикалық және құқықтық 

нормаларды бұзуға жол бермейді: 

 плагиат; 

 алдау; 

 білімдерді бақылаудың барлық деңгейлері мен түрлерінен өту кезінде шпаргалканы қолдану, бір-бірден 

көшіру және сұрау; 

 жоғары баға алу үшін туыстық немесе қызметтік байланыстарды пайдалану; 

 пара беру; 

 оқытушыны алдау және оны бағаламау; 

 сабақты себепсіз жіберу және кешіктіру. 

6 Бап. 
АИГИ студенті Қазақстанның болашақ экономикалық, саяси және басқару элитасына лайықты сапалы 

және бәсекеге қабілетті білім алу идеясын насихаттайды. 

7 Бап. 

АИГИ студенті институт мүлкінің сақталуына қамқорлық жасайды және институт аумағында құқық 

бұзушылық жасауға жол бермейді.  

8 Бап. 

Студент АИГИ институттың кітапханалық-ақпараттық ресурстарына ұқыпты қарайды және бұл 

ресурстарға қатысты немқұрайлылық пен кемсітушілікке жол бермейді. 

9 Бап.  

АИГИ студенті ұқыпты киінеді. Оның сыртқы түрі зайырлы қоғамның жалпы қабылданған этикалық 

нормаларына сәйкес келеді.  

10 Бап.  

АИГИ студенті салауатты өмір салтын ұстанып, өзінің мәдени, адамгершілік және тұлғалық дамуын 

жетілдіруге ұмтылады, институттың қоғамдық-мәдени, ғылыми және спорттық өміріне белсене қатысады.  

11 Бап.  

АИГИ студенті институтта да, одан тыс жерлерде де құқыққа қарсы әрекеттерге жол бермеуі тиіс.  

12 Бап. 

АИГИ студенті елдегі мінез-құлықтың тұрақсыздығына алып келетін ақпараттың таралуына жол 

бермеуі, сондай-ақ заңмен рұқсат етілмеген жиналыстарға, демонстрацияларға, митингілерге, ереуілдерге, 

акцияларға және шерулерге қатыспауы тиіс. 

13 Бап. 

АИГИ студенті институт мүдделеріне қайшы келетін және оның имиджі мен беделіне нұқсан келтіретін 

кез келген қызметке қатысудан бас тартады. 



 

 

14 Бап. 

АИГИ студенті студенттік қауымдастыққа кіргенін мақтан тұтады, корпоративтік бірлік сезімін 

тудырады. 

15 Бап. 

АИГИ студенті осы Кодекстің ережелерін бұзу анықталған кезде оны өз күшімен түзетуге тырысады, 

ал мұндай әрекет мүмкін болмаған жағдайда бұл бұзушылықтар туралы Студенттік өзін-өзі басқару ұйымына 

немесе АИГИ әкімшілігіне хабарлауға құқылы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 



 

 

ТІЛЕК 

 

Құрметті студент! АИГИ-да алынған білім саған болашақ жұмысыңызда және мансабыңызда 
көмектеседі. Алайда, сен де имиджді жоғары қолдайсың! Емес теряй уақыт табанды овладевай білімі. Жоғары 

білікті маман болу үшін сізге институттың ғылыми және қоғамдық өміріне көп және белсенді қатысу қажет. 

Бұл күрделі, бірақ өте қызықты жол болады. 
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