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Ы.Алтынсарин атындағы Арқалық мемлекеттік педагогикалық инстутының кредиттік 
оқыту технологиясы бойынша оқу үрдісін ұйымдастырудың ережесі - Арқалық: АркМПІ-і 
баспасы, 201 Зж. - 22 бет

Бұл ережеде кредиттік технология бойынша оқу үрдісін ұйымдастыру принциптері 
айтылған жэне Ы.Алтынсарин атындағы Арқалық мемлекеттік педагогикалык 
институтының негізгі практикалық ұсыныстары мазмұндалған.

Оқу үрдісінде кредиттік технология бойынша оқытуга қатысатын институттың 
барлық бөлімдеріне арналган.

Құрастырган: Офис-Регистратор басшысы Л.С.Шайменова.



Кіріспе

Осы негізгі Ереже Қазақстан Республикасының 27.07.07 жылындагы «Білім туралы- 
Заңына, ҚЕЖБС 5.04.019-2008 ҚР Мемлекеттік жалпы білім беру стандарты. Жоғары 
білім. Негізгі ереже. 23.01,08ж КР БҒМ № 26 буйрығымен бекітілген жэне әрекет етеді: 
Білім жэәне ғылым министрлігінің 20 сәуір 2011 жылғы № 152 буйрыгымен бекітітген 
«Оку ұрдісін кредиттік технологиямен окьплды ұйымдастыру ережесіне» сәнкес 
әзірленген.

Осы кұжат Ы.Алтынсарин атындағы Арқальгк мемлекеттік педагогикалык инстнтулы 
шарттарындағы несие технологиясы бойынша оку пронессін ұйымдастырудың 
кагидаларын аныктайды

Осы ереженің максаты АркМПИ-нің білім беру кызметтерін баскарудың негізгі 
процедураларын жүйелі ұсыну жэне несие технологиясы бойынша білім беру сапасын 
арттырып, студенттердің ұтқырлығын қамтамасыз ету болып табылады.

Ережеде жоспарлау принциптері жэне оқу үрдісін, семестрлік сессияны өткізу 
тәртібін уйьімдастырып, академиялық қарызды жоюга, студенттерді курстан курсқа 
ауыстыруға жагдайлар жасау жэне т.с.с.

Ереже несиелік жүйе бойынша оқитын бағдарламаларды таратуға, оку үрдісін 
уйымдастыруға қатысатын институттың барлық бөлімдері үшін тағайындалған.



1. Глоссарий

1 .А кадем и яльщ  күнт ізбв (Асасіетіс Саіепйаг) - оку жылы барысынлағы оку жэне 
бакылау іс-шараларын, демалыс күндерін (каникулдар мен мерекелерді) көрсететін 
күнтізбе;
2. А кадем иялы қ кезен  (Тегпі) - теориялык окыту кезеңінде жоғары оку орны үш 
нысанның (семестр, триместр, токсан) бірін таңдап алады;
3. А кадем иялы қ үт қы рлы қ - бұл білім алушыларды немесе окытушы- зерттеушілерді 
оқу не анықталған академиялык кезеңде зурттеулер жүргізу үшін ауыстыру: семестр 
немесе оқу жылында басқа жоғарғы оқу орынан (ел ішінде немесе шетелде) баска ЖОО-да 
оқуын жалгастыру үшін немесе оз ЖОО-да несие түрінде меңгерілген білімдік 
бағдарламаға міндетті түрде қайта сынак тапсыру;
4. А кадем иялы қ бост анды қ  - жаңа технологияларды және оқыту әдістерін колдану жэне 
оқытушылар мен оқушылардың шығармашылық дамуына жағдау жасау мақсатында білім 
беру қызметтерін ұйымдастыру жэне оқытудың қосымша түрлеріне, пэндер құрамдасы 
бойынша, таңдау бойынша, оларға өз беттерінше білім мазмүнын анықтау үшін 
үсынылған, білім беру үрдісі субьекттерінің өкілеттілігінің жиынтығы;
5. А кадем иялы қ р ей т и н г  (Гаілпү) - аралық аттестаттау нәтижелері бойынша жасалатын 
білім алушының бағдарламалық материалды меңгеру деңғейінің сандық көрсеткіші;
6. А кадем иялы қ дәреж е (І)сцгсе) - білім алушылардың қорытындығы атестаттау 
нэтижелері бойынша оларға білім беру ұйымдары беретін тиісті білім берудің оқу 
бағдарламаларын меңгеру дэрежесі;
7. А кадем иялы қ сагат  - дәрістік, практикалық (семинарлық) сабақтың 1 байланыс 
сағатына (50 мин.) немесе зертханалық сабақтың 2 байланыс сағатына (100 мин.) жэне 
дене тәрбиесінің немесе өндірістік практиканың барлық түрлерінің 5 байланыс сағатына 
(250 мин.) тең;
8. Б елсенді үлест ірм елі м ат ериалдар  (АРМ) (МапсІ-оиО) - білім алушының тақырыпты 
шығармашылықпен табысты игеруі үшін сабақ үдерісінде таратылатын көрнекі 
безендірілген материалдар (дэріс тезистері, сілтемелер, мысалдар, глоссарийлер, өз 
бетінше жүмыс істеуге арналған тапсырмалар);
9. Білім алуш ы пы ң м ем лекет т ік қоры т ы нды  бақы лауы  (С)иа1Шкаііоп Ехатіпаііоп) - 
білім алушының жалпы мемлекеттік міндетті стандартына сэйкес меңгерген жетістіктерін 
өткізілген негізде берілетін құжат (диплом);
10. О қуш ы ларды н аралы қ ат т ест ациясы  - пэнді оқып-үйреніп аяқтағаннан кейін оқу 
пэнінің бөлігін немесе барлық көлемінің мазмүнын оқушылардың меңгеру- сапасын 
бағалау мақсатында, емтихан сессиясы алдында өткізілетін процедура;
11. С т удент т ердіц озіндік ж үмы сы  (СӨЖ) - оқу-эдістемелік эдебиеттермен жэне 
ұсыныстармен қамтамасыз етілген тестілер, бақылау жұмыстары, коллоквиумдар, 
рефераттар, шығармалар мен есеитер түрінде бакыланатын, өз бетінше окып тануына 
бөлінген бір белгілі тақырыптар тізбесі бойынша жұмыс;
12. Білім алуш ы ны ң оку ж ет іст ікт ері - оқу үрдісінде жинаған жэне кәсіптік 
біліктілігіндегі академиялық деңгейге жеткендігін көрсететін студенттің білім, іскерлігі 
жэне дағдысы;
13. Оку ж ет іст ікт ерін  бақы лау - ЖОО-ның оз беттерінше анықтайтын (оку кезеңінде, 
аралық жэне қорытынды, аттестациялар) және білім алушылардың білім деңгейлерін 
бақылаудың эртүрлі формалармен тексеру;
14. Білім  алуиіы ларды ң үлгерім дерін  агымды (күнделікт і) бақы лау -
академиялық кезең кезінде дәрісханаларда жэне дәрісханадан тыс окытушылардың 
өткізетін сабақтары, оқу бағдарламасына сәйкес окушылардың білімдерін әрдайым 
тексеру;



15. Қ ос дипломдьщ  білім  алу -екі бір-біріне тең дипломды (ОоиЫе Ма]ог), немесе бір 
негізгі және екінші қосымша дипломдар(Маіпог) алу максатында. (білім беру 
бағдарламасы бойынша), екі оку жоспары бойынша параллель оку мумкіндігі: 
Ів.А уы ст ы руды ң еуропалы қ ж үйесі (ЕСТ5) - білім алу траекториясын. ок> орнын және 
окитын елін ауыстырған кезде (несиесімен жэне бағасымен) білім алушылардын 
меңгерген оқу пәндерінен қайтадынсынак тапсыру және пәнмен. курспен. модульмен 
осылардың көмегімен салыстыру жүзеге асырылады, білім беру бітім беру 
багдарламасының жиынтығымен (несиелер) сынақтык бірліктерді иелену эдісі (ЕСТ5) 
несиелер жиынтығы және (ауыстыру);
17Ж еке оку ж оспары  -элективті пәндер каталогі жэне типтік (үлгі) оку жоспары 
негізінде, эдвайзер көмегімен, өз беттерінше оқитындарга эрбір оку жылына 
қалыптастырылатын оқу жоспары;
18 К редит  (Сгебіі Сгеёіі-һоиг) - студеттің оқу жүмысы көлемінің өлшем бірлігі. Бір 
кредит академиялық кезең ішінде бір пэн бойынша студенттің оку жұмысының 
аудиториялық жүмыстың бір академиялық сағатыпа тең. Әрбір академиялық дәріс, 
практика (семинар) сағаттары жэне студиялық сағаттар міндетті түрде бакалавриаттағы 
студенттердің өзіндік жүмысы (СОӨЖ)2 байланыс сағатына (100 минут),
магистратурадағы магистранттың өзіндік жұмысы (МӨЖ) 4 байлаңыс сағатына (200 
минут) тең;
\9 .К редит т ік оку ж үйесі - жалпыға міндетті мемлекеттік білім беру стандартының 
мамандар дайындаудың сапасына қоятып талаптарына сәйкес, білім алудағы өзінің 
ерекшелігі мен қалауына сай қалыптастыра алады;
20.Қ оры т ы нды  бақы лау - академиялық кезеңпің аяқталуына сэйкес аралық аттестация 
кезінде оқу пәндерін оқып, меңгергеннен кейінгі өтілетін, студеттердің оку үлгірімдері 
жетістіктерін тексеру, қорытынды емтихан бақылауды жүргізудің нысаны: ауызша, 
жазбаша жэне тестілеу, кешенді емтинхан болып табылады
21 .Рубеж дік бақы лау - бір пэннін бөлімі біткен уакыттан кейін білім алшының білімін 
бақылау;
22.О ку пәніне ж азы лу  (Епгоітепі) - жоғары оқу орнында белгіленген тэртіппен білім 
алушылардың оқу пәндеріне алдын-ала жазылу рәсімі;
23. Оку ж ет існгікт ерін баллды қ-рейт иигт ік, әріпт ік багалау ж уйесі -окушылардың
рейтингін орнатуға мүмкіндік беретін жэне сандық эквивалентпен (балммен) халықаралық 
практикада қабылданған әріптік жүйеге сәйкес келетін, оқу жетістіктерін балл түрінде 
бағалау деңгейінің жүйесі;
24.О ф ис (болім, сект ор) т іркеуш і - оқытылатын пәндер бойынша білім алушыларға жэне 
олардың барлық оқу кезеңіндегі оқу жетістіктеріне тіркеу жүргізетін қызмет орны;
25. О қы т уиш ны ц басш ы лы гы м ен ж асалапгын білім алуигыныц өздік ж үмы сы  
(ОСӨЖ) - бекітілген кесте бойынша оқытушының жетекшілігімен өткізілетін білім 
алушылардың дэрісханадан тыс жұмысы: білім алушылардың санатына байланысты 
бөлімдерге бөлінеді:
Оқытушының жетекшілігімен студенттің өз бетінше жұмысы (эрі қарай- ОСӨЖ), 
оқытушының жетекшілігімен магистарнттың өз бетінше жұмысы (эрі қарай-ЖМӨЖ) жэне 
оқытушының жетекшілігімен докторанттыц өз бетінше жұмысы (эрі қарай-ЖДӨЖ)
26. Үлгерімнің орт аш а баллы  (Сгайе Роіпі Ауега§е-СРА) - білім алушының таңдаған 
бағдарламасы бойынша оқу жылындағы оқу жетістіктері деңгейінің орта есеппен атынған 
бағасы;
27. Ж үм ы с оку ж оснары  - білім алушылардың жеке оқу жоспарларын және мамандыктын 
типтік (үлгі) оқу жоспары негізінде білім беру ұйымдарының өз бетінше дайындайтын 
құжаты;
Т&.Пэн синат нгамасы  (Соигяе 1)е*сгірIіоп) - пэннің қысқаша жазыл}ы (5-8 сөйлемнен 
тұрады),оған пэн мақсаттары жэне пэн мазмуны кіреді;
29.П ререквизит т ер  (Ргегесіиі^ііе) - оқитын пәнді менгеру үшін қажетті дағдьпар мен



біліктілік, білім мазмұнды пәндер;
30. П ост реквт и т т ер  (Роізгецішііе) - осы пэнді окып-үйреніп болғаннан кейін 
меңгерілген, дагды, білім, біліктілікті окып үйренуге кажетті пәндер;
31. П әннің багдарлам асы  (8у11аЬи$) - оқылатын пэнге сипаттама. пэннің максаттары мен 
міндеттері. оның кыскаша мазмұны. тақырыбы жэне оларды оку ұзактыгы. өз бетінше 
орындайтын жұмыстың тапсырмасы, кенес уакыты, білім алушьпардың білімдерін 
тексеру кестесі. окытушынын талаптары, окушылырдың білімдерінің багасьшың 
критерийі (белгісі) және дебиеттер тізімі енгізілген оқу бағдарламасы;
32. Транскрит п  (Тгашсгірі) - әріптік және сандык үлгідегі бага және несиелері 
көрсетілген оқудың; тиісті кезеңінде меңгерілген пән тізбесі енгізілген кұжат;
33 . Тыот ор - нақты пәнді меңгеруде студенттің академиялык кеңесшісі роліндегі: 
окытушы;
34. Типт ік оқу ж оспары - кәсби оқу багдарламасындагы оқу пэндерінің көлемі мен 
тізбесін жэне оларды оқып-үйрену тэртібі мен бақылау түрін реттеуші қүжат.
ЗЗ.Эдваизер (Асіуізог) - сэйкес мамандықтар бойынша жеке оқу жоспарын (ЖОЖ) құру 
кезінде оқу траекториясын таңдауда жетекші қызметін атқаратын кафедраның 
оқытушысы;
36.Э лект ивт і иәидер - жогаргы оқу мекемесіндегі ғылыми мектептер, нақты аймақтың 
қажеттілігін жэне әлеуметтік-экономикалық дамуының ерекшілігін ескеретін, білім 
алушының дербес (жеке) дайындығын көрсететін, білім ұйымдары енгізген жэне 
белгіленген несиелер шеңберінде таңдау бойынша жиынтыкка енетін оқу пэндері.

2.Жалпы ереже
1. Оқу жылы 1 қыркүйекте басталады.
2. Бір оқу семестірінің академиялық көлемі 15 аптаны құрайды.
3. Бір оку жылының академиялық колемі 39 аптаны (немесе 2 семестрді) 

кұрайды, оиың ішінде 30 апта теориялық оқуга, 7 апта қорытынды 
бақылауга, 2 апта демалыс кезеңіне бөлінген.

4. Академиялык сагат дэрістік, практикалык (семинарлық) сабақтар 1 (бір) 
келісім-шарт сагатына (50 минут) немесе 2 (екі) келісім-шарт сагатына 
(100 минут) зертханалық жэне дене шынықтыру сабақтарына тең.

5. Бір несиенің академиялық келемі аудиториялық уақыттың 15 сагатын 
кұрайды.

6. Студенттердің білімдерінің бағалары баллды-рейтингтік жүйе бойынша 
оқушылардың оқу жетістіктері эрбір оқу пәндері бойынша жүзеге 
асырылады.

7. Білім беру траекториясы және пәндер тізімі студенттердің жеке жұмыс 
жоспарында көрсетіліп, жоғарғы курс үшін екінші семестрде, ал 1 курс 
студенттері үшін 27 тамызға дейін бекітіледі.

8. Дербес оқу жоспарын кафедра меңгерушісі мен факультеттің деканы 
бекітеді.

9. Білім алушылардың жеке жоспарлары оқу-әдістемелік кешен жэне сілтеме- 
анықтамалығы студентерге оқу жылы басында беріледі. Оқу-эдістемелік 
кешенінде оқу жоспарыидагы әрбір жеке пэнпің сипаттамасы енғізілғен:

• Оқыту багдарламасы (ЗіІаЬиз)
• Курстың тақырыптық жоспары
® Тезистік дәрістер
• Практикалық (семинарлық) сабақ жоспарлары

СӨЖ жэне СОӨЖ жоспарлары
• Тестік тапсырмалар
• Емтихан сұрақтары
10. Сілтеме-анықталыққа енгізілген:



• Кіріспе
• Институт туралы жалпы мәлімет
• Академиялық күнтізбе
• Студенттік күнтізбе
• Несиелік технологиямен оқыту бойыпша оку үрдісін үйымдастыру 

ерекшеліктері.
11. Оқу үрдісін әдістемелік қамтамасыз етуді мамандар дайындайтын барлык 

кафедралар жүзеге асырады. Олар студепттерге келесі оку эдістемелік 
материалдарын үсынады:

• оку жоспарындағы әрбір пән бойынша дәрісханалық жүмыстарга арналған 
материалдар, соның ішіиде семинарлық сабақтардың дәрістері, жоспарлары 
жэне т.б.

• практика өтуге арналған материалдар, соның ішінде ирактиканың барлық түрлері 
бойынща бағдарламалар. есеп беру қүжаттарының түрлері

12. Студенттерді курстан курсқа академиялық ауыстыру (ОРА) белгіленген өту 
баллына сәйкес жүзеге асырылады.

13. Қайта окыту курсы (ОРА) белгіленген өту баллын ала алмаған студенттерге 
үсынылады.

14. Қайта оқыту курсын қаржыландыру студенттің қаржысы есебінен жүзеге 
асырылады.

15. Студентті оқудан шығару институт ректорының бұйрығымен жүргізіледі.
16. Студентті оқудаи шыгарудың себегітері төмендегідей болуы мүмкін:

-студенттің өз калауы, институт ректоры атына өтініш түрінде рәсімдеу;
-студентті бір ЖОО-нан келесі оқу орнына ауыстыру;
-ЖОО жарғысын бүзу (соның ішінде студеіггтің тәртіп және моральдық кодексті

бұзуы).;
17. Институттан шығарылған студенттерге белгіленген үлгідегі академиялық 

(транскрипт) анықтама беріледі.

З.Оқу үрдісін жоспарлау
18. Оқу үрдісін жоспарлау үлгі (типтік), жұмыстың жэне жеке оқу жоспарлары 

негізінде жүзеге асырылады.
19. Типтік оқу жоспарын Қазақстан Республикасыиың Білім жэне ғылым Министрлігі 

бекітеді жэне студенттердің таңдаған курстары мен негізгі пәндерді оқып-үйренуге 
бөлінген несиелер санын реттеп, мерзімін жэне практика түрлерін белгілейді.

20. Несиелер саны көрсетілген элективтік жэне міндетті жиынтықтар енгізілген оқу 
жұмыс жоспарын ЖОО ректоры бекітеді.

21. Жеке оқу жоспарып факультет деканы бекітеді және эрбір студенттің білім алу 
траекториясын, мазмұны мен оку жылы ішінде элективтік курстарды оқып-үйрену 
ретін анықтайды.

22. Жеке оқу жоспарын оқу жоспарына сәйкес эдвайзердің басшылығымен студент 
әзірлейді.

23. Білім беру траекториясы 15 мамырга дейін (2-4 курс студенттері үшін) жэне оқу 
жылы барысында (1 курс студенттері үшін) 30 тамызға дейін жоспарлау жүзеге 
асырылады.

24. ОР дербес оқу жоспарын рэсімдеп, студенттердің өтініштері негізінде шағын топтар 
қалыптастырып, таңдау бойынша курстардың тиімділігін анықтайды. Құрамы 8 
студенттеп кем емес шағын топ тиімді болып табылады.

25. Тиімсіз топтың студенттері 3 күн ішінде оқу жұмыс жоспарында көрсетілген басқа 
элективті курсты көрсетіп, өтініш беруге кұқылы. Егер студент осы құқықты 
қолданбаса, онда тиімсіз курсты ауыстыру туралы шешімді тіркеуші қабылдайды.

26. Студент өзінің білім траекториясын элективті пэндер каталогы жэне типтік жоспар



негізінде эдвайзердің көмегімен жоспарлайды. Егер бір атаулы оку пэні кафедралардьщ 
бірнеше тьюторларымен окытылса. онда студент альтернативті (батама) тандау жаса\та 
кукылы.

27.Өзінің білімдік траекториясын жоспарлау кезінде студент баска академиялык топтар 
мен жэне мамандықтармен акылы негізде. өзінің калауы бойынша 1-2 пэнді косымша 
таңдауга құкылы.
28.0Р бекітілген жеке оқу жоспарын жэне студенттер туралы накты мәліметті 
басшылыққа ала отырып, академиялық лектер, оқу топтарын және шагын топтарып 
қалыптастырады.
29. Апталық оку торды негізге ала отырып ОР диспетчері оқу сабақтарының кестесін және 
осы жылгы академиялық кезеңге студенттерге кеңес беру кестесін к\:рады.
30. Студенттердің оқу сабақтарының жэне осы академиялық кезеңге кеңес кестелері 
семестрдің басталуынан 7 күн бүрын, оқу және дүниетанымды калыптастыру проректоры 
бекітеді.
31. Факультет Кеңестері осы академиялық кезеңнің басталуынан бір ай бұрын, 
студенттерге қорытынды аттестацияны өткізу түрлері меп ауызша жэне жазбаша емтихан 
өткізу кезіндегі тәуелсіз экзаменаторлар құрамы бекітіледі. Факультет. Кеңесі 
отырысындагы хатаманыц көшірмесі ОР жіберіледі.
32.ОР маманыдықтардың оку жоспарын басшылыққа ала отырып, осы оқу жылының 30 
маусымына дейін, иыституттың Ғылыми Кеңесінде, келесі оқу жылына, оқу үрдісінің 
академиялық күнтізбесін кұрады жэне бекітеді.

4.Өқу үрдісіи ұйымдасгыру

33. АрқМГІИ-да мамандыктар бойынша оқу үрдісін ұйымдастыру студештердің кеңес 
кестесіне, оқу сабақтары кестесіне және бекітілген академиялық кұнтізбеге, оку 
жоспарына сэйксс жұзеге асырылады.
34. АрқМПИ-да оқу үрдісін- ұйымдастыру туралы ақпарат (мамандықтар қоры) 
факультеттің кабырға газеттерінде орналастырады.

Білімді бағалау жэне бақылау жүйесі

Зб.АрқМПИ студенттерінің білімдерін багалау жэне бақылау (РЖ) рейтииггік жүйе 
бойынша жүзеге асырылады.
36. РЖ аралық, ағымды бақылау жэне қорытынды аттестация өткізуді жобалайды.
37. Студенттердің білімдерінің аралық бакылауын академиялық кезеңнің 7- ші. 15-ші 
апталарында тьютор өткізеді.
38. Ағымды бақылауды тыотор гірактикалық сабақтар және СОӨЖ интерактивті сипаттама 
жүзеге асырады.
39-Ағалық бақылауды- пәтижелері рейтипгтік ведомостқа енгізіліп, аралық өткізілген 
аптаның соңына дейін ОР тапсырылады.
40. Қорытынды бақылау экзамен түрінде өткізіледі. Студенттерді комшотермен тестілеу, 
студенттерді ауызша жэне жазбаша сұраулар емтихан түрлері болып табылады.
41. Студенттердің оку гіэндерін меңгеру деңгейлерін сипайтайтын қорытынды нэтиже, 
білімді бағалаудың баллды-рейтингтік жүйесімен, эріптік эквиваленттік (баламалық) 
бағалау межесімен, РЖ бағалау параметрлеріне сэйкес емтихан ведомостарында 
корсетіледі.
42. Студенттердің білімін багалау РЖ бойынша жүзеге асырылып, осыган сәйкес 60% - 
рейтинтік бақылауды, 40% - қорытынды бақылауды қүрайды.
43. Студенттердіц өз беттеріыше орындайтын жұмыстары «АрқМПИ-да СӨЖ 
ұйымдастыру туралы Ереже» есебінен (СОӨЖ) оқытушысы басшылыгьтмен 
ұйымдастырылады. Несие технологиясы бойынша оқитын студенттердің өз беттерінше



орындайтын жұмыстары. курстың жұмыс көлемінің 70% кұрайды. Оның ішінде 50% 
уакыт оқытушының жетекшілігімен студентердің өз беттерінше жүмыс істеуіне бөлінеді.
44. СОӨЖ пән бойынша материалды қосымша окып-үйренуге бағытталган.
45. СОӨЖ оку кестесінде корсетіліп. оку сабақтарының жалпы кестесінде көрсетілмейді.
46. СОӨЖ оқу жоспарының барлык пәндерінде қарас гырылған.
47. СОӨЖ такырыбы. тапсырмалары жэне сагат көлемі көрсетілген интерактивтік 
түрінің сипаттамасы ОӘК гіәнінде корсетіледі.
48. СОӨЖ бойыпша сабак окушылардың оқытушымен тыгыз байланыста орындалатын 
дәрісханадан тыс байланысты орындалатын дәріехападан тыс жүмыстар түрі болып 
табылады. СОӨЖ-ға оку багдарламасының өте күрделі сүрақтары бойынша кеңестер 
кіреді (үй тапсырмаларын, курстың жобаларды, студенттердің өз бетінше жұмысьш 
бақылау, есегітер және т.б. орындау).
49. СОӨЖ коллоквиумдар, пікір-талас, жазбаша бақылау жүмыстары және т.б. түріндегі 
рейтингтік шараларды өткізу жобаланады.
50. Студенттердіц білімдерін бағалау СОӨЖ шеңберінде өткізілетін рейтингтік шаралар 
жүйесіне қатаң сэйкесті жүзеге асырылады.

Кур с гық жүм ы с
51. Курстык жүмыс оқу жоспары үлгісіпдегі оқу жиынтығын міндетті түрде меңгеруге 
бөлінген несиелер шегінде орындалады;
52. Курстық жүмыс сәкейкесті ғылыми мәселелерді қарап, пэн бағдарламасына сәйкес 
келуі тиіс;
53. Курстық жүмыстар тақырыптары кафедра отырысында талданып және бекітіліп, 
содан кеійін студентке таңдауға ұсынылады;
54. Студенттер тақырылты таңдағаннан кейін, таңдалған тақырып және жетекшісі 
кафедра отырысында бекітіледі;
55. Студенттің орындағап тапсырмасы баллдық-рейтпнггік жүйе бойынша бағаланады:
56. Курстык жүмыстьт орыпдау жөніндегі кеңестер оқытушы мен студенттің беттерінше 
жүмыс істеу уақытында огкізіледі;
57. Курстық жұмысты коргау корытыпды бақылаудан бір жеті бұрып өткізіледі;
58. Курстык жұмысты қорғай алмағаи студент пэн бойынша қорытынды бақылауға 
жібсрілмейді;
59. Курстык жұмысты қоргау кезінде кафедра медгерушісі жарлығымен тагайындалған, 
комиссия қабылдапды.
60. Курстык жұмыс баллдық-рейтингтік жүііе бойынша багаланады. Баға ведомостка және 
студенттердің сыиак кітапшасына қойылады. Курстық жұмыстарды тапсырмаған 
студенттер сәйкесті нән бойынша емтиханга жіберілмейді.

Емтихан сессшісын откізу тзртібі

61. Емтихан сессиясы оку семестрлері аяқгалғаннаи кейін, жылына 2 рет өткізіледі.
62. Емтихан сессиясын өткізу кестесін 01’ құрып, ОӘЖ жөніндегі проректор бекітеді;
63. Студент семестр кезінде, аралық жэне ағымдық бақылау нәтижесі бойынша 50% кем 
алған студент емтихан сессиясына жіберілмейді;
64. Тестілеуге қатысатып бір дэрісханадағы студенттер саны 100 болуы мүмкін. 
Компьютерлік тестілсу ксзіндегі студенттер саны экзамеи тапсыру үшін іске қосылған, 
компьютер санына сэйкес келуі тиіс.
бЗ.Кешенді 'ісстілеугс спгізілгсн смтихан пэндерінід тізбесі, мазмұны аралас принцип 
(ұстаыым) бойыпша, оқу жосііарьшың жиынтығыпа немесе топтама катарына 
жататындығы боііынша жүзеге асырыла алпды.
бб.Кешендік тестілеу барлық курсты бір мезгілде тсстілсуді жобалайды. Бақылаушы 
ретінде. тестіленетіп курстың оқу үрдісіпс сабақ бермейтін, емтиханнның жүргізілуіне 
жауап беретін жэне смпіхан матерналдарын таразу-дьт қамтамасыз ететін, кафедра



5. Академиялық қарыздарды жою

БО.Студент емтиханға келмесе немесе емтиханда канағаттанғысыз баға алса академиялык 
карыз туындайды.
81. Академиялық сессия нэтижесі бойынша қарыздары бар студенттер окудан шығарылуға 
жатады.
82. ОР академиялық қарыздардың туындау себетерін талдайды. Канағаттанғысыз баға: 
алған, сонымен бірге дэлелсіз себептермен сессияға келмеген студенттер акылы негізде 
несиелерді игеру үшін, бір академиялық кезең кезінде, кайта оқу курсына қалдырылады. 
Дәлелді себептермен сессияға келмеген студенттер үшін, растайтын қүжатты 
көрсеткеннен кейін сессия ұзартылады.
83. Оку жылы аяқталғаннан кейін ОР эрбір студенттің ОРА анықтайды жэне 15 шілдеге 
дейін студентті курстан курсқа ауыстыру туралы бүйрық шығарады.
84. ОРА 1 курс студенттері үшін - 1,6 балл, 2-ші курсты бітірген студентгер үшін 1,8 
баллдан кем емес, 3 курс бітіргендер үшін 2,00 баллды күруы керек.
85. ОРА және курстан курска аустыру туралы белгі студенттің сынақ кітагішасына жэне 
транскриптіге енгізіледі.
86. Студентті курстан курсқа ауыстыру туралы шешім, (шілдеде) екінші семестр 
аяқталғаннан кейін, оқу жылы соңында шыгарылады.

6. Практиканы ұйымдастыру жэне ө гкізу

87. Өндірістік, педагогикалык жэне оқу практикасы практика бағдарламасына жэне 
мамандықтардың оқу жұмыс жоспарына сәйкес жүргізіледі.
88. Өндірістік және педагогикалық практика негізгі оқу үрдісінен бөлек өтеді. Оқу 
практикасы оқу үрдісінен бөлекте, бірге де өткізіле береді
89. Өндірістік жэне практикалық практикалар Ы.Алтынсарин атындағы АрқМПИ-мен 
келісімдік қатынасы бар және гірактикалық базасы болып табылатын ұйымдарда, білім 
мекемелерінде, кәсіпорындарда өткізіледі.
90. Практика оқу пэніне теңдестірілген мәртебесі бар жэне студенттің білімдік 
траекториясын құрастырушы болып табылады.
91. Егер студент, практика бағдарламасын орындауға қажетті, теориялық базалық 
курстардың қажетті минимумын игерсе, сонда ғана практика оқытудың дербес оқу 
жоспарына енгізілуі мүмкін.
92. ГІрактиканың барлық түрінің несиелік формуласы болады. Практиканы өту 
бағасының нәтижелері баллдық-рейтингті жүйе және студентті курстан курсқа 
ауыстырған кезде, студенттің ОРА есептеген кезде ескеріледі.
93. Оқу бағдарламасы практикаға қайта деректеме жасауды қарастырады. Яғни 
студеңттің теориялық базалық курстаны өтуге қажетті тізбесі.
94. Практиканың оқу бағдарламаларын практика базасының ерекшелігіне және 
студенттері бітіретін кафедралар мамандықтар бағыты есебінен дайындалады. 
Практиканың оқу бағдарламасында көрсетілуі тиіс:
• практиканың ұзақтығы мен бағыты;
е практика бойынша есептерді дайындау тэртібі және қорғау мерзімі.
95. Кәсіби практиканың, бағдарламалардың нұсқаулық картасы әрбір практикант 
студентке беріледі.
96. Студент практика барысында міндетті:
® оку багдарламасында студент практикада күнделік жүргізіп, тапсырманы толык 
орныдау қарастырылған;
• практика барысында ішкі еңбектік тэртігітеме ережелеріне бағынуға;
• Еңбекті қорғау, техника қауіпсіздігін жэне өндірістік санитарияны оқып-үйреніп, 
қатан сақтауға;



• Практика жетешісіне жазбаша есеп пен практика күнделігін ұсынуға міндеті.
97. Студент практика өткен кезде оку бағдарламасында карастырьшмаған. жұмыстарды 
орьшдаудан бас тартуға кұқылы.
98. Студенттері оку бітір)ші кафедралар практиканы ұйымдастырьш. әрбір ст>дентке 
ПОК-н жэне практиканьщ базасы болып табылатын мекеме кызметкерлерінен жетекші 
бекітеді.
99. Практика аяктшіғаннан кейін жетекшілер койылған максаттардың жетістіктері және 
студенттің оқу бағдарламасын орындау деңгейі туралы жазбаша пікірін дайындайды.
100. Практика нәтижелерін бағалауды кафедра меңгерушілері тағайындаган. комиссия 
жүзеге асырады. Комиссия билігіне практика бағдарламасы, есеп, күнделік, практика 
жөніндегі әдіскердің пікірі түседі.
101. Студенттердің есептерін рэсімдеудің үзақтығы практика аяқталғаннан кейін 3-4 күнді 
күрайды.
102. Практика материалдары іс номенклатурасының үйғарымына сэйкес, студенттері 
оқу бітіруші кафедраларда сақталады.
103. Практика нәтижелері студенттің емтихандық ведомостына, сынақ кітапшасына 
және транскриптіне енгізіледі.
104. Дәлелді себептермен практикаға келмеген студенттер оқу үрдісінен үзбей, кафедра 
белгілеген мерзімдерде, ақысыз өте алады.
105. Оқу үрдісін үзбей өткізілген практиканың оқу уақыты 2 есеге ұлғайтылады.
106. Оқу үрдісін үзбей өтетін оқу практикасына, академиялық үлгеріміне байланыссыз, 
барлық студенттер жіберіледі.
107. Өндірістік және педагогикалық практиканы өтуге оқу бағдарламасында 
сипатталған практиканың деректемесін меңгерген жэне сэйкесті курсқа ауыстырылған 
студенттер жіберіледі

7. Жазғы семестрді ұйымдастыру

108. Жазғы семестр академиялық қарыздарды жою жэне қосымша білім алу 
мақсатында, студенттің - бастамасы бойынша, ақылы негізде 
ұйымдастырылады.
109. Жазғы семестрдің үзақтығы курстар мен мамандықтар бөліктерінде, оку 
үрдісінің академиялық күнтізбегімен анықталады.
110. Жазғы семестрді өту кұқығын келесі студенттер алады:
• білімді жеделдетіп алу мақсатында «жақсы» «өтте жақсы» оқытын студенттер;
• рейтинг (аралық бақылау) нэтижесі бойынша емтиханға жіберілмеген студенттер;
• академиялық демалыстан келген жэне басқа ЖОО ауысқанда, кайта орналасқан кезде 
академиялық айырмасы бар студенттер.
Академиялық демалыстан келген студенттерге байланысты академиялық айырманы 
қабылдаушы оқытушылардың еңбек шыгындары оқуға төленуге салынуы тиіс.
111 .Студенттің жазғы семестрге қатысуы келесі білім беру қызметт^ерінің түрлерін жүзеге 
асыруды жобалайды:
• академиялық қарызды жою мақсатында студенттердің кеңестер алуы;
• кәсіби ой өрісін кеңейту мақсатында, институт мамандықтарында оқылатын, оқу 
курстарын студенттің меңгеруі;
в мамандыққа сай оқу жоспарында карастырылған, оқу пәндерін студенттің меңгеруі 
112. ОР келесі талаптар есебінен қосымша курстарды өту үшін студентке жазгы семестрге 
құқық ұсынады:
• студент академиялық қарызсыз келесі курсқа ауыстырлуы тиіс;
• топ рентабельді болуы тиіс, олай болса ең азы 5 адамнан құрылуы керек.
• қосымша оқу курстарыңың саны студенттің жылдық ОРА деңгейімен анықталуы тиіс.



I ІЗ.Жазғы семестрді рәсімдеу регламентке сәйкес жүзеге асырылады:
• «студент жазғы семестрлік сессия басталганға дейін, жазғы семестрге қатысатындығы 
туралы деканатқа өтініш жазады;
• студенттің өтініші негізінде деканат ОР-не қызметтік хат рәсімдейді;
• ОР жазғы семестрлік сессияның аяқталғандығы т);ралы шешім қабылдайды;
• сү-рақ оңтайлы шешілсе, жазғы семестр кестесін қүрып, студент төлемакыны 
төлегеннен кейін, оны оқу жүмысы жөніндегі проректор бекітеді.
• кесте жазғы семестрге қамтылған, тыоторлардың жүмыс бастылықтары есебінен 
кұрылады;
• «жазғы семестрді үйымдастыру сессия қорытындысына және студенттердің білімдерін 
тэуелсіз бағалау принципіне сәйкес жүзеге асырылады. Жазғы семестр кезеңінде дәріс 
оқитын тыотор, оқудан тыс жоспармен оқытылатын мамандықтар пәндер бойынша 
студент білімінің қорытынды бағасын жүзеге асырады;
• деканат студенттердің жазғы семестрлерін өз уақытында төлеулеріне жауап береді; 
114.Емтихан сессиясына жіберілмеген, академиялық қарызы жэне айырмасы бар 
студенттер, жазғы семестр нәтижесі бойынша ОРА алған (жинаған) жағдайда келесі 
курсқа ауыстырылады;
II б.Жазгы семестр нәтижесі бойынша қанағаттанғысыз баға және ОРА белгіленген 
баллды алмаған студент қайта оқуға қалдырылады;
1 Іб.Мемлекеттік білім грантында оқитын студент, ОРА белгілеген баллды ала алмаса, 
гранттан айрылып, қайта оқу курсына қалдырылады;
117. Студент қайта окуды ақылы негізде жузеге асырады.

8. Қорытынды аттестацшшы откізу және студенттеерге диплом беру

118. Мемлекеттік қорытынды аттестация оқу бітірушілердің кәсіби біліктілігін анықтау 
мақсатындағы білім беру бағдарламасының соңғы кезеңі болып табылады.
119. Мемлекеттік қорытынды аттестацияға жіберу факультет деканының жарлығымен 
рэсімделіп, мемлекеттік аттестациялық комиссиямен үсынылады;
120. ОР мемлекеттік аттестациялық комиссияның жұмыс кестесін күрады.
121. Мемлекеттік аттестациялық комиссияның жүмыс кестесін институт ректоры бекітіп, 
комиссияның жұмысы басталардан екі жеті бұрын бітірушілерге ұсынылады.
122. Мемлекеттік аттестацияның қорытынды нэтижелері арқылы бітірушіге кэсіби 
біліктіліктің тағайындалуы жэне жоғарғы кэсіби білім туралы дипломның орынды 
берілуін анықтайды.
123. Мемлекеттік қорытынды аттестация 1 курста Қазакстан тарихы бойынша 
мемлекеттік емтихандар тапсыруды, оқу бітіруші курстарда мамандығы бойынша немесе 
дипломды қорғау жобаланады.
124.0қу жоспарында қарастырылған мемлекеттік емтихандар, тек қана ауызша түрде 
өткізіледі.
125. Бітіруші курстарда өткізілетін мемлекеттік қорытынды аттестацияға,мамандықтың 
оқу жоспарын- толық көлемде орындаған студенттер жіберіледі.
126. Қазақстан тарихы бойынша мемлекеттік емтиханға академиялық үлгерімін 
қосканда, рейтингіне байланыссыз барлық студенттер жіберіледі.
127. Егер студент Қазақстан -тарихы бойынша қанағаттанғысыз баға алса, онда студеңт 
осы оқу жылы ішінде мемлекеттік емтиханды қайта тапсыруға құқылы. Бағаны көтеріп- 
қойғызу мақсатында Қазақстан тарихы бойынша мемлекеттік емтиханды кайта тапсыруға 
рұқсат етілмейді.
128. Қорытынды аттестациядан өтпегеп студенттер бір жылға дейін кайта тапсыруға
қүқылы. Студент-қайта аттестациялауға рүқсат беру туралы, келесі оку жылынын 
қорытынды аттестациясы басталғанға дейін екі жетіден кешікпей ЖОО ректоры атына 
өтініш жазады. .



129. Қайта аттестациалауға жіберу ректор бұйрығымен рәсімделеді.
130. Қайтадан өткізілетін корытынды аттестация өткен жылы канағаттанғысыз бага 
алынған жылы бойынша өткізіледі.
131 Қорытынды аттестацияны кайтадан өт>те шығарьоған пәндер тізбесі, студенттің 
теориялык окуды аяктаған жылы жүргізілген мамандыктардың оку жоспарына сәйкес - 
келуі тиіс.
132. Қорытынды аттестация бойынша канағаттанғысыз баға алған студенттер. ректордың 
бұйрығымен ЖОО-нан шығарылады жэне ЖОО аяктамаған деген аныктама беріледі.
133. Кеңестік көмек беруге кабілетті және таңдаған шетел тілін меңгерген маман, оку 
бітіруші кафередра болған жағдайда, дипломдық жұмысты шетел тілінде жазу мен 
корғауга жіберіледі. Осындай тэртіп толығымен оқу жоспарын орындаған, бірақ 
академиялық демалысқа кетуіне байланысты қорытынды аттестацияны өтпеген 
студенттерге де таратылады.
134. Студенттер тілдік бөлімдерге байланыссыз дипломдық жұмыстарды қазақ, орыс жэне 
шетел тілдерінде дайындауға жэне қоргауга кұқылы. Бұл тәртіп тіл факультеттері 
студенттеріне таратылмайды. Олар мынандай мамандықтар бойынша оқитындар «Қазақ 
филологиясы», «Орыс филологиясы», «Шетел филологиясы».
ІЗб.Шетел тілінде жазылған дипломдық жұмысты қорғау кезінде орыс жэне қазақ 
тілдерінде аннотация (қысқаша мазмұн) жазылады.
136. Дипломдық жұмысы МАК отырысында, ғылыми жетекшінің пікірсарапына ішкі 
сарапшының рецензиясына сэйкес бағаланады.
137. Дипломдық жұмыстарды қоргау нэтижелері тыңдау жүргізілген күні хабарланады.
138. Қорытынды аттестацияны өткен бітірушіге МАК шешімімен академиялық дэреже 
ғылым бакалавры жэне профилі бойынша мамандығы (біліктілігі) беріледі.

9. Қайта оқудан өту

139. Студенттің, қайтадан оқуы туралы шешілу институт ректорының шешімімен 
қабылданып, сәйкесті бұйрықпен рэсімделеді.
140. Қайта окуға құқығы бар студенттер:
• төмен ОРА байланысты келесі курсқа өтпегендер;
• (ҚР БҒМ) аралық аттестациядан өтпеген студенттер;
» Академиялық демалысқа кеткендер.
НІ.Төменғі ОРА және оқушылардың аралық аттестацияның нәтижелері қанағаттанғысыз 
болуына байланысты қайта оқуға құқық алған студенттер несиелері мен мемлекеттік білім 
гранттарынан айырылады.
142.Академиялық демалыс ұсынылуына байланысты қайтадан оқуға құқық алғаы 
студенттердің несиелері мен мемлекеттік білім гранттары сақталады.
НЗ.Қайтадан оқыту ақылы негізде, оқудың барлық кезеңінде, екі рет ғана жүзеге 
асырылады.

10. Академиялық айырманы жою
Академиялық айырма туындайды:
• студенттің басқа ЖОО-н ауысуына байланысты;
• студенттің баска мамандықка ауысуына байланысты;
• студенттің ақадемиялық демалыста болуына байланысты;
• студентті курсқа қабылдауға байланысты.
144. Академиялық айырманы жою жобалайды:
• көрсетілген курстарды меңгеру мақсатында студенттің сабаққа қатысуы
• рейтингтік анықтау мақсатында тапсырмаларды орындау;
• жоспарланған несиелер колемын алу мақсатында емтихан тапсыру.
145. Академиялық айырманы жою ұзақтығы бір академиялық кезеңді кұрайды.



Мб.Студенттің өтініші бойынша факультеттің деканы анықтайды:
• академиялық айырманы құрайтын пэндер тізбесін;
• академиялық айырманы жою мерзімдері;
• академиялык айырманы жоюға қатысушы тьюторлар.

11. Студенттің академиялық ұтқырлығы

Академиялық ұтқырлық - бұл оқушыларды жэне оқытушы - зерттеушілерді окьпу 
және нақты академиялық кезеңде зерттеулер жүргізу үшін ауыстыру: семестр. триместр 
немесе оқу жылында өз ЖОО-да несие түрінде меңгерген: білімдік бағдарламасына 
міндетті түрде қайта сынақ тапсырып (ел ішіңде немесе шетелде) не басқа ЖОО-да 
оқуын жалғастыру.
147. Академиялық ұтқырлықты жоспарлау мен ұйымдастыру кезінде келесі нормативті 
құжаттар қолданылады:
• студенттің өтініші
• студенттің транскрипті
• басқа ЖОО келісімі(келісім-шарт)
• студенттің жеке оқу жоспары
148. ЖОО ЕСТ8- түрі бойынша несиелерді қайтта есептеу тэртібін дайындайды және 
бекітеді.
149. ЖОО ақпараттық пакеті келесі бөлімдерден түрады:
• ЖОО туралы жалпы ақпарат
о Оқыту бағдарламасы туралы ақпарат
• Білім алушылар туралы косымша ақпарат
150. ¥тқырлық бағдарламасы бойынша оқушылардың оқуын растайтын қорытынды 
кұжаты оқу туралы транскрипт болып табылады.
151.0қыту бағдарламасының өзіндік ерекшелігі туралы анықтама (қосымша) мэліметтер: 
ЖОО бағалау жүйесінің сипаттамасы, ЕСТ8 бойынша бағалау жүйесі, семестр, триместр, 
оқу жылына несиелер саны.

12. Педагогикалық жүктемеиі жоспарлау

152. Институтта белгіленген есебінен нормалар уақытты есебінен педагогикалық 
жұктемені жоспарлау жүзеге асырылады.
153. Дәрістік сабақтарды доктор, кандидат және ғылым магистрі дәрежесі бар тьютор 
жоспарлайды. Төтенше жағдайларда факультет Кеңесі гылыми дәрежесі жоқ, тэжірибелі 
тыоторды дәрістік курстарға бекітуге құқылы (жоғарғы оқытушы қызметіне 
(лауазымына)).

13. Оқуға ақы төлеу
154.0куға ақы төлеу осы оқу жылының 1 қыркүйегіне дейін, жоғарғы оқу орнының оқуға 
толеу тарифіне сәйкес жүргізіледі.
155. ЖОО негізгі оқу үрдісіне енгізілмеген, жалғас қызметтер мен қосымша білімдік 
қызметтерге төлем ақыны белгілей алады.
156. Қайта оку курсына қалдырылған студент, сессия барысында сынақ тапсыра алмаған 
пәндер бойынша ғана төлейді.
157. Жазғы семестрді өтқізгісі келетін студенттер, белгіленген тарифке байланысты оқу 
үшін қосымша ақы төлейді.
158.0кудан шыгарылғаннан кейін, қайта қабылданған студенттер немесе баска ЖОО 
ауыстырылғандар, академиялық айырманы тапсыруға қосымша ақы төлейді.



14. Офис-Регистратордыц кызметі

159. ОР окушылардьщ санасын бақылауды қамтамасыз етіп, несие технологиясы бойынша 
оку үрдісін уйымдастыруға көмек беретін. институттың күрылымдык-бөлімі болімі 
табылады.
160.ОР кызметтерінің негізгі багыттары болып табылады:
1 .Студенттердің - күжаттарын - (студенттердің жеке істерін) кабылдау, рәсімдеу жэне 
сактау, факультеттер бойынша студенттердің жеке істерін комплектілеу;
2. ЖОО-на кайта қабылданған, баска ЖОО-нан ауыскан жэне бір мамандықтан баска 
мамандыққа ауыскан студенттермен, академиялық демалыстан шықкан студенттің оку 
жоспары бойынша айырмасы бар студенттермен жұмыс жасау;
3. Статистикалық есеп мәліметін беру, форма бойынша жэне уақытында ресми 
органдармен тағайындалған институттың бір уақытта берілетін есебін кұру;
4. Студенттердің жеке қүрамы бойынша бүйрықтарды дайындау;
5. Бөлімшелер мен деканаттарды бұйрық көшірмелерімен қамтамасыз ету;
6. Академиялық аныктама беру;
7. Факультеттердеғі студент кұжаттарының дұрыс рәсімделуін бақылау;
8. Студенттер бойынша есеп құру;
9. Студенттер бойынша кұзырлық дерекқорын енгізу;
10. Мемлекеттік білім грантына бос орын туралы ақпарат беру;
11. Студенттерге талап еткен жеріне анықтама беру;
12. Сабак кестесін кұру үшін жұмыс оқу жоспары негізінде оқу жоспарын әзірлеу;
13. Кафедралар бойынша оқу пәндерін жүргізетін оқытушылар жайлы мәлімет жинау;
14. Сабак кестесін, емтихан: сессиясы меы күндізгі жэне сырттай оқу түрі бойынша 
қорытынды аттестация кестесін күру;
15. Окытушылардың студенттердің оқу пэидерін сақтауын қадағалау;
16. Күндізгі жэне сырттай бөлім деканаттармен бірге эр курс студенттеріне әдісін 
ұйымдастыру бойынша жиналыс ұйымдастыру;
17. Эдвайзерлерді анықтау (декана^гтармен бірге), оларға академиялық лектерді, 
топтарды бекіту, кеңес беру;
18. Декандармен бірге элективті пәндерді таңдау процесін ұйымдастыру, 
эдвайзерлермен бірге, студенттердің жеке оқу жоспарын толтыру процесін ұйымдастыру 
жэне оның орындалуыи бақылау;
19. «Платон» автоматтандырылған ақпараттық жұйесіне мамандықтар бойынша жұмыс 
оқу жоспарын енгізу;
20. Студенттердің электрондьт транскрипт құру және оган багдарламаның орындалу 
нэтижелерін енгізу;
21. Аралык бақылау процедурасын ұйымдастыру, оның нәтижелерін транскриптке 
енгізу, деканаттар мен кафедраларды аралық бақылау нәтижелерімен ақпараттандыру;
22. Студенттердің сессия аралық аттестациясына талдау жасау (аралық бақылау 
нәтижесі бойынша), деканаттарга студеіттердің емтиханга жіберілетіндігі туралы ақпарат
беру;
23.0қытушыларга беру үшін емтихан ведомостарын құрастыру, ведомосттардың 
толтырылуын талдау, жинақ ведомостарын кұрастыру;
24. ІІОҚ-ң сынақ кітапшасыпа емтихан қорытындысы бойынша багаларды енгізуді 
тексеру;
25. «Платон» автоматтандырылған ақпаратты жүйесіне емтихан сессиясы 
корытындысын енгізу:
26. Емтихан сессиясы қорытындысын шығару, деканаттар мен кафедраларды 
акпаратандыр}1;
27. Мамамндыктар бойынша сессия қорытындысының есебін дайындау (34- форма);
28. Студенттердің орташа көшу СРА балын анықгап есептеу;



29. Деканаттармен бірге студенттердің курстан курсқа көшу бұйрығының жобасын 
дайындау;
30. Декатанттармен бірге студенттерге стипендия тагайындау бұйрыгының жобасын 
дайындау;
31. Студенттің ЖОО-ғы оқу уақытындағы оқу жоспарын орындауға талдай жасай. 
диплом қосымшасын дайындау;
32. Деканаттармен бірге мемлекеттік қорытынды аттестацияны ұйымдастыру және 
жүргізу;
33. Институтқа қайта қабылданган, академиялық демалыстан келген немесе бір оку 
түрінен басқа оқу түріне ауысқан жэне бір мамандықтан басқа мамандыкқа ауыскан 
студенттердің оқу жоспарының айырмасын анықтау;
34. Қосымша семестрдің бұйрык жобасын дайындау, топтарды құрастыру,тіркеуді 
ұйымдастыру;
35. Қосымша семестрдің сабақ кестесін іуұру, сабақтардың өтілуін қадагалау;
36. Қосымша семестрде окытылатын пэндер, олардың уақыты жайлы деканаттар мен 
кафедраларды, құлақтандырады;
37. Қосымша семестрде білім берген оқытушылардың ақысын төлеуге ведомостарды 
құрастыру;
38. Академиялық күнтізбеңің уақытын орындалуын бақылау жэне құру;
39. Элективті пәндерге жазылуды ұйымдастыру;
40. Студенттердің жеке оқу жоспарын редактірлеу;

«Платон» автоматтандырылған ақпаратты жүйе базасын эрдайым жаңартып 
құрастыру;
41. «Платон» автоматтандырылған ақпаратты жүйесімен студенттер мен оқытушыларды 
окытуды ұйымдастыру;
42. Компьютерлік тестілеу эдісімен оқу пэндерінің емтихандарын ұйымдастыру жэне 
откізу;
43. Тест нэтижелерін құжаттап рэсімдеу;
44. Компыотерлік тестілеу қорытындысын жинақтау жэне талдау;
45. Тестпен қабылданатын оқу пәндерінің тест тапсырмаларының компыотерлік базасын 
құру.

1-5. Студенттердің құқықтары мен міндеттері

161. Білім алушы (студент) өз дербес жоспарын құрар кезде осы Ережені қатаң сақтауга 
міндеггті, сонымен қатар:
• Өз жоспарында барлық пәндерді ескеруге;
• Тиісті деңғейдегі білімдік багдарламаны меңгеру үшін, оқу жылында белгіленген 
несиелер санына жазылуға;
• ЖОЖ өзгеріс енгізіп, оқу пәндеріпе белгіленген мерзімде тіркелуге;
• ЖОО Жарғысын, іішкі тәртіптеме ережелерін, өз міндеттерін қатаң сақтауға міндетті.
162. Білім алушы (студенттер) бекітілген дербес оқу жоспарына сэйкес, қатаң оқу 
пәндерін меңгереді.
163. Білім алушы тиісті деңгейдегі білімдік бағдарламаны меңгеруге белгіленнен де көп, 
оқу жылындағы несиелердің көп бөлігіне жазылуга құқылы. Егер дербес оку жоспары 
нәтижелі (жақсы) орындалса, онда оқу мерзімі кыскаруы мүмкін.
164. Білім алушылар жеке оқу пәндерін басқа жоғарғы оқу орындарында оқуға құқылы.


