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МИССИЯ МЕН ПАЙЫМДАУ 
 

Ш. Есенов атындағы Каспий мемлекеттік технологиялар және инжиниринг универси-

тетінің (әрі қарай – Ш. Есенов атындағы КМТИУ) миссиясы: жоғары және жоғары оқу ор-

нынан кейінгі білім беру саласында Маңғыстау аймағының бәсекеге қабілеттілігі мен 

тұрақты әлеуметтік-экономикалық ӛсуін қамтамасыз ететін білім беру қызметтерін ұсыну. 

Ш. Есенов атындағы КМТИУ-дың пайымдауы: кӛп бейінді ЖОО, Маңғыстау облы-

сының биік беделді, кӛпшілікке танымал, жетекші білім, ғылым және мәдениет орталығы. 

 

1. УНИВЕРСИТЕТТІҢ ОҚУ ҒИМАРАТТАРЫ, ЖАТАҚХАНАЛАРЫ  

ЖӘНЕ ОҚУ БАЗАЛАРЫ 

 

№ Нысан атауы Мекен-жайы 

1. Бас ғимарат (әрі қарай – БҒ) 

Алты павильоннан тұрады, ғимараттың дәрісханалары мен 

кабинеттерінің нӛмірленуі бір әріптен және тӛрт саннан 

тұрады: 

әріп – павильонның белгісі; 

бірінші және екінші сан – қабат нӛмірі; 

үшінші және тӛртінші сан – дәрісхана мен кабинеттердің 

нӛмірлері. 

Ақтау қаласы,  

32 ықшам аудан 

2. № 2 оқу ғимараты (әрі қарай – № 2 ОҒ) 

Үш павильоннан тұрады, ғимараттың нӛмірленуі үшсанды:  

бірінші саны – қабат нӛмірі; 

екінші және үшінші сан – дәрісхана мен кабинеттердің 

нӛмірлері. 

Ақтау қаласы,  

24 ықшам аудан, 2 

3 № 3 Оқу ғимараты (әрі қарай – № 3 ОҒ) 

Жеті секциядан тұрады, ғимараттың нӛмірленуі үш санды: 

бірінші саны – қабат нӛмірі; 

екінші және үшінші сан – дәрісхана мен кабинеттердің 

нӛмірлері. 

Ақтау қаласы,  

11 ықшам аудан, 3 

4. № 1 студенттер жатақханасы (№ 1 СЖ) 

Тұрғын-жай секциялары, оқу залы, асханасы бар тӛрт 

қабатты ғимарат. 

Ақтау қаласы,  

3
Б
 ықшам аудан, 10 

5. № 2 студенттер жатақханасы (№ 2 СЖ) 

Тұрғын-жай секциялары, оқу залы бар бес қабатты ғимарат 

Ақтау қаласы,  

27 ықшам аудан, 7 

6. № 3 студенттер жатақханасы (№ 3 СЖ). 

Тұрғын-жай секциялары, оқу залы, спорт алаңы, асханасы 

бар бес қабатты ғимарат. 

Ақтау қаласы,  

32 ықшам аудан 

7. Спорт кешені (СК) 

Құрамында спорт залы (баскетбол, футбол, волейбол), жүзу 

бассейні, жаттығу залы, бокс залы, күрес залы, шейпинг 

залы бар екі қабатты ғимарат. 

Ақтау қаласы,  

32 ықшам аудан 
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2. УНИВЕРСИТЕТ БАСШЫЛЫҒЫ 
 

1. Ректор: АХМЕТОВ Берік Бақытжанұлы. 

Жұмыс орны: БҒ, 14 қабат. Жұмыс телефоны: +7 (7292) 42-57-01. Факс: +7 (7292) 42-

57-79. Электрондық пошта: rector@kguti.kz. 

Жеке сұрақтар бойынша қабылдау күні мен уақыты: Сәрсенбі, 15
00

. 

2. Оқу-әдістемелік жҧмыс жӛніндегі проректор: СЕЙДАЛИЕВ Асқар Әбиұлы. 

Жұмыс орны: БҒ, 13 қабат. Жұмыс телефоны: +7 (7292) 42-57-78. Электрондық 

пошта:  seidaliyev.aa@kguti.kz. 

3. Ғылыми жҧмыс және қарым-қатынас жӛніндегі проректор:  
Жұмыс орны: БҒ, 12 қабат. Жұмыс телефоны: +7 (7292) 42-57-04. Электрондық 

пошта:  

4. Тәрбие және әлеуметтік жҧмыс жӛніндегі проректор:  ДЖОЛДАСБАЕВА 

Гульсара Узбекқызы. 

Жұмыс орны: БҒ, 11 қабат. Жұмыс телефоны: +7 (7292) 42-57-05. Электрондық 

пошта:  dzholdasbayeva.gu@kguti.kz. 

5. Қаржы-шаруашылық департаментінің директоры: БАТЫКОВ Нурболат 

Тӛлегенұлы. 

Жұмыс орны: БҒ, 10 қабат. Жұмыс телефоны: +7 (7292) 42-57-06. Электрондық 

пошта:  batykov.nt@kguti.kz. 

6. Әкімшілік департаментінің директоры: НҦРМАҒАНБЕТ Ермек Талантұлы. 

Жұмыс орны: БҒ, 14 қабат. Жұмыс телефоны: +7 (7292) 42-57-03. Электрондық 

пошта:  nurmaganbet.et@kguti.kz. 

 

3. УНИВЕРСИТЕТТІҢ ҚОҒАМДЫҚ ҦЙЫМДАРЫНЫҢ ЖЕТЕКШІЛЕРІ 
 

1. Кәсіподақ комитетінің тӛрайымы: АБДУКАРИМОВА Жанар Сапархановна. 
Жұмыс орны: БҒ, 11 қабат. Жұмыс телефоны: +7 (7292) 42-57-22.  

2. Cтуденттік парламент тӛрағасы:  
Жұмыс орны: БҒ, 11 қабат.  

 

4. ФАКУЛЬТЕТ ДЕКАНДАРЫ 
 

1. «Әлеуметтік-гуманитарлық дайындық» факультетінің деканы: 

КУЛИМАНОВА Маржангүл Рахашқызы. 

Жұмыс орны: № 3 ОҒ, 2-6 кабинет. Жұмыс телефоны: +7 (7292) 43-32-87. 

Электрондық пошта: kulimanova.mr@kguti.kz. 

2. «Мҧнай және газ» факультетінің деканы: ТАБЫЛГАНОВ Максат Токсанович. 

Жұмыс орны: № 2 ОҒ, 221 кабинет. Жұмыс телефоны: +7 (7292) 41-58-29. 

Электрондық пошта: tabylganov.mt@kguti.kz.  

3. «Педагогика» факультетінің деканы: КОШИМОВА Бибатпа Әмірханқызы. 

Жұмыс орны: БҒ, А0301 кабинет. Жұмыс телефоны: +7 (7292) 42-57-33. Электрондық 

пошта: koshimovaba.ba@kguti.kz. 

4. «Кӛлік және қҧрылыс» факультетінің деканы: ЖУМАЕВ Жолдыбай Жумаевич 

Жұмыс орны: БҒ, Б0208 кабинет. Жұмыс телефоны: +7 (7292) 42-57-23. Электрондық 

пошта: zhumayev.zhzh @kguti.kz. 

5. «Экономика және қҧқық» факультетінің деканы: АМАНИЯЗОВА Гулимай 

Демегеновна. 

Жұмыс орны: БҒ, Е0207 кабинет. Жұмыс телефоны: +7 (7292) 42-57-45. Электрондық 

пошта: amaniyazova.gd @kguti.kz. 

 

5. КАФЕДРА МЕҢГЕРУШІЛЕРІ 
 

mailto:seidaliyev.aa@kguti.kz
mailto:dzholdasbayeva.gu@kguti.kz
mailto:batykov.nt@kguti.kz
mailto:nurmaganbet.et@kguti.kz
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5.1. «Әлеуметтік-гуманитарлық дайындық» факультетінің кафедра 

меңгерушілері 

1) «Қазақстан тарихы және әлеуметтік-гуманитарлық пәндер» кафедрасының 

меңгерушісі АБЛАНОВА Эльвира Амангельдиевна.  

Жұмыс орны: № 3 ОҒ, 2-1 кабинет. Жұмыс телефоны: +7 (7292) 42-83-43. 

Электрондық пошта: ablanova.ea@kguti.kz. 

2) «Тілдік пәндер» кафедрасының меңгерушісі: АДАМБАЕВА Гүлбаршын 

Мынбарқызы. 

Жұмыс орны: № 3 ОҒ, 2-10 кабинет. Жұмыс телефоны: +7 (7292) 42-72-15. 

Электрондық пошта: adambayeva.gm@kguti.kz. 

3) «Дене тәрбиесі және спорт» кафедрасының меңгерушісі: МЕНДАЛИЕВ 

Балғабай Мырзабайұлы. 

Жұмыс орны: СК, 2-13 кабинет. Жұмыс телефоны: +7 (7292) 21-06-68. Электрондық 

пошта: mendaliev.bm@kguti.kz. 

 

5.2. «Мҧнай және газ» факультетінің кафедра меңгерушілері 

1) «Мҧнай-газ ісі және геология» кафедрасының меңгерушісі: ЖОЛБАСАРОВА 

Шырын Тангалиевна. 

Жұмыс орны: № 2 ОҒ, 403 кабинет. Жұмыс телефоны: +7 (7292) 41-76-85. 

Электрондық пошта: zholbasarova.at@kguti.kz. 

2) «Мҧнайгаз машиналарын жасау» кафедрасының меңгерушісі: НАРБЕКОВ 

Нурлан Азтаевич. 

Жұмыс орны: № 2 ОҒ, 213 кабинет. Жұмыс телефоны: +7 (7292) 41-58-00. 

Электрондық пошта: narbekov.na@kguti.kz. 

3) «Экология және химиялық технология» кафедрасының меңгерушісі: 

СЕРІКБАЕВА Ақмарал Қабылбекқызы. 

Жұмыс орны: № 2 ОҒ, 308 кабинет. Жұмыс телефоны: +7 (7292) 41-80-92. 

Электрондық пошта: serikbayeva.akk@kguti.kz. 

 

5.3. «Педагогика» факультетінің кафедра меңгерушілері 

1) «Биология және география» кафедрасының меңгерушісі: БИСЕНОВА Лаура 

Есеновна. 

Жұмыс орны: БҒ, Г0112 кабинет. Жұмыс телефоны: +7 (7292) 42-58-04. Электрондық 

пошта: bisenova.lye@kguti.kz. 

2) «Шет тілдері» кафедрасының меңгерушісі: СТАМГАЛИЕВА Назым 

Кӛшекқызы. 

Жұмыс орны: БҒ, Г0413 кабинет. Жұмыс телефоны: +7 (7292) 47-52-41. Электрондық 

пошта: stamgaliyeva.nk@kguti.kz 

3) «Қазақ тілі және әдебиеті» кафедрасының меңгерушісі: ОТАРОВА Ақмарал 

Нұрғожақызы. 

Жұмыс орны: БҒ, Г0206 кабинет. Жұмыс телефоны: +7 (7292) 42-57-39. Электрондық 

пошта: otarova.an@kguti.kz. 

4) «Физика және математика» кафедрасының меңгерушісі: НИГМЕТОВА 

Гүлмира Нагимқызы. 

Жұмыс орны: БҒ, Г0309 кабинет. Жұмыс телефоны: +7 (7292) 42-57-40. Электрондық 

пошта: nigmetova.gn@kguti.kz. 

5) «Педагогика және психология» кафедрасының меңгерушісі: АРЕНОВА Асыл 

Хадыржанқызы. 

Жұмыс орны: БҒ, Г0215 кабинет. Жұмыс телефоны: +7 (7292) 42-57-96. Электрондық 

пошта: arenova.ah@kguti.kz. 

 

5.4. «Кӛлік және қҧрылыс» факультетінің кафедра меңгерушілері 

mailto:adambayeva.gm@kguti.kz
mailto:stamgaliyeva.nk@kguti.kz
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1) «Ақпараттық жҥйелер  және энергетика» кафедрасының меңгерушісі: 

ЖУМАДИЛОВА Мереке Бапановна. 

Жұмыс орны: БҒ, Б206 кабинет. Жұмыс телефоны: +7 (7292) 42-57-31. Электрондық 

пошта: zhumadilova.mb@kguti.kz 

2) «Қҧрылыс» кафедрасының меңгерушісі: СУГИРОВ Джиенбек Умирзаевич. 

Жұмыс орны: БҒ, Б0311 кабинет. Жұмыс телефоны: +7 (7292) 42-57-32. Электрондық 

пошта: sugirov.du@kguti.kz. 

3) «Теңіз және жер ҥсті кӛлігі» кафедрасының меңгерушісі: САТЖАНОВ 

Бейсенбай Сартбаевич. 

Жұмыс орны: БҒ, Б0107 кабинет. Жұмыс телефоны: +7 (7292) 42-57-30. Электрондық 

пошта: satzhanov.bs@kguti.kz. 

 

5.5. «Экономика және қҧқық» факультетінің кафедра меңгерушілері 

1) «Экономика» кафедрасының меңгерушісі: ОМАРОВА Айжан Игиликовна. 

Жұмыс орны: БҒ, Е0301 кабинет. Жұмыс телефоны: +7 (7292) 42-57-49. Электрондық 

пошта: omarova.ai@kguti.kz. 

2) «Менеджмент» кафедрасының меңгерушісі: ИМАШОВА Жұлдыз Давитқызы. 

Жұмыс орны: БҒ, Е0309 кабинет. Жұмыс телефоны: +7 (7292) 42-57-51. Электрондық 

пошта: imashova.zhd@kguti.kz. 

3) «Қаржы, есеп және аудит» кафедрасының меңгерушісі: САУБЕТОВА Бибігүл 

Сүлейменқызы. 

Жұмыс орны: БҒ, Е0407 кабинет. Жұмыс телефоны: +7 (7292) 42-57-55. Электрондық 

пошта: saubetova.bs@kguti.kz. 

4) «Қҧқықтану» кафедрасының меңгерушісі: АБИЛШЕЕВА Рысгүл 

Қойшығұлқызы. 

Жұмыс орны: БҒ, Е0113 кабинет. Жұмыс телефоны: +7 (7292) 42-57-53. Электрондық 

пошта: abilsheeva.rk@kguti.kz. 

 

5.6. «Әскери» кафедрасының бастығы: БЯШИМБАЕВ Бауржан Султанович. 

Жұмыс орны: № 2 ОҒ, 2.2 кабинет. Жұмыс телефоны: +7 (7292) 42-57-53. 

Электрондық пошта: byashimbayev.bs@kguti.kz. 

 

6. БІЛІМ АЛУШЫЛАРДЫҢ ОҚУ ҤДЕРІСІ МЕН ТҦРМЫСЫНА ҚАТЫСТЫ 

БӚЛІМДЕРДІҢ ЖЕТЕКШІЛЕРІ  

 

1. Оқу бӛлімінің бастығы: АИМОВА Муршида Жасталаповна. 

Жұмыс орны: БҒ, А0906 кабинет. Жұмыс телефоны: +7 (7292) 42-57-61. Электрондық 

пошта: aimova.mzh@kguti.kz. 

2. Тіркеу бӛлімінің бастығы: ЖАПАРОВА Алтынай Умирзаковна. 

Жұмыс орны: БҒ, А52 кабинет Жұмыс телефоны: +7 (7292) 42-57-17. Электрондық 

пошта: zhaparova.au@kguti.kz. 

3. Қабылдауды ҧйымдастыру және электрондық сҥйемелдеу бӛлімінің бастығы: 

МАКУЛОВ Кайырбек Калданбекович. 

Жұмыс орны: БҒ, Б0101 кабинет. Жұмыс телефоны: +7 (7292) 42-57-34. Электрондық 

пошта: makulov.kk@kguti.kz. 

4. Кітапхана директоры: АБОШЕВА Гаухар Құбаисқызы. 

Жұмыс орны: БҒ, Г113 кабинет. Жұмыс телефоны: +7 (7292) 42-57-21. Электрондық 

пошта: abosheva.gk@kguti.kz. 

5. Бас бухгалтер: ДОСУМБЕКОВА Гүлжан Хайдарқызы. 

Жұмыс орны: БҒ, А301 кабинет. Жұмыс телефоны: +7 (7292) 42-57-10. Электрондық 

пошта: dosumbekova.gk@kguti.kz. 

6. Ғылыми жҧмыс, жҧмысқа орналастыру және қарым-қатынас бӛлімі:  
Жұмыс орны: БҒ, А1202 кабинет. Жұмыс телефоны: +7 (7292) 42-57-60.  

mailto:aimova.mzh
mailto:zhaparova.au@kguti.kz
mailto:makulov.kk@kguti.kz
mailto:abosheva.gk@kguti.kz
mailto:dosumbekova.gk@kguti.kz
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7. Тәрбие, әлеуметтік жҧмыс және жастар шығармашылығы бӛлімі: 

САРМАШЕВА Күләш Қоңырқызы. 

Жұмыс орны: БҒ. А1308 кабинет. Жұмыс телефоны: +7 (7292) 42-57-94. Электрондық 

пошта:  sarmasheva.kk@kguti.kz. 

8. № 1 студенттер жатақханасының меңгерушісі: АЛЕНОВА Жания Чаншарқызы. 

Жұмыс орны: № 1 СЖ, 110 кабинет. Жұмыс телефоны: +7 (7292) 50-11-86. 

Электрондық пошта: alenova.zhch@kguti.kz. 

9. № 2 студенттер жатақханасының меңгерушісі: ИРКАЛИЕВА Мухсина 

Шапхатқызы. 

Жұмыс орны: № 2 СЖ, 9 кабинет. Жұмыс телефоны: +7 (7292) 41-83-72. Электрондық 

пошта: irkaliyeva.msh@kguti.kz. 

10. № 3 студенттер жатақханасының меңгерушісі: ДЖУМАГАЗИЕВА Жаңылхан 

Құрбанғалиқызы.  

Жұмыс орны: № 3 СЖ, 127 кабинет. Жұмыс телефоны: +7 (7292) 30-12-50. 

Электрондық пошта: dzhumagaziyeva.dk@kguti.kz. 

 

7. УНИВЕРСИТЕТ МАМАНДЫҚТАРЫ 
 

7.1. «Әлеуметтік-гуманитарлық дайындық» факультеті 

1) 5В010800-Дене шынықтыру және спорт 

2) 5В011400-Тарих 

3) 5В011800-Орыс тілі және әдебиеті 
 

7.2. «Мҧнай және газ» факультеті 

1) 5В060800-Экология 

2) 5В070600-Геология және пайдалы қазбалар кен орындарын барлау 

3) 5В070800-Мұнай-газ ісі 

4) 5В071200-Машина жасау 

5) 5В072100-Органикалық заттардың химиялық технологиясы 

6) 5В072400-Технологиялық машиналар және жабдықтар 

7) 5В073100-Қоршаған ортаны қорғау және ӛмір тіршілігінің қауіпсіздігі 

8) 5В073200-Стандарттау және сертификаттау  
 

7.3. «Педагогика» факультеті 

1) 5В010200- Бастауыш оқытудың педагогикасы мен әдістемесі 

2) 5В010300-Педагогика және психология 

3) 5В 010900-Математика 

4) 5В 011000-Физика 

5) 5В011300-Биология 

6) 5В011600-География 

7) 5В011700-Қазақ тілі және әдебиеті 

8) 5В011900-Шет тілі: екі шетел тілі 

9) 5В020700-Аударма ісі 

10) 5В090200-Туризм. 
 

7.4. «Кӛлік және қҧрылыс» факультеті 

1) 5В011100-Информатика 

2) 5В070300-Ақпараттық жүйелер 

3) 5В071800-Электр энергетикасы 

4) 5В071300-Кӛлік, кӛлік техникасы және технологиялары 

5) 5В071500-Теңіз техникасы және технологиялары 

6) 5В072900-Құрылыс 

7) 
5В090100-Тасымалдауды, жол қозғалысын ұйымдастыру және кӛлікті 

пайдалану 

mailto:sarmasheva.kk@kguti.kz
mailto:alenova.zhch@kguti.kz
mailto:irkaliyeva.msh@kguti.kz
mailto:dzhumagaziyeva.dk@kguti.kz
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8) 5В090300-Жерге орналастыру 

9) 5В090700-Кадастр 
 

7.5. «Экономика және қҧқық» факультеті 

1) 5В020200-Халықаралық қатынастар 

2) 5В030100-Құқықтану 

3) 5В050600-Экономика 

4) 5В050700-Менеджмент 

5) 5В050800-Есеп және аудит 

6) 5В050900-Қаржы 

7) 5В051000-Мемлекеттік және жергілікті басқару 

 

8. БІРЛЕСКЕН МӘДЕНИЕТ КОДЕКСІ 

 

КМТИУ-да білім алушы жоғары білім беру жҥйесінің басты мақсатын, яғни 
кәсіби және мәдени хабардар, дүниетанымдық әлеуеті мол, шығармашылық ойлау қабілетіне 

ие, мамандық бойынша тұрақты біліктерді меңгерген жеке тұлғаны дайындауды  жүзеге 

асырудағы ӛз жауапкершілігін ұғына отырып, және бірлескен басқару принциптерін нығайту 

мен  әрі қарай дамытуды ӛзінің борышы деп санай отырып, Қазақстан Республикасы жоғары 

оқу орындары білім алушыларының осы нақты бірлескен мәдениет Кодексін 

қабылдайды және оны мүлтіксіз орындауға міндеттенеді. 

Білім алушылар мен оқытушылардың арақатынастары бірін-бірі ӛзара құрметтеу 

принциптерінде жүргізіледі, мұнда дӛрекілікке, бейпіл ауыз сӛз сӛйлеуге, ӛзгелердің ар-

намысы мен қадір-қасиетін кемсітуге, оларға моральдық және материалдық нұқсан келтіруге, 

құқыққа қарсы әрекеттер жасауға жол берілмейді.  

Білім алушылар мен оқытушылардың түрлі қарым-қатынас түрлеріне – оқу 

мәселелерін бірлесе талқылап шешуіне, жобаларды орындауына қолдау кӛрсетіледі.  

Оқу үдерісі барысында туындайтын мәселелерді шешуде университет білім 

балушылары ең алдымен әділеттік принципін басшылыққа алады.  

Білім алушылардың оқылатын курстар бойынша барлық ақпаратты алуына және 

ақпаратты ұдайы жаңартып отыруына мүмкіндіктері бар. Олардың бағдарламада кӛзделген 

курсты толық кӛлемде тыңдау құқығы бар. 

Білім алушылар университеттің ӛздерінің құқықтары мен міндеттеріне қатысы бар 

барлық ережелері мен нұсқауларын білуге міндетті. Олар нұсқаулар мен ережелерге қолдары 

жететінін біледі. 

Білім алушылар сабақтардан қалмауға, оқу жоспарларында кӛзделген тапсырмаларды 

орындауға, аралық және қорытынды бақылаудан дер кезінде ӛтуге міндетті.  

Білім алушылар сабақтарға кешікпей келуге міндетті. Кешіккен білім алушы кешірім 

ӛтініп, жұрттың назарын аудармастан, аудиториядағы ӛзіне ең жақын орынға отыруы тиіс.  

Оқытушының тәртіп бұзған білім алушыны сабақтан шығарып жіберу құқығы бар. 

Білім алушы оқытушымен керіспей, оған бағынуға міндетті. Сабақтан соң кішіпейілділікпен 

түсінісіп, оқытушыдан кешірім сұрау қажет. 

Білім алушылар академиялық адалдық қағидаттарына сәйкес КМУТИ ережелері мен  

талаптарын орындауға міндетті.  

Академиялық адалдық – оқытудың жеке тұлға адалдығын дамытуға, яғни жазба 

жұмыстарын (бақылау, курстық, эссе, дипломдық, диссертациялық), зерттеулерді, 

презентацияларды орындау барысында тыйым салынған заттарды (шпорлар мен ұялы 

телефондарды және т.б.) қолданбауға және кӛшірмеуге, плагиатқа жол бермеуге 

бағыттайтын ұстанымдар мен құндылықтардың жиынтығы. 

 

9. УНИВЕРСИТЕТТІҢ ІШКІ ТӘРТІП ЕРЕЖЕЛЕРІ 
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9.1. Университеттегі оқу ҥдерісіне қатысты барлық қызметтің жҧмыс тәртібі – 

сағат 08:30-дан 17:30-ға дейін, ал басқа қызметтерде - 09:00-ден 18:00-ге дейін. Тҥскі ҥзіліс – 

сағат 13:00-ден 14:00-ге дейін. 

Сабақтар сабақ кестесіне сәйкес жүргізіледі. Бірінші сабақ сағат 8:30-да басталады. 

Білім алушыларға келесідей оқу кестесінің тәртібі енгізілген:  

1) кҥндіз оқитын студенттер үшін кестеге сәйкес оқу сабақтары – тҥске дейін;  

1-сабақ: сағат 08:30-дан 09:20 дейін; үзіліс – сағат 09:20-дан 09:30 дейін; 

2-сабақ: сағат 09:30-дан 10:20 дейін; ; үзіліс – сағат 10:20-дан 10:30 дейін; 

3-сабақ: сағат 10:30-дан 11:20 дейін; үзіліс – сағат 11:20-дан 11:30 дейін; 

4-сабақ: сағат 11:30-дан 11:20 дейін; тҥскі ҥзіліс – сағат 12:20-дан 13:30 дейін; 

2) кҥндіз оқитын студенттер үшін кестеге сәйкес оқу сабақтары – тҥстен кейін;  

1-сабақ: сағат 13:30-дан 14:20 дейін; үзіліс – сағат 14:20-дан 14:30 дейін; 

2-сабақ: сағат 14:30-дан 15:20 дейін; үзіліс – сағат 15:20-дан 15:30 дейін; 

3-сабақ: сағат 15:30-дан 16:20 дейін; үзіліс – сағат 16:20-дан 16:30 дейін; 

4-сабақ: сағат 16:30-дан 17:20 дейін; үзіліс – сағат 17:20-дан 17:30 дейін; 

5-сабақ: сағат 17:30-дан 18:20 дейін (тәртіптен тыс);  

3) кешкі оқу нысаны бойынша білім алатын студенттер үшін оқу сабақтары:   

1-сабақ: сағат 19:00-ден 19:50-ге дейін; үзіліс – сағат 19:50-ден 20:00 дейін; 

2-сабақ: сағат 20:00-ден 20:50 дейін; үзіліс – сағат 20:50-ден 21:00 дейін; 

3-сабақ: сағат 21:00-ден 21:50 дейін. 

Сырттай оқитын студенттерге арналған кестеге сәйкес теориялық және емтихандық 

сессия аралығындағы оқу сабақтары мен емтихандардың кезеңі күндізгі бӛлімде білім 

алушыларға арналған алтыкүндік апта күнделікті оқу тәртібіне сәйкес белгіленуі мүмкін.  

Білім алушылардың сабаққа қатысуы оқытушының және топ старостасының тиісті 

журналында тіркеледі.  

Оқу ғимараттарына қатаң түрде білім алушы электрондық ӛту карточкасы арқылы 

ғана кіреді. 

Сабақ уақытында барлық дәрісханаларда тыныштық пен тәртіп қамтамасыз етілуі 

тиіс. Қоңырау соғылғаннан кейін білім алушылардың аудиторияға кіруіне тиым салынады. 

Университет ғимаратында сыртқы және бас киіммен жүруге, қатты сӛйлеуге, шулауға, 

сабақ уақытында дәлізде жүруге, шылым шегуге, спирттік ішімдіктер ішуге, есірткілік 

заттарды қолдануға және басқа да қоғамға жат іс-әрекеттерге тиым салынған. 

 

9.2. Білім алушылардың қҧқықтары: 

1) жалпыға міндетті мемлекеттік білім стандарттар шеңберінде сапалы білім алуға; 

2) КМТИУ-дің ақпараттық ресурстарын, оқулықтарын, оқу-әдістемелік кешендерін 

және оқу-әдістемелік құралдарын тегін қолдануға;  

3) спорт, оқу, акт залдарын, компьютерлік сыныптарды және кітапхананы тегін 

пайдалануға; 

4) студенттік ӛзін-ӛзі басқару ұйымының жұмысына қатысуға;  

5) ӛзінің қабілеті мен қажеттігіне сай қосымша білім беру қызметтерін ақылы негізде 

пайдалануға; 

6) ӛзінің кӛзқарасы мен пікірін еркін білдіру. 

Білім алушының ӛзінің адамдық қадір-қасиетін құрметуіне, оқудағы, ғылыми және 

шығармашылық жетістіктерін марапатталуына және сыйақы алуға құқығы бар.  

9.3. Білім алушылардың міндеттері: 

1) мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттарының  талаптарына сәйкес 

білімді, шеберлікті, тәжірибелік дағдыларды және біліктіліктерді игеру;  

2) оқу ақысын уақтылы тӛлеу;  

3) КМТИУ территориясы мен ғимараттың ішінде алкоголь ішімдіктерін,  есірткі және 

уытты заттарды, темекі бұйымдары және шайнағыш резеңкелерді қолданбау;  

4) оқу жоспары мен бағдарламада қарастырылған оқу сабақтарына қатысу және 

тапсырмалардың және бақылау іс-шараларын уақтылы орындау;  
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5) ректордың, проректорлардың және факультет декандарының бұйрықтары мен 

ӛкімдерін сақтау және орындау;  

6) КМТИУ-дың мүлкіне, құжаттарға (студенттік билет, сынақ кітапшасы, ЭӚЖ 

карточкасы) және ақпараттық ресурстарына ұқыпты қарау. Материалдық шығын келтірілген 

жағдайда, КМТИУ шығындарын ӛтеу, оларды қалпына келтіру немесе ауыстыру;  

7) КМТИУ-дың оқытушыларына, қызметкерлеріне, білім алушыларына және 

серіктестеріне құрметпен және әдептілікпен қарау;  

8) қоғамдық-пайдалы еңбекке белсенді қатысу;  

9)  КМТИУ-да сонымен қатар қоғамдық орындарда тәртіпті болуға және ұқыпты 

киіну;  

10) КМТИУ-дың имиджін арттыру және оған қамқорлық жасау;  

11) оқу аудиторияларында, зертханаларда, шеберханаларда, кабинеттерде тазалықты 

және тәртіпті сақтау;  

12) сабақ уақытында тыныштық сақтау, телефондарды ажырату;  

13) КМТИУ-дың корпоративтік мәдениет Кодексін сақтау.  

Сабаққа, бақылау іс-шараларына немесе сессияға дәлелді себептер бойынша 

келмеген білім алушы, бұл туралы ӛзі немесе туыстары арқылы бір тәулік ішінде 

жазбаша тҥрде КМТИУ кеңсесі арқылы себепті жағдайды дәлелдейтін ресми 

қҧжаттарды ҧсынуы қажет.  

Білім алушы кӛрсетілген шарттарды сақтамаған жағдайда сабақтарға, бақылау іс-

шараларына немесе сессияға себепсіз қатыспаған болып есептеледі.  

 

10. БІЛІМ АЛУШЫЛАРДЫҢ ОҚУ ҤДЕРІСІН ҦЙЫМДАСТЫРУДЫ ЖӘНЕ 

ОҚУ МЕН ТҦРМЫСЫНА ҚАТЫСТЫ БАСҚА ДА МӘСЕЛЕЛЕРДІ 

ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУШІ БӚЛІМДЕР 
 

10.1. Факультет деканаттары 

Білім алушылар тиісті факультет деканаттарына келесі мәселелер бойынша 

хабарласа алады: 

1) білім алушы билетін және сынақ кітапшасын алуға; 

2) эдвайзердің  кеңесінен кейін элективті пәндерді таңдауға ӛтініш жазуға; 

3) тиісті оқу жылына сәйкес жеке оқу жоспарын алуға; 

4) студенттер жатақханасында тұру үшін ордер алуға; 

5) басқа ЖОО-на, басқа мамандыққа ауысуға, оқудан шығуға; 

6) әлеуметтік қоржынға сәйкес жеңілдіктерді пайдалануға ӛтініш беруге; 

7) босаған білім грантын (бос орын болған жағдайда) бӛлу бойынша конкурсқа 

қатысу туралы ӛтініш беруге; 

8) тиісті анықтамасы бар болған жағдайда сессияның мерзімін ұзартуға (ӛзгертуге) 

рұқсат алуға; 

9) факультет деканының рұқсаты бар болған жағдайда емтихан сессиясының жеке 

кестесін алуға; 

10) қала, облыс, республика кӛлемінде кӛркем ӛнерпаздардың конкурстарына қатысу 

туралы.  

Факультет деканаттары білім алушылардың мәселелері бойынша қабылдайтын 

ақпарат орталықтары болып табылады. Сонымен қатар сұрақтар мен ұсыныстарды факультет 

декандарының электрондық пошта мекен-жайларына жіберуге болады.  
 

10.2. Тіркеу бӛлімі 

Тіркеу бӛлімі (әрі қарай - ТБ) оқу үдерісін, білімді тексерудің барлық түрлерін, 

академиялық рейтинг есебін (GPA) және білім алушылардың оқу жетістіктерін тіркеуді 

ұйымдастыруды қамтамасыз етеді. 

Білім алушылар ТБ-не келесі сҧрақтар бойынша хабарласа алады: 

1) транскрипт алуға; 

2) оқуға келісім-шарт және/немесе келісім-шартқа қосымша жасауға;  
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3) білім алушылардың қатарына қайта алынуға ӛтініш жазуға; 

4) қажетті құжаттары болған жағдайда академиялық демалыс алуға ӛтініш жазуға; 

5) босаған мемлекеттік оқу гранттарын алу үшін конкурсқа қатысу үшін ӛтініш 

(сәйкес құжаттармен) беруге; 

6) оқу және т.б. туралы анықтама алуға;  

7) қайта оқуға ӛтініш беруге;  

8) оқу жоспарындағы айырмашылықты немесе академиялық қарыздарын жою үшін 

жаздық семестрді ӛтуге жазылуға; 

9) ӛз қалауы бойынша оқудан шығуға ӛтініш беруге;  

10) оқудан шығарылған жағдайда кету қағазын алуға;  

11) білімі туралы құжаттарды (кету қағазына қол қойылғаннан кейін) алуға; 

12) оқу визасын ашу/ұзарту; 

13) академиялық ұтқырлық туралы ақпараттар алуға; 

14) қосдипломды білім алу бойынша ақпараттарды алуға. 

Оқу орнынан берілетін анықтама мен транскриптерге тапсырыс беру университет 

сайты www://yu.edu.kz. арқылы жүзеге асырылады. 

Білім алушыларды қабылдау уақыты: кҥн сайын сағат 09:00-дан 13:00 және 14:30-дан 

18:00 дейін. 
 

10.3. Қабылдауды ҧйымдастыру және электрондық сҥйемелдеу бӛлімі 

Білім алушылар бӛлімге автоматтандырылған ақпараттық жүйеде жұмыс істеу, оған 

қол жеткізу үшін логин мен құпия сӛзді алу, қашықтықтан желілік білім беру 

технологияларын қолданумен білім алуды ұйымдастыру, сондай-ақ жоғары оқу орнынан 

кейінгі (магистратура, докторантура) немесе екінші жоғары білім алу үшін құжаттарды 

тапсыру сұрақтарымен хабарласа алады. 

Бӛлімнің жанында байланыс орталығы қызмет атқарады: +7 (7292) 42-57-57. 

Автоматтандырылған ақпараттық жүйеде жұмыс істеу бойынша сұрақтарды электрондық 

поштаға да жолдауға болады: help@kguti.kz. 

Білім алушыларды қабылдау кҥнделікті сағат 11:00-ден 12:00-ге және 14:30-дан 

17:30-ға дейін жүргізіледі. 
 

10.4. Оқу бӛлімі 

Білім алушылар оқу сабақтарының, емтихан сесссиясының, жазғы семестрдің кестесін 

анықтау сұрағы бойынша оқу бӛліміне хабарласа алады. 

Сабақ, емтихан кестелері, сонымен қатар оқу материалдарының тізімі 

автоматтандырылған ақпараттық жүйеде және факультеттер деканатының ақпараттық 

стендтерінде орналастырылады. 
 

10.5. Кітапхана 

Білім алушылар кітапханаға келесі сҧрақтар бойынша хабарласа алады: 

1) мамандықтар бойынша оқу және оқу-әдістемелік әдебиеттерді алуға;  

2) оқу залында оқу, оқу-әдістемелік әдебиеттермен, энциклопедия, сӛздік, 

монография, диссертация, авторефераттармен дайындалуға; 

3) мерзімдік басылымдардан (газет, журнал) ақпараттарды алуға; 

4) «Кабис» автоматтандырылған кітапханалық бағдарламаның электронды каталогіне 

еніп, қажетті әдебиеттерге http://lib-kguti.kz сілтеме бойынша тапсырыс беруге; 

5) интернеттен, университеттің электронды кітапханасынан курстық және дипломдық 

жұмыстар үшін ақпараттар алуға; 

6) rmeb.kz сайтына кіру арқылы Республикалық ЖОО-аралық электронды кітапхана-

сынан оқу құралдарының  электронды нұсқаларын тегін алуға. 
 

№ Бӛлімшелер Жҧмыс уақыты Мекен жайы 

1 Абонемент 9.00 - 19.00 32 ықшам ауданы, 

http://kguti.kz/
http://lib-kguti.kz/
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БҒ, 0 қабат 

2 № 1 оқу залы 9.00 - 19.00 
24 ықшам ауданы, 

№ 2 ОҒ, 2 қабат 

3 № 2 оқу залы 9.00 - 19.00 
32 ықшам ауданы, 

БҒ, 1 қабат 

4 
№ 3 оқу залы және кӛркем 

әдебиеттер абонементі  

13.00 - 21.00 

 

27 ықшам ауданы, № 2 студенттер 

жатақханасы, 1 қабат 

5 № 4 оқу залы 14.00 - 22.00 
32 ықшам ауданы, № 3 студенттер 

жатақханасы, 4 қабат 

6 № 5 оқу залы 9.00 – 17.00 11 ықшам ауданы, 1 қабат 

7 Электрондық кітапхана 9.00 - 17.00 32 ықшам ауданы, 2 қабат 

8 
Командалық жұмыс жасау 

залы 
9.00 – 19.00 32 ықшам ауданы, 1 қабат 

 Демалыс кҥндері: сенбі, жексенбі  

 

10.6. Бухгалтерия 

Білім алушылар бухгалтерияға келесі сҧрақтар бойынша хабарласа алады: 

1) кету қағазын толтыру барысында оқу ақысын және студенттер жатақханасында 

тұру ақысын тӛлегені туралы  белгі қоюға; 

2) академиялық анықтаманы беру туралы ӛтінішіне оқу және студенттер 

жатақханасында тұру ақысын тӛлегені жӛнінде белгі қоюға; 

3) кәсіпорын есебінен оқитын білім алушыларға шотты, шот-фактураны, ақылы білім 

беру қызметін кӛрсету туралы орындалған жұмыстар актісін алуға;  

4) оқу ақысын тӛлеу және студенттер жатақханасында тұруда туындаған даулы 

мәселелерді, ӛсімді анықтауға;  

5) оқу ақысының сомасын қайтаруға немесе тӛлеу мерзімін ауыстыруға (ректордың 

атына ӛтініш берген білім алушылар ғана). 

Білім алушыларды қабылдау уақыты: кҥн сайын сағат 11:00-дан 12:00 және 14:30-дан 

17:00 дейін. 
 

10.7. Ғылыми жҧмыс, жҧмысқа орналастыру және қарым-қатынас бӛлімі 

Білім алушылар ғылыми жҧмыс және қарым-қатынас бӛліміне келесі сҧрақтар 

бойынша хабарласа алады: 
1) министрліктер, мемлекеттік және жеке ұйымдар мен компаниялар жариялаған 

ғылыми конкурстарға қатысуға; 

2) ӛзінің ғылыми зерттеулерінің негізгі жағдайларын ҚР басылымдарында 

жариялауға; 

3) білім алу бағытына сәйкес жұмыс мамандықтары бойынша курстарда оқу 

мүмкіндіктері туралы; 

4) Қазақстанда, сонымен қатар шетелдерде білім берудің басқа ұйымдары ӛткізетін 

ғылыми конференция, форум және семинарлар туралы ақпараттарды алу үшін; 

5) халықаралық білім беру бағдарламалары, гранттар және стипендиялар туралы 

ақпараттар алуға; 

6) ғылыми тағылымдамадан ӛтуге жолдама алу туралы (магистратурада білім 

алушыларға арналған); 

7) шетелге шығу үшін қажетті құжаттарды рәсімдеу туралы; 

8) жұмысқа жолдама алуға; 

9) бітіруші түлектерді жұмысқа орналастыру жӛнінде; 

10) тәжірибе ӛту мәселелері туралы. 

Білім алушыларды қабылдау уақыты: кҥн сайын сағат 15:00-ден басталады. 

 

10.8. Тәрбие, әлеуметтік жҧмыс және жастар шығармашылығы бӛлімі 
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Білім алушылар тәрбие, әлеуметтік жҧмыс және жастар шығармашылығы 

бӛліміне келесі сҧрақтар бойынша хабарласа алады: 

1) білім алушыларды әлеуметтік қорғау туралы; 

2) медициналық қызмет кӛрсету туралы;  

3) студенттер жатақханасында тұру туралы; 

4) университет жатақханасына уақытша тіркеуге тұру бойынша; 

5) қызығушылығы бойынша клубтарға жазылуға; 

6) шығармашылық үйірмелеріне жазылуға; 

7) студенттік ӛзін-ӛзі басқару ұйымарының жұмысына қатысуға. 

Білім алушыларды қабылдау уақыты: кҥн сайын сағат 15:00-ден басталады. 

 

11. ОҚУ ҤДЕРІСІН ҦЙЫМДАСТЫРУ 
 

11.1. Негізгі жағдайлар 

Оқу жылы 1 қыркүйекте басталып, 36 аптаны құрайды, оның ішінде академиялық 

күнтізбеге сәйкес – 30 апта  – теориялық оқу, 6 апта – аралық аттестаттау (сессия), 

мамандықтар бойынша тәжірибелер және каникулдар.   

Академиялық күнтізбе – оқу жылы бойына арналған оқу және бақылау шаралары, 

кәсіби тәжірибе мен демалыс күндері кӛрсетілген (каникул және мереке күндер) күнтізбе. 

Академиялық күнтізбе автоматтандырылған ақпараттық жүйеде енгізілген.  

Оқу жылы 2 семестрге бӛлінеді және бір оқу семестрінің ұзақтығы 15 аптаны 

құрайды. 

Оқу кредиттік технология бойынша іске асырылады, бір кредиттің академиялық 

кӛлемі 45 сағатты құрайды. Университеттегі оқу сабақтары, оқу жоспарлары мен 

бағдарламаларға сәйкес, сабақ кестесі бойынша жүргізіледі.  

Бір оқу сабағының ұзақтығы 50 минутты құрайды. 

Оқу сабақтарының арасында 10 минуттық үзіліс беріледі. Оқу сабақтарының басталуы 

мен аяқталуын оқытушылар мен білім алушыларға қоңырау соғылу арқылы білдіреді. Оқу 

шеберханаларында, компьютерлік кластарда және зертханада зертханалық сабақтарды 

жүргізгенде әр топ шағын топтарға бӛлінеді.  

Әр топта факультеттердің декандары білім алушылардың арасынан оқу үлгерімі 

неғұрлым үздік, тәртіпті, белсенді білім алушылардан староста тағайындайды. Староста оқу 

сабақтарының барлық түрлеріне қатысулары бойынша білім алушылардың жеке есебін 

жүргізеді. 

Білім алушылар оқытылатын пәндерді табысты меңгеру үшін, семестрде оқылатын әр 

пән бойынша силлабустарын алып, онда кӛрсетілген ұсыныстар мен жүйелі реттілікті 

ұстануы қажет. 

Білім беру бағдарламалары, әрқайсысы міндетті және таңдау бойынша пәндерге 

бӛлінетін, жалпы білім беру, базалық және бейінді компоненттерден тұрады. Білім беру 

бағдарламалары оқытудың қосымша түрлерін (тәжірибе, дипломдық жоба немесе жұмысты 

жазу және қорғау) қамтиды. 

Білім алушылардың оқуы барысында әр пән бойынша, оқу жұмысының сіңірілген 

еңбек кӛлемін білдіретін және оқу үдерісі құрамдастарының барлық жиынтығы ретінде 

кӛрініс табатын белгілі мӛлшердегі кредиттер (сынақтық бірлік) есептеледі.  

Пәннің кредиттерін есепке алу барысында, оған жұмсалатын еңбекке аудиториялық 

жұмыс, білім алушының ӛзіндік жұмысы, курстық жұмыстар, емтихандарға дайындық және 

оларды тапсыру, сонымен қатар, тәжірибелер, білім алушының ғылыми-зерттеу жұмысы, 

бітіру біліктілік жұмыстарын жазу және т.б. есептелінеді. 

Оқу сабақтары дәріс, тәжірибелік (семинар) сабақтар мен зертханалық жұмыстар 

түрінде жүргізіледі. 

Білім алушыларға дәрістің тиімділігі барынша мол болу үшін, олар алдын ала, дәріс 

ӛткізуден бұрын, ӛз бетімен оқу бағдарламасында (силлабус) ұсынылған әдебиеттер 

бойынша тақырыпқа сәйкес теориялық материалдармен танысулары қажет. 
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Білім алушының ӛзіндік жҧмысы (әрі қарай - БӚЖ) – белгілі бір тақырыптар 

бойынша ӛз бетімен оқуға берілетін, оқу-әдістемелік әдебиеттер және ұсыныстармен 

қамтамасыз етілген, тест, бақылау жұмыстары, коллоквиум, реферат, шығарма және есеп 

түрінде тексерілетін жұмыстар. 

Білім алушылардың санатына сай олар студенттің ӛзіндік жұмысы (әрі қарай - СӚЖ), 

магистранттың ӛзіндік жұмысы (әрі қарай - МӚЖ) болып бӛлінеді. БӚЖ толық кӛлемі білім 

алушыдан күнделікті ӛзіндік жұмыстарды талап ететін тапсырмалармен дәлелденеді.  

Білім алушылардың ӛзіндік жұмыстарды орындауы, олардың дәріс сабақтарында 

алған теориялық материалдарды тереңірек игеруге мүмкіндік бере отырып, дайындық 

деңгейін жоғарылатады. 

Студенттің таңдаған бағыты мен мамандығы бойынша теориялық оқу үрдесінде және 

ӛзіндік жұмыс дағдыларында алған білімін бекіту мақсатында кәсіптік тәжірибеден ӛту 

қарастырылған.  

Тәжірибе мазмұны меңгерілетін мамандықтың ерекшеліктерімен анықталады.  
 

11.2. Білім алушыларды пән бойынша тіркеу тәртібі 

Білім беру бағдарламаларын игеру үшін білім алушының жекеленген оқу жоспары 

(әрі қарай - ЖОЖ) жасақталады. ЖОЖ типтік оқу жоспарының міндетті компоненті мен 

элективті пәндер каталогінің (әрі қарай - ЭПК) таңдау бойынша пәндер негізінде 

құрастырылады. 

ЭПК білім алушылардың пәндерді таңдауына арналған және барлық мамандықтар 

бойынша оқуға ұсынылатын пәндердің толық тізімдемесі түрінде кӛрініс табады.  

Міндетті және таңдау бойынша пәндер ЭПК-де әр мамандық және оқуға түсудің әр 

жылы бойынша беріледі. 

Білім алушылар оқу пәндеріне семестр басталғанға дейін, академиялық күнтізбеде 

бекітілген мерзімге сәйкес әр оқу жылына жазылуы тиіс. 

Оқу пәндеріне тіркелу – білім алушының мамандығына сәйкес  оқу траекториясын 

таңдауға (жеке оқу жоспарын жасақтауға) және оқу кезеңінде оқу бағдарламасын меңгеруге 

жәрдемдесетін академиялық тәлімгердің-эдвайзердің кӛмегімен жүзеге асырылады. 

Оқу пәндеріне тіркелу үшін білім алушылар ТБ басшысының атына ағымдағы оқу 

жылының екі семестріне барлық таңдаған пәндерін кӛрсетіп, ӛтініш жазады. Факультет 

деканы қол қойған ӛтініш ТБ-не тапсырылады. 

Білім алушының ӛтініші мен типтік оқу жоспары негізінде ТБ-де білім алушының 

ЖОЖ толтырылып, соған сәйкес оқу пәндері игеріледі. 

Факультет деканы бекіткен ЖОЖ таңдаған пәндерді оқыту үшін академиялық лек пен 

топтарды жасақтау үшін ТБ-не жіберіледі.   

Семестр шеңберінде пәндер бойынша кредит саны 22 кредиттен аспай тіркелуі тиіс. 

Білім алушы оқудың барлық кезеңінде кем дегенде 129 кредитті игеруі тиіс. 

Пәндерге тіркелу, оқу траекторияларын, ЭПК және жеке оқу жоспарын кӛру 

университет сайтындағы http://ais.kguti.kz/ автоматтандырылған ақпараттық жүйе арқылы 

да мүмкін. 
 

11.3. Білім алушылардың білімін тексеруді ҧйымдастыру 

Білім алушылардың жетістігін бақылау келесі түрлерге бӛлінеді: 

1) 1 және 2 межелік бақылаулардың рұқсат алу рейтингілік бағаны есепке ала отырып, 

ағымдық және межелік бақылаулар;  

2) қорытынды бақылау (пән бойынша емтихан). 

Білім алушылардың үлгерімі бақылаудың барлық түрлері бойынша баллдық-рейтингті 

әріптік жүйе бойынша 1-кестеге сәйкес бағаланады. 

1-кесте  
 

Пайыздық мазмұны 
Әріптік жүйе 

бойынша бағасы 

Балдың  

сандық эквиваленті 
Дәстүрлі баға 

95-100 А 4,0 ӛте жақсы 
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90-94 А- 3,67 

85-89 В+ 3,33 

жақсы 80-84 В 3,0 

75-79 В- 2,67 

70-74 С+ 2,33 

қанағаттанарлық 

65-69 С 2,0 

60-64 С- 1,67 

55-59 Д + 1,33 

50-54 Д 1,0 

0-49 Ғ 0 қанағаттанарлықсыз 

 

Ағымдық бақылау (АБ) – оқу бағдарламасына сәйкес білім алушының білімін 

жүйелі түрде тексеру. Академиялық кезең барысында оқытушы АБ-ды аудиториялық және 

аудиториялардан тыс сабақтарда ӛткізеді. 

Ағымдық бақылауда білім алушылардың оқу жетістіктері әр орындалған тапсырма 

үлгеріміне сәйкес 100 баллдық шкаламен бағаланады (ағымды сабақтардағы жауап, үй 

тапсырмаларын тапсыру, СӚЖ, аралық бақылау) және ағымдық бақылаудың қорытынды 

нәтижесі академиялық кезең бойы алынған барлық бағалардың орташа арифметикалық 

жиынтығы есебінен анықталады. 

Бағалаудың осы тәсілі аралық және қорытынды аттестаттау кезеңінде білім 

алушылардың оқу жетістіктерін бағалауда  да қолданады. 

Сырттай оқыту бӛлімінде оқитын білім алушылардың ағымдық бақылау үлгерімі 

академиялық күнтізбеге сәйкес ӛткізілетін  оқу-емтихандық сессияға дейін және де оның 

барысында жүргізіледі.  

Сырттай оқыту бӛлімінде білім алушылар оқу-емтихандық сессияға дейін бақылау 

мен есептік-сызба жұмыстарының барлық түрлерін, курстық  жұмыстарды (жобаларды) 

сонымен қатар, пәннің оқу бағдарламасына сәйкес үй тапсырмаларының жекелеген түрлерін, 

СӚЖ, аралық бақылауды тапсырады. 

Межелік бақылау (МБ) – оқу пәнінің ірі бӛлімін (модулін) аяқтағанда білім 

алушылардың оқу жетістіктерін бақылау. 

Бір академиялық кезеңде бір оқу пәнінің шеңберінде кем дегенде екі рет жүргізіледі. 

Рейтингтік бақылауда ағымды және межелік бақылаудың бағалары есептелінеді. Межелік 

бақылауда білім алушылардың оқу жетістіктері 100 балдық шкала бойынша бағаланады. 

Межелік бақылау қорытындысы бойынша рҧқсат алу рейтінгілік баға (РР) (білімді 

бағалаудың кӛпбаллды жүйесінде үлгерімнің 50 пайызынан кем емес) аныкталады. 

РРМБ1-дің және МБ2-нің орташа есебін құрайды және келесі формула бойынша % -

бен есептелінеді: РР = (МБ1 + МБ2)/2.  

Білім алушылар сессияға рұқсат алу үшін РР 50% кем болмауы керек. 

Білім алушылардың аралық аттестаттауға (АА) (емтихандық сессия) жіберіліуі екі 

кезеңмен жүргізіледі: 

1) бірінші кезеңде факультет деканының ӛкімімен оқу ақысы, пререквизиттер 

бойынша академиялық қарызы жоқ, академиялық демалыста немесе ұзақ мерзімді емделуде 

жүрмеген білім алушылар емтихандық сессияға жіберіледі; 

2) екінші кезеңде үлгерімнің ағымдық және межелік бақылау нәтижелері бойынша 

анықталатын РР негізінде пән бойынша автоматты түрде емтиханға жіберілуге рұқсат 

беріледі. Бұл рұқсат емтихандық ведомость бойынша әр білім алушының тегінің жанына ТБ 

тиісті белгі қоюмен жүзеге асырылады. 

Пән бойынша білім алушының РРтӛмен болған жағдайда, ол осы пән бойынша 

қорытынды бақылауға (емтиханға) жіберілмейді. 

Оқу және жекеленген жоспарда қарастырылған курстық жұмысты (жобаны) 

тапсырмаған білім алушытиісті пән бойынша емтиханға жіберілмейді.  
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Факультет деканы кейбір жекелеген жағдайларда (ауырған, отбасылық жәнеқызметке 

байланысты жағдайларда) білім алушыға емтихандық сессияны жеке кесте бойынша 

тапсыруға рұқсат береді.  

Факультет деканының ұсынысына сәйкесбілім алушының ауырғаны, бала тууы, 

жақын туыстарының қайтыс болуы туралы, оның қызметтік немесе оқу іссапарын  растайтын  

құжаттар негізінде ТБ жекеленген кестені рәсімдейді. 

Аралық аттестаттау (АА) (емтихандық сессия) 

АА жазғы және қысқы сессия шеңберінде жылына екі рет жүргізіледі.  

АА оқу және жекеленген жоспарларда қарастырылған барлық пәндер бойынша 

ауызша, жазбаша емтихан немесе университеттің білім беру порталында компьютерлік тест 

түрінде жүргізіледі.  

Емтиханға келгенде білім алушының ӛзімен бірге сынақ кітапшасының болуы тиіс. 

Емтихандағы білім алушының үлгерімібілімді бағалаудың баллдық-рейтингті әріптік 

жүйесімен бағаланады. «Ӛте жақсы» (А-, А), «жақсы» (В-, В, В+), «қанағаттанарлық» (Д-, 

Д+, С-, С, С+) бағалары оқу пәнінің емтихандық ведомосына және білім алушының сынақ 

кітапшасына кредиттер санын кӛрсету арқылы жазылады. «Қанағаттанарлықсыз» (F) бағасы 

тек емтихандық ведомостқа ғана жазылады. 

Әр пән бойынша емтихан аяқталғаннан кейінбілім алушыға оның оқудағы жетістігі 

болып табылатын  қорытынды бағасы қойылады. 

Пән бойынша қорытынды бағағаРРжәне қорытынды бақылаудың бағалары кіреді. Үл-

герімнің ағымды бақылау бағасы  (РР) пән бойынша білімнің қорытынды бағасының60 %, ал 

емтихан бағасы  40 % құрайды. 

Қорытынды баға Қ келесі формула бойынша анықталады, %: К = РРх0,6 + Ех0,4.  

Егер, пән бағдарламасын толық орындағанбілім алушы, емтиханға келмеген жағдай-

да, емтихандық ведомоста оныңтегінің қатарына «келмеді» деген белгі қойылады. Келме-

гендігі дәлелді себеппен болған жағдайда факультет деканының ұсынысы негізінде ТБ осы 

білім алушыға емтихан тапсыру үшін жеке кесте белгілейді. Білім алушының дәлелді себебі 

болмаған жағдайда емтиханға келмеуі «қанағаттанарлықсыз» деген бағаға теңеледі, емтихан 

ақылы негізде қайта тапсырылады.  

Академиялық қарызды («қанағаттанарлықсыз» бағаны) жою келесі академиялық 

кезеңде немесе жазғы семестрде жүзеге асырылады. Осы жағдайдабілім алушы оқу пәніне 

жазылу рәсімін қайталайды, пәннің кредиттері бойыншаоқу ақысының құнын тӛлейді, осы 

нақты пәннің жұмыс оқу жоспарында қарастырылған оқу сабақтарының барлық түріне қаты-

сады, РР алып қорытынды бақылауды тапсырады. 
 

Қорытынды мемлекеттік аттестаттау (ҚМА) 

ҚМА мамандықтардың мемлекеттік жалпыға міндетті білім берустандарттарына сәй-

кес (МЖМБС) мемлекеттік емтихан тапсыру және дипломдық жұмысты (жобаны) қорғау 

түрінде жүргізіледі. 

ҚМА келесі реттілікпен жүзеге асырылады: 

1) 129 кредиттерді игеруді орындау; 

2) мамандықтар бойынша мемлекеттік емтихандарды тапсыру; 

3) дипломдық жұмысты (жобаны) тақырыптарын бекіту және ғылыми жетекшілерін 

тағайындау (оқу жылының басында рәсімделеді);  

4) МЖМБС талаптарына сәйкес диплом алды тәжірибесінен ӛту; 

5) дипломдық жұмысты (жобаны) қорғау. 

Мемлекеттік емтихандар, МЖМБС-ға сәйкес мамандықтардың жұмыс оқу жоспарла-

ры қарастырған мамандықтар пәндері бойынша жүргізіледі. 

Мемлекеттік емтихандарды қабылдаудымемлекеттік аттестаттау комиссиясы (МАК) 

жүзеге асырады 

Мемлекеттік емтихандарды қабылдау ауызша немесе жазбаша түрде, билеттер 

бойынша жүзеге асырылады. 
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Жақсы бағаға ӛзгерту мақсатында мемлекеттік емтихандарды қайта тапсыруға рұқсат 

етілмейді.  

Мемлекеттік емтихандар бойынша қанағаттанарлықсыз баға алған білім алушылар, 

дипломдық жұмысты (жобаны) әзірлеуге жіберілмейді және университеттен оқудан 

шығарылады. 

Қанағаттанарлықсыз баға алған білім алушылар, мемлекеттік емтиханды қайта тапсы-

руды қорытынды мемлекеттік аттестаттаудың алдағы келесі кезеңінде жүзеге асырады. 

Дипломдық жұмысты (жобаны) дайындау барысында білім алушылар диплом алды 

тәжірибеден ӛтеді. 

Диплом алды тәжірибенің мазмұны дипломдық жұмыстың (жобаның) тақырыбымен 

анықталады. Диплом алды тәжірибенің жетекшілері дипломдық жұмыстың (жобаның) же-

текшілері болып табылады. Диплом алды тәжірибе аяқталғаннан кейін оның қорытындысы 

бойынша есеп беріледі. 

Диплом алды тәжірибені ӛтіп, мемлекеттік емтиханды табысты тапсырғаннан кейін  

білім алушы дипломдық жұмысын (жобаны) қорғауға жіберіледі. 

Білім алушы аралық және қорытынды мемлекеттік аттестаттау нәтижелерімен 

келіспесе, университет сайтында ӛткізілу тәртібі кӛрсетілген апеляцияға бере алады.  

Бақылаудың барлық түрлерінен алынған бағаларды университет сайтындағы 

www://yu.edu.kz автоматтандырылған ақпараттық жүйеден кӛруге болады.  
 

11.4. Курстық жҧмыс (жоба)  

Курстық жұмыс (жоба) – білім алушының оқытушы жетекшілігімен орындайтын ӛздік 

оқу-зерттеу жұмысы. Курстық жұмысты жазу студентті ғылыми жұмысқа, сондай-ақ 

дипломдық жұмыс жазуға дайындайды. Соған байланысты студенттердің оқу процесі кезінде 

орындайтын курстық жұмыстарының тақырыптарын оқытушы дипломдық жұмыспен бірге 

бір тақырып аясында кейінгі күрделенген және ӛзара байланысты жұмыстардың бірыңғай 

жүйесін құратындай етіп таңдайды. 

Пән бойынша курстық жұмыс (жоба) мамандықтың оқу жоспары бойынша 

белгіленген мерзімде орындалады. 

Білім алушы курстық жұмыстың (жобаның) бітіргеннен кейін оқытушы орындалған 

жұмысты тексеріп, жазбаша ескертулер жасайды. Жазылған ескертпелерді ескере отырып, 

барлық жұмысын аяқтағаннан кейін білім алушы курстық жұмысын (жобасын) бағаға 

қорғайды, алған баға аралық аттестаттауға жіберілуге  рұқсат беретін баға деп есептелінеді. 
 

11.5. Жазғы семестр 

Академиялық күнтізбеге сәйкес университетте студенттердің қосымша оқу 

қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін, оқу жоспарларындағы академиялық айырмашылықты 

немесе академиялық қарызды жою үшін, игерген кредиттері ӛз ЖОО-да міндетті түрде қайта 

есепке алынатын жағдайда басқа ЖОО-да оқу пәндерін оқып-үйрену үшін, үлгерімнің 

орташа балын (GPA) кӛтеру үшін ұзақтығы кемінде 6 апта жазғы семестр (бітіруші курстан 

ӛзге курстарда) қарастырылған. 

Жазғы семестре пәндерді оқыту ақылы түрде жүргізіледі, пәндерге жазылу жазғы 

семестр басталмастан 2 апта бұрын ӛткізіледі. 
 

11.6. Пәнді қайталап оқу 

Пәнді қайта оқу ақылы түрде жүзеге асырылады: 

1) академиялық қарызы болған жағдайда (рұқсат алу рейтінгілік бағасы немесе 

қорытындыбағалаудың  бағасы «қанағаттанарлықсыз» болғанда; 

2) курс бағдарламасын толық орындаған, бірақ белгіленген кӛшірме балын жинақтай 

алмаған білім алушыға, үлгерімінің орташа балын (GPA) жоғарылату мақсатында жазғы 

семестрде ақылы негізде жекелеген пәндерді қайта оқуға мүмкіндік беріледі.  

Ол үшін білім алушы оқу пәніне қайта жазылу рәсімдерінен ӛтеді, кредит бойынша 

осы пәннің оқу ақысын тӛлейді, пәннің жұмыс оқу жоспары бойынша қарастырылған 

http://kguti.kz/
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сабақтарының барлық түрлеріне қатысады, рұқсат алу рейтінгілік баға алып, қорытынды 

бақылауды тапсырады. 

Емтиханды қайталап жақсы бағаға тапсырғанда  қорытынды баға қайта есептелінеді. 

Үлгерімінің орташа балын есептегенде оқу пәнінен алған соңғы бағалары 

есептелінеді. 
 

11.7. Қайта оқу 

Жазғы семестр кезінде ӛту балының ең аз деңгейін (GPA) жинақтай алмаған білім 

алушы курсты ақылы негізде қайталап оқу үшін жаңа келісім-шартқа отырып, қайтаоқуға 

қалады. 

Оқудың қайталау курсына қалдырылған білім алушыбұрын бекітілген ЖОЖ бойынша 

немесе жаңадан қайта жасақталған ЖОЖ бойынша білім алуына болады.  

Екі жағдайда да білім алушы ЖОЖ-дың барлық пәндерін қайтадан оқиды. 
 

11.8. Білім алушыларды ауыстыру және қайта қабылдау қағидалары 

Білім алушылардың бір мамандықтан екіншісіне ауысуға, басқа оқу орнына,  жеке оқу 

жоспарына сәйкес меңгеріп жатқан бағдарламасының бірінші академиялық кезеңін толық 

аяқтаса, оқудан шығарылғаннан кейін қайта қабылдануға мүмкіндігі бар. 

Күндізгі және кешкі оқу нысанында білім алушылардың ауыстыру және қайта 

қабылдау туралы ӛтініштерін университет ректорымен жазғы және қысқы демалыс 

кезеңінде, бірақ кезекті академиялық кезең басталғанға дейін бес жұмыс күнінен 

кешіктірмей қарастырылады. 

Сырттай оқу нысанында білім алушылардың ауыстыру және қайта қабылдау туралы 

ӛтініштерін бір ай ішінде, бірақ кезекті емтихан сессиясы басталғанға дейін бес күннен 

кешіктірмей қарастырылады. 

Білім алушыларды ауыстыру немесе қайта қабылдау кезінде олардың ӛткен 

академиялық кезеңдерде оқыған жұмыс оқу жоспарларындағы пәндердің академиялық 

айырмашылығы айқындалады. 

Жұмыс оқу жоспарларының пәндеріндегі академиялық айырмашылықты 

транскриптте немесе білім алуды аяқтамаған тұлғаларға берілетін анықтамада кӛрсетілген 

оқыған пәндерінің тізбесі, олардың бағдарламалары мен академиялық сағаттардағы немесе 

кредиттердегі кӛлемі негізінде айқындайды. 

Оқу жоспарындағы пәндер арасындағы айырмашылықты жою үшін білім алушы 

академиялық кезеңде оқу жоспарымен қарастырылған оқу сабақтарының барлық түріне 

қатысады, ағымдық және аралық бақылауды тапсырады, қорытынды бақылауға рұқсат 

алады. 

Егер академиялық айырмашылық пәндері ағымдағы академиялық кезеңнің оқу 

сабақтарының кестесіне енгізілмеген жағдайда, білім алушы оларға жазғы семестрге 

жазылады. 

Белгіленген уақытта жойылмаған жұмыс оқу жоспарындағы пәндердің 

айырмашылығы, әрі қарай академиялық қарыз ретінде есептеледі. 

Білім алушылардың бір мамандықтан екіншісіне ауысуы, келісім-шартты қайта 

рәсімдеуге сәйкес, тек қана ақылы негізде болады. 

Білім алушыны ауыстыру немесе қайта қабылдау кезінде олардың әрі қарай оқу курсы 

пререквизиттерді есепке ала отырып айқындалады.  

Меңгерілген кредиттерді қайта есептеу білім беру бағдарламаларын, меңгерілген 

пәндер тізбесінің мазмұнын, олардың кӛлемін, алынған білімді, білікті, дағдылар мен 

құзыреттерді, сондай-ақ оқыту нәтижелерін салыстыру негізінде жүргізіледі.  

Оқу пәндері бойынша меңгерілген кредиттерді қайта тапсыру кезінде қорытынды 

бақылау нысанындағы айырмашылық ескерілмейді.  

Білім беру гранты бойынша білім алатын студент білім беру грантын сақтай оырып 

басқа ЖОО-ға ауыса алады. 
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Жекелеген ЖОО-лар үшін бекітілген білім беру гранты бойынша нысаналы 

орындарға, сондай-ақ бӛлінген квота шегінде педагогикалық мамандықтарға түскен 

студенттер басқа ЖОО-ға тек ақылы негізде ғана ауыса алады. 

Магистранттар басқа ЖОО-ға тек ақылы негізде ғана ауыса алады. 

Білім алушылар қатарына қайта қабылдау ақылы негізде ғана жүзеге асырылады. 

Оқу кезеңінде пайда болған ауру нәтижесінде берілген мамандықта оқуға тыйым 

салынғаны туралы дәрігерлік-консультативтік комиссияның қорытындысы бар білім беру 

гранты бойынша білім алушы бір мамандықтан екіншісіне білім беру тапсырысы бойынша 

бос орынға ауысады.  

Білім алушыларды ауыстыру және қайта қабылдау рәсімі туралы толық ақпарат 

университет сайтында www://yu.edu.kz кӛрсетілген. 
 

11.9. Курстан курсқа ауысу тәртібі 

Оқу жылының (емтихандық сессиялардың) қорытындысы бойынша, жазғы семестр 

қорытындысын ескере отырып, ТБ білім алушының оқу үлгерімінің орташа балын (GРА) 

ағымдық оқу кезеңі бойынша кредиттердің жалпы санына қарай аралық аттестаттау 

пәндерінің балдық бағасының сандық эквиваленті мен кредиттер сомасының қатынасы 

ретінде есептейді.  

Келесі курсқа кӛшіру балының белгіленген деңгейін жинаған білім алушы келесі 

курсқа кӛшіріледі. Курс бағдарламасын толық орындаған, бірақ ӛту балының ең тӛменгі 

деңгейін жинақтай алмаған білім алушы, үлгерімінің орташа балын (GPA) жоғарылату 

мақсатында жазғы семестрде ақылы негізде жекелеген пәндерді қайта оқуға («Қазақстан 

тарихы» пәнінен басқа) және сол пәндер бойынша емтихандарды қайта тапсыруға мүмкіндігі 

бар.  

Білім алушыларды курстан курсқа кӛшіру 1 қыркҥйекке дейін жҥзеге 

асырылады. Жазғы семестр қорытындысын есептегенде оқу жылының қорытындысы 

бойынша ӛту балын жинай алмаған білім алушылар курсты қайта оқуға 

қалдырылады. 

Курсты қайта оқуға қалдырылған мемлекеттік білім гранты бойынша оқитын 

білім алушылар, оқудың келесі кезеңінде мемлекеттік білім беру грантын иелену 

қҧқығынан айрылады.  
 

11.10. Білім алушыларды университеттен шығару тәртібі 

Шығарылу келесі жағдайларда жүзеге асырылады: 

1) ЖОЖ толық орындап, дипломдық жұмысты (жобаны) қорғап, оқуды бітірген 

жағдайда; 

2) ішкі тәртіп Ережелерін бұзған жағдайда; 

3) білім беру қызметін кӛрсетуге жасалған келісім-шарттарын (тӛлем бойынша) 

орындамағанда; 

4) білім алушының жеке қалауы бойынша; 

5) басқа жоғары оқу орнына ауысқан жағдайда. 

6) жұмыстық және жеке оқу жоспарын тиісті нормативтік мерзімде орындамағаны 

үшін және қайта оқу курсына ӛтініш бермеген жағдайда.  

Басқа жоғары оқу орнына ауысқан жағдайда шығарылу туралы бұйрық, қабылдаушы 

ЖОО-нан ауысушы білім алушының жеке іс қағазына сұраныс алғаннан кейін шығарылады. 

Білім алушы КМТИУ-ден шығарылған жағдайда шығарылу себебіне тәуелсіз, 

сабақтарда болуы-болмауына, емтихандық сессияларға қатысуы-қатыспауына қарамастан, 

оның білім алушылардың тізімінде болған толық айлары ҥшін (оқу кезеңі), соның 

ішінде, шығарылған айын қоса алғанда, КМТИУ-дің шығындарын ӛтейтін болады. 
 

11.11. Ҥздік диплом алудың тәртібі 

Емтихандар мен сараланған сынақтарды А, А - «ӛте жақсы», В-, В, В+ - «жақсы» 

деген бағаға тапсырған және оқытудың барлық кезеңінде үлгерімінің орта балы 3,5-ке тең 

http://kguti.kz/
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мемлекеттік емтихан мен диплом жұмысын (жобасын) «ӛте жақсы» деген бағаға тапсырған 

білім алушыға үздік диплом (әскери даярлығы бойынша бағасын ескермегенде)  беріледі. 

Оқу кезеңінде емтихандарды қайта немесе қайталап тапсыру жағдайы болған 

студент жоғарыдағы талаптарды орындағанына қарамастан үздік диплом алу құқығынан 

айырылады. 

 

11.12. Қашықтықтан желілік білім беру технологияларын қолданумен оқыту 

Қашықтықтан желілік білім беру технологиялары (ҚБТ): 

1) сырттай оқитын; 

2) барлық білім беру деңгейлерінде мүмкіндіктері шектеулі тұлғалар, оның ішінде 

мүгедек балалар, І және ІІ топтағы мүгедектер болып табылатын; 

3) «Болашақ» стипендиаттарын қоспағанда, жоғары және жоғары оқу орнынан 

кейінгі білім деңгейінде білім алушылардың алмасу бағдарламалары бойынша мемлекет 

аумағынан тысқары шыққан; 

4) жоғары білім деңгейінде ұзақ мерзімді (4 айдан астам) шетелдік іссапардағы білім 

алушыларға қатысты қолданылады. 

ҚБТ, сондай-ақ Ш. Есенов атындағы КМТИУ-дың шетелдік әріптес жоғары оқу 

орындарымен бірлескен білім беру бағдарламаларын іске асыру кезінде қолданылады.  

ҚБТ – оқу-әдістемелік материалдармен қамтамасыз етуді, білім алушылардың 

оқытушылармен және бір-бірімен интерактивтік ӛзара іс-қимыл нысандарын, сондай-ақ 

Интернет желісін пайдалану негізінде оқу процесін әкімшілендіруді қамтитын технология. 

Сонымен қатар, білім алушы үнемі оқытушының кеңесін алу мүмкіндігіне ие. 
 

11.13. Академиялық ҧтқырлық 

Академиялық ҧтқырлық –  оқыту немесе зерттеулер жүргізу үшін белгілі бір 

академиялық кезеңге: семестрге немесе оқу жылына ӛзінің жоғары оқу орнында немесе 

оқуды жалғастыру үшін басқа жоғары оқу орнында кредиттер түрінде меңгерген білім 

беретін оқу бағдарламаларынан міндетті түрде қайта сынақ тапсыра отырып, басқа жоғары 

оқу орнына (ел ішінде немесе шетелге) білім алушыларды немесе оқытушы-зерттеушілерді 

ауыстыру. 

Университетте білім алушылар академиялық ұтқырлықтың келесі түрлерін қолдана 

алады: 

1) білім алушылардық ішкі академиялық ұтқырлығы; 

2) шетелдің ЖОО-да; 

3) біріккен қосдипломды бағдарламалар; 

4) академиялық ұтқырлықтың халықаралық ұйымдар мен қорлардың есебінен тӛле-

нетін стипендия бағдарламасы. 

Академиялық ұтқырлық бағдарламасы бойынша хабарландыру мен толық ақпарат 

университет сайтында кӛрсетіледі. 

 

12. СТИПЕНДИЯЛАР ТАҒАЙЫНДАУ ТӘРТІБІ 
 

12.1. Қазақстан Республикасының Президенті белгілеген стипендияларды 

тағайындау тәртібі 

Стипендия: 

1) білім алушылардың ғылыми-зерттеу және оқу-танымдық қызметін ынталандыруға; 

2) анағұрлым талантты және дарынды білім алушыларды қолдауға; 

3) интеллектуалды әлеуетін қалыптастыруға ықпал етуге бағытталған. 

Стипендия қүндізігі оқу нысаны бойынша оқитын 3 курстан бастап, магистранттарға 

екінші оқу жылынан бастап мемлекетттік білім беру тапсырысы бойынша және ақылы 

негізде тек «ӛте жақсы» (А, А-) оқитын білім алушыларға беріледі. 

Стипендия білім алушылардың мынадай санаттарына тағайындалады: 
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1) республикалық және халықаралық олимпиадалардың, шығармашылық 

конкурстардың, спорттық жарыстардың, фестивальдардың жеңімпаздары 

немесежаңалықавторлары; 

2) ғылыми еңбектер жинақтарында, республикалық және халықаралық ғылыми 

журналдарда жарияланымдары бар; 

3) табыстары дипломдармен, грамоталармен, сертификаттармен, куәліктермен 

расталған ғылыми-зерттеу жұмыстарымен белсенді айналысатындар; 

4) білім беру ұйымдарының қоғамдық, мәдени және спорттық ӛміріне белсене 

қатысатындар. 

Стипендия бір академиялық кезеңге тағайындалады. 

Стипендия бір тұлғаға бірнеше рет тағайындалуы мүмкін. 

Стипендияларды тағайындау кезінде үміткерлерді іріктеу осы Ереженің 2 және 3 

тармақтарында жазылған ӛлшемдер тәртібінде жүзеге асырылады. Тең жағдайда басымдық: 

1) жетім және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларға; 

2) бала жасынан мүгедектерге, мүгедек балаларға беріледі. 
 

12.2. Атаулы стипендияларды тағайындау тәртібі  

Ғылым, техника және мәдениеттің кӛрнекті қайраткерлері атындағы стипендиялар 

әдетте жоғары курста үздік оқитін студенттерге КМТИУ ғылыми кеңесінің шешімі негізінде 

тағайындалады. 
 

12.3. Мемлекеттік стипендияларды тағайындау тәртібі  

Мемлекеттік стипендия мемлекеттік білім беру грант иегерлеріне, олар аралық 

аттестаттау қорытындысы (емтихандық сессия) бойынша барлық емтихандарды «А», «А-», 

«В+», «В», «В-» бағаларға тапсырған жағдайда тӛленеді. 

Стипендия ай сайын емтихандық сессиядан кейінгі айдың алғашқы күндерінде келесі 

емтихандық сессия басталғанға дейін тағайындалады.  
 

12.4. Босаған мемлекеттік білім гранттарын беру тәртібі  

Ақылы негізде оқитын білім алушылар, оқу үдерісі барысында босаған білім 

гранттарынбӛлу бойынша ӛткізілетін конкурсқа құжаттарын тапсыруға мүмкіндіктері бар. 

Жоғары білім алу барысында босаған білім гранттарын бӛлу бойынша қысқы және 

жазғы каникул кезенінде босаған вакантты орындарға сәйкес ӛткізілетін конкурс келесі 

тәртіппен жүзеге асырылады: 

1) білім алушы босаған білім грантын алу үшін КМТИУ Ректорының атына ӛтініш 

жазады; 

2) ӛтініш сәйкесдеканаттарда оқу үлгеріміне байланысты конкурс негізінде 

қарастырылып КМТИУ-дың ғылыми кеңесіне жіберіледі;  

3) КМТИУ-дың ғылыми кеңесі ӛтініштерді конкурс негізінде қарастырып, жоғары 

орташа үлгерімібалдары бар білім алушыларды босаған білім гранттарына ауыстыру жӛнінде 

шешімді 5 тамызға және 15 қаңтарға дейін білім саласындағы белгіленген органдарға шешім 

қабылдау үшін жібереді. 

Білім алушының ӛтінішіне қосымша ғылыми кеңестің шешімімен бірге сынақ 

кітапшасының немесе транскрипттің кӛшірмесі, жеке тұлғасын растайтын құжаттың 

кӛшірмесі және ЖОО-нан шығарылған білім алушының  білім грантының иеленуші куәлігі 

(түпнұсқа) жіберіледі; 

4) білім саласындағы органдар тапсырылған құжаттарды мамандық бойынша, түскен 

уақытына байланысты оқу мезгілі мен түріне сәйкес қарастырып,болымды 

шешімқабылданған жағдайда білім гранттарын тағайындаутуралы бұйрық шығарады; 

5) бұйрыққа сәйкес, білім саласындағы органдар білім грантының куәлігін толтырады; 

6) білім грантының куәлігіне сәйкес КМТИУ білім гранты негізінде білім алу туралы 

бұйрық шығарады. 

Қҧжаттар тек босаған білім гранттары бар мамандықтар бойынша ҧсынылады. 
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Босаған білім гранттарын алуғаүміткерлердің құжаттары ағымды жылдың 10 

қаңтары мен 10 шілдесіне дейін ұсынылады, кӛрсетілген уақыттан соң берілген 

ӛтініштер қарастырылмайды.  

 

13. АКАДЕМИЯЛЫҚ ДЕМАЛЫС БЕРУ ТӘРТІБІ 
 

Академиялық демалыс – Ш. Есенова атындағы КМТИУ білім алушыларының 

(студенттер, магистранттар, доктаранттар) оқу ақысы бойынша қарызы болмаған 

жағдайда, келесі негіздерде ӛз оқуын уақытша тоқтата тұратын кезең: 

1) сырқаты бойынша ұзақтығы 6 айдан 12 айға дейін амбулаториялық-емханалық 

ұйым жанындағы дәрігерлік-консультациялық комиссияның (бұдан әрі - ДКК) 

қорытындысы;  

2) ұзақтығы 36 айдан аспайтын туберкулезбен ауырған жағдайда туберкулезге қарсы 

медициналық ұйымның Орталықтандырылған дәрігерлік-консультациялық комиссияның 

(бұдан әрі - ОДКК) қорытындысы; 

3) ұзақтығы 12 айдан аспайтын әскери қызметке шақыру туралы қағаз; 

4) бала күтіміне байланысты баланың үш жасқа толғанға дейінгі мерзімге дейін 

академиялық демалыс беру үшін босануы (ұл немесе қыз бала асырап алу) туралы құжат.  

Мемлекеттік білім тапсырысы негізінде білім алатын тұлғаға академиялық демалыс 

бергенде, оның мемлекеттік білім тапсырысы негізінде білім алу құқығы сақталады және 

оқуын қаржыландыру академиялық демалыс алу кезеңінде тоқтатылады да, ол аяқталғаннан 

кейін қайта басталады (дәрігерлік-кеңес беру комиссиясының қорытындысы негізінде 

академиялық демалыстағы грант иегерлеріне белгіленген тәртіпте тӛлеу қарастырылған 

шығындарды қаржыландырудан басқасы). 

Ақылы негізде оқитын білім алушыларға академиялық демалыс берілген кезде, 

академиялық демалыс кезеңінде олардың оқу ақысын тӛлеуі тоқтатылады. 

Академиялық демалыс беру тәртібі, мерзімі мен рәсімі туралы толық ақпарат 

университет сайтында www://yu.edu.kz кӛрсетілген. 

 

14. КІТАПХАНАНЫ ПАЙДАЛАНУ ТӘРТІБІ 
 

14.1. Кітапханаға жазылу тәртібі 

Кітапханаға жазылу ТБ-дан берілген білім алушылардың тізіміне сәйкес жүргізіледі. 

Кітапхананы пайдалануға құқық беретін құжат ретінде білім алушының студенттік 

билеті мен сынақ кітапшасы болып табылады. 

Оқырмандарға кітап беру және қайтару есебін жүргізү үшін оқырман формуляры 

толтырылады. Оқырмандар жыл сайын бұрын алған әдебиеттерді тапсыруға немесе оның 

қолдану мерзімін ұзартуға міндетті.  

Ауысу, оқудан шығу және оқу мерзімін тәмамдау барысында оқырмандар ӛту парағын 

толтыруы тиіс. 
 

14.2. Абонементті қолдану тәртібі 

Абонементке келген оқырмандар басылымдарға тапсырыс беру және алу үшін білім 

алушының билетін кӛрсетуге міндетті. 

Әдебиеттерге тапсырыс беру кітапханада белгіленген ережелерге сәйкес оқырман 

толтырған талаптар парағы бойынша жүзеге асырылады. 

Алынған басылымның әр данасы үшін оқырман формулярға қолын қойып растайды. 

Оқырман кітапты қайтарғанда, кітапханашы білім алушының қатысуымен оқырман 

формулярына ӛзінің аты-жӛнін, қызметін және тапсырған кітапты қабылдаған күнін жазады. 

Абонементте әдебиет келесі мерзімдерге беріледі: 

1) оқу және әдістемелік әдебиеттерді белгіленген мерзімде міндетті қайта тіркеуден 

ӛткізу арқылы тиісті пәндерді оқу мерзіміне беріледі; 

2) ғылыми әдебиетттер, кітаптың берілу саны үшке дейін, 30 күнге беріледі; 

3) кӛркем әдебиеттер, кітаптың берілу саны беске дейін, 30 күнге беріледі. 

http://kguti.kz/
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Әдебиетті пайдалану мерзімі, егер оқырмандар жағынан сұраныс болмаған жағдайда, 

ұзартылуы мүмкін.  

Сырттай бӛлімінде білім алушылар сессия аралық кезеңде қажетті кітаптармен 

қамтамасыз етіледі. 

Абонементтен топта жүргізілетін сабақтар үшін әдебиеттер кітапхана директорының 

атына жазылған қызметтік хат бойынша беріледі және оқытушыдан қолхат алу арқылы 

тіркеу журналына рәсімделеді.  

Топтық сабақтарға алынған әдебиеттер үшін жауапкершілік оқытушыға жүктеледі. 
 

14.3. Оқу залын пайдалану тәртібі 

Оқу залына білім алушы кіргенде, басылымға тапсырыс беру және алу үшін оқырман 

билетін кӛрсетуге міндетті. 

Әдебиеттерге тапсырыс, кітапханада белгіленген ережелерге сәйкес, білім алушы 

толтырған оқырман талаптары парақшасы бойынша жүзеге асырылады. 

Энциклопедиялар, анықтамалықтар, ағымды басылымдар, сирек және бағалы кітаптар 

тек қана оқу залында пайдалануға беріледі. 

Оқу залына берілетін басылымдар санына шектеу қойылмайды. 

Оқу залына жеке ӛзінің және кітапхана кітаптары, журналдар, газеттер, 

басылымдардан алынған кесінділер және басқа да баспа материалдарын әкелуге тиым 

салынады.  

Оқу залынан әдебиеттерді шығаруға қатаң тиым салынады. Бұл талапты бұзған 

жағдайда оқырмандар оқу залын пайдалану құқығынан 1 ай мерзімге дейін шеттетіледі. 

Кітапханада студенттердің ӛзіндік жұмысына арналған топтық жұмыс залы бар. 

 

15. СТУДЕНТТЕР ЖАТАҚХАНАСЫНДА ТҦРУ ТӘРТІБІ 
 

15.1. Жалпы қағидалар 

1. Ережелер басқа қаладан келген білім алушыларды (студенттерді, магистранттарды, 

докторанттарды) Ш. Есенов атындағы Каспий мемлекеттік технологиялар және инжиниринг 

университетінің (әрі қарай – КМТИУ немесе университет) жатақханаларына орналастыру 

және одан шығару, сонымен бірге, тұру ақысын тӛлеу тәртібін анықтайды. 

2. Университеттің жатақханаларындағы орындар оқу үдерісінің кестесіне сәйкес бір 

оқу жылына беріледі. 

3. Жатақханаларда тұру құқығына ие болған білім алушылар берілген бӛлмеде 

университеттегі оқуы аяқталғанға дейін тұра алады. 

4. Білім алушылардың берілген бӛлмеден басқа бӛлмеге ӛз еркімен ауысуына 

факультет деканының жазбаша рұқсатынсыз тыйым салынады. 
 

15.2. Жатақханалардағы орындарды бӛлу тәртібі 

1. Жатақханалардағы орындарды арнайы құрылған комиссия конкурстық негізде 

бӛледі. 

2. Жатақханалардағы орындарды бӛлу жӛніндегі конкурстық комиссияның (бұдан әрі 

– конкурстық комиссия) сандық және жеке құрамын, сондай-ақ оның ӛкілеттік мерзімдерін 

университет ректоры айқындайды. 

3. Конкурстық комиссия мынадай құрамда құрылады:  

1) тәрбие және әлеуметтік жұмыс жӛніндегі проректор – комиссия тӛрағасы; 

2) кәсiподақтың факультеттердегі ӛкілдері; 

3) факультеттердегі студенттік парламент ӛкілдері; 

4) тиісті факультет  декандары; 

5) тәрбие, әлеуметтік жұмыс және жастар шығармашылығы бӛлімінің басшысы; 

4. Конкурстық комиссия жұмысының негізгі міндеттері:  

1)  конкурстық комиссия отырысының кестесін анықтау;  
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2) ӛтініштерді әділдікпен және ашық түрде қарау, сондай-ақ олардың қорытындылары 

бойынша білім алушылардың құқықтары мен мүдделеріне қысым жасамайтын шешімдер 

қабылдау;  

3) конкурстық комиссия отырыстарының қорытындылары бойынша шешімдер 

шығару болып табылады. 

5. Конкурстық комиссия жатақханалардағы орындарды білім алушының жазбаша 

ӛтініші негізінде бӛледі. 

6. Қазақстан Республикасы Әділет министрінің 2015 жылғы 28 сәуірдегі № 246 

бұйрығымен бекітілген «Жылжымайтын мүліктің болмауы (болуы) туралы анықтама беру» 

мемлекеттік кӛрсетілетін қызмет стандартына сәйкес Ақтау қаласында жеке меншігінде 

тұрғын үй бірлігі (пәтер, үй) жоқ анықтама ұсынған жағдайда жатақханалардағы орындар 

тұрғын жайға айрықша мұқтаж білім алушылар арасында бӛлінеді. 

7. Конкурстық комиссия жатақханалардағы орындарды бӛлуді негіздемелер мен 

кезектілікті ескере отырып, мынадай басымдылықпен жүзеге асырады: 

1) мүгедектер қатарынан мүмкіндігі шектеулі адамдар; бала кезден мүгедектер; І және 

ІІ топтағы мүгедектер; мүгедек балалар; жетім балалар және ата-аналарының 

қамқорлығынсыз қалған балалар; ата-анасының екеуінде де немесе ата-анасының бірінде 

мүгедектігі барлар; 

2) кәмелеттік жасқа жеткен сәтте ата-аналарының қамқорлығынсыз қалған адамдар;  

3) ата-аналары жеңілдіктер мен кепілдіктер бойынша Ұлы Отан соғысына 

қатысушыларға және мүгедектерге теңестірілгендер;  

4) ауыл жастары қатарынан шыққан, ауылдың әлеуметтік-экономикалық дамуын 

айқындайтын мамандықтарға оқуға түскен адамдар;  

5)  Қазақстан Республикасының азаматтары болып табылмайтын оралмандар;  

6) бірінші курсқа қабылданған «Алтын белгі» иегерелері болып табылатын білім 

алушылар; 

7) Президенттік, халықаралық және республикалық олимпиада және (немесе) конкурс 

жеңімпазының сертификатын иеленген білім алушылар; 

8) оқу орнын үздік бітіргенін растайтын білім туралы құжаты бар (куәліктер, аттестат, 

диплом) білім алушылар; 

9) Ұлттық бірыңғай тестілеу немесе Кешенді тестілеу қортындылары, университет 

ӛткізген қабылдау емтихандары немесе тестілеу түрінде пәндер қорытындылары бойынша 

жоғары балл жинаған мемлекеттік білім беру гранты бойынша оқуға қабылданған бірінші 

курс білім алушылары. 

Ұлттық бірыңғай тестілеу немесе Кешенді тестілеу қортындылары, университет 

ӛткізген пән бойынша немесе тестілеу түріндегі қабылдау емтихандары пәндер 

қорытындылары бойынша тең балл жинаған кезде Конкурстық комиссия Қазақстан 

Республикасы 2008 жылғы 25 қаңтардағы № 64 қаулысымен бекітілген Мемлекеттік білім 

беру мекемелерінің мемлекеттік атаулы әлеуметтік кӛмек алуға құқығы бар отбасылардан, 

сондай-ақ мемлекеттік атаулы әлеуметтік кӛмек алмайтын, жан басына шаққандағы табысы 

ең тӛменгі күнкӛріс деңгейінің шамасынан тӛмен отбасылардан шыққан білім алушылары 

мен тәрбиеленушілеріне және жетім балаларға, ата-анасының қамқорлығынсыз қалып, 

отбасыларда тұратын балаларға, тӛтенше жағдайлардың салдарынан шұғыл жәрдемді талап 

ететін отбасылардан шыққан балаларға және ӛзге де санаттағы білім алушылар мен 

тәрбиеленушілерге қаржылай және материалдық кӛмек кӛрсетуге бӛлінетін қаражатты 

қалыптастыру, жұмсау бағыты мен оларды есепке алу қағидаларына сәйкес ӛтініш иесінің 

(отбасының) жергілікті атқарушы органдар ұсынатын мемлекеттік атаулы әлеуметтік кӛмек 

алушыларға тиесілілігін растайтын анықтама ұсынған жағдайда, білім алушының 

материалдық жағдайын ескереді. 

10) оқу, ғылыми және қоғамдық жұмыстарда жоғары нәтижелерге жеткен жоғарғы 

курс студенттері қатарындағы білім алушылар; 

8. Білім алушылар қатарындағы шетелдік азаматтар жатақханалардағы орындармен 

халықаралық және үкіметаралық шарттарға сәйкес қамтамасыз етіледі; 
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9. Конкурстық комиссия ӛтініштерді қарау қорытындылары бойынша жатақханадан 

орын беру туралы шешім қабылдайды. 

10. Конкурстық комиссия білім алушының күтпеген отбасылық, материалдық және 

басқа жағдаяттар себептерінен тұрғын жайға мұқтаждығы туындағанда жатақханадан орын 

беру туралы, сондай-ақ негізделген ұсыныс бойынша бір күн ішінде жатақханадан шығару 

туралы келесідей жағдайларда шешім қабылдайды: 

1) жатақханада тұру ережелерін сақтамағанда; 

2) Университеттің iшкi тәртiп ережелерiн бұзғанда; 

3) жатақханада тұру ақысының тӛлем мерзiмдерін бұзғанда; 

4) заңға қайшы әрекет немесе адамгершiлiкке жат мiнез-құлық жасағанда; 

5) университет жарғысын сақтамағанда. 
 

15.3. Білім алушыларға жатақханадан орын беру тәртібі 

1. Білім алушы тиісті факультет деканатына жатақхана алу үшін қажетті келесі 

құжаттарды тапсырады: 

1) жатақханадан орын беру туралы ӛтініш; 

2) жеке басын куәландыратын құжаттың кӛшірмесі; 

3) Ақтау қаласында жеке меншігінде тұрғын үй бірлігі (пәтер, үй) болмауы (болуы) 

туралы анықтама;  

4) ата-анасының біреуі немесе ата-аналары қайтыс болған жағдайда, әлде жетім 

балалар үйінен анықтама (бар болған жағдайда); 

5) оралман куәлігінің кӛшірмесі (бар болған жағдайда); 

6) отбасында 4 және одан да кӛп бала болған жағдайда, кӛп балалы отбасы туралы 

анықтама (кӛп балалы отбасының балалары үшін); 

7) мүгедек екендігін растау туралы анықтама (бар болған жағдайда). 

2. Факультет деканы: 

1) ӛтінішті арнайы журналда тіркейді және құжаттарды қабылдағаны туралы қолхатты 

береді – 15 минут ішінде; 

2) құжаттарды сол күннің ішінде конкурстық комиссияға жібереді. 

3. Конкурстық комиссия құжаттарды 2 (екі) жұмыс күнінің ішінде қарап, шешім 

қабылдаған соң тиісті факультет деканатына конкурстық комиссия тӛрағасының қолы 

қойылған факультетке бӛлінген жатақханадан орын берілгені туралы тізіммен қоса жібереді.  

4. Факультет деканы жатақханада тұру үшін жасалған тізім негізінде: 

1) университет ректорына жатақханада тұру туралы келісім-шартты қоса тіркеп, білім 

алушыларды жатақханаға орналастыру туралы бұйрық енгізеді – құжаттарды конкурстық 

комиссиядан алған күні; 

2)  бұйрыққа қол қойылғаннан кейін білім алушыға жатақханадан орын берілгені 

туралы жолдаманы және белгіленген үлгідегі рұқсат қағазын  – 1 (бір) күннің ішінде береді.   

5. Білім алушы жатақханаға орналасарда жатақхана меңгерушісіне келесі құжаттарды 

тапсырады: 

1) жатақханадан орын берілгені туралы жолдама; 

2) жатақханада тұру ақысы тӛленгені туралы түбіртектің кӛшірмесі. 

6. Жатақхана меңгерушісі сол күннің ішінде: 

1) білім алушыны жолдамада кӛрсетілген бӛлмеге орналастырады  және қажетті 

құрал-жабдықтарды береді; 

2) бӛлмені және құрал-жабдықтарды қабылдау-ӛткізу актісін жасайды. 
 

15.4. Жатақханада тҧру ақысын тӛлеу және оның дҥние-мҥлкіне келтірілген 

залалдың ӛтеу тәртібі 

1. Жатақханада тұру ақысын тӛлеу ағымдағы оқу жылына бекiтiлген тарифтер 

негізінде келесі тәртіппен жүзеге асырылады: 

1) жатақханада тұруға келісім-шарт жасақталған күні – бір мәрте: ағымдағы оқу 

семестрінің аяқталуына дейінгі мерзімге (1 ақпанға дейін – жатақханаға күзгі семестрде 
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орналасқан жағдайда немесе 1 шілдеге дейін – жатақханаға кӛктемгі семестрде орналасқан 

жағдайда); 

2) 1 ақпанға дейін – бір мәрте: кӛктемгі семестрдің 5 (бес) айы үшін (ақпан-маусым 

кезеңі үшін – жатақханаға күзгі семестрде орналасқан жағдайда); 

3)  каникул кездерінде  (шілде-тамыз) – рұқсат етілген кезеңге бір мәрте. 

2. Жатақханада тұру ақысын толық оқу жылына тӛлеуге болады (10 айға – қыркүйек-

шілде кезеңі үшін). 

3. Білім алушы жатақханада тұру ақысын бір айдан астам тӛлемеген жағдайда 

жатақханадан шығарылуға жатады. 

4. Білім алушыға берілген бӛлмені және дүние-мүлікті сақтау жӛнінде толық 

материалдық жауапкершiлiк жүктеледі. 

5. Білім алушы берілген дүние-мүлікті қасақана немесе байқаусызда бүлдірген немесе 

жойған кезде, инженерлiк коммуникацияларды саптан шығарған жағдайда мүлікті толық 

қалпына келтіреді немесе ақшалай орнын толтырады. 

6. Білім алушы жатақхана дүние-мүлкіне келтірілген залалдың орнын жатақхана 

меңгерушiсі енгізген және факультет деканы мен жатақхананың кеңес мүшелерінің мақұлдау 

қолы қойылған, қаржы-шаруашылық қызмет жӛніндегі проректор бекіткен акт негізінде 

толтырады. 

7. Университеттің дүние-мүлкіне келтірілген залалды ӛтеу барысын бақылауды 

жатақхана меңгерушісі мен факультеттiң деканы жүзеге асырады. 
 

15.5. Білім алушыларды жатақханадан шығару шарттары 

1. Жатақханада тұратындар келесі жағдайларда жатақханадан бір күн iшiнде 

шығарылуы тиіс: 

1) жатақханада тұрудың мерзiмi аяқталғанда; 

2) оқудан шығарылған кезде. 

2. Білім алушы жатақханада тұру туралы келісім-шартты факультет деканына 1 ай 

бұрын жатақханадан шығу туралы ӛтініш жазу арқылы мерзімінен бұрын бұза алады, бұл 

жағдайда: 

1) факультет деканы білім алушының арызын тіркеп, 1 (бір) жұмыс күні ішінде 

ректорға білім алушыны жатақханадан шығару туралы бұйрық енгізеді; 

2) жатақхана меңгерушісі ректордың қолы қойылған бұйрықты алғаннан кейін 1 (бір) 

күн ішінде бӛлмені және құрал-жабдықтарды қабылдау-ӛткізу актісін жасайды.  

3. Білім алушы жатақханадан ӛз еркімен шыққан жағдайда қалған толық айларға 

тӛленген ақша қаражаты тиісті ӛтініш негізінде қайтарылып беріледі. 

4. Білім алушы жатақханадан сабақ үлгермеушілігі, оқу тәртібін бұзғаны және 

адамгершiлiкке жат терiс қылықтар кӛрсеткені үшін шығарылған жағдайда жатақханада тұру 

тӛлемінің қалдығы қайтарылмайды.      

5. Жатақханадан шығару туралы бұйрықты факультет деканы жатақхана 

меңгерушiсiнің және жатақхананың студенттік кеңесі мүшелерiнiң ұсынысы (осы 

Ережелерде қарастырылған жағдайларда), сондай-ақ оқудан шығару туралы бұйрық 

негiзінде енгізеді.  

6. Білім алушы сырқаттануы немесе басқа орынды себептермен тұрақты тұру орнына 

бекітілген мерзiмде қайтуы мүмкiн болмаса, жатақханадағы орынды босатуға берілген 

мерзiм ректордың факультет деканының ұсынысы бойынша шығарылған бұйрығымен жетi 

күннен артық емес уақытқа ұзартылуы мүмкiн. Бұл жағдайда білім алушы тұрған күндері 

үшін тәуліктік тарифтер бойынша ақы тӛлеуі тиіс.   

7. Тәртіп бұзғаны үшін жатақханадан шығарылған білім алушы барлық қалған оқу 

мерзімінде жатақханада тұру құқығынан айрылады. 

8. Білім алушылар жатақханада тұру мерзімі аяқталған кезде ағымды жӛндеу 

жұмыстарын жасап, жатақхана меңгерушісіне мүлік пен бӛлмені лайықты түрде тапсыруға 

міндетті. 
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15.6. Студенттер жатақханасында тҧратын білім алушыны аттестаттау 

1. Жатақханада тұратын білім алушы оқу жылы аяқталғанда аттестаттаудан ӛткізіледі, 

оның мақсаты: 

1) білім алушының келісім-шарт міндеттерін орындауын бақылауды күшейту; 

2) тұрғындардың жатақхананың жай-күйі үшін жауапкершілігін арттыру;  

3)  білім алушының келесі оқу жылына жатақханада тұру құқығын растау. 

2. Аттестаттауды ӛткізу алдында факультет деканы, жатақхананың меңгерушісі, 

студенттік кеңес мүшелері мен қабаттар старосталары білім алушының аттестаттау картасын 

толтырады.  

3. Аттестаттау картасы келесі сипаттамаларды қамтиды:   

1) білім алушының келісім-шарт міндеттерін, жатақханада тұру ережелерін, ӛрт  

қауіпсіздігін мен ішкі тәртіпті сақтауы;   

2) жатақхананың, факультеттің және университеттің қоғамдық ӛміріне қатысуы; 

3) тұратын бӛлме мен, жалпы пайдалану орындарын (дәліздер, әжетхана, жуынатын 

және тұрмыс бӛлмелері) тазалықта және ретте ұстауы; 

4) жатақханадағы ӛзіне-ӛзі қызмет ету жұмыстарының (жатақханадағы кезекшілік, 

бӛлме-жайларды санитарлық жинауларға қатысу, жатақхана аумағын тазалықта ұстау, 

сенбіліктерге қатысу) барлық түрлеріне қатысуы; 

5) жатақхана мүлкінің сақталуын қамтамасыз етуі. 

4. Білім алушының аттестаттаудан ӛтуі үшін қажетті ең тӛмен балл - 30, осы 

деңгейден тӛмен балл алған білім алушы жатақханада тұру құқығынан айырылады. 

5. Аттестаттау қорытындылары конкурстық комиссияның отырысында 

тұжырымдалады, онда білім алушының келесi оқу жылында жатақханада тұру құқығын 

ұзарту немесе одан айыру туралы шешім қабылданады. 

 

16. СТУДЕНТТІК ӚЗІН-ӚЗІ БАСҚАРУ 
 

Әкімшілік пен білім алушылардың байланысын қамтамасыз ету үшін, әр білім 

алушының жауапкершілігін арттыру үшін университетте студенттік парламент (әрі қарай - 

СП) қызмет істейді. СП қалыпты жұмыс істеуі үшін замануи компьютерлік техника және 

Интернет желісімен жабдықталған жеке орын-жай берілген. 

СП мүшелері, студенттер жатақханасына орналастыру, білім алушылардың ақылы 

бӛлімнен мемлекеттік білім беру гранттарына ауыстыру, атаулы стипендиялар тағайындау 

мәселелерін қарастыруға ат салысады. 

Университетте күндіз оқитын кез келген студент СП мүшесі бола алады. 

Университеттің СП тӛрағасы жыл сайын СП мүшелерінің жалпы жиналысында ұсынылған 

кандидатуралардың ішінен дауысқа салу жолымен сайланады 

СП-ның жүйелі әрі сапалы жұмысын ұйымдастыру мақсатында оның негізгі қызметі 

келесі бағыттарға топтастырылған: 

1)  оқу-ғылыми жұмыс бойынша; 

2)  Тәрбие және әлеуметтік жұмыс бойынша; 

3) ақпараттық жұмыс бойынша. 

Студенттер жатақханасының кеңесі университетте білім алушылардың тұрмыс 

жағдайы мен жатақханада тұру тәртібін қадағалушы және бос уақыттарын тиімді 

ұйымдастыруға ат салысатын студенттердің ӛзін-ӛзі басқару ұйымы. 

 

17. АУДИТОРИЯДАН ТЫС ЖҦМЫСТАР 
 

Университетте білім алушыларды әлеуметтік қорғауды жетілдіру және де оны әрі 

қарай дамытуға арналып жасалған Әлеуметтік қоржын жұмыс істейді: 

1) білім алушылардың әлеуметтік жағдайларын жақсарту; 

2) білім алушылардың салауатты ӛмір сүруін насихаттау, олардың бос уақытын тиімді 

ұйымдастыру; 
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3) білім алушылардың оқу, ғылыми-зерттеу, спорттық және университеттің қоғамдық 

ӛміріне қатысуын ынталандыру. 

Әлеуметтік қоржынға сай білім алушыларға оқу ақысы бойынша жеңілдіктер, 

материалдық кӛмектер және оқудағы, спорттағы, ғылыми-зерттеу, қоғамдық жұмыстарда 

жоғары жетістіктер  үшін ынталандырулар  қарастырылған. 

Университетте салауатты ӛмір салтын ұстану мен студенттік спортты дамыту 

мақсатында спорттық-сауықтыру кешені қызмет атқарады, онда бассейн, тренажер залдары, 

бокс, күрес, ауыр атлетика және гимнастика залдары, сонымен қатар баскетбол, волейбол 

сияқты спорт ойындарына арналған алаңдар қарастырылған. 

Студенттердің шағармашылық  қабілетінің дамуына, олардың творчествалық 

шығармашылыққа жаппай қатысуын қамтамасыз ету үшін  университетте келесі 

шығармашылық үйірмелер жұмыс атқарады: 

1) «Жас ӛрен»  домбырашылар үйірмесі; 

2) «Жас ӛркен» студенттік театры; 

3) «Маңғыстау» вокал үйірмесі; 

4) «Керуен» би үйірмесі; 

5) «Универ» вокалды-аспаптар ансамблі. 

Білім алушылардың бос уақытын тиімді ұйымдастыру үшін университет 

факультеттерінде әртүрлі қызығушылығы бойынша клубтарының жұмыстары 

ұйымдастырылған.  

Университеттің барлық оқу ғимараттарында асханалар мен буфеттер жұмыс жасайды. 

Университет бас ғимаратының Г0103 бӛлмесінде орналасқан медициналық жай білім 

алушыларға дәрігерге дейінгі алғашқы медициналық кӛмек кӛрсетуді қамтамасыз етеді. 

Ш. Есенов атындағы КМТИУ-да университет басшылығымен үздіксіз кері байланыс 

жұмыс істейді. Білім алушылар мен олардың ата-аналары, ӛз ӛтініштеріне, шағымдарына 

және ӛтініш хаттарына құрылымдық бӛлімшелердің басшыларынан, факультет 

декандарынан, университеттің проректорларынан жауап сұрақтар қанағаттандырылмаған 

жағдайда, ректордың блогына университеттің сайтына жіберуге мүмкіндіктері бар. 

Студенттік ұйымдар, клубтар мен секциялар, іс-шаралар және соңғы  жаңалықтар 

туралы толық ақпарат университет сайтында www://yu.edu.kz кӛрсетіледі. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ескерту: 

Анықтамалық-жолсілтегіште кӛрсетілген барлық ақпарат білім алушы 

ақпараттандыру мақсатында жасалған, сонымен қатар университет осы құжаттың 

ережелеріне жеке ескертусіз ӛзгерістер енгізу құқығына ие болады, білім алушылардың 

енгізілген ӛзгерістер туралы хабардар болуына бар күшін жұмсайды. 

 

http://kguti.kz/

