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Усы Қолланба Наўайы мәмлекетлик кәншилик институты Нӛкис 

филиалының қурамы, басқарыў системасы, қәнийгеликлери, билим алып 

атырған жаслардың бәркамал инсан болып жетилисиўи ушын зәрүр болған 

жоқары инсаныйлық пазыйлетлер, студентлердиң жүрис-турысы 

қағыйдалары, сәлемлесиў әдеби, сӛйлесиў ҳәм кийиниў мәдениятына тийисли 

мағлыўматлар берилген. Бул мағлыўматлар жасларда студентлик дәўиринде 

кӛнликпе қәлиплестириўге жақыннан жәрдем береди, деп ойлаймыз. 

Қолланба 1-курс студентлериниң жоқары оқыў орнына Бийимлесиўи 

ҳәм жоқары оқыў орны системасы ҳаққында мағлыўматларға ийе болыўы 

ушын улыўма түсиник ҳәм кӛнликпе бериў менен бир қатарда олардың 

билим алыўынада жәрдем береди. Сонлықтанда оннан барлық студентлер 

пайдаланыўлары мүмкинлиги усыныс етилген.  
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Халқымыз келешеги қандай болыўы  

перзентлеримизге, бүгин қандай  

тәлим-тәрбия алыўларына байланыслы! 

ШАВКАТ МИРЗИЁЕВ  

 

 

СӚЗ БАСЫ 

 

Әзиз жаслар! Сиз ӛзиңиздиң физикалық ва руўхый күш-қүдиретиңиз жасларға сай 

шадлық пенен гүллеп жаснаған әжайып бир дәўирге, үлкен ҳәм қыйын, лекин инсаният 

жаратқан кӛплеген билим шоққыларын ийелеўге жетелейтуғын мақтанышлы жолға қәдем 

қоймақтасыз. 

Сизиң ӛмириңизде жүз берип атырған усындай тарийхый ўақыя Ӛзбекстан 

Республикасы Ғәрезсизлиги байрамы белгиленип атырған күнлерине туўры келмекте. Бул 

тосаттан емес: әйне усы жас ғәрезсиз мәмлекетимиз сизге ҳәзирги заман 

цивилизациясының ең жоқары жетискенликлерин ийелеп алыў, ӛз халқыңыз руўхый 

байлықлары ҳәм барлық дәстүрлерин үйренип алыў имканиятын жаратып береди. Сиз 

усындай ғамхорлықлардың қәдирине жетиў ҳәм Сизге билдирген исенимди ақлаўға 

ҳәрекет етиң. 

Ҳәр қандай узақ жол биринши қәдемди қойыўдан басланады. Ҳәр қандай мийўели 

терек ӛз шақалары ҳәм жапырақларын шығарыўға қанша бәлентке кӛтерип жоқарылатса, 

оның тамырыда жер астына соншели терең кирип, беккемленип барады. 

Сизиң илим-пән жолындағы биринши қәдемиңиз, жаслық оты жанып турғандай 

күш-ғайратыңыз дереги — бул ӛз мәмлекетиңиздиң ӛтмиши, ҳәзирги күни ҳәм келешеги 

болып есапланады. 

Ғәрезсизлик жыллары елимиз тарийхында мақтанышлы ҳәм жүдә жуўапкерли 

дәўирди ӛз ишине алады. Ҳәр биримиздиң ӛмиримизде, мәмлекет тәғдиринде әҳмийетли 

ҳәм кескин ӛзгерислер жүз берди. Турмыс тәризимиз ӛзгерип бармақта. Ӛзлигимизди 

аңлап, елимизде ҳәм жеке турмысымызда жүз берип атырған жаңаланыўлар барысын 

туўры анализлейтуғын болдық. Миллий идеямыз бизиң ийманымыз шәртлерине айланып, 

қарамлық ҳәм қарамлық кейпиятынан азат бола баслады. Келешек тәғдиримиз ӛзимизге 

байланыслы екенлигине исеним билдирип атырмыз. 

Жаслар – журт қанаты, мәмлекет таянышы. Бәркамал әўладқа итибар келешекке 

қойылған беккем исеним. Соны умытпаўымыз керек, жоқары мәнәўиятлы, руўхыяты 

күшли, ийманы беккем жаслар сыртқы тәсирлерге аңсатлық пенен жеңилмейди. 

Ғәрезсизлик бул жүдә үлкен жуўапкершилик. Ғәрезсизликти беккемлеў оны қолға 

киргизиўге қарағанда машақатлы ўазыйпа. Бул болса бизлерден барлық ўақыт 

ғәрезсизликти асырап-абайлаў, қырағы болыў, илим ийелеп жәмийетке мүнәсип үлес 

қосып жасаўды талап етеди. 

Журтбасшымыз сӛзи менен айтқанда, «Биз тәлим ҳәм тәрбия системасының 

барлық буўынлары хызметин бүгинги заман талаплары тийкарында 

жетилистириўди өзимиздиң биринши дәрежели ўазыйпамыз деп билемиз».  
Усы методикалық қолланба жоқарыдағы мақсетлерди гӛзлеген ҳалда жазылған. 

Илимге қуштар, талапшаң, қызығыўшаң студентлер! Ертенги күн, Ӛзбекстанның 

келешек тәғдирине Сизлер жуўапкер боласыз. Биз Сизлерди жақсы билемиз! Кӛзиңиздеги 

кишкене үмит әлбетте үлкен қызығыўшылыққа айланады! Кӛкирегиңиздеги йош Ўатанды 

жаснатыў жолында хызмет етеди. Умытпаң, Сиз усы Ўатанға керексиз, Сизлердиң 

бахтыңызда усында! 
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СТУДЕНТТИҢ СӚЗЛИГИ 

 

Ҳүрметли студент! 

 

Сизге филиалдиң дүзилиси, оны басқарыў системасындағы буўынлары, олардың ҳәр 

бириниң оқыў процессинде тутқан орны ҳәм роли, билим алыў даўамында Сиз бойсыныў 

зәрүр болған тәртип-интизамның ең тийкарғы қағыйдалары ҳәм де сол сыяқлы мәселелер 

әтирапында қысқаша тоқтап ӛтемиз. Әлбетте, оқыў даўамында филиалға тийисли болған, 

оның мазмуны ҳәм әҳмийетин cәўлелендириўши тәреплери менен толық танысып алыў 

имканиятына ийе боласыз. Лекин берилип атырған мағлыўматлар Сизди жаңа шәраятқа, 

филиалғы қолайлықларға тез кӛнлигип кетиўиңизге жәрдем береди деп ойлаймыз.  

Жоқары оқыў орынларында тәжирийбели қәнигелер таярланады. 

Жоқары қәнигелерди таярлаў бакалавриат ҳәм магистратураға бӛлинеди. 

Бакалавриат – жоқары оқыў бағдарларынан бири бойынша пухта билим береди, оқыў 

мүддети тӛрт жыл болып, жоқары мағлыўмат ҳәм таяныш қәнигелик дипломын алыў менен 

жуўмақланады.  

Магистратура – анық қәнигелик бойынша бакалавриат тийкарында кеминде еки 

жыл даўам ететуғын жоқары оқыў болып, ондағы билим алыў жуўмақлаўшы 

квалификациялық мәмлекет аттестациясы ҳәм магистрлик диссертациясын қорғаў менен 

жуўмақланады.  

Докторантура – пән кандидаты илимий дәрежеси тийкарында 3 жыл даўам етеди, 

―пән докторы‖ илимий дәрежесин алыў ушын диссертацияны қорғаў менен 

жуўмақланады.  

Жоқары оқыў орнына тиккелей басшылық етиўди филиал ректоры әмелге асырады. 

Ректор - латынша "ректор" сӛзинен алынған болып, жоқары оқыў орнының 

басшысы деген мәнини аңлатады. (Филиалларда  Директор деп жүритиледи.) Ректор 

Ӛзбекстан Республикасы Министрлер Кабинети тәрепинен тайынланады ҳәм ол ӛзи 

басқарып атырған жоқары оқыў орнында "Кадрлар таярлаў Миллий дәстүри" (дәстүр 

ҳаққында оқыў даўамында толық мағлыўматларға ийе боласыз) тийкарында 

билимлендириў тараўындағы сиясатты әмелге асырыўға жуўапкер шахс саналады. Соның 

менен бирге ректор жоқары оқыў орны хызметине тийисли келешекте кӛзде тутылған 

жумысларды режелестиреди ҳәм олардың әмелге асырылыўын тәмийинлейди, жоқары 

оқыў орны ўазыйпасы шеңберинде хызметкерлер ҳәм де студентлер орынлаўы мәжбүр 

болған буйрықларды шығарады, студентлердиң билим алыўына шәраят жаратады ҳәм 

оларды стипендия менен тәмийинлеп турыўға қаратылған ис-илажларды әмелге асырады. 

Ректор (Директор) филиалда басшылық етиўде илимий кеңес, проректорлар 

(директор орынбасарлары), факультет деканлары ҳәм кафедра баслықлары жумысларына 

таянып алып барады.   

Илимий кеңес – филиалдың Директор басшылығында директор орынбасарлары, 

факультет деканлары, жетекши кафедра баслықлары, профессор-оқытыўшылар, ағла 

дәрежеде оқыйтуғын белсенди студентлерден ибарат жәмәәтлик шӛлкем болып, ол 

филиалдағытеги оқыў, илимий-методикалық, илимий-иззертлеў, руўхый-ағартыўшылық 

ҳәм тәлим-тәрбия жумысларын уйғынластырыўға қаратылған тийкарғы мәселелерди 

талқылайды ҳәм де олар бойынша қарарлар қабыл етеди. Студентлер илимий кеңес 

мәжилисине қойылған мәселелердиң талқылаўында ондағы ӛз ўәкиллери арқалы 

қатнасыўлары мүмкин.  

Проректор – сӛзи "рrо"-бирге ҳәм "rektor" сӛзлеринен қуралған болып, бирге 

басқарыў деген мәнини аңлатады. Филиалда директор орынбасарлары тийкарғы 

мәселелер бойынша жумыс алып барады: 

- оқыў ҳәм тарбия ислери бойынша директор орынбасары; 

- илимий ислер  ҳәм инновация бойынша директор орынбасары; 

Тәлим бағдарлары ҳәм қәнигеликлери бойынша филиал қурамында факультетлер 
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шӛлкемлестириледи. Факультетте, әдетте, бакалавриаттың бир неше тәлим бағдарлары 

бойынша оқыў ҳәм тәлим-тәрбия процесслери шӛлкемлестирилиўи мүмкин.  

Факультет – латынша ―fakultas‖сӛзинен алынған болып, филиалтиң оқыў илимий 

ҳәм административлик бӛлими мәнисин аңлатады. Факультетти декан басқарады. 

Факультетте оның жӛнелисине қарап бир неше кафедралар хызмет кӛрсетиўлери мүмкин.  

Декан – (лот. деcаnус – он басы; Қәдимги Орыс армиясында 10 әскердиң баслығы) 

филиалте факультеттиң оқыў, илимий ҳәм тәрбия ислери бойынша баслығы есапланады. 

Факультетте руўхыйлық ҳәм ағартыўшылық ҳәм де оқыў ислери бойынша декан 

орынбасарлары болады. Деканның ханасы деканат деп аталады. Деканат филиалдың 

студентлер менен ислесетуғын тийкарғы бӛлими есапланады. Декан тӛмендеги 

ўазыйпаларды атқарады:  

 факультет шеңберинде илимий-методикалық кеңеске басшылық етеди ҳәм 

студентлер илимий-иззертлеў ислери кеңеси жумысын қадағалайды; 

 факультеттиң тәлим-тәрбия, илимий-методикалық, илимий-иззертлеў 
жумысларына тиккелей басшылық етеди;  

 оқыў реже, оқыў дәстүрлери ҳәм басқа норматив ҳүжжетлердиң орынланыўын 
тәмийинлейди;  

 кафедралар аралық илимий-методикалық, илимий-әмелий мәжилислер ҳәм 

конференцияларды шӛлкемлестиреди ҳәм де ӛткереди;  

 оқыў процесси кестесиниң дүзилиўине басшылық етеди;  

 оқыў процессинде студентлердиң сабаққа қатнасыўын ҳәм ӛзлестириўин 
қадағалайды, олардың билим дәрежесин рейтинг системасы тийкарында баҳалаўды 

шӛлкемлестиреди;  

 оқыў процессине жаңа педагогикалық оқыў технологияларды енгизиў бойынша 

ис-илажлар ислеп шығады ҳәм әмелге асырады;  

 студентлерди курстан-курсқа ӛткериў, академиялық дем алыс бериў, 

мәмлекетлик аттестацияға қатнасыў ҳәм питкериў жумысларын қорғаўға тийисли 

буйрықлар таярлайды;  

 орнатылған тәртипте студентлерди стипендияларға усыныс етеди ҳәм 
студентлер турар жайларынан орын береди;  

 факультетти алдын питкергенлер менен байланыста болады, олардың әмелий 
хызмети даўамында топлаған дӛретиўшилик тәжирийбелерин үйренеди ҳәм оларды 

кадрлар таярлаў сыпатын асырыўда қоллайды;  

 оқыўда айрықша жетискенликлерге ерискен қәбилетли студентлерге зәрүр 

қолайлықлар жаратып береди;  

 студентлердиң ӛз бетинше жумыслары ушын қолайлықлар жаратады ҳәм 
оларды қадағалап барыўды шӛлкемлестиреди;  

 тәлим-тәрбия сыпатын еледе асырыў мақсетинде студентлердиң ата-аналары, 
қәўендерлик, жәмийетлик кеңеслери ағзаларын усы жумысқа бириктиреди;  

 студентлерди гуўалық, рейтинг дәптершеси, басқа ҳүжжетлер ҳәм мағлыўматлар 

менен тәмийинлейди.  

Филиалте тәлим бағдарлары режесиндеги пәнлер бойынша оқыў-шынығыўлар 

тийисли кафедралар тәрепинен әмелге асырылады.  

Кафедра - (грекше kaphedra - стул, орынлық - минбер, оған көтерилип баянат 

оқылады ҳәм аудитория алдында шығыўлар қылады) филиал бағдарламасындағы бир-

бири менен байланыслы болған пәнлерди оқытатуғын ҳәм тараў бойынша илимий-

методикалық иззертлеўлер алып баратуғын бӛлим есапланады. Кафедралар улыўма 

билим, улыўма кәсиплик ямаса қәнигелик бағдарлары бойынша шӛлкемлестириледи. 

Кафедра филиалдың басланғыш ҳәм тийкарғы илимий-оқыў орайы болып табылады. 

Кафедраны оның баслығы басқарады.  
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Кафедра баслығы – мәмлекетлик оқыў стандартларына муўапық ислеп шығылған 

оқыў реже ҳәм дәстүрлер тийкарында белгили пәнлер бойынша оқыў процессин жоқары 

дәрежеде тәмийинлеўге жуўапкер;  

 кафедрада ӛткерилетуғын илимий, илимий-методикалық жумысларды 

басқарады;  

 студентлердиң билими ҳәм кӛнликпелериниң мониторингин алып барады;  

 студентлердиң сабақларға қатнасыўлары ҳәм ашық лекциялар шӛлкемлестиреди 
ҳәм де анализ етеди;  

 тәлим бағдарлары бойынша кадрларға буйыртпа бериўши кәрхана ҳәм 

шӛлкемлер менен тығыз байланыс орнатады ҳәм биргеликте жумыс алып барады;  

 пәнлер бойынша оқыў процессин әдебиятлар менен тәмийинлениўин 
шӛлкемлестиреди;  

 Кафедрада профессор, доцент, үлкен оқытыўшы ҳәм ассистентлер жумыс 
ислейди.  

Профессор - (латынша Proffesor - устаз) – илимий дәрежели, филиалте тийкарғы 

теориялық шынығыўлар, (лекциялар) ды алып барыўшы ҳәм де илимий-иззертлеў 

жумысларына басшылық етиўши жоқары тәжирийбели оқытыўшы.  

Доцент - (латынша Доcеnc – оқытып атырған) – тийисли илимий дәрежели, пәнлер 

бойынша теориялық ҳәм әмелий оқыў-шынығыўлар, илимий иззертлеўлер алып 

баратуғын жетекши оқытыўшы.  

Ҥлкен оқытыўшы – кӛп жыллық илимий-педагогикалық ис тәжирийбесине ийе 

болған, әдетте, илимий дәрежеси болмаған оқытыўшы.  

Ассистент - (латынша assistant-қатнасып атырған, жәрдемлесип атырған) - 

профессор яки доцент басшылығында студентлер менен лаборатория ҳәм әмелий 

шынығыўларды алып барыўшы оқытыўшы. Ол кафедраның илимий-иззертлеў, илимий-

методикалық жумысларында қатнасады.  

Кафедра оқытыўшылары лекция сабақларын еки ҳәм оннан кӛп топарларды 

бирлестирип, әмелий оқыў-шынығыўларды бир академиялық топарда, лаборатория 

сабақларын кишкене топарларда ӛткереди. Студентлердиң сабаққа қатнасын, билим ҳәм 

кӛнликпелерин баҳалайды ҳәм де барлық мағлыўматларды деканатқа береди.  

Оқыў топарлары деканат тәрепинен тәлим бағдарлары (қәнигеликлери) ҳәм оқытыў 

тиллери бойынша студентлер санынан келип шыққан ҳалда дүзиледи.  

Ҳәр бир топарда деканат пенен келискен ҳалда топар сәрдары сайланады. Топар 

сәрдары топар ағзалары ҳәм деканат ортасындағы байланысларды әмелге асырады.  

Ҳәр бир оқыў топарына деканат тәрепинен куратор бириктириледи.  

Куратор - латынша ―curator‖ сӛзинен алынған болып, бир жумыс, бир шахс, бир 

нәрсе үстинен қадағалаў алып барыў тапсырылған қәўендер деген мәнини аңлатады. 

Филиалда топар басшысы студентлер менен руўхый-ағартыўшылық, тәрбиялық ислерди 

алып барады, жеке түрде сәўбетлер ӛткереди, турмыс ҳаққында мәсләҳәтлер береди ҳәм 

зәрүр болған жағдайларда ата-аналар менен байланысады, ислеген жумысы ҳаққында 

турақлы түрде оқыў ҳәм тәрбиялық ислери бойынша директор орынбасарына есабат 

береди.  

Оқытыў мҥддети - студентлердиң оқыў реже ҳәм бағдарламаны ӛзлестириўлери 

ушын белгиленген норматив мүддет болып, бакалавриат ушын бул кеминде 4 жыл, 

магистратура ушын кеминде 2 жыл есапланады. Оқыў процесси оқыў жыллар 

бойынша әмелге асырылады.   

Оқыў жылы – жоқары окыў орнында 2-сентябрьден 30-июньға шекем даўам етеди. 

Оқыў жылы әдетте еки семестрға бӛлинеди.  

(2020-жыл 16-март күнинен баслап елимизде Коранавирус инфекциясының 

тарқалыўының алдын алыў мақсетинде карантин жәрияланды,  бунда жоқары оқыў 

орынлары аралықтан оқытыў процессине көширилди.) 

Оқыў семестри – филиалда оқыў жылының ярымын қурайтуғын, ӛз-ара бир-бири 
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менен байланыслы болған пәнлерди ӛзлестириўге мӛлшерленген ҳәм олар бойынша 

жуўмақлаўшы бақлаў менен тамамланатуғын бӛлеги.  

Оқыў семестри даўамында оқыў режеси тийкарында дүзилген сабақ кестесине 

муўапық лекциялар, лаборатория ҳәм әмелий оқыў-шынығыўлар, семинарлар ҳәм 

аудитория сабақлары ӛткериледи.  

Оқыў режеси – тийисли бағдар ҳәм қәнигеликлер бойынша оқыў пәнлери, 

курслардың қурамы ҳәм де олардың оқыў семестри бойынша кӛлемин саатларда 

белгилейтуғын норматив ҳүжжет.  

Сабақ кестеси – филиалда ҳәр оқыў семестри бойынша оқыў ҳәптесинде (алты 

күнлик) пәнлерден оқыў-шынығыўларды ӛткериў избе-излигин белгилейтуғын ҳүжжет. 

Сабақ кестеси әдетте факультет деканы тәрепинен тастыйықланады.  

Лекция – оқыў, оқытыўшының дӛретиўшилик характериндеги аудиторияда оқыў 

режеси бойынша ӛткерилетуғын теориялық сабақ шынығыўлары.  

Зәрүр болған жағдайларда оқытыўшы тийисли атама бойынша сабақтан алдын 

қосымша материаллар тарқатыўы мүмкин.   

Лаборатория жумыслары – ямаса әмелий шынығыўлар арқалы теориялық 

билимлерди терең ӛзлестириў ҳәм беккемлеўге қаратылған аудиториядағы оқыў-

шынығыўлардың бир түри.  

Семинар -  (латынша Seminarium - көширип өткериў) – студентлерди еркин билим 

алыў, еркин пикирлеў ҳәм дӛретиўшилик жумысларына таярлаўға мӛлшерленген, 

олардың пән бойынша билимлерин тереңлестириў ҳәм де саўатлылығын асырыўға 

қаратылған аудиториядағы оқыў-шынығыўлардың бир түри.  

Ӛз бетинше жумыс – теориялық оқытыўдың еркин тәризде шӛлкемлестирилген 

формасы. Бунда студентлер оқыў ҳәм илимий әдебиятлар менен ислейди, соның менен 

бирге интернет қуралларында ӛз тараўы бойынша кәрханаларда, илимий оқыў 

орынларында, лабораторияларда билим ҳәм кӛнликпелерин ӛз бетинше асырады.    

Оқыў дәстүриниң белгили бир бӛлеги жуўмақланғаннан соң, бәҳәрги семестрде 

тәжирийбе әмелияты ӛткериледи.  

Тәжирийбе әмелияты – теориялық билимлерди беккемлеў, әмелий билим-

кӛнликпелерди ӛзлестириў ушын ӛткериледи. Тәжирийбе әмелияты тәжирийбели 

оқытыўшы басшылығында ӛткериледи. Тәжирийбе әмелияты нәтийжелери бойынша 

студент есабат жазады ҳәм оны арнаўлы комиссияда қорғап шығады. 

Ҳәр бир жоқары оқыў орны ӛзиниң китапханасына ийе.  

Китапхана – сабақлық ҳәм басқа оқыў әдебиятларынан жәмәәт тийкарында 

пайдаланыўды шӛлкемлестириўши мәдений-ағартыўшылық ҳәм мәлимлеме орайы.  

Китапхана хызметлеринен жоқары оқыў орнында оқып атырған барлық студентлер 

пайдаланыў ҳуқықына ийе. Оқыў даўамында ҳәр бир студент ӛзине керекли болған оқыў 

әдебиятларын белгиленген мүддетке алыўы ҳәм керекли әдебият пенен танысып шығыў 

ушын китапхана қурамындағы оқыў залларынан пайдаланыўы мүмкин.  

Стипендия - (латынша stipendium - төлеў, айлық) - мәмлекет жоқары оқыў 

орнының күндизги бӛлиминде жақсы баҳалар менен оқып атырған студентлерге турақлы 

түрде (ҳәр айда) тӛлеп барылатуғын пул болып, стипендиялар муғдары ҳәм тӛлеў тәртиби 

Нызам арқалы белгиленеди.  
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ЖАС ДОСТЫМ! 

 

Сиз студент болған жыллар даўамында еслетпеде келтирилген 

мағлыўматлардан да бир неше есе көбирек мағлыўматларға ийе боласыз. Соған 

қарамай, мине азда болса дәслепки билимлер менен Сизиң қәлбиңизди ана Ўатан 

ушын мақтаныш сезимлери менен толтырыўға, Сизиң оған болған перзентлик 

меҳриңизди асырыўға, Ўатанның гүллеп-жаснаўы ҳәм раўажланыўы ушын мәртебе 

менен хызмет ететуғын тәжирийбели қәнийге болып жетисиўиңизге исенимимиз 

кәмил.  

Әзиз студентлер! Сиз ҳәзир ӛмириңиздиң ең тийкарғы, ең нәзик басқышында 

турыпсыз, себеби алдағы ӛмириңиз, жәмийеттеги орныңыз бүгинги күндеги 

ҳәрекетиңизге байланыслы болады.  

Кәсибиңизди туўры таңлаған болсаңыз, оған меҳир-мириўбет пенен қарасаңыз, 

келешектеги мийнетиңиздиң нәтийжеси сизге заўық бағышлайды. Тек сонда ғана сиз 

инсан ӛмирине ҳәм жәмийетимизге пайда келтирген боласыз.  

Сиз бүгин филиал дәргайына биринши қәдем тасладыңыз. Сизлерди жас нәлге 

уқсатса болады. Нәлге ӛз ўақтында меҳир менен тәрбия берилсе, ол келешекте тамыры 

беккем терекке айланады. Инсан ӛмириде усындай. Сизиң билимиңиз, пикирлеў 

қәбилетиңиз ҳәм дүньяға деген кӛз-қарасыңыздың кеңейиўи жоқары оқыў орнында билим 

алып атырған ўақытқа туўры келеди.  

Ҳәзирги ўақытта пән ҳәм техниканың жедел раўажланыўы жаңа талапларды жүзеге 

шығармақта. Бүгинги жоқары мағлыўматлы қәнийге заманагӛй экономикалық пикир, 

шӛлкемлестириў ҳәм басқарыў ислериниң ийеси болыўы керек. Ол жоқары дәрежеде 

мәдениятлы, компьютер ҳәм заманагӛй телекоммуникация қуралларынан пайдаланыўдың 

актив усылларын қолланатуғын ҳәм әлбетте шет тиллерин билетуғын болыўы керек. 

Филиалимиздың тәлим-тәрбия тараўындағы тийкарғы мақсети: мәмлекетимизге жоқары 

тәжирийбели қәнийгелер жеткерип бериў менен бирге оларды филиалды тамалағаннан 

соң ӛз бетинше излениўге үйретиў болып есапланады. Бул мақсетти әмелге асырыў 

жолында әҳмийетли ўазыйпа – студентлерди тәрбиялаўдың пайдалы усылларын ислеп 

шығыў болып табылады.   

Филиал профессор-оқытыўшылары студентлерге билим бериў менен бирге, оларды 

еркин пикир жүритиўге, илимий-изертлеў жумыслары менен шуғылланыў методларын 

үйретеди.   

Оқыў процесси студентлерди тәрбиялаўдың тийкары есапланады: Оқыў процесси ӛз 

гезегинде ислеп шығарыў менен байланысқан ҳалда алып барылыўы лазым. Себеби 

заманымыздың итибарлы тәреплеринен бири - пән ҳәм ислеп шығарыўдың бир-бири 

менен байланысының артыўы. Материаллық ислеп шығарыў процессинде ақыл ҳәм 

физикалық мийнет ӛз-ара байланысып, олар арасындағы парық жоғала баслайды. Сондай 

екен, студентлерде мийнетсүйиўшилик қәбилетти қәлиплестириў әҳмийетли мәселелерден 

бири болып саналады.  

 

СТУДЕНЛЕРДИҢ ҲУҚЫҚ ҲӘМ МИННЕТЛЕРИ:  

 

Диектордың буйрығы тийкарында оқыўға қабыл етилген шахслар филиал студенти 

болып есапланады. Оларға студентлик гуўалығы ҳәм рейтинг дәптершеси бериледи.  

Филиалға қабыллаў «Ӛзбекстан Республикасы Жоқары оқыў орынларына қабыл 

етиў ҳаққындағы Нызам» тийкарында улыӯма орта билим бериӯ мектеплери ҳәмде 

арнаӯлы академиялық лицей ҳәм кәсип-ӛнер коллежи мағлыўматына ийе болған 

шахслардың арзасы ҳәм тест таңлаўына тийкарланып мәмлекетлик грант ҳәм шәртнама 

тӛлеми – контракт тийкарында әмелге асырылады.  

Студентлер тӛмендеги ҳуқықларға ийе:  

Заман талабына жуўап беретуғын пән-техника ҳәм тараўындағы билимлерди ийелеў; 
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Филиал директораты ҳәм жәмийетлик шӛлкемлер арқалы жоқары оқыў орны 

хызметиндеги әҳмийетли мәселелерди шешиўде қатнасыў;   

Аудиториялар, оқыў-илимий тәжирийбе ӛткериў ханалары, китапханалар, окыў-

техника қураллары, мәденият, спорт сарайлары ҳәм мәдений дем алыў орынларынан 

пайдаланыў; 

 Барлық илимий-теориялық семинарлар ҳәм конференцияларға қатнасыў, ӛз 

илимий жумыслары нәтийжелерин баспадан шығарыў;  

 директорат тәрепинен шығарылатуғын буйрық ҳәм пәрманлар үстинен әмелдеги 
нызам тийкарында шағым етиў, ҳ.т.б.  

Студентлер миннетлери: 

 Ӛз қәнийгелиги бойынша терең теориялық ҳәм илимий-әмелий билимлерди 
ийелеў; 

 Ӛзбекстан Республикасы Конституциясы, республика Президенти 

шығармалары, баянат ҳәм мақалалары, миллий идея, халқымыздың бай руўхый мийрасы, 

қәдириятлары, мәденияты, философиясын терең үйрениў ҳәм де сол тийкарында миллий 

мақтаныш, ўатан сүйиўшилик сезимлерин қәлиплестириў ҳәм тәрбиялаў;  

 Ӛзлериниң тәрбиялық, идеологиялық-сиясий, илимий, мәдений дәрежеси ҳәм 
пуқаралық позициясын тоқтаўсыз асырыў ҳәм де жетилистирип барыў;  

 Адамлар арасында ғалабалық-мәдений, тәрбиялық жумысларын алып барыў 
кӛнликпелерин кеңнен ен жайдырыў ҳәм оны әмелге асырыў;  

 Оқыў шынығыўларына турақлы түрде қатнасыў, барлық оқыў бағдарламаларына 

мӛлшерленген оқыў-тәрбиялық, илимий жумыслар тапсырмаларын ӛз ўақтында орынлаў;  

 Филиал жәмийетлик турмысында белсене қатнасыў;  

 Филиалда (студентлер турар жайларында) енгизилген ишки тәртип-
қағыйдаларына толық бойсыныў;  

 Филиал абырайын сақлаў ушын гүресиў, физикалық ҳәм руўхый жақтан 
саламат, бәркамал, исбилермен ҳәм қурыўшы, ғәрезсиз Ўатан алдындағы 

жуўапкершиликти терең аңлайтуғын, ӛзлигин аңлап жеткен, алғыр, терең изленетуғын, 

күшли жәмийетлик-сиясий сезимге ийе болған пидайы қәниге болып жетилисиў.  

 

БИЛИМ АЛЫЎ ТӘРТИБИ  

Ҳәр тәреплеме жетик инсанларды тәрбиялаў миллий идеологияның ең баслы 

ўазыйпасы болып есапланады. Себеби, миллий раўажланыў, ҳуқықый мәмлекет қурыў 

жолында ғәрезсизликтиң машақатлы бәлентликлеринен ӛтип атырған Ўатанымызда, 

күшли илимий сана-сезим ҳәм руўхый жақтан саламат орталықтың қәлиплесиўи ҳәм 

раўажланыўынан басланады.  

Зийрек, ақыллы дана ҳәм исбилермен, руўхый жақтан саламат, бәркамал инсанлар 

ғәрезсизлигимиздиң келешегин белгилейди.  

Илим мийнет талап ететуғын тараў. Қунт пенен билим алыў бир қанша 

ҳайран қаларлық ислерди жаратады! Илим ғәзийнесиниң гилти ҳәмийше жаслар 

қолында! Буның ушын олар күш-ғайрат, ҳүждан ҳәм де ҳадал мийнет пенен илимге 

қарай жол ашады.  

Пәнлер негизинде екиге бӛлинеди, олар:  

Жәмийетлик-гуманитар пәнлер – Сизиң дүньяға деген кӛз-қарасыңызды 

қәлиплестиреди;  

Қәнигелик пәнлери - Сиз таңлаған кәсипти, қәнигеликти ӛзлестириў, жетик қәниге 

болып жетилисиўиңизге жәрдем беретуғын ең тийкарғы қурал болып есапланады.  

Сабақ тәртиби - ҳәр бир сабақ 80 минут даўам етеди ҳәм бул бир жуплық еки 

академиялық оқыў саатын қурайды.  

Сабақ тҥрлери — лекция, әмелий (семинар шынығыў), лаборатория шынығыўы. 

Жоқары курс студентлери базы бир пәнлерден курс жумысын орынлайды ҳәм 

питкериўшилер мәмлекетлик имтиханларын тапсырады, диплом жумысын жазып, оны 
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қорғап шығады.  

Ӛз бетинше жумыс – теориялық оқытыўды еркин түрде шӛлкемлестириўдиң бир 

формасы. Бунда студентлер оқыў ҳәм илимий әдебиятлар менен ислейди, соның менен 

бирге интернет тармақларында, ӛз тараўы бойынша кәрханаларда, илимий мекемелерде, 

лабораторияларда билим ҳәм кӛнликпелерин еркин түрде асырады.   

Сабақты ӛзлестириў дәрежеси орнатылған тәртипте анықланады. Бул 

студенттиң ҳәр бир пән ушын таярланған бақлаў бетине жазылады. Бир неше тема 

ӛтилгеннен соң аралық бақлаў ҳәм Шегаралық бақлаў арқалы студентлер билими 

анықланады. Семестр ақырында пәнди ӛзлестириў дәрежеси жуўмақлаўшы бақлаў менен 

анықланады.  

Билим алыў дереги  

1. Сабақта ӛтилетуғын теманы пухта ӛзлестириўдиң ең биринши шәрти студенттиң 

интизамы болып, оның сабаққа уқыплылығы ҳәм де оқытыўшыға бойсыныўы болып 

есапланады. Буның ушын:  

-  Сабақты қалдырмаў;  

-  Сабаққа кеш қалмаў;  

- Сабаққа алдынлаў келип, аудиторияда ӛз орнын ийелеп, сабаққа керекли оқыў 

қуралларын таярлап, ӛткен теманы кӛзден кеширип, енди ӛтилетуғын темаға таяр болып 

отырыў.  

2. Топар сәрдарлары нәўбетшилерди таярлап, тахта тазалығын, пор ҳәм ләттениң 

бар екенлигин, компьютер техникасының саз ҳалатта таяр екенлигин тексерсе сабақтың 

жақсы ӛтиўине үлес қосқан болады.  

Сабаққа қатнасқанда әлбетте оқыў қуралларын ҳәр бир студент ӛзи менен алып 

келиўи керек (яғный: лекция сабағында конспект дәптери, ручка, қәлем, арнаўлы 

сабақларда сызғыш, ӛширгиш, сызыў әсбаплары ҳәм басқа талап етилетуғын әсбаплар).  

Сабақта пикирди жәмлеп отырыў керек. Ӛтилип атырған теманы тереңирек түсинип 

алыўға ҳәрекет етиўи лазым. Сабақта 30 % билимлер ӛзлестириледи. Бирақ инсанның 

ӛзлестириў имканияты кең. Егер студент ӛзин сабаққа таярлап, бар дыққатын жәмлеп 

тыңласа, ӛзлестириўди 70-80 % ға жеткериў мүмкин.  

Сабақта түсинбеген сораўларды топлап, сабақ ақырында яки сабақтан тысқары 

саатларда ӛтилетуғын қосымша сабақта ямаса мәсләҳәт ҳәм индивидуал сабақ 

саатларында ӛз оқытыўшыңыздан анықлап алыўға ҳәрекет етиң.  

Үйге берилген тапсырмаларды ӛз ўақтында орынлаўдың кӛп абзаллықлары бар: 

ӛтилген темаларды тәкирарлап турың ҳәм берилген тапсырмаларды ӛз ўақтында 

орынлаўға ҳәрекет етиң. Буның нәтийжесинде пәнди ӛзлестириў мүмкиншилиги артады. 

Ҳәр бир кафедрада қосымша сабақ кестеси бар. Сол сабақларға қатнасып, түсинбеген 

ямаса шешилмеген мәселелер бойынша мәсләҳәт алыўға мүмкин ҳәм ӛтилген темалар 

бойынша толық түсиникке ийе болыў мүмкин.  

Жоқары курсларда белгили бир пәнлерден курс жумысы орынланады. Бул кӛп ўақыт 

ҳәм мийнет талап етеди. Соның ушын бул жумысларды орынлаўда кафедра тәрепинен 

дүзилген реже тийкарында исленсе, басқа сабақларға тәсирин тийгизбейди. Егер жумыс 

ўақтында орынланбай, семестр ақырында топланып қалса, қабыл қылатуғын 

оқытыўшының ўақты жетпей қалады ҳәм бул ӛз гезегинде басқа пәнлерди ӛзлестириўге 

зыянын тийгизеди.  

Теориялық сабақларда ӛтилетуғын темалар әмелий ҳәм лаборатория жумысларында 

беккемленеди. Соның ушын бул сабақларда пәнге тийисли сабақлықлар, лекция 

конспектлери, орынланатуғын лаборатория жумысларының жазылған қысқаша мазмуны, 

лаборатория жумыслары ушын қолланба, мәселелер ҳәм шынығыўлар топламы ямаса 

методикалық қолланбасы ҳәр бир студентте болыўы шәрт.  

Лаборатория жумыслары ҳәм усы теманың теориялық бӛлеги тапсырылады ҳәм де 

орынланған лаборатория жумыслары бойынша есабат таярланады. Бул жумысларға балл 

(баҳа) қойылады.  



11 

Әмелият сабағында усы темаға тийисли мәселе ҳәм шынығыўлар орынланады ҳәм 

алынған мағлыўматларды беккемлеў мақсетинде бул бойынша үйде еркин орынлаў ушын 

мәселе ҳәм де шынығыўлар, тапсырмалар орынланады. Лаборатория ҳәм әмелий сабақлар 

студентлерди еркин ислеўге үйретеди ҳәм де пәнди ӛзлестириўдиң тийкарғы негизин 

қурайды. Соның ушын буларға айрықша итибар қаратыў керек.  

Ӛзлестириў нәтийжелилигин асырыў ушын қосымша әдебиятлардан пайдаланыў, 

лаборатория ҳәм әмелий сабақларға белсене қатнасыў, сабақта мӛлшерленген барлық 

тапсырмаларды орынлаў керек. Ӛз курсласлары менен ӛтилген темаларды талқылаў, 

тапсырмаларды бирге орынлаў, кӛргизбе қурал материаллары ҳәм оқытыўдың техникалық 

қуралларын таярлаў, илимий-тексериў жумысларында қатнасыў жақсы нәтийже береди. 

Усы режелерди әмелге асырыў ушын күн тәртибине киргизиў керек. Сонда ғана сизден 

тәжирийбели қәниге ҳәм жетик кадр шығады.  

 

СТУДЕНТЛЕРДИҢ ӘДЕП – ИКРАМЛЫЛЫҚҚА ТИЙИСЛИ МИННЕТЛЕРИ  

 

а) филиал аймағында: 

- филиал аймағына киргенде (оқыў имаратлары, китапхана, студентлер турар 

жайлары ҳ.т.б.) ӛзлерине тийисли студентлик гуўалығын кӛрсетип кириў; 

- филиал әтирапын патасламаў ҳәм шығындыларды арнаўлы орынға таслаў;  

- устазлар менен дусласқанда сәлем бериў;  

- оқыў-шынығыўлар ўақтында филиал әтирапында себепсиз жүрмеў;  

- филиал мүлки (кӛшпели ҳәм кӛшпес мүлк, ҳ.т.б.) на итибарлы болыў;  

- кийиниў ҳәм ӛз ара сӛйлесиў мәденияты қағыйдаларына бойсыныў;  

- тийисли басшылардың рухсатысыз ҳәр түрли реклама қуралларын қыстырмаў;  

- наркотик ҳәм психотроп затлар, алкогол ҳәм темеки ӛнимлерин пайдаланыў ҳәм 

тарқалыўына қарсы гүресиў, сондай-ақ, диний экстремизм ҳәм ақидапарастлық сыяқлы 

бузыўшы идеяларға қарсы гүресиў, зорлық ҳәм мийримсизликти үгит-нәсиятлаўшы 

материалларды таярлаў, филиалке алып келиў, тарқатыў, реклама қылыўдың алдын алыў. 

Ӛзбекистан Республикасы нызамына муўапық жоқарыдағы жағдайлар ҳаққында тийисли 

орынларға ӛз ўақтында хабар бермеў жуўапкершиликке себеп болыўы арнаўлы кӛрсетип 

ӛтилген. 

б) аудиторияда: 

- уялы телефонларды ӛширип қойыў;  

- сабақ пайытында сӛйлеспеў; 

- үскенелерди абайлап асыраў, парталарға жазбаў. 

- қағаз ҳәм басқа керексиз затларды қалдырып кетпеў 

- аўқатланбаў, саққыз шайнамаў 

в) улыўма аўқатланыў орынларында 

- аўқатларды нәўбет пенен алыў 

- тығылыс жағдайларда устазлар, ҳаял-қызлар, жасы үлкенлерге ҳүрмет кӛрсетиў 

- аўқатланыў ўақтында шаўқымласпаў 

- улыўма аўқатланыў орынларында белгиленген тәртип қағыйдаларға бойсыныў 

г) мәлимлеме-ресурс орайында  

- МРО хызметкерлери менен жақсы мүнәсибетте болыў;  

- китаплар ҳәм мебеллерге зыян келтирмеў; 

- бәлент даўыста сӛйлеспеў ҳәм әтираптағыларға кесент етпеў; 

- қағаз, саққыз ҳәм басқа шығындыларды қалдырып кетпеў; 

- китапларды алыў ҳәм тапсырыў қағыйдаларына әмел қылыў. 

д) студентлер турар жайларында: 

- мебеллерге зыян жеткизбеў; 

- электр-энергиясы, газ ҳәм суў ресурсларын үнемлеп (ақылға муўапық) пайдаланыў; 

- санитария ҳәм гигиена ханаларынан пайдаланыў қағыйдаларына әмел қылыў; 
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- студентлер турар жайы ―Нызамы‖ ҳәм ―Ишки тәртип қағыйдалары‖на әмел қылыў. 

е) спорт комплекслеринде: 

- спорт комплексине тийисли болған кийим ҳәм аяқ кийимлер менен кириў; 

- спорт мебеллерине мәдений мүнәсибетте болыў; 

- шынығыўлардан соң спорт мебеллерин белгиленген орынларға қайта тапсырыў; 

- спорт комплексиниң белгиленген тәртип – қағыйдаларына бойсыныў. 

ж) мәденият сарайы ҳәм басқа ғалабалық илажлар ӛткериў орынларында: 

- орынлық ҳәм мебеллерге мәдений мүнәсибетте болыў; 

- ғалабалық илажлар ўақтында ысқырмаў, бақырмаў, илаж жуўмақланбастан алдын 

себепсиз шығып кетпеў; 

- уйықлап отырмаў, орынлықларға жатып алмаў, бир-бири менен сӛйлеспеў, 

қасындағыларға кесент етпеў. 

Сондай-ақ, 

-  Оқыў даўамында ӛзиниң үлгили минез-хулқы ҳәм билими менен ЖОО ҳаққында 

жоқары унамлы тәсирлер пайда қылыўға умтылыў;  

-  Турақлы түрде кәмил инсан болыўға умтылыў, ҳадаллық ҳәм әдил турмыс 

кешириў сыяқлы жоқары пазыйлетлерди терең аңлаў; 

-  ЖОО мәпи, оның мәртебеси ҳәм үрп-әдетлери, абырайы ҳаққында қайғырыў, 

оларды сақлап қалыўға жанкүйерлик етиў ҳәм оларды ҳүрметлеў.  

 

 

НАӮАЙЫ МӘМЛЕКЕТЛИК КӘНШИЛИК  ИНСТИТУТИ  

НӚКИС ФИЛИАЛИ ҲАҚҚЫНДА ҚЫСҚАША  

МАҒЛЫЎМАТ 

Наӯайы мәмлекетлик кәншилик  институты Нӛкис филиалы Ӛзбекстан 

Республикасы Министрлер Кабинетиниң 2018-жыл 13-ноябрьдеги №925-санлы қарары 

тийкарында  жумыс баслады. 

Ҳәзирде филиалда 172 студент 4 бакалавр талими бағдарында 12 топарда билим 

алып келмекте. 

 Сондай-ақ Министрлер кабинетиниӊ 2018-жылы 13-ноябрьдеги №925-санлы 

қарарына муӯапық 2021-2022-оқыӯ жылында                                    

5312200 Кәншилик электр механикасы, 

          5321100 Электр энергетикасы (Тармақлар ҳәм жӛнелислер бойынша)Бакалавр 

таярлаӯ бойынша тәлим жӛнелислери бойынша абитуриентлерди қабыллайды. 

Биз Наӯайы мәмлекетлик кәншилик институты Нӛкис филиалын Ӛзбекстан 

Республикасында, қалаберсе пүткил дүнъяның ең абырайлы билим бериў орайларының 

қатарларына киритиўге бар күш-ғайратымыз бенен ҳәрекет қыламыз. Үмит етемиз, сиз 

Наӯайы мәмлекетлик кәншилик институты Нӛкис филиалы шаңарағының ағзасына 

айланасыз!  

  

Илмий-иззертлеў жумыслары: 

Еркин иззертлеў хызметиниң әмелий кӛнликпелерин пайда етиў; 

Мәлимлеме технологияларының заманагӛй қуралларынан пайдаланып, илимий-

иззертлеўлер алып барыў, иззертлеўлер нәтийжелерин талқылаў ҳәм сәўлелендириў, 

илимий мақалалар таярлаўға тийисли билимлер ҳәм кӛнликпелерди қәлиплестириў; 

пән, техника, дӛретиўшилик ҳәм технологиялардың ең жаңа жетискенликлерге 

тийкарланған мәлимлеме базаларын қолланыў, олардан магистрлик диссертациясын 

орынлаўда пайдаланыў кӛнликпесин сиңдириўге бағдарланады. 

Илимий-педагогикалық жумыслар: 

Заманагӛй педагогикалық, мәлимлеме технологиялары ҳәм оқыў-тәрбия 

жумысларының интерактив усылларынан пайдаланған ҳалда педагогикалық шеберлик 

ҳәм кӛнликпелерди қәлиплестириў; 
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Оқыў процессин илимий-методикалық жақтан тәмийинлеўди шӛлкемлестириў 

тәжирийбеси ҳәм кӛнликпелерди пайда етиўге бағдарланады. 

Наӯайы мәмлекетлик кәншилик институты Нӛкис филиалы 
НЫЗАМЫ 

Улыўма қағыйдалар 

 

1. Наўайы мәмлекетлик кәншилик институты  Нӛкис филиалы (кейинги орынларды 

филиал) мәмлекетлик жоқары оқыў орны есапланып, жоқары оқыўдың тийкарғы ҳәм 

қосымша оқыў Дәстүрлерин орынлаў бойынша билимлендириў хызмети менен 

шуғылланады, сондай-ақ, Ӛзбекстан Республикасының нызам ҳүжжетлерине муўапық 

оқыў-педагогикалық ҳәм илимий-методикалық, сондай-ақ, билимлендириў хызметин 

әмелге асырады. 

2. Филиал ӛз хызметинде Ӛзбекстан Республикасының Конституциясы, 

―Билимлендириў ҳаққында‖ғы Нызамы, Кадрлар таярлаў миллий дәстүри, Олий Мажлис 

палаталарының қарарлары, Ӛзбекстан Республикасы Президентиниң Пәрманлары, 

қарарлары ҳәм бийликлери, Министрлер Кабинетиниң қарар ҳәм бийликлери, Жоқары 

ҳәм орта арнаўлы билим министрлигиниң норматив-ҳуқуқый ҳүжжетлери ҳәм де усы 

Уставқа әмел қылады. 

3. Филиал юридикалық шахс есапланады. Оперативлик басқарыўда ӛзине тән арнаўлы 

мал-мүлкке ийе ҳәм усы мал-мүлк бойынша ӛз мәжбүриятларынан келип шығып жуўап 

береди, ӛз атынан мал-мүлк сатып алыўы ҳәм мүлк ҳәм де мүлк емес ҳуқықларды әмелге 

асырыў, ӛз мойнына жуўапкершилик алыў, судда даўагер ҳәм жуўапкер болыўы мүмкин. 

Еркин балансқа, банкте есап-санақ ҳәм басқа да, соның менен бирге валюта 

бойынша есап бетине, Ӛзбекстан Республикасы Мәмлекетлик герби сүўрети түсирилген 

ҳәм ӛз аты ҳәм де қурамлық дүзилмелери аты жазылған мӛрге, штамплар ҳәм басқа да 

реквизитлерге ийе. 

Филиал жайласқан мәнзил: Нӛкис қаласы, Қарақалпақстан кӛшеси 24-үйде жайласқан. 

Ӛзбекстан Республикасы Финанс министрлиги, Ғазнашылық басқармасында МФО 0014, 

ИНН 305 889 528, 2340 2000 3001 0000 1010-санлы есап бетине ийе. Ташкент қаласы 

Ӛзбекстан Республикасы Орайлық банки касса есабы орайының Бас басқармасында:    

100010860354017094100004001 бюджет, 

400910860354017950100004001  контракт, 

400210860354017950100004001 БМЖ,  

400110860354017950100004001 РЖ арнаўлы есап бетлерине ийе.  

Филиалдың ӛзбек, қарақалпақ, рус ҳәм англичан тиллериндеги рәсмий толық ҳәм 

қысқа аты:  

Навоий давлат кончилик институти Нукус филиали  (НДКИ НФ) 

Наӯайы мәмлектлик кәншилик институти Нӛкис филиали (НМКИ НФ) 

Наваийский государственный горный институт Нукуский филиал (НГГИНФ) 

Nukus branch of  Navai Mining Institute      (NBNMI) 
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ТӘНЕПИСЛЕР КЕСТЕСИ 

 

 

Смена Паралар 
Басланыў 

ўақты 
Аралығы Тамамланыўы Тәнепис 

1-смена 

                  

1. 
8-30 80 9-50 10 

 

2. 
10-00 80 11-20 10 

3. 11-30 80 12-50 10 

4. 13-00 80 14-20  

2-смена 

5. 14-00 80 15-20 10 

6. 15-30 80 16-50 10 

7. 17-00 80 18-20 10 

8. 18-30 80 19-50  

     

 

 

 

ҲӘР ҲӘПТЕНИҢ ЖУМА КҤНГИ ТӘНЕПИСЛЕР КЕСТЕСИ 

 

Смена Паралар 
Басланыў 

ўақты 
Аралығы Тамамланыўы Тәнепис 

1-смена 

                   

1. 
8-30 80 9-50 10 

 

2. 
10-00 80 11-20 10 

3. 11-30 

«Ахборот ҳәм 

тәрбия сааты» 

30 

12-00 - 

4. 12-00 80 13-20 - 

2-смена 

5. 14-00 80 15-20 10 

6. 15-30 

«Ахборот ҳәм 

тәрбия сааты» 

30 

16-00 - 

7. 16-00 80 17-20 10 

8. 17-30 80 18-50  
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Лаўазымы Фамилиясы ҳәм исми-шәрипи Жайласқан орны 

Директорат 

Лаўазымы Фамилиясы ҳәм исми-шәрипи Жайласқан орны 

Директор Худойбердиев Фазлидин Исроилович 3-қабат 

Оқыў ҳәм тәрбиялық 

ислери бойынша 

директор орынбасары 

Жумамуратов Данияр Қалбаевич 3-қабат 

Илимий ислер ҳәм 

инновациялар 

бойынша директор 

орынбасары 

Каландаров Ильѐс Ибодуллаевич 3-қабат 

Бӛлимлер   

Тәбийғый ҳәм улыўма 

кәсиплик пәнлер 

кафедрасы баслығы 

 

Жақсымуратов Караматдин 

Мустапаевич 

 

3-қабат 

 

Билимлендириўдиң 

сапасын қадағалаӯ 

бӛлими баслығы 

Тилеўмуратов Сарсенбай 

Жақсымуратович 
3-қабат 

Билимлендириўдиң 

сапасын қадағалаӯ 

бӛлими бас қәнийгеси 

Алланазаров Байрамбай Рустемович 3-қабат 

Бас бухалтер Баймуратов Руслан Адилбаевич 3-қабат 

Юрист-мәсләҳәтши Аметова Зухра Қырықбаевна 3-қабат 

Жаслар менен 

ислесиў, руўхыйлық 

ҳәм ағартыўшылық 

бӛлими баслығы 

Қыдырниязов Нызаматдин 

Сейтниязович 
3-қабат 

Дийўанхана баслығы Акимова Азима Пердебаевна 3-қабат 

Информациялық 

технологиялар орайы 

баслығы 

Уснатдинов Адилбек Ахметович 3-қабат 

Филиал баспасӛз 

хызмети хаткери 
Арзиев Руслан Арысланбаевич 3-қабат 

Мониторинг ҳәм ишки 

қадағалаў бӛлими 

методисти 

Дәӯлетназарова Гүлсанем Оразбаевна 3-қабат 

Кадрлар бӛлими 

инспекторы 
Дурымбетова Бийбайым Айымбетовна 3-қабат 

Оқыў ислери бойынша 

инспекторы 
Карамов Алишер Назарбаевич 3-қабат 

Архивариус 
Дәӯлетназарова Гүлжамила 

Абдижамиловна 
3-қабат 

Ис-жүритиӯши Қудиярова Венера Қырықбаевна 3-қабат 

 

Филиалдың басқарыў системасы 
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“БЕЙИМЛЕСИЎ ДӘЎИРИ” (1-КУРС МЕКТЕБИ) 

СЕМИНАР-ТРЕНИНГ КӚРСЕТПЕСИ ҲӘМ 

ДӘСТҤРИ 

 

“БЕЙИМЛЕСИЎ ДӘЎИРИ” (1-КУРС МЕКТЕБИ) КӚРСЕТПЕСИ 

 

1. УЛЫЎМА ҚАҒЫЙДАЛАР 

 

―Бейимлесиў дәўири‖ (1-курс мектеби) 2010-жыл 17-апрельдеги Ӛзбекстан 

Республикасы Жоқары ҳәм орта арнаўлы билим министрлигиниң 3-санлы Кеңес 

жыйналысы 3/1-санлы Қарарын әмелге асырыў мақсетинде шӛлкемлестирилген.  

Кураторлар жуўапкершилигине студентти ҳәр тәреплеме жетик шахс қылып 

тәрбиялаў жүкленген. Буннан тысқары 1-курсқа келген студентти билимге, турмыс ҳәм 

мийнетке үйретиўши, оның қәбийлети, ҳәр бири менен индивидуал мүнәсийбетте болыўы, 

студенттиң әдеп-икрамлылығы ҳәм тәрбия сыпатын қәстерлеў зәрүрлиги семинар-

тренингтиң баслы ўазыйпасы болып табылады.  

 

2. “1-КУРС МЕКТЕБИ” НИҢ ТИЙКАРҒЫ  

МАҚСЕТИ 
Жоқары оқыў орнынына келген студентти оқыў процессине тезирек бейимлестириў, 

студент-педагог, студент-устаз, студент-студент мүнәсийбетлерин қәлиплестириў, оларда 

ӛз-ара ҳүрмет ҳәм жоқары руўхый пазыйлетлерди кәмал таптырыў.  

 

3.“1-КУРС МЕКТЕБИ” АЛДЫНДАҒЫ 

 ЎАЗЫЙПАЛАР: 
1. Республика Жоқары ҳәм орта арнаўлы билим министрлигиниң 1999-жыл 19-

январдағы 15-санлы буйрығы менен ҳәмде тастыйықланған филиалдың ишки тәртип-

қағыйдалары менен таныстырыў.  

2. Студенттиң оқыў орнына бейимлесиўине жәрдем бериў.  

3. Студентлик атына дақ түсирмеў, филиал мәртебесин ҳүрмет етиўге үйретиў.  

4. Жоқары мәдениятлы болыў, филиал аймағында шекпеў, бәлент даўыста сӛйлемеў.  

5. Устазларды ҳүрмет қылыўға, жәмийетлик жумысларға белсене қатнасыўға 

үйретиў.  

 

 

“БЕЙИМЛЕСИЎ ДӘЎИРИ (1-КУРС МЕКТЕБИ)” ДЕ ТОПАР  

БАСШЫСЫНЫҢ БИР АЙЛЫҚ ИС ДӘСТҤРИ 

 

12-октябрь, дҥйшемби 

 Топар басшысы ӛз топарында студентлер менен танысады. Алдыннан таярланған 

―Студенттиң руўхый ҳәм руўхый-жәмийетлик дүньясы  бойынша мағлыўматлар 

бланкасын‖ толтырады. Топар басшысы ӛзин студентлер менен таныстырады. Ҳәр 

ҳәптениң жума күни ӛткерилетуғын ―Ахборот сааты‖ ҳаққында мағлыўмат береди; 

 Кафедра баслығынан ―Ахборот сааты‖ материалын алады;  

 Китапханадан ―Ахборот сааты‖ ушын керекли газета-журналларды алып танысып 
шығады. 

13-октябрь, сийшемби 
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 Топар басшысы топарға кирип, студенттиң сабаққа қатнасыўлары, кийиниўлери, 

сабаққа тийисли оқыў қуралларын тексереди; 

 Топарға ажыратылған хананы тазалаў тәртибин түсиндиреди ҳәм нәўбетшилерди 
тайынлайды; 

 ―Ахборот сааты‖ на таярланыў ушын тапсырма береди; 

 Тәрбиялық әҳмийетке ийе мазмунда сәўбетлесиўге таярланады; 

 Топар басшысы режесин Кураторлар кеңеси баслығына тапсырады. 

14-октябрь сәршемби 

 Студентлердиң сабаққа қатнасыўлары, кийиниўлери ҳәм сӛйлесиў әдеби менен 
қызығады;  

 Профессор-оқытыўшылардың топар ҳаққындағы пикирлерин үйренеди; 

 Ижарада жасаўшы студентлер дизимин дүзеди, жасаў шәраяты ҳаққында 
мағлыўмат топлайды. 

15-октябрь, пийшемби 

 Студентлер менен китапханаға барады, китапханаларға ағза болады, оқыў тәртиби 
менен таныстырады.  

16-октябрь, жума 

 Топарда ―Ахборот сааты‖ (Кураторлық саатын) ӛткереди; 
а) студентлерди республикамыз турмысына тийисли болған ҳәптелик жәмийетлик-

сиясий мазмундағы жаңалықлар менен таныстырады; 

б) дүнья жаңалықлары менен таныстырады; 

в) топардағы студентлерге ӛз қәлеўлери бойынша ҒХҚ ды бӛлип береди. (мәселен 

ҳәпте даўамында газета журнал ҳам радиосы еситтириўлери, телевидениениң ең 

әҳмийетли ҳәм қызықлы жаңалықларын айтып береди; 

г) топар сәрдары тайынланады; ҳәр бир студентке ӛзине сай жәмийетлик тапсырма 

бериледи; 

д) топар басшысы келеси ҳәптеде студентлердиң сабаққа қатнасы ҳәм ҳәптелик 

есабат таярлаўы ҳаққында еслетип ӛтеди; 

е) тәрбиялық мазмунға ийе сәўбет ӛткереди (―Сәлемлесиў әдеби‖); 

ж) студентлердиң пикир ҳәм усынысларын тыңлап, сораўларға жуўап береди. 

―Ахборот сааты‖ ушын студент дизимге алыў дәптершесин тутыўы шәрт. 

19-октябрь, дҥйшемби 

 Топар студентлериниң сабаққа қатнасын тексереди; 

  Ўәлаятлар ҳәм районлардан келген студентлердиң турар жайларда жасаў мәселесин 
үйренеди; 

 Сабақ кестеси менен танысады; 

 ―Ахборот сааты‖ есабатын кураторлар кеңеси баслығына тапсырады. 

20-октябрь, сийшемби 

 Топар студентлериниң тәртип-интизамын қадағалайды; 

 Студентлерди филиал нызамында орнатылған тәртип ҳәм қағыйдалар менен 
таныстырады; 

 ―Ахборот сааты ‖ материалларын китапханадан алады;  

 Кафедрадағы ―Руўхыйлық ҳәм ағартыўшылық жумыслар‖ журналына исленген 

жумыслар есабатын жазады. 

21-октябрь, сәршемби 

 Филиал  Кураторлар кеңеси баслығына 10 күнлик есабатты тапсырыў, студентлер 
ҳаққында мағлыўмат бериў, жаңа тапсырмалар алыў; 

 Топар студентлерин факультет ҳәм кафедралардың хызмети менен таныстырыў; 

 Деканаттан топар студентлериниң сабаққа қатнасы ҳаққындағы мағлыўматты 

алыў; 

 ―Ахборот сааты‖ ушын тәрбиялық әҳмийетке ийе мазмундағы баянат таярлаў. 
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22-октябрь, пийшемби 

 СТЖ ҳәм ижарада жасаўшы студентлерди анықлаў ҳәм де олардың жасаў 

шәраятын үйрениў; 

 Студентлердиң руўхый ҳәм материаллық жағдайынан хабардар болыў; 

 Кафедра баслығына есабат бериў ҳәм дәптершеге жазып барыў. 

23-октябрь, жума 

 Студентлер менен, киноға (театрға, музейга) барыў ҳәм мәдений дем алыў 

ҳаққында сәўбетлесиў. 

26-октябрь, дҥйшемби 

 Топарда ―Ахборот саатын ‖ ӛткериў: 
-студентлерге тапсырылған ўазыйпаларды тексериў;  

-жаңалықларды улыўмаластырыў ҳәм жуўмақ шығарыў; 

-сабаққа қатнас ҳаққында сәўбетлесиў, қалдырылған сабақ себеплерин анықлаў; 

-сабақлар ҳаққында студентлердиң пикирин үйрениў, анықланған машқалаларды 

сапластырыў;  

-тәрбиялық темада сәўбетлесиў (―Жәмәәт орынларында ӛзин тутыў әдеби‖ ―Кийиниў 

мәденияты‖);  

-нәўбетшилер жумысын тексериў. 

27-октябрь, сийшемби 

  ―Ахборот сааты‖ есабатын кураторлар кеңеси баслығына тапсырыў;  

 Топардағы студентлердиң ата-аналары ҳаққындағы мағлыўматты топлаў ҳәм олар 

менен сәўбетлесиўлер алып барыў; 

 Топар студентлерин жәмийетлик жумысларға бириктириў; 

 ―Жаслар аўқамы‖ басланғыш шӛлкеми ҳәм басқа да дӛгереклерге бириктириў. 

 28-октябрь, сәршемби 

 Топардағы студентлердиң тәртип-интизамын тексериў; 

 Кем тәмийинленген студентлерди анықлаў; 

 ―Ахборот сааты‖на таярланған материалды алыў, китапханада ҒХҚлары 
жаңалықлары менен танысыў. 

 29-октябрь, пийшемби 

 Ҳәпте даўамында топардағы ҳәр бир студент пенен академиялық саат даўамында 
жеке тәртипте сәўбет ӛткериў кестесин ислеп шығыў ҳәм студентлерди сәўбет 

ӛткерилетуғын сәне ҳаққында хабардар қылыў; 

 Деканаттан студентлердиң ҳәптелик сабаққа қатнасы ҳыққындағы мағлыўматты 
алыў; 

 СТЖ ға барып, топар студентлериниң жасаў шәраяты менен танысыў. 

 30-октябрь, жума 

 

 Студенттиң оқыўдан кейинги бос ўақты менен танысыў ҳәм бул бойынша 
мағлыўмат топлаў; 

 Ижарада жасаўшы студентлерди анықлаў, мәнзили, телефон номерин ӛз 
дәптершесине жазып қойыўы, олар менен бирге туратуғынлар, шаңарақ ағзалары менен 

мүнәсибетлери ҳаққындағы мағлыўматларды топлап, олар менен байланысыў. 

 2-ноябрь, дҥйшемби 

 Шембиликлерге топар студентлериниң қатнасыўын тәмийинлеў ҳәм қадағалаў; 

 Шембилик ҳаққында декан орынбасарына есабат бериў, кафедра журналына жазып 
қойыў. 

 3-ноябрь, сийшемби  ―Ахборот саатын‖ ӛткериў: 

- Ўатанымыз ҳәм дүньядағы жәмийетлик-сиясий жаңалықларды үйрениў, додалаў 

ҳәм жуўмақ шығарыў; 
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- Топар студентлериниң сабаққа қатнасын талқылаў, сабақ қалдырыў себеплерин 

үйрениў ҳәм зәрүр шаралар кӛриў; 

- Студентлердиң сабақларды ӛзлестириўин тексериў. Олардың пикир-усынысларын 

үйрениў ҳәм машқалаларын шешиўге жәрдем бериў; 

- Студентлерди халық аралық ҳәм Ӛзбекистан турмысына тийисли болған 

әҳмийетли сәнелерге бағышланған илажларға бириктириў; 

- Тәрбиялық мазмунда сәўбетлесиў; 

(- ―Жасы үлкенге ҳүрмет, кишиге иззет‖, - ―Кәмил инсан ким?‖, ―Сӛз сыйқыры‖) 

 Куратор тәрбиялық мазмунға ийе теманы лекция формасында баян етип, аудио яки 

видео ленталарынан пайдаланыў мүмкин. 

4-ноябрь, сәршемби ―Ахборот сааты‖ есабатын кураторлар кеңеси баслығына 

тапсырыў; 

 Филиалдағы шембилик ҳаққында мағлыўмат алып, топар студентлерине 
шембиликти дағазалаў, топарға ажыратылған аймақты мәлим етиў, шембиликке 

топардағы барлық студентлер қатнасыўы шәрт екенлигин ескертиў; 

 Студенттиң ата-анасы менен телефонда сәўбетлесиў ҳәм ӛз дәптершесине жазып 
қойыў. 

 5-ноябрь, пийшемби Студентлер тәртип-интизамын қадағалаў; 

 Студентлердиң ӛтилип атырған барлық пәнлер бойынша сабаққа қатнасыўы ҳәм 
ӛзлестириўи ҳаққындағы мағлыўматларды топлаў; 

 Кеселленип қалғанлығы себепли сабаққа келмеген студенттиң ҳалынан хабар алыў; 

 Студенттиң қадағалаўдан топлаған балларын анықлаў; 

 ―Ахборот сааты‖на таярлаған материалларды ҳәм ҒХҚды үйренип шығыў. 

 6-ноябрь, жума  

 Топар студентлерин факультетте ҳәм филиалте ӛткерилетуғын ―Ана тилим – жан 
тилим‖ илажына бириктириў; 

 Ижарада жасаўшы студентлердиң жасаў орнындағы участка инспекторлары ҳәм 

МПЖ баслықлары менен мүнәсибетин беккемлеў; 

 ―Ахборот сааты‖на тәрбиялық әҳмийетке ийе мазмундағы материалларды таярлаў. 

 9-ноябрь, дҥйшемби 

Филиал кураторлар кеңеси мәжилисине қатнасыў; 

 Топардың байрамға таярлығын тексериў; 

 Кафедра журналына топарда алып барылып атырған жумыслар есабатын жазыў. 

10-ноябрь, сийшемби   

 Топар студентлери менен Қарақалпақстандағы тарийхый естеликлерге ҳәм 
жаңадан бой тиклеген имаратларға барыў ҳәм де бул бойынша студентлер пикирин 

тыңлаў. 

 11-ноябрь, сәршемби ―Ахборот сааты‖н ӛткериў.      
 - видео лента арқалы ҳүжжетли фильмлер кӛрсетиў, студентлер (―Нәшебентлик - 

әсир душпаны‖, ―Диний экстремизм ҳәм миссионерликтиң жәмийет раўажланыўына 

қәўипи‖ атамалардағы фильмлерден алған тәсирлери ҳаққында айтып береди ҳәм 

талқылайды. Топар басшысы пикирлерди улыўмаластырып, жуўмақ шығарады); 

- сабаққа қатнасыўды талқылаў; 

-студентлердиң сабақтан бос ўақытлары менен танысыў; 

-топардағы машқала ҳәм жетискенликлер ҳаққында сәўбетлесиў; 

 12-ноябрь, пийшемби ―Ахборот сааты‖ есабатын Кураторлар кеңеси баслығына 

тапсырыў; 

 Топарға тийисли ҳүжжетлер менен ислесиў; 
- студенттиң мәнаўий бәркамаллық дәрежесин анықлаў; 

- ―Бос ўақыт бӛлистирилиўи‖ кестесин толтырыў; 

- топар журналына ―Ахборот саатын жазып қойыў‖. 
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 13-ноябрь, жума  

 Топар студентлери менен филиалдағы оқыў системасы бойынша оларда 
қалдырған тәсирлер ҳаққында сәўбетлесиў. 

 


