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Құрметті бірінші курс студенті! 

Сені студенттік өмірдің басталуымен құттықтаймыз! 
Бүгіннен бастап сен Қазақстан Республикасындағы беделді 

алдыңғы қатардағы оқу орындарының бірі Абылай хан 
атындағы ҚХҚ жəне ƏТ университетінің студентісің  ! 

Арнайы сен үшін дайындалған жол көрсеткіш, саған 
сенімді көмекші болсын. 

Ректорат жəне факультет басшылары,оқу кезеңінде сен 
тек терең білім алып,білікті маман ғана емес,сонымен 

қатар адамдар арасындағы қарым-қатынасты, ұжымды 
бағалауға үйренеді деп сенеді. 

Саған барлық істе табыс жəне денсаулық тілейміз! 
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ALMA MATER цифрлармен фактілерде. 
 

Абылай хан атындағы Қазақ Халықаралық Катынастар жəне Əлем 
Тілдері Университеті 

Кеше 
1941 – Алматы шет тілдері педагогика институты, бірінші қабылдауда 132 
студент, 21 оқытушы, 3 кафедрада (ағылшын, неміс, француз тілдері). 1945 – 
бірінші түлек 89 адам. 
1958 – Институт Абай атындағы ҚазПИ-ның шет тілдері факультеті болып 
құрылды. 
1961 –  Алматы шет тілдері институты жеке қайта құрылды: 3 факультет, 9 
кафедра, 1000 студент, 130 оқытушы болды. 
1993 – Алматы шет тілдері педагогика институтына, Қазақ Мемлекеттік 
Əлем Тілдері   Университеті (ҚазМƏТУ) мəртебесі берілді. 
1998 – ҚазМƏТУ, Абылай хан атындағы ҚХҚ жəне ƏТУ болып қайта 
өзгерді. 
Бүгін 
 Оқылатын тілдер: ағылшын, неміс, француз, испан, итальян, түрік, 
қытай, корей, жапон, араб, қазақ, орыс, парсы. 
 Барлығы  6833-ға жуық  студент білім алуда; профессор-оқытушылар 
құрамы: 465 оқытушы, оның ішінде –10 академик, 54 ғылым докторы, 
профессорлар, 161 ғылым кандидаттары, доценттер, 14 PhD, 236 магистрлер   

 Oқу корпусы;  кітапхана,  оқу залы, электрондық оқу залы;  видео-зал, 
Интернет-класс,  компьютер класы,  ауызша сөйлеу лабораториясы,  
синхрондық аударма,  радио-тележурналистер үшін лабораториялармен 
қамтамасыз етілген; 

3 жатақхана 1552 орындық,   2 асхана, 4 буфет. 
Ай сайын шығатын университет ғылыми журнал «Вестник 

КазУМОиМЯ»; 
Университет құрамында: 6 факультет: Халықаралық Қатынастар 

факультеті; Халықаралық құқық жəне Экономика факультеті; Педагогикалық 
Шетел тілдері факультеті, Менеджмент жəне Халықаралық коммуникация, 
Шығыстану факультеті, Аударма жəне Филология факультеті;  Жоғарғы оқу 
орнынан кейінгі білім беру факультеті: /магистратура, докторантура/ бар, 
Лингвистикалық  Лицей-колледж,  Халықаралық туризм менеджменті Лицей-
колледжі,  Педагогикалық шетел тілдер колледжі,  Халықаралық сервис жəне 
менеджмент колледждері бар;  

 «Шет тілдерін оқыту», «Халықаралық ғылыми жəне білім беру 
зерттеу», «Рухани жаңғыру» орталықтары, Конфуция институты,  Əлеуметтік 
жəне діни сауаттылық бойынша кеңес беру орталығы жұмыс істейді; 
Халықаралық ынтымақтастық бөлімі жұмыс істейді. 
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Кіммен хабарласа аламын? 
 
Ректор Құнанбаева Салима 

Сагиқызы 
ішкі тел.2002 

Оқу ісі жөніндегі  проректор Чакликова  Асел  
Тұрарқызы 

ішкі тел.2213 

Ғылыми жəне 
инновациялық қызметі 
жөніндегі проректор 

Успанова Майра Уалиқызы ішкі тел.2209 

Əлеуметтік сұрақтар жəне 
тəрбие жұмысы  жөніндегі  
проректор 

Серёжкина Татьяна 
Владимировна 

ішкі тел.2271 

Административтік   
басқарманың  басшысы 

Жанбағысова  Жазира  
Шыңғысқызы 

 
ішкі тел.2217 

 
Финанс.экон. бөлімінің  
басшысы 

Азимбаева Алмакул 
Мамырханқызы 

 
ішкі тел.2108 

Оқу  бөлімінің  басшысы Мергембаева Айткенже          
Тұрсағұлқызы 
 

ішкі тел.3116 

Нормативті –бақылау 
басқарма  басшысы 

Темірғалиева Светлана 
Закиқызы 

ішкі тел.3317 

Кітапхана  басшысы Жунусалиева Рахила 
Алмахановна 

ішкі тел.3104 

Кəсіби бағдар беру 
жұмысының маманы 

Егенбаева Гүлжан 
Сарсембайқызы 

 
ішкі тел.2155 

Жастар ісі комитетінің 
төрағасы 

Аблаким Айза 
Сарсембайқызы 

 
ішкі тел.2155 

Əскери кафедра басшысы   
тел.233-43-58 

Студенттерге қызмет  
көрсету орталығының  
жетекшісі 

 
Жолдасова Венера 
Муратбековна 

 
ішкі тел.1115 

Шет тілдер педагогикалық факультеті 

Факультет деканы Ислам Айбарша  ішкі тел.2708 

Офис-регистратор Карабаева Жумагуль  
Габдоллақызы 

ішкі тел.2171 

Халықаралық Қатынастар  факультеті 
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Факультет деканы Курпебаева Газиза 
Кабыловна 

  ішкі тел.2417 

Офис-регистратор Курбанова Диларам 
Юлдашбековна 

тел.вн. 2171 

Экономика  жəне Құқық  факультеті 

Факультет деканы Кудайбергенов Нурадин 
Айыпович 

ішкі тел. 3204 
 

Офис-регистратор Кульдибаева Дина 
Жабасовна/  
Шалмаганбетова Гульзада 
Айтожиевна 

ішкі тел. 3222 
ішкі тел.2171 

Менеджмент  жəне  Халықаралық Коммуникация факультеті 

Факультет  деканы Жубанова Марьяш 
Хорезмқызы 

ішкі тел.3322 

Офис-регистратор Кадырбаева Сауле 
Сиразовна 

ішкі тел. 2171 

Аударма ісі жəне Шетел Филологиясы факультеті 

Факультет деканы Мизамхан Бағлан ішкі тел.2809 

Офис-регистратор Данилова  Татьяна 
Владимировна 

ішкі тел.2171 

Шығыстану  факультеті 
Факультет деканы Дəуен Динара    

Бақыткерейқызы 
тел. 2809 

Офис-регистратор Шалмаганбетова Гульзада 
Айтожиевна 

тел. 2171 
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Не? Қай жерде? … жəне қалай табу? 

Оқу корпустары 
 
1. Жаңа оқу корпусы  – Мұратбаев к. (Құрманғазы к. бұр) 
2. Корпус №1   – Мұратбаев к. 200 (уг.Шевченко к. бұр) 
3. Корпус №2    - Төле би к., 84 (Наурызбай батыр к.бұр) 
4. Корпус №3   - Шевченко к, 140 (Шагабутдинов к.бұр) 
5. Корпус №4   – Байтұрсынов к, 89 (Шевченко к. бұр) 
6. Корпус №5   – Досмухамедов к, 15 (Гоголь к. бұр) 

Конференц-залдар 
 
1. Студенттер сарайы жаңа ғимарат, Мұратбаев 

к,200 
2.  400 орындық үлкен акт залы корпус 1, Мұратбаев к,200 

3. Кіші акт  залы                                                   Толе би 84(Наурызбай батыр) 
4. Конференц-зал («дөңгелек» стол           бас.корпус, Мұратбаев к,200 
    мəжіліс үшін )  50 орын -                             
5. Мəжіліс залы  80 орын    бас.корпус, Мұратбаев к,200 

Жаңа оқу корпусы 

Компъютер, мультимедиялық кластар 
Мұражайлар, ұлттық-мəдени орталықтар 

Университет мұражайы   1 қабат,  корпус №1 
Этнографиялық мұражай   1 қабат, корпус №1 

Жатаханалар 
1. Студенттік жатахана №1 -   Құрманғазы к, 150 (Жароков к. Бұр) 
2. Студенттік жатахана №2 -   Құрманғазы к, 150  (Жароков к. Бұр) 
3. Студенттік жатахана №3 -                     Жароков к. 104 

Асханалар мен буфеттер 
 
1. Кафетерий     1 этаж, бас.оқу.корпусында 
2. Буфеттер       2-5 оқу корпустарында 
3. Асхана      1 этаж, бас.оқу.корпусында, 
        корпус №1 
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 Компьютер сыныптарының орналасуы 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№  Кабинет аты  Кабинет номері 
 

Оқу корпусы 
 

1. Мультимедиялық кабинет  
интерактивтік тақтамен 
 
 

№310,  № 314 
 

Бас оқу корпусы 
 
 

2 Компьютер кластары №307, № 309, 310, 
312, 313 
 № 214, 402, 406, 410, 
412, 413,  №429 
№ 303 
№203, 301, 302, 306 

ГУК 
 
№1 корпус 
 
№2 корпус 
№5 корпусы 
 

3 Интернет-класы №311, №313, 309 
 

Бас оқу корпусы 
 
 

4 Лингафон кабинеті 
 

№315, 203 
 
412 

Бас оқу корпусы  
 
№1 
 

5 Видео  залы №316, №419 
 

Бас оқу корпусы  
№1 корпус 
 

6 Лекция  залы  
проектормен 

№414, №514, №614,  
№314, 332 
114 

Бас оқу корпусы  
№1 корпус,  
№ 3 корпус 
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Ақпараттық-кітапхана орталығының құрылымы 
2022-2023 оқу жылы 

 
 
 
 
 
 
 

 
КАО директоры 

 

Ақпараттық технологиялар бөлімі 
 – ОК №3 каб. 219 

Ø кітапхана  ісін автоматтандыру, МЕГАПРО ДҚ басқару 
Ø электронды кітапхана – библиографиялық жазба 

 
Электронды оқу залы 

–  ОК№3 каб.106   
Ø ДҚ бойынша əдебиеттерді іздеу жəне сканерлеу 
Ø ақпараттарды сыртқы жадыға жазу (CD, DVD, флэш) 
Ø шет тілінде бейнефильмдерді қарау жəне шет тіліндегі 

көркем əдебиеттер оқу мүмкіндігін ұсыну 
 

Құжаттарды электрондық жеткізу қызметі 
– ОК №3 каб. 110  

Ø МЕГАПРО  оқырмандарын тіркеу 
Ø құжаттарды электронды жеткізу қызметінің құралдарымен 

қашықтықтан оқырмандар сұраныстарын қанағаттандыру 
бойынша жұмыстар 

Ø оқырман сұранысы бойынша мəліметтерді таңдау, 
ақпаратты (CD, DVD, флэш) сыртқы жады құралдарына 
жазу 

 
Халықаралық ақпараттық ресурстар қызметі 

– ОК №3 каб. 110 
Ø университеттің ғылыми мектептері бойынша мəліметтерді 

іздеу 
Ø Халықаралық  (EBSCO, Clarivate Analytics (Thomson 

Reuters), Лань, Polpred) ДҚ-мен жұмыс 
Ø кітап сатушы компаниялар, кітаппошта жəне шетелдік 

баспалармен бірлесіп жұмыс істеу  
 
 

Əдебиеттерді ғылыми өңдеу жəне 
жинақтау бөлімі 
– ОК №3 каб.110 

Ø қорды жинақтау, прайс-беттермен жұмыс 
Ø кафедралардың тапсырыстарымен жұмыс 
Ø əдебиеттерді ғылыми өңдеу 
Ø жаңа түсілімдер бюллетені 

 
 

Ақпараттық библиографиялық қызмет 
– ОК №3 каб. 219  

Ø Библиографиялық тізімдерді құрастыру, 
библиографиялық көрсеткіштерді шығару 

Ø Кітапханалық библиографиялық анықтамаларды ұсыну 
Ø  Мерзімдік басылымдарға жазылу 
Ø АІТ- Ақпаратты іріктеп тарату 
Ø БСҚК - Басшылыққа саралап қызмет көрсету 

 
 

Кітап сақтау секторы 
– ОК №3 каб.101 

Ø МЕГАПРО ДҚ ретро қорды енгізу 
 
 
 
 

<p>Магистратура и Докторантура: <a 
href="upload/academcal/1516-magdoc-ru.xls">скачать 

RU</a> <a href="upload/academcal/1516-magdoc-
kz.xls">скачать KZ</a></p> 

 
 

Қызмет көрсету бөлімі  
–ОК №3 каб. 101  

Ø кітаппен қамтамасыз етуді бақылау 
Ø кітаппен қамтамасыз ету бойынша кафедралармен 

жұмыс 
Ø оқырмандармен жəне кітап қарыз оқырмандармен 

жұмыс 
Ø кесте бойынша ХҚ, МжХК, ЭжҚ, Шығыстану 

факультеттерінің оқырмандарына қызмет көрсету 
 

Абонемент  
–ОК №3 каб. 101 

Ø кесте бойынша ШТПФ, АжФ факультеттерінің  
оқырмандарына қызмет көрсету 
 

Оқу залдары 
 

Ø Арнайы əдебиеттер залы  
    –ОК № 3  каб. 106  
Ø Шет тілдері əдебиеті залы 
    – ОК№1 каб.219  
Ø Диссертациялық оқу залы  
     –  ОК № 1 каб.234  
Ø Австриялық ресурс орталығы  
     –  БОК каб. 106 
Ø Шығыс филологиясы ресурс орталығы 

–  ОК №2 каб.305, 307  
 
 

Кітапхананың ақпарат  орталығы  
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Кредиттік оқыту жүйесінің негізгі түсінігі 

 

Студенттің іскерлік білім жетістіктерін  бақылайтын жүйе  
 

 Осы ережеде мынадай негізгі ұғымдар мен анықтамалар 
пайдаланылады: 

1) академиялық күнтізбе (Асаdеmіс Саlеndar) – оқу жылы бойына 
демалыс күндерін (каникулдар мен мерекелерді) көрсете отырып, оқу жəне 
бақылау іс-шараларын, кəсіби  практикаларды өткізу күнтізбесі; 

2) академиялық кезең (Теrm) – үш нысанның біреуін таңдайтын өз 
білім беру ұйымының еркімен белгіленетін теоретикалық кезең: семестр, 
триместр, тоқсан; 

3) академиялық ұтқырлық – білім алушыларды немесе оқытушы-
зерттеушілерді белгілі бір академиялық кезеңге: семестр немесе оқу жылына 
өзге жоғары оқу орнына (ел ішінде немесе шетелде) игерген білім 
бағдарламаларын міндетті түрде кредит түрінде сынақ ретінде тапсыра 
отырып өз ЖОО-ында немесе өзге ЖОО-да білімін жалғастыру немесе 
зерттеулер жүргізу үшін ауыстыру;    

4) академиялық еркіндік – білім беру үрдісінің субъектілеріне оларды 
таңдау бойынша жиынтық пəндерден, оқытудың қосымша түрлерінен білім 
мазмұнын дербес анықтау үшін жəне білім алушылардың, оқытушылардың 
шығармашылық дамуына жəне оқытудың инновациялық технологиялары мен 
əдістерін қолдануға жағдай жасау мақсатында білім беру қызметін 
ұйымдастыру үшін ұсынылатын білім беру процесі субъектілерінің 
өкілеттіктер жиынтығы;    

5) білім алушының академиялық рейтингі (Rating) – аралық 
аттестаттау нəтижелері бойынша жасалатын білім алушының оқу бағдарлама 
пəнін игеру деңгейінің сандық көрсеткіші;  

6) академиялық деңгей  (Degree) – қорытынды аттестаттау нəтижелері 
бойынша, тиісті оқу бағдарламаларын меңгерген  білім алушыларға білім 
беру ұйымдары тағайындайтын дəреже;   

7) академиялық сағат кесте бойынша оқу сабақтардың 
(аудиториялық жұмыс) барлық түрлерi немесе жеке бекiтiлген графика 
бойынша білім алушылардың оқытушымен байланыс жұмысының уақыты; 

8) белсенді үлестірмелі материалдар (Hand-оuts) – білім алушының 
тақырыпты шығармашылықпен табысты меңгеру үшін оқу сабақтарында 
таратылатын көрнекі безендірілген материалдар (дəріс тезистері, сілтемелер, 
слайдтар, мысалдар, глоссарийлер, өз бетінше жұмыс істеуге арналған 
тапсырмалар); 

9) білім алушыларды қорытынды аттестаттау (Qualification 
Eхamination) – мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартында 
қарастырылған оқу пəндерінің игеру дəрежесін немесе көлемін анықтау 
мақсатында өткізілетін рəсім;  
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10) білім алушыларды аралық аттестаттау  - білім алушының 
емтихан  сессиясы кезеңінде бір пəннің толық көлемін немесе бір бөлігінің 
мазмұнын аяқтап болғаннан кейін оның игеру сапасын бағалау мақсатында 
өткізілетін рəсім;  

11) білім алушылардың өзіндік жұмыстары (бұдан əрі – БӨЖ) – өз 
бетінше оқуға берілген, оқу-əдістемелік əдебиеттермен жəне ұсынымдармен 
қамтамасыз етілген, тест, бақылау жұмыстары, коллоквиумдар, рефераттар, 
шығармалар мен есеп берулер түрінде бақыланатын тақырыптардың нақты 
тізбесі бойынша жасалатын жұмыс; білім алушының санатына қарай ол 
студенттің өзіндік жұмыстары (бұдан əрі – СӨЖ), магистранттың өзіндік 
жұмыстары (бұдан əрі – МӨЖ) жəне докторанттың өзіндік жұмыстары 
(бұдан əрі – ДӨЖ) болып бөлінеді; БӨЖ-дің  барлық көлемі  білім 
алушылардан күнсайын  өзіндік жұмыстарды    талап ететін  тапсырмалармен  
расталады;  

12) білім алушылардың оқудағы жетістігі – білім алушылардың оқу 
үдерісінде алатын жəне жеке тұлғаның қол жеткізген даму деңгейін 
көрсететін білімі, іскерліктері мен дағдылары, құзыреті; 

13) білім алушылардың оқудағы жетістіктерін бақылау -  жоғары 
оқу орындары дербес анықтайтын бақылау мен аттестаттаудың əртүрлі 
нысандары арқылы (ағымдық, межелік, қорытынды) білім алушылардың 
білім деңгейін тексеру;  

14) білім алушылардың үлгеріміне ағымдық бақылау – академиялық 
кезең ішінде,  оқытушымен өткізілетін аудиториялық жəне аудиториялардан 
тыс сабақтарда білім алушылардың  білімін  оқу бағдарламасына сəйкес 
жүйелі түрде тексеру;  

15) екі  дипломдық   білім –  екі  тең  бағалы диплом   (Double Major)  
немесе бір  негізгі  жəне  екінші  қосымша  диплом (Major Minor)   алу 
мақсатында    екі    оқу  жоспары (білім беру бағдарламалары) бойынша 
параллельді білім алу мүмкіндігі; 

16) Еуропалық трансферт (аударым) жəне несиелік жинақтау 
жүйесі (ECTS) білім беру траекториясы, оқу орны жəне оқыту елі ауысқан 
жағдайда білім алушылардың игерген оқу пəндерін (кредит мен бағаларын  
қоса алғанда) салыстыру жəне қайта сынақтан өткізуде пайдаланылатын 
білім беру бағдарламалары компоненттеріне сынақ бірліктерін (кредит) 
белгілеу əдісі;     

17) жеке оқу жоспары (бұдан əрі – ЖОЖ) – білім алушының Типтік 
оқу жоспары жəне элективті пəндердің каталогы негізінде эдвайзердің 
көмегімен əрбір оқу жылына дербес жасалатын оқу  жоспары; 

18) кредит (Credit, Credit-hour) – білім алушының/оқытушының оқу 
жұмысы көлемін өлшейтін сəйкестендірілген бірлігі;   

19)  кредиттік оқыту технологиясы – білім алушы мен оқытушының 
оқу жұмысы көлемінің біріздендірілген өлшем бірлігі ретінде кредитті 
қолдану арқылы, білім алушының пəндерді таңдауы жəне реттілікпен оқуын 
дербес жоспарлауы негізінде оқыту; 

20) қорытынды бақылау – емтихан түріндегі аралық аттестаттау 
кезеңінде жүргізілген оқу пəні бағдарламасын бағалау сапасының мақсатын 
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игеру, білім алушылардың оқудағы жетістігін бақылау; егер бірнеше 
академиялық кезеңдер барысында пəндер оқытылатын болса, онда 
оқытылған нақты академиялық кезеңде, пəндерге бөлімдер бойынша, 
қорытынды бақылау жүргізіледі;  

21) межелік бақылау –  бір оқу пəнінің ірі бөлімін (модулін) 
аяқтағанда білім алушылардың оқу жетістіктерін бақылау; 

22)  оқу пəнiне жазылу (Enrollment) – білім алушылардың оқу пəніне 
белгілі бір  тəртіппен алдын ала жазу рəсімі;     

23) оқу   жетістіктерін   бағалаудың   балдық   рейтингтік  əріптік 
жүйесі  - халықаралық тəжірибеде қабылданған əріптік жүйедегі сандық 
эквивалентіне сəйкес келетін жəне білім алушылардың рейтінгін белгілеуге 
мүмкіндік беретін  балл түріндегі оқу жетістіктерінің деңгейін бағалау 
жүйесі; 

24) Офис регистратор – білім алушылардың оқудағы жетістіктерінің 
барлық тарихын тіркеумен айналысатын жəне білімін бақылаудың барлық 
түрлерін жəне оның академиялық рейтингісіне есеп жасауды ұйымдастыруды 
қамтамасыз ететін академиялық  қызмет; 

25) оқытушының басшылығымен жүргізілетін білім алушының 
өзіндік жұмысы (бұдан əрі – ОБӨЖ) – бекітілген кесте бойынша 
оқытушының басшылығымен жүргізілетін білім алушының аудиториядан 
тыс жұмысы; білім алушының санатына қарай ол: оқытушының 
басшылығымен жүргізілетін студенттің өзіндік жұмысы (бұдан əрі – ОСӨЖ), 
оқытушының басшылығымен жүргізілетін магистранттың өзіндік жұмысы 
(бұдан əрі – ОМӨЖ)  жəне оқытушының басшылығымен жүргізілетін 
докторанттардың өзіндік жұмысы (бұдан əрі – ОДӨЖ) болып бөлінеді; 

26) оқу үлгерімінің орташа балы (Grade Point Average – GРА) – 
(ағымдық оқу кезеңі бойынша кредиттердің жалпы санына қарай аралық 
аттестаттау пəндерінің балдық бағасының  сандық эквиваленті  мен 
кредиттер сомасының  қатынасы)   білім алушының таңдаған бағдарлама 
бойынша бір оқу жылындағы қол жеткізген оқу үлгерімінің таразыланған 
орташа бағасы;   

27) оқу жұмыс жоспары (бұдан əрі – ОЖЖ) – мамандықтың типтік 
оқу жоспары жəне білім алушының жеке оқу жоспары негізінде білім беру 
ұйымдары дербес əзірлейтін құжат; 

28) пəннің сипаттамасы (Curse Description) – пəннің мазмұнын, 
мақсаттары мен міндеттерін, қысқаша нысанды қамтитын пəннің қысқаша 
сипаттамасы (5-8 сөйлемнен тұрады); 

    29) пререквизиттер (Рrereguisite) – оқылатын пəнді игеру үшін 
қажетті білім, икемділіктер мен дағдыларды қамтитын пəндер; 

 30) постреквизиттер (Роstreguisite) – аталған пəнді оқыту 
аяқталғанда оларды зерделеу үшін меңгерілген білім, икемділіктер мен 
дағдыларды қажет ететін пəндер; 

31) пəндер бағдарламасы (Syllаbus) – оқитын пəннің сипаттамасын, 
мақсаттары мен міндеттерін, оның қысқаша мазмұнын, оның  үйренуі 
тақырыбы мен ұзақтығын, өзіндік жұмыс тапсырмаларын, кеңес беру 
уақытын,  білім алушылардың  білімін тексеру кестесін, оқытушы 
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талаптарын, бағалау өлшемдерін  қамтитын оқу бағдарламасы жəне  
əдебиеттер тізімі;  

32) транскрипт (Тrаnsсrірt)  – білімді бағалаудың     сандық жəне 
əріптік жүйесі бойынша кредиттері мен бағалары көрсетілген тиісті кезеңде 
өтілген пəндердің тізбесі бар  құжат; 

33) тьютор –  студенттің нақты пəнді игеруі бойынша  академиялық 
кеңесші рөлін атқаратын  оқытушы; 

34) типтік оқу жоспары (бұдан əрі – ТОЖ) – білім берудің кəсіптік 
оқу бағдарламасының оқу пəндерінің тізбесі мен көлемін, оларды оқытудың 
тəртібін жəне бақылау нысандарын реттейтін құжат; 

35) эдвайзер (Аdvisor) – тиісті мамандық бойынша білім алушының 
академиялық тəлімгерінің қызметін атқаратын, оқу траекториясын таңдауына 
(жеке оқу жоспарының қалыптасуына) жəне оқу кезеңінде білім беру 
бағдарламаларын игеруіне ықпал ететін оқытушы; 

36) элективтік пəндер – белгіленген кредит шеңберінде жəне білім 
беру ұйымы енгізетін таңдау бойынша, білім алушылардың жеке 
дайындығын көрсететін əлеуметтiк-экономикалық дамытудың 
ерекшеліктерін жəне нақты өңірдің, жоғары оқу орындарында ғылыми 
мектеп пайда болатын қажеттiліктерін есепке алатын   компонентке кiретiн 
оқу пəндерi. 
 

37.Оқу процессін ұйымдастыруда университетте  деңгейлік-тестік жүйе 
бақылауы пайдаланылады. 

 
 2.Деңгейлік-тестік жүйеде келесі бақылау түрі жүргізіледі: 
 
 а) ағымдық (тексеретін) бақылау; 
 б) деңгейлік (модульдық) бақылау; 
 в) аралық аттестация (қорытынды бақылау). 
 
 3. Ағымдағы үлгерімді бақылау – студенттің əр тақырып немесе бөлім 
бойынша оқу нəтижесін жүйелі түрде сабақ өткізетін оқытушының тексеруі   
 
 4. Деңгейлік бақылау – студенттің білім жетістігін академиялық 
күнтізбемен сəйкес əр модульдан кейін тексеру . 
 
 5. Ағымдағы үлгерім бағасы (ағымдағы жəне аралық бақылау) 
студенттің  қорытынды бағасы 60%, қорытынды бақылау бағасының үлесі 
30%.  
Аттестациялық балды жинамаған студент, аралық аттестацияға жіберілмейді. 
Оқу жылында сабақты босатқан білімді игермеген студент жазғы семестрге 
ақылы түрде  оқу жұмысының проректоры бекіткен күнтізбемен жіберіледі.  
 

 

 



 16 

 
ОҚУ  ПРОЦЕСІН ҰЙЫМДАСТЫРУ 
  1 курстың академиялық  күнтізбесі 

 2022-2023 оқу жылы 

КҮЗ 2022 
3-ші  тамыздан – 31-ші  тамызға дейін Placement test 
25 тамыздан -10 қыркүйекке дейін Студенттің жеке жұмыс жоспарын 

құрастыру 
30- тамыз Конституция күні (демалыс) 
12  қыркүйек- 24 желтоқсан 1 семестр | 

24 қазан – 29 қазан 1- аралық бақылауды тапсыру 
19 желтоқсан– 24 желтоқсан 2- аралық бақылауды тапсыру 
26 желтоқсан – 07 қаңтар Емтихан сессиясы 
16 қаңтар – 28 қаңтар Қысқы демалыс 
1,2 - қаңтар Жаңа жыл(демалыс) 
Жалпы оқу аптасы - 15  
 
 
Жалпы оқу аптасы -  15  КӨКТЕМ 2023 
30 қаңтар – 27 мамыр 2 семестр 
8- наурыз Халықаралық əйелдер күні (демалыс) 
06 наурыз-11 наурыз Студенттің жеке жұмыс жоспарын 

құрастыру 13 наурыз-18 наурыз 1-аралық бақылауды тапсыру 
22 мамыр – 27 мамыр 2 - аралық бақылауды тапсыру 

) 21, 22, 23 наурыз  Наурыз мейрамы 
29 мамыр- 17 маусым  Емтихан  сессиясы 
19 маусым – 24  маусым Жазғы  семестрге тіркелу 
26 маусым – 12 тамыз Жазғы семестр 
19 маусым – 31  тамыз Жазғы демалыс 
Жалпы оқу аптасы - 15   
 

 
Қоңырау кестесі  2022-2023 оқу жылы 

 
Күндіз жəне сырттай оқитын студенттер үшін 

І ауысым ІІ ауысым 
1. 8.00 – 8.50 7. 13.40 – 14.30 
2. 8.55 – 9.45 8. 14.35 – 15.25 
3. 9.50 – 10.40 9. 15.40 – 16.30 
4.10.55 – 11.45 10. 16.35 – 17.25 
5.11.50 – 12.40 11. 17.30 – 18.20 
6.12.45 – 13.35 12. 18.25 – 19.15 
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СТУДЕНТТІК КҮНТІЗБЕ 
Күз 2022 
 
30- тамыз Конституция күні (демалыс) 
01 - қыркүйек  Білім күні 
27- қыркүйек Халықаралық турист күні 
1- қазан Халықаралық  қарттар күні 
5 -қазан Мұғалімдер күні 
24 -қазан Халықаралық Біріккен Ұлттар Ұйымы 

күні 
10 -қараша Халықаралық жастар күні 
17 -қараша Халықаралық студенттер күні 

Қыс 2023 
1- желтоқсан ҚР Бірінші Президент күні (демалыс) 
16, 17 -желтоқсан ҚР тəуелсіздік күні (демалыс) 
1,2 -қаңтар Жаңа жыл (демалыс) 

Көктем 2023 
8- наурыз Халықаралық əйелдер күні(демалыс) 
21-23 -наурыз Наурыз мерекесі (демалыс) 
27 -наурыз Халықаралық театр күні 
7 -сəуір Халықаралық денсаулық күні 
12 -сəуір Халықаралық  космонавтика жəне авиация 
24 -сəуір Халықаралық  жастар күні  
1 -мамыр Қазақстан халықтарының бірлігі күні 

(демалыс) 
7 -мамыр Отан қорғаушы күн 
9 -мамыр Жеңіс күні (демалыс) 

Жаз 2023 
1 -маусым Халықаралық балаларды қорғау күні 
5 -маусым Қоршаған ортаны əлемдік қорғау күні 
26 -маусым Халықаралық наркоманияға жəне 

наркобизнеске қарсы күрес күні 
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Баға жүйесі 

 
Университетте көп балды əріптік таңба жүйесі студенттің білімін 

анықтауда қолайлы. 
 

Шет тілдерінде оқитын студенттердің оқу жетістіктерін деңгейлік үлгіге 
сəйкес ECTS (Isityes) жəне дəстүрлі бағалау шкаласына сəйкес бағалаудың 
баллдық-рейтингтік жүйесі. 
 

Еуропалық 
құзіреттілікке 
сəйкес тілді 

меңгеру 
деңгейі мен 
сипаттамасы 
(бұдан əрі – 

EҚС)  

Əріптік 
жүйе 

бойынша 
баға 

ECTS 
бойынша 

баға 

Сан 
жүйесіндегі 

балл 

%- дық 
белгісі 

Дəстүрлі əдіс бағасы 

 
 
 
 
 
 

А1 

А  
А 

4,0 95-100 Өте жақсы 

 А- 3,67 90-94 

 В+ В 3,33 85-89 Жақсы 
        В  

С 
3,0 80-84 жақсы 

В- 2,67 75-79 
 С+ 2,33 70-74 

        С  
D 

2,0 65-69  
қанағаттанарлық С- 1,67 60-64 

 D+ 1,33 55-59 
        D E 1,0 50-54 қанағаттанарлық 

F FX,F 0 0-49 қанағаттанарлықсыз 
 
GPA – «орташа үлгерім балы» -курстан  курсқа көшкенде, академиялық білім 
деңгейін анықтауда пайдаланылады. 
            

 (И1хК1 + И2хК2 + И3хК3 + И4хК4 + И5хК5) 
GPA = -------------------------------------------------------------- 

К1 + К2 + К3 + К4 + К5 
 
И1, И2, И3 жəне.т.б. – қорытынды цифр эквиваленті пəн бойынша балдық 
көрсеткішпен; 
 
К1, К2, К3 жəне т.б. –  кредит жүйесінде оқылатын пəндер жиынтығы. 
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УНИВЕРСИТЕТ САЯСАТЫ 
 

1. Емтиханға оқуға толық ақша төлеген, барлық бақылауды тапсырған 
студент жіберіледі.  

2. Студент  аудиторияға кірген кезде студенттік билетін көрсетуі керек. 
3. Студент  сабақ кестесі бойынша бекітілген аудиторияда жəне тізімде 

болуы керек.  
4. Емтихан басталған соң студентке аудиториядан шығуына рұқсат жоқ. 
5. Емтихан  уақытында бір-бірімен сөйлесуге, ұялы телефонды 

пайдалануға болмайды. Емтихан парағына немесе  жанындағы 
студенттің мониторына қарау,  тəртіпті өрескел бұзу болып табылады 
жəне студент   аудиториядан шығарылады. 

6. Электронды жазба кітапшасын, ұялы телефонды, шпаргалканы, 
пайдалануға тыйым салынады, анықтама бағдарламалары оқытушы 
рұқсат берген жағдайда ғана пайдалана алады.  

7. Жазбаша  емтихан  кезінде барлық жауап таратылған параққа жазылуы 
керек.  

8.  Шпаргалка пайдаланған студент  аудиториядан  шығарылады жəне 
оған  емтиханға  «F» деген баға қойылады.  

9. Кешіккен  студент емтиханға жіберілмейді!!  
 

Жазғы (ақылы ) семестрді ұйымдастыру 
Жазғы семестр ақылы негізде қосымша оқыту үшін, академиялық 

қарызды жəне оқу жоспарындағы айырмашылықты жою үшін 
ұйымдастырылады.  
  Жазғы  семестрдің мерзімі академиялық  күнтізбе негізінде курс 
бойынша жəне мамандыққа байланысты құрылады.  
  Жазғы семестрде қарызды жою мүмкіндігін төменде көрсетілген   
студенттер алады: 
а) аралық аттестацияға жіберілмеген студенттер; 
б) аралық  аттестациядан өтпегендер; 
в) белгіленген уақытта академиялық айырмашылықты тапсырмағандар; 
Деканның рұқсатымен жазғы семестрді офис регистратор  жүзеге асырады. 

Жазғы семестрде ақылы түрде қосымша кредит алуға студенттердің 
құқығы бар:  
а)  кезектегі өткен курста академиялық қарызы болмаса жəне келесі курсқа 
көшірілсе; 
б) таңдалған пəнге қажетті мөлшерде студент жиналған жағдайда. 

Жазғы ақылы семестрді ұйымдастыру тəртібі: 
а) жазғы емтихан сессиясы бітісімен  студент  декан атына жазғы семестрді 
оқу үшін пəннің атын  жəне төленген ақысын көрсетіп арыз жазады.  
б) декан  студент арызын  қарастырады. 
в) оқу бөлімі жазғы  семестрдің оқу кестесін құрастырып, оқу бөлімінің 
проректорына  бекіттіреді; 
г) жазғы семестрдегі оқу процесінің уақытында өткізілуін  оқу бөлімі 
қадағалайды. 
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Студенттің оқуға ақы төлеу тəртібі 
 

Оқудың ақысы барлық оқу мерзіміне  немесе оқу жылына 25- тамызға 
дейін төленеді, ақыны бөліп төлеу үшін төменде көрсетілген мерзімдерді 
таңдай алады: 
 

I. ақы төлеу Варианты II.  ақы төлеу Варианты  
 25 тамызға дейін  - 40 ( жиырма бес) 
% бір жылғы оқу бағасына сəйкес; 
01 желтоқанға дейін -10 ( жиырма 
бес) % бір жылғы оқу бағасына 
сəйкес; 
 01 ақпанға дейін - 25(жиырма бес)  % 
бір жылғы оқу бағасына сəйкес; 
 01 сəуірге дейін – 25 (жиырма бес) % 
бір жылғы оқу бағасына сəйкес. 

 25 тамызға дейін  - 50 (елу) % бір 
жылғы оқу бағасына сəйкес; 
 Қалған сумманы 1 сəуірге дейін 
төлеу. 
 

 
Ақылы бөлімде оқитын студент оқудың ақысын уақытында төлемегені 

үшін оқудан шығарылады,  қарыз ақшасын төлеген жағдайда, төрт апта 
көлемінде оқудан шығарылған студент, оқуға қайта қабылдануға құқығы бар.  
Университетке қарызын төлегені туралы түбіртек құжатын көрсеткен 
жағдайда үш жұмыс күні ішінде студент оқуға қайта қабылданады. 
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ҚазХҚƏТУ студенттерінің негізгі құқықтары мен міндеттері  
• таңдаған мамандық бойынша ҚР –ның мемлекеттік жалпы білім беру 

стандартының  аясында сапалы білім алуға; 
• ғылыми-зерттеу жұмыстарына, конференцияларға қатысуға, өз 

жұмыстарын жариялауға;  себепті жағдаймен (денсаулығына 
байланысты) академиялық демалыс алуға; 

• əскери есепке алынуға; 
• компьютер сыныптарын, дəріс сыныптарын, кітапхананы, оқу залын 

пайдалануға; 
• сабақтан тыс уақытта  ( бітіретін курста) оқу мен жұмысты қатар алып 

жүруге; 
•  университеттің ішкі бөлімдеріне ауысуға; 
•  университет əкімшілігінің барлық деңгейдегі өкілдерімен кездесуге 

жəне кеңес алуға ; 
• студенттік ауруханада дəрігерден көмек алуға;  
• университетте оқитынын растайтын құжаттарды алуға;  
•  университетте білім алып жатқанын растайтын құжаттарды жоғалтқан 

жағдайда көшірмесін алуға; 
• топ  жетекшісінен талап етіп отырған орындарға(халықаралық білім 

беру бағдарламаларына қатысу үшін ) тапсырылатын мінездемелерді 
алуға құқылы;  

 
Қаз ХҚƏТУ студентінің міндеті: 

• таңдалған  мамандық бойынша жүйелі жəне терең теориялық білім мен 
тəжірибелік іскерліктерді меңгеруге;  

• университеттің құндылықтары мен приоритеттеріне  (сапалы білім, 
кəсіби шеберлік, қабылданған шешімдерге деген жауапкершілік) 
ортақтасуға; 

• өзін-өзі ұстаудың адамгершілік, моральдық жəне  этикалық 
нормаларын ұстануға; 

• университет қызметкерлерін, ұстаздарды құрметтеуге; 
• университетке түсерде жасалатын келісім шартты орындауға, сонымен 

қатар оқудың ақшасын уақытында төлеуге; 
• əскери есепке тұруға; 
• дəріс сыныптарымен ғимаратта тазалық сақтауға;  
• білім, ғылым ордасына лайықты киінуге; 
• эпидемиологиялық жағдайдың алдын алу  үшін университет 

əкімшілігіне  туберкулезге немесе басқа да ауыр сырқаттарға 
шалдыққан жағдайда уақтылы ескертуге; 

• студентер мен қызметкерлердің өмірі мен денсаулығына қауіп 
тудыратын төтенше жағдайлар жайлы университет əкімшілігіне дереу 
хабарлауға;  

• қызметкерлер тарапынан  студентке қысым көрсетілген жағдайда 
əкімшілікке хабарлауға міндетті. 
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Университет студенттерінің өзін-өзі ұстауының этикалық принциптері 
 
Өзара сыйластық. Студент басқа  студенттердің, оқытушылардың жəне 
университет əкімшілігінің тұлғасын жəне олардың ойы мен 
көзқарастарын құрметтеуге тиіс. Ол жоғары іскери жəне жалпы 
мəдениетті ұстануға, университетте қоршаған адамдарға қатысты 
əдептілік, ұстамдылық, биязылық танытуы тиіс. Қажет болса, оларға 
моральді түрде демеу беруге тиіс. 
Қайырымдылық. Студент басқа  студенттермен, оқытушылармен, 
университет қызметкерлері жəне басшылармен қарым-қатынас жасауда 
сыпайы жəне кішіпейіл болуы керек. 
Тиянақтылық. Студент оқуда жоғары нəтижелерге ие болуы үшін 
қолынан келгеннің бəрін жасауға тиіс. Бұл үшін ол барлық пəндерді оқуға 
өте үлкен жауапкершілікпен қарауы керек: лекциялар мен  семинарларға 
қосымша курстарға қатысуы, семиналарға дайындалуы, кітапханаларға 
баруы, университет ұйымдастыратын  конференциялар мен басқа да білім 
берушілік, мəдени жəне спорттық іс-шаралардың бəріне қатысуы 
қажет.Ол оқытушылардың жəне жетекшінің тапсырмаларын уақытында 
орындауға, баяндамалар, курстық жəне дипломдық жұмыстарды, сынақ 
жəне емтихандарды тапсыруы тиіс. Біреудің еңбегін ұрлау, ұстазды алдау 
жəне сабақ,сынақ,емтихан үстінде көшіру сынды іс-əрекет осы 
принципке түбегейлі қарама-қайшы болып табылады. 
Тəртіптілік.Студенттің біреудің мүлкін ұрлауы,  университетке ішімдік 
ішіп келуі, ғимараттың ішінде жəне ғимаратқа кіретін жерде шылым шегуі, 
сабақ уақытында сыныпта жəне дəлізде, кітапхананың оқу залында жұмыс 
жасауға кедергі келтіруі сабақ уақытында, кітапханада ұялы телефонмен 
сөйлесуі сынды əрекеттер бұл принципке қарама-қайшы келеді. 
Ұқыптылық. Студент сабаққа уақытымен келуі тиіс, оқудан қалу тек себепті 
ауырып қалған жағдайда, егер қолында ауырғандығын дəлелдейтін анықтама 
қағазы болған  жағдайларда ғана немесе төтенше жағдайлар болған кезде 
мүмкін.  
Белсенділік. Студент  университеттің білім алу, қоғамдық жəне спорттық 
өміріне белсенді қатысуы керек.  
Өзара көмек көрсету егер оқуда қиын жағдай туындап тұрса басқа 
студенттерге қолынан келгенше көмек көрсетуі тиіс. 
Мұқияттылық. Студент  университеттің мүлкіне жəне материялдық-
техникалық жабдықтарына ұқыптылықпен қарауы керек, университеттің 
кітапханалық қорын ұқыпты пайдалануы тиіс. 
Жауапкершілік. Студент осы  Кодекстің өзін-өзі ұстау принциптерін 
ұстануы үшін жауапты, осыған орай оны орындауға барлық қажет 
шараларды қолдануға міндетті.  
Жеке жауапкершілік принципіне сай университет басшылығы өзін-өзі ұстау 
нормаларын бұзған студенттерге қатысты тəртіп бұзушылықтың түріне қарай 
төмендегідей санкцияларды қолдануға құқылы: 

q ескерту; 
q сөгіс; 
q жеке іс парағына енгізілетін қатаң сөгіс; 
q айыппұл; 
q университеттен шығару. 
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Демалысты қай жерде өткізуге,  немен шұғылдануға  болады? 
Жалпы университеттік клубтар: 

 
1. Студенттік Орталық – студенттердің өзі-өзі басқару орталығы, 
мақсаты кəсіпкерлік қызметті қалыптастыру үшін жағдай жасау, 
əлеуметтендіруге жəне жастардың шығармашылық əлеуетін дамытуды 
қолдау жəне жасау, студенттік бастамаларды жүзеге асыру болып 
табылады.  
2. Студенттік хор  – КСРО халық артисі,  Қазақстан Республикасының 

мəдени қайраткері  А.В.Молодовтың жетекшілігімен; хор өнерінің   
республикалық байқауларының бірнеше мəрте сыйлық иегері. 
Хормейстер Акимова Елена Сергеевна. Хор ұжымы көптеген  
республикалық  байқаулардың жүлде иегері болып табылады.  

3.  «Нұр би» би студиясы.  
4. Университеттің барлық думандарының қатысушысы өз ісінің 

майталманы –Абденбаев Дəулетхаг Яшұлының  жетекшілігімен жұмыс 
жасайтын  «Ак, желен» - ұлттық аспаптар этнографиялық оркестрі. 

5. «Абылай хан» дебат клубы (қазақ, орыс, ағылшын лигалары). 
6. «Primus inter Pares” интеллектуалды клубы. 
7. Студенттер мен оқытушылардың əлеуметтік конкурсы мен бизнес 

проектісін біріктіретін  ҚазХҚƏТУ-нің Enactus бизнес көшбасшылары. 
8. ««Chameleon»» театралдық жəне поэзиялық  үйірмесі.   
9. «Парасат» поэзиялық клубы 
10. Жатақханада тұратын студенттер үшін «Қызмет көрсету 

орталығында» əртүрлі мəдени шаралар өткізіледі. Əр апта сайын 
«Кинопоказ» клубында əртүрлі фильмдер көрсетіледі.  

11. Жыл сайын күзде, көктемде  «Университет – менің екінші үйім» 
атты сенбіліктер өткізіліп, нəтижесінде ауланы көгалдандыру жүгізіледі. 

12. Спорт  - студенттер өмірінің маңызды құрамдас бөлігі болып 
табылады. Дене шынықтырудан өтуге міндетті сабақтардан тыс, бос уақытта 
волейбол, баскетбол, бадминтон, шейпинг, стол теннисімен Абылай хан 
спорт кешенінде шұғылдануына мүмкіндіктері бар. 
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Абылай хан атындағы Қазақ Халықаралық Қатынастар  
жəне Əлем тілдері университетінің  

Əнұраны 
 
1. Халықаралық қатынас  осы біздің ұранымыз   
    Əлемдік тіл жергілікті біздің құралымыз.  
    Білім, ғылым жемісін бірге теріп,  
    Еңбек ету ел үшін мұратымыз.  
 
Қайырмасы:  
 
    Сенеміз біздер шуақты күндерге 
    Сөйлейміз əлемдік тілдерде  
    Барлық жерлерде  
      
 
2. Выбрали дорогу мы 
    Прославляя имя Абылай хана 
    Пусть оcветит  Alma – mater 
    Все мечты во имя страны 
 
    Университет наш дом 
    Верим мы в успех 
    И светлый день весны 
    И зная языки народов 
    Мир осветим мы. 
 
3. Шығарамыз өнермен Отан даңқын  
    Танытамыз əлемге қазақ халқын  
    Таратамыз, өзара байытамыз  
    Халықтардың, Ұлттардың дəстүр-салтын 
    Достық даңқын. 
 
  Қайырмасы:   
 
    Ұстаз- шəкірт, ұлдар-қыздар 
    Сенеміз біздер шуақты күндерге 
    Сөйлейміз əлемдік тілдерде  
    Барлық жерлерде  
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Сенің болашақтағы шығармашылық қабілеттеріңнің 
жүзеге асуы оқу үдерісіне белсенді ат салысуыңа, 

сапалы білім алуыңа байланысты. 
 
 
 
 

Оқуда жетістікке жетуіңе, студенттік өміріңнің 
көңілді өтуіне жəне болашағыңның жарқын 

болуына тілектеспіз! 
 

 
 
 
 

  
 


