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УНИВЕРСИТЕТ ТУРАЛЫ ЖАЛПЫ АҚПАРАТ
Университет тарихы 1998 жылдан басталады. Университет Қазақ
мемлекеттік заң академиясының филиалы ретінде қызметін бастаған.
2007 жылғы жоғарғы оқу орындарын оңтайландыру жəне нығайту
процесіне байланысты қаланың екі университетінің- Семей қаласының заң
инстиуты мен М.О.Əуезов атындағы университеттің бірігуі орын алды.
2009 жылғы 6 ақпаннан бастап білім беру мекемесінің атауы «Қазақ
инновациялық гуманитарлық-заң университеті» деп өзгертілді.
Университет миссиясы: аймақтың индустриалды-инновациялық дамуын
көздейтін əртүрлі бағыттағы жоғарғы жəне жоғарғы оқу орнынан кейінгі білімі
бар бəсекеге қабілетті кадрларды даярлау.
Болжау: Қоғамның өзгерісте болатын қажеттілігін қанағаттандыруға
бағытталған аймақтық университет.
Университеттің стартегиялық дамуының басты мақсаты Қазақстанның
əлемдік қауымдастықтағы интеграция жағдайында жұмыс атқара алатын
бəсекеге қабілетті мамандарын кешенді даярлау болып табылады.
2018 жылға дейінгі алға қойылған мақсаттарға жету үшін университет келесі
міндеттерді анықтайды:
Менеджменттің заманауи технологиясы негізінде басқару;
Үздіксіз білім беруді дамыту жолымен өмір бойы оқу мүмкіншілігін
қалыптастыру;
Инновациялық технологиялар негізінде білім беру қызметтерінің түрлерін
дамыту жəне сапасын арттыру;
Білім беру қызметіне сұранысты болжау жəне жинақталған топты басқару
прогнозирование спроса на образовательные услуги и управление
набором;
Нарықта талап етілетін ғылыми бағыттардың дамуы үшін аймақтық
бизнеспен жəне өнеркəсіппен қарым-қатынасты нығайту;
Ғылым мен мəдениет облысында халықаралық əріптестікті дамыту, өзара
іс-қимылдың жаңа түрлерн қалыптастыру;
Ұлттық жəне халықаралық деңгейде оқытушылар, студенттер жəне
магистранттарды кең ауқымда академиялық ұтқырлықпен қамту;
Жетекші ғалымдарды, ғылыми ұжымдар, ғылыми жəне ғылымипедагогикалық мектептерді қолдау;
Префессорлық-оқытушылық құрамның шет тілді коммуникативті
құзіреттілігін қамтамасыз ету;
Материалдық-техникалық базаның жəне ғылыми-білім беру ортасының
жақсаруы;
Жастардың белсенді азаматтық орнын анықтап алу, олардың бойында
əлеуметттік жауапкершілікті , патриоттық сезім жəне лидерлік қасиеттерді
қалыптастыру;
Соңғы нəтижеге бағдар жасау.
ҚазИГЗУ өз қызметінде ҚР-ның «ҚР-дағы білім беру туралы» заңы, ҚРның білім жəне ғылым Министрлігінің нормативті құжаттары, білім беру
мекемесі
«Қазақ
инновациялық
гуманитарлық-заң
университетінің»
жарғысына сүйенеді.
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Жоғарғы алқалы басқару органы Ғылыми Кеңес болып табылады.
2009 жылдан бастап университеттің жарғы функцияларын жүзеге асыруы
жəне қаржылық қолдауды қамтамасыз ету, материалдық-техникалық базасын
нығайтуға септігін тигізу мақсатында қызметтің ұйымдастырылуына
қызығушылық танытатын атқарушы органдармен қарым қатынаста болатын
қоғамдық орган ретінде қамқоршылық кеңесі құрылды.
Бүгін де ҚазИГЗУ жоғарғы білікті профессорлық-оқытушылық құрамы
бар көпсалалы ЖОО. ҚазИГЗУ университеттердің Ұлы Хартиясына қол қоюшы
болып табылады. (15-17 қыркүйек 2010 ж. Болонья, Италия).
Университет халықаралық білім беру ассоциациялардың мүшесі болып
табылады:
Азия елдері университеттерінің ассоциациясы (Ресей федерациясы) (Азия
елдерінің университеттерінің ассоциациясын құру туралы меморандум
30.06.2012);
Қазақ-Белорус ғылыми-білім беру консорциумы (9 қараша 2012 жылғы
қосылу туралы хаттама);
Болон үрдісінің қағидаттары енгізілді.
Университетте бакалавриат- 28 мамандығы, магистратура -7, докторантураның
-1 мамандығы бойынша 4000-ға жуық білім алушы бар.
Универсиетте 4 факультет (заң, гуманитарлық, ақпараттық-техникалық,
қаржы-экономикалық) жəне 10 кафедра жұмыс істейді.
ҚазИГЗУ Қазақстан Республикасының мемлекеттік бюджеті тарапынан
қаржыландырылатын ғылыми, ғылыми-техникалық байқауларға қатысу үшін
аккредитациялаудан өтті. (ҚР БжҒМ 22.08.2011 ж. № 001789 Аккредитациялау
туралы куəлігі )
ҚазИГЗУ Болон үрдісінің қағидаттарын енгізу негізінде жалпы білім беру
кеңістігінің интеграциясына септігін тигізетін Ресей, Қырғызстан, Түркия,
Италия, Ұлыбритания университеттерімен əріптестік туралы келсімшарт
жасасты.
Аталған келісімшарттар академиялық жəне ғылыми алмасуларды дамыту
бойынша, семинарларға қатысу, бірлескен конференция, симпозиумдар өткізу,
жобаларды жасау тəжірибесімен алмасу, бірлескен білім беру бағдарламаларын
жүзеге асыру, білім беру мен ғылымды қолдауға арналған əртүрлі фондтардың
қаржылық қолдауы бойынша бірлескен қызметтерді қарастырады.
Университетте студенттердің патриоттық тəрбиесіне баса назар аударылады.
«Жас заңгерлер достастығы» ҚҚ (ЖЗД) мүшелері соңғы жылдары ШҚО
ішкі саясат Департаментінің 6 грантын жеңіп алды.
ЖЗД ШҚО жас мемлекеттік қызметкерлер ассоциациясы, «Нұр Отан» ХДП
жанындағы «Жас Отан» Жастар қанатының ШҚО-дағы филиалы, ҚР
Президентінің халықаралық «Болашақ» стипендиясының стипендиаттары
ассоциациясының ШҚО-дағы филалдарымен əріптестік жөнінде меморандум
жасады.
Студенттік өзін-өзі басқару жалпы универсиеттік жүйенің ажырамас
бөлігі болып табылады жəне студенттік өмірді ұйымдастырудың маңызды
қызметтерін жүзеге асырады. Студенттік өзін-өзі басқарудың басты мақсаты
болып болашақ мамандардың бойында лидерлік қасиеттерін қалыптастыру
табылады.
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Біріңғай ақпараттық жүйе құрылған, оқу үрдісін кітапханалық
қамтамасыз ету заманауи талаптарға сай. Университет ақпараттық базаларға
электронды пошта жəне ғаламдық INTERNET желісі арқылы жол ашады.
Мультимедиялық оқыту бағдарламалары мен ақпараттық ресурстарды
қолдануды қоса алғанда оқытудың ақпараттық технологиясын енгізуге,
электронды оқулықтарды, корпоративтік жəне аймақтық желілерді жасауға
үлкен маңыз беріледі.
Университетте «Университет
хабаршысы» ғылыми
журналы
шығарылады.
27.08.2011 жылғы ҚР Үкіметінің № 997 қаулысымен ҚазИГЗУ жанынан
əскери кафедра ашылды.
КРЕДИТТІК ЖҮЙЕМЕН ОҚЫТУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ
Қазақстан білім беру мен маман даярлау бойынша жаңа парадигманы
жасауда жəне білім беру үрдісіне енгізуде, əлемдік жаһандану жағдайында
жоғарғы білім берудің сапасы мен бəсекелестікке қабілеттілігін арттыру
мақсатында кредиттік білім беру жүйесіне көшуде
Жоғарғы оқу орын оқытушылары мен білім алушылардың
мобильділіктерін жоғарлату мақсатында, сондай-ақ еліміздің білім беру
мекемелеріндегі білім берудің барлық деңгейлерін тиімді етіп жəне жалпы
білім беру жүйесін жақсарту мақсатында бірыңғай кредиттік технология жүзеге
асырылуда.
Кредиттік технологиямен оқытуда оқу жұмыстарының күрделілігі білім
беру үрдісі барысында берілген материалдың көлемімен есептеліп, кредитпен
өлшенеді. Кредиттік технология жинақтаушы болып, алдында барлық білім
беру деңгейлері бойынша меңгерген кредиттердің үдемелі өсуін меңзейді.
Қазақстан Республикасындағы білім беру ісінің басты мақсаты тек
білімнің білік пен дағдының жиынтығы ғана емес, осыларға негізделген
əлеуметтік жəне кəсіби біліктілік, өздігінен ізденіп талдау жасауға, сондай-ақ
сауатты шешім қабылдау үшін ақпаратты тиімді пайдалануға, өмірде мақсат
қоя білуге, казіргі дүниеде болып жатқан өзгерістерге бейімделуге баулу.
Оқытудың кредиттік жүйесі – бұл білім алу траекториясын студенттердің
өз бетімен таңдауы негізінде білімді шығармашылықпен игеруі жəне өздік
тұрғыда білімін арттыруы көзделетін оқу үрдісін ұйымдастырудың əдісі.
Кредит - студенттің оқу жүмысының көлемін өлшеудің бірыңғайландырылған
бірлігі. Бір кредит 15 апталық академиялық кезеңнің əрбір аптасындағы
аудиториялық жұмыстың бір академиялық (50 мин.) сағатына тең.
Оқытудың аяқталуының міндетті шарты ретінде студенттің кредит
бөліктерінің бекітілген көлемін алу белгіленген: теориялық оқу кредиті
бойынша 129-дан немесе 5805 теориялық бөлім сағатынан жəне кəсіби
тəжірибенін 6 кредиті немесе 270 сағатынан төмен болмауы керек.
Пəндерді оқып үйренуге студенттерді үйымдастыру, деканатқа немесе
офис-регистраторға жүктеледі. Əрбір студенттің білім траекториясын
айқындайтын дербес оқу жоспарлары жекелеген студенттердің əрқайсысымен
əрбір оку жылына эдвайзердің жетекшілігімен белгіленеді.
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Кредиттік оқыту жүйесі - өзіндік білім беру мен білімді шығармашылықпен
меңгеру деңгейіне оқу үрдісін реттеу шеңберінде білім беру траекториясын
таңдау мен кредит түріндегі білім көлемін ескеру негізіне бағытталған жүйе.
ТҮСІНІК СӨЗДІК (ГЛОССАРИЙ)
Академический календарь - академиялык күнтізбе (Асаdemic Саlеndаr)
оқу жылына арналған оку жəне бақылау шараларының күнтізбесі, онда демалыс
күндері де көрсетіледі (каникул, мереке күндері).
Академический период - академиялық кезең (Теrm) - ЖОО-ның тандаған
түрлі оқу нысанының бірінің теориялық оқыту кезеңі:
- 15 апталық семестр;
- 10 апталық триместр;
- 8 апталық тоқсан.
Академический рейтинг обучающегося - білім алушының академиялык
рейтингі (Rating) - бағдарламалық материалды игеру деңгейінің сандық
көрсеткіші, ол аралық аттестация (Қорытынды бақылау) нəтижесінен құралады.
Академическая степень - академиялық дəреже (Degrее) - білім
алушылардың жоғары кəсіптік білім бағдарламасына сəйкес дəрежені игеруі.
Дəрежені мемлекеттік қорытынды аттестацияның нəтижесі бойынша жоғарғы
оку орны береді.
Академический час - академиялык сағат - дəріс, тəжірибе (семинар)
сабақтарының 1 сағатына (50 мин) тең немесе студиялық сабақтардың 1,5
сағатына (75 мин) немесе зертханалық сабақтардың 2 сағатына (100 мин),
сондай-ақ оқу тəжірибелерінің барлық түрлерінің 1 сағатына (50 мин),
педагогикалық тəжірибенің барлық түрлерінің 2 сағатына (100 мин), өндірістік
тəжірибенің барлық түрлерінің 5 сағатына (250 мин) тең.
Академическая справка - академиялық аныктама (Transcript) - өткен оқу
кезеңінде оқытылған пəндердің кредиттері мен бағалары көрсетілген тізбесінен
тұратын, белгіленген үлгідегі құжат.
Активные раздаточные материалы - қолға үлестіріліп берілетін
материалдар (Hand-outs) - білім алушыларды тақырыпты (лекция тезистерін,
сілтемелерді, мысалдарды, глоссарийді, өздік жұмысы тапсырмасын) өз
мəнінде меңгеруге арналған сабақ барысында үлестіріліп берілетін белсенді
көрнекі материалдар.
Ассистент, доцент, профессор (Assstant Professor, Associate Professor,
Professor) - ЖОО-дағы -профессор-оқытушылар қүрамының лауазымдары.
Бакалавр, магистр, доктор (Васhelor, Маstег, Doctor) - жоғары жəне
жоғары оқу орнынан кейінгі кəсіптік білім бағдарламасын меңгерген адамдарға
берілетін академиялық дəрежелер.
Двухдипломное образование - екідипломдық білім беру нысаны - екі
бірдей оқу жоспары бойынша білім алу мүмкіндігі. Аталған білім алу нысаны
нəтижесінде екі бірдей диплом (Double Major) немесе негізгі жəне қосымша
(Major- Minor) диплом алуға болады.
Кредиттерді жинақтаушы жəне трансферттің европалық жүйесі - Білім
беру траекторияны, білім беру мекемені немесе білім алып жатқан елді
ауыстыру жағдайында меңгерген оқу пəндерді (кредиттер мен бағаларды)
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салыстыру жəне қайта сынақтан өткізілуі белгілі бір білім беру бағдарламалары
компоненттеріне (пəндер, курстар, модульдар) сынақ бірліктерін тағайындау
арқылы жүзеге асырылады.
Запись на учебную дисциплину - оку пəніне жазылу (Еnrollment) - білім
алушылардың оқу пəндеріне белгіленген тəртіпте алдын-ала жазылу
процедурасы.
Индивидуальный учебный план - Жеке оқу жоспары - Эдвайзердің
көмегімен типтік оқу жоспары мен эллективті пəндер жинағы негізінде
жасалатын студенттердің жеке оқу жоспары.
Итоговый контроль - қорытынды бақылау (Final Ехаmі-nаtіоп) - білім
алушылардың оқудағы жетістіктерін тексеру үшін, оқу пəнін оқып-үйреніп
біткеннен кейін, яғни академиялық кезең аяқталғаннан соң жүргізілетін
тексеру; оны өткізу нысаны - емтихан (жазбаша, тест түрінде, ауызша).
Кредитная система обучения - кредиттік оқу жүйесі - өздігінен білім
алуды шығармашылықпен игеру деңгейін оқу үрдісін реттеу шеңберінде білім
траекториясын жеке тандауы жəне кредит түріндегі білім көлемін ескеру,
арттыруға бағытталған білім беру жүйесі.
Кредит - білім алушы/оқытушының оқу жүмысы көлемін өлшеудің
бірыңғайландырылған бірлігі. Бір кредит білім алушының академиялық
кезеңдегі бір апталық академиялық аудиториялық сағатына сəйкес келеді.
Əрбір дəрістік, тəжірибелік (семинар) жəне студиялық сабақтардың
академиялық сағаты міндетті түрде 2 сағаттың (100 мин). Бакалавриат
студентінің өздік жұмысымен (СӨЖ) қоса жүргізіледі.
Контроль учебных достижений обучающихся - Білім алушылардың
оқудағы жетістіктерін тексеру - Жоғарғы оқу орнының қалауы бойынша
студенттердің білімдерін əр түрлі тексеру нысандары (ағымдағы, аралық жəне
қорытынды бақылау)
Описание дисциплины - пəн сипаттамасы - пəннің қысқаша сипаттамасы
(5-8 сөйлемнен аспайды).
Офис Регистратор – Тіркеу бөлімі (Office of Registrat) - білім алушының
оқу жетістіктерінің барлық тарихын тіркеу қызметі, білімді бақылау түрлерінің
барлығын ұйымдастыруды қамтамасыз етеді.
Рабочий учебный план - Оқу жұмыс жоспары - Білім беру мекемелермен
əр мамандық бойынша типтік оқу жоспарының жəне білім алушылардың жеке
оқу жоспарларының негіздерінде жасалатын құжат.
Промежуточная аттестация обучающихся - Білім алушылардың аралық
аттестациясы - Сессия кезіңдегі білім алушылардың белгілі бір пəнді
қаншалықты меңгергендерін бағалау.
Пререквизиты - пререквизиттер - берілген пəнді оқып-үйрену үшін талап
етілетін білім, біліктілік пен дағдылары көрсетілген пəндер.
Постреквизиты - постреквизиттер - берілген пəнді оқып-үйренуді аяқтау
үшін талап етілетін білім, біліктілік пен дағдылары керсетілген пəндер.
Программа дисциплины - пəн бағдарламасы (Sillabus) - окитын пəннің
сипаттамасы, мақсаты мен міндеті, қысқаша мазмұны, тақырыбы, əр сабақтың
өту мерзімі, өздік жұмыс тапсырмалары, кеңестер (консультациялар) беру
уақыты, оқытушының талпаптары, баға өлшемдері, межелік бақылау кестесі,
əдебиеттер тізімі енгізілген пəннің оқу бағдарламасы.
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GPA (орташа балл) - студенттің таңдаған бағдарламасы бойынша бір оқу
жылындағы жетістіктері деңгейінің орташа өлшемді бағасы (қорытынды
бақылау бағасы балының сандық баламасына шаққандағы кредит сомасының
қатынасы).
Рубежный контроль успеваемости - межелік үлгерім бақылауы студенттің оқудағы жетістігін жүйелі тексеру оны академиялық күнтізбеге
сəйкес тьютор жүргізеді.
Самостоятельная работа студента под руководством преподавателя
(СРСП) - білім алушының өздік жұмысы - (ОЖСӨЖ) - тест, бақылау жұмысы,
коллоквиум, реферат, шығарма, есеп түріндегі бақыланатын, оқу-əдістемелік
əдебиетпен жəне кеңестермен қамтамасыз етілген нақты тақырыптар тізбесі,
білім алушылардың сипаттарына байланысты (СӨЖ) - етуденттің өздік ұүмысы
болып бөлінеді. Студенттің оқытушы жетекшілігімен орындайтын өздік
жұмысы (ОСӨЖ).
Тьютор - студенттерге нақты пəнді меңгеруде академиялық кеңесші
рөлінде жəне оқу пəндерін жүргізетін оқытушы.
Текущий контроль успеваемости - сабақ үлгерімін ағымдық бақылау - пəн
бойынша дəріс беретін оқытушы өткізетін оқу пəнінің əр тақырыбы жəне
тарауы бойынша білім алушылардың оқу жетістіктерін жүйелі тексеру.
Учебный план - оқу жоспары - оқу пəндерінің білім берудің тиісті деңгейіне
сəйкес тізбесі мен көлемін реттейтін негізгі құжат.
Эдвайзер (Advisor) - бітіруші кафедраның тиісті мамандық бойынша білім
алушының академиялық ұстаз-жетекшісі міндетін атқарушы оқытушы.
Эдвайзер оқу кезеңі бойы білім алушыға оқу траекториясын таңдауға, жеке оқу
бағдарламасын игеруге ықпал етеді.
ОҚУ ҮРДІСІН ҰЙЫМДАСТЫРУ
ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР
Қазақ инновациялық гуманитарлық-заң университетіндегі оқу үрдісі,
бекітілген студенттердің жеке оқу жоспарлары, жылдық оқу жоспары,
академиялық күнтізбе, сабақ кестесі жəне студенттердің оқытушы
жетекшілігімен өткізілетін өздік жұмыстарға кеңес беру кестесі негізінде
жүзеге асырылады.
Оқушының оқу жүктемесінің көлемі студенттің оқу жылы бойы əрбір пəн
бойынша меңгерілетін кредит немесе академиялық сағат түрінде өлшенеді.
Оқу жылы 1 қыркүйектен басталады.
Оқу жылы академиялық кезеңдер, аралық бақылау, каникул жəне істəжірибе кезеңдерінен тұрады. Бітіруші курста оқу жылына соңғы мемлекеттік
бақылау кезеңі енгізіледі.
Университетте бекітілген академиялық кезең түрі – семестр.
Академиялық кезең түрінің ұзақтылығы нысанына қарай 15 жұма семестр үшін,
10 жұма триместр үшін жəне 8 жұма квартал (тоқсан) үшін болады.
Күндізгі жəне кешкі оқу түрі бойынша оқитын студенттердің академиялық
кезеңі 15 апта. Күндізгі жəне кешкі оқу түрі бойынша оқитын студенттердің
аралық бақылау кезеңі бір оқу жылына 1 аптадан кем болмауы керек.
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Сырттай оқитын барлық мамандықтардың студенттерінің емтихандық
сессиясы екі ағыммен (əрбір ағым 4 аптадан кем емес) жоспарланып өткізіледі.
Əрбір академиялық кезеңнен кейін студенттерге демалыс (каникул) беріледі.
Бір оқу жылындағы демалыстың ұзақтылығы 7 аптадан кем болмауы керек.
Оқу жылы 6 аптадан тұратын жазғы семестр енгізуі арқылы ұзартылуы
мүмкін.
Жазғы семестр студенттердің өтініші бойынша қосалқы пəндерді жетік
меңгеру үшін, оқу жоспарларындағы оқу айырмашылықты, академиялық
қарыздарын жою үшін қосымша төлем ақы негізінде ұйымдастырылады.
Соңғы бақылау түрі – емтихан. Пəнді меңгеруден кейін аралық бақылау
кезеңінде өткізіледі.
Сырттай оқитын студенттер емтихандық сессияға жіберіледі, егер оның
алдыңғы курс бойынша академиялық қарыздары болмаса. Сонымен қатар
емтиханға дейін бақылау жұмыстары есептелініп, курстық жұмыстары
қорғаудан өтуі керек.
Емтихандық сессияға жіберу факультет деканының өкімімен жүзеге
асырылады.
Келісімшарт бойынша оқитын жəне төлем ақысын өтемеген студенттер
сессияға жіберілмейді.
Сырттай оқитын студенттер бірінші ағымның емтихандық сессиясына
қатыспай, сол себеппен оқудан шығарылса, онда ол ағымдағы оқу жылының
екінші емтихандық сессиясына қатысуы үшін оқуға қайта қабылданбайды.
Оқу бағдарламаларының мазмұны жоғары білім беру мемлекеттік
стандарттарына сəйкес бекітіліп оқу жоспарлары арқылы жүзеге асырылады.
Оқу үрдісін жоспарлау келесі құжаттар арқылы жүргізіледі:
- Типтік оқу жоспары
- Дербес оқу жоспары
- Жылдық оқу жоспары
- Академиялық күнтізбе
Типтік оқу жоспары білім беру саласындағы белгіленген өкілетті органмен
бекітіледі. Мұнда міндетті компоненттер бойынша жеке пəндерге бөлінген
кредит көлемі жəне оқыту семестрі белгіленген. Таңдауы бойынша
компоненттерге бөлінген жалпы кредиттер саны бекітілген. Іс-тəжірибе өту
кезеңі анықталған. Бір оқу жылына жасалып, ғылыми кеңес шешімі негізінде
ректордың қолымен бекітіледі.
Жылдық оқу жоспары міндетті жəне таңдау компоненттеріне жататын
пəндердің тізімі, кредит көлемі, оқу реті, оқу жəне бақылау түрі анықталған.
Типтік оқу жоспарына қосымша элективті пəндер каталогы жетілдіріледі. Бұл
каталогта таңдау компоненттеріне жататын барлық пəндерді оқудың
жүйеленген түрі, əр пəннің қысқаша мазмұны, оқу мақсаты мен міндеттері
анықталып көрсетілген. Элективті пəндер каталогында əрбір пəннің пре- жəне
постреквизиттері көрсетіледі. Элективті пəндер каталогында пəнді таңдау
альтернативасы ұсынылады.
Дербес оқу жоспары – бір оқу жылындағы жеке студенттің оқу
траекториясын анықтайды.
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Дербес оқу жоспары (ДОЖ) (қосымша Г) студенттің оқу траекториясын
белгілейді жəне əрбір оқу жылына эдвайзердің көмегімен
студенттің өзі
белгілеген түрде қалыпқа келтіріледі.
Бұл жоспарларды екі данада факультет деканы бекітеді: біреуі - деканатта
сақталады, екіншісі -студентке тапсырылады.
Əрбір студент тіркеу басталудың алдында тиісті деканатта немесе тіркеу
бөлімінде ДОЖ танысады жəне өзінің оқу траекториясын таңдайды.
Бірінші курс студенті сабақ басталар алдында (15-25 тамыз) тіркеу
бөлімінен бірінші курстарға арналған дербес оқу жоспарының дайын
нұсқасын алады, онда ол ағымдағы жылдың 30 тамызына дейін өзінің
түзетулерін енгізе алады. Дербес оқу жоспарына одан əрі өзгерту жыл бойына
рүқсат етілмейді.
Екінші курс жəне одан жоғары курс студенттері келесі оқу жылына
(белгіленген түрде) өзінің дербес оқу жоспарын эдвайзермен кеңес алғаннан
кейін құрастырады, оған қол қояды жəне тіркеу бөліміне 1 ақпаннан 1 наурыз
аралығында тапсырады.
Сырттай оқитын студенттердің оқу жоспарын дайындау қысқы емтихандық
сессия соңыңда – 2-4 курс студенттері үшін, бекіту сессиясынан соң – 1 курс
студенттері үшін жүргізіледі.
Жаңа оқу жылына дербес оқу жоспарын өзгерту (кредиттің жалпы
санынан кем дегенде 10% көлемінде) ағымдағы оқу жылының 26 тамызына
дейінгі мерзімде енгізілуі мүмкін. Мүндай жағдайда тіркеу бөліміне
өзгерістерді керсету арқылы жазбаша тапсырыс түседі.
Оқу жылы бойы дербес оқу жоспарына өзгеріс еңгізуге тиым салынады
Жеке оқу жоспарын талдаудың нəтижесі бойынша факультет декандары
ағымдағы жылдың
10 наурызына дейін жаңа оқу жылына жүмыс оқу
жоспарын құрастырады.
СТУДЕНТТЕРДІ ТІРКЕУ
Күзгі семестрдің бірінші курсына тіркеу талапкерлердің университетке
өтініш беруінен басталады жəне ағымдағы жылдың 30 тамызында аяқталады.
Екінші курс жəне одан жоғары курс студенттерін келесі оқу жылының
күзгі жəне көктемгі семестріне тіркеу 1 наурызда аяқталады. (қосымша Е)
Жазғы семестрге студенттерді тіркеу 1 наурыздан басталады жəне емтихан
сессиясы аяқталғанға дейін жалғасады.
Оқытудың кредиттік жүйесі бойынша уақыт мөлшеріне сəйкес оқуəдістемелік кеңесттің шешімімен əрбір элективті пəндер бойынша пəндерді
ашуға арналған қажетті студенттер саны белгіленеді, ал əрбір оқытушы үшін оқу легінде студенттердің мүмкінді жоғары саны белгіленеді.
Егер аталған пəнге 1 наурызға дейін студенттердің саны белгіленгеннен
төмен болған жағдайда пəн ашылмайды (жұмыс оқу жоспарына енгізілмейді).
Эдвайзер бұл туралы ақпараттық тақтаға жəне университеттің сайтында
хабарландыру жасайды. Осы пəнге жазылған студенттер 10 сəуірге дейін
эдвайзермен бірігіп жеке оқу жоспарларын а өзгерулер еңгізуі тиіс.
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Егер студент осы құқықтарын қолдана отырып оқу жоспарына егізілген
элективті курсты басқа элективті курспен ауыстыруына қайта өтініш бермесе,
рентабельдік емес курсты ауыстыру тұралы шешімді тіркеу бөлімі қабылдайды.
Егер берілген оқытушыға белгіленгеннен көп студенттер саны тіркелсе,
онда кафедра осы пəн бойынша екінші (қажет жағдайда - одан да көп) оқу легін
қалыптастырады жəне өзінің қарастыруы бойынша оған білікті оқытушыларды
тағайындайды. Осыдан соң студенттер жазбалардың кезегі негізінде лек
бойынша жəне олардың дербес рейтингі бойынша таратылады.
БІЛІМДІ БАҚЫЛАУ ЖƏНЕ БАҒАЛАУ ЖҮЙЕСІ
Студентерідің білімін бақылау мен бағалау баллдық-рейтингілік жүйе
(БРЖ) бойынша жүзеге асырылады. БРЖ ағымдағы бақылауды, межелік
бақылауды жəне қорытынды аттестаттауды жүргізуді ұйғарады.
Ағымдық бақылау оқу үрдісінде студенттің білімін, оның аудиториялық
сабақтардағы белсенділігі мен өздік жұмыстарын уақытылы орындауын жүйелі
тексеруге бағытталған. Əрі студенттің семестр бойындағы жұмысын, яғни
практикалық сабақтарға қатысуын (семинар), ОЖСӨЖ жұмыстарын
орындауын, ағымдық бақылауларды тапсыруын бағалау жүргізіледі. Ағымдық
бақылау оқытушымен жүргізіледі (лектормен). Ағымдық бақылауды бағалау
тəртібі пəн бойынша силлабуста көрсетілген.
Білім алушылардың оқу пəндері бойынша бақылау түрі -емтихан.
Емтихан нəтижесі көп баллды əріптік жүйе бойынша оқу курсы
соңындабағаланады. Ағымдық жəне межелік бақылаудың барлык түрлері мен
сəйкес бағаларды оқытушы қояды. Аталған баға белгіленген оқу пəнінің
қорытынды бағасының 60 %-ын құрайды. Межелік (рейтингілік) бақылау
академиялық кезеңнің 8-інші немесе 15-інші аптасында өткізіледі. Ағымды
емтихан пəн бойынша қорытынды білім бағасының 40 %-нан кем болмауын
қадағалайды.
Пəн бойынша қорытынды емтихан бағасын қояр кезде емтиханда алған
бағасын қояр кезде емтиханда алған балл мен семестр бойындағы ағымдық
үлгерімнің орташа алы ескеріледі.
Семестрлік ағымдық балл бірінші жəне екінші межелік бақылау нəтижесі
арқылы анықталады.
Қорытынды əріптік баға мен оның балл бойынша сандық баламасы №1
кестеде көрсетілген пайыздың мазмұнымен анықталады.
Қорытынды нəтиже оқу пəнін студенттің меңгергеру деңгейімен
сипатталынады, БРЖ бағалау өлшемдерімен емтихан ведомостіне енгізіледі
жəне əріптік, баллдық жəне пайыздық өлшеммен белгіленеді.
Қорытынды бағаның есептеу формуласы:
Иэ = РИ * 0,6 + Э * 0,4
Иэ – қорытынды емтихан бағасының пайыздық мөлшері
РИ – қорытынды межелік бақылау бағасының пайыздық мөлшері
Э – емтихан бағасының пайыздық мөлшері
0,6 жəне 0,4 - коэффиценттер
Кесте №1. Əріптік эквиваленттегі балдар жəне пайыздағы бағалар
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Əріптік жүйе
бойынша
бағалау
А
АВ+
В
ВС+
С
СD+
D
F

Баллдардың
эквивалент
саны
4,0
3,67
3,33
3,0
2,67
2,33
2,0
1,67
1,33
1,0
0

Пайыздық
мазмұны
100
90 – 94
85 – 89
80 – 84
75 – 79
70 – 74
65 – 69
60 – 64
55 – 59
50 – 54
0 - 49

Дəстүрлі жүйе
бойынша бағалау
Өте жақсы
Жақсы

Қанағаттанарлық

Қанағаттанарлықсыз

Бақылаудың барлық түрлерінің қорытындысы нəтижелері бойынша білім
алушының академиялық кезеңдегі жəне студенттің білім рейтингі анықтау,
яғни GPA (ОБ) орташа баллы регистр бөлімімен саналады.
Қорытынды орта балл GPA білім алушының жетістіктерінің деңгейінің
орташа есептелінген бағасын төмендегі формула бойынша есептеп шығарады:
GPA =

å (И

1

´ К 1 + И 2 ´ К 2 + ...И n ´ K n )

å (K

1

+ K 2 ...K n )

мұндағы И1; И2; … Иn - пəндер бойынша қорытынды сандық эквивалент;
К1; К2; … Кn – кредиттегі оқытылатын пəндер көлемі;
n – жыл (семестр) бойынша оқытылатын пəндер саны;
Аралық аттестация нəтижесі бойынша (қорытынды бақылау) офисрегистратор студенітердің рейтингісін белгілейді.Студенттердің академиялық
рейтингі оқу орнының Ғылыми Кеңес шешімімен белгіленген түрлі
академиялык жеңілдіктер мен артықшылықтарды пайдалануға негіз болады.
Студентгердің
қанағаттанарлықсыз
баға
алған
жағдайында
ағымдык/межелік жəне аралық аттестацияны қайтадан өтуі белгілі себептер
болмаған жағдайда қарастырылмайды.
Пəн бойынша қорытынды баға ағымдық үлгерім бағасы мен қорытынды
тексеру бағасынан (емтихан бағасы) құралады. Білім алушымен меңгерген
белгілі бір оқу пəні бойынша ағымдық үлгерім бағасы сол пəн бойынша
рейтингтік бақылау 60 пайызын, ал сол пəн бойынша қорытынды бақылау
бағасынын 40 пайызын құрайды.
Жақсы баға меңгерген кредиттер санын белгілі бір оқу пəні бойынша
бекітілген кредиттер санымен толықтыруға негіз болып студенттің
транскриптіне қойылады.
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Қорытынды бақылауды (емтихан) «қанағаттанарлық емес» бағаға
тапсырған жағдайда, оқу пəні бойынша қорытынды баға есептелмейді.
Қорытында бақылауда алынған жақсы бағаны жоғарлату мақсатында қайта
тапсыруға рұқсат етілмейді.
Келесі академиялық кезеңде немесе ақылы түрде өткізілетін жазғы
семестрде жақсы баға алу үшін сол пəннің оқу жоспарымен қарастырылған оқу
жұмыстарының барлық түрлеріне қайта қатысып, рұқсат алып қорытынды
тексеруді қайта тапсырады.
Қорытынды бақылау нысанында "канағаттанарлықсыз" баға алған
студенттер сол пəнді қайтадан тыңдап, келесі академиялық кезеңде ақылы
негізде қайтадан тапсыруға құқылы.
Академиялық үлгермеушілік - студенттердің оқу пəні бойынша
қорытынды бақылаудағы үлгермеушілігі. Академиялық үлгермеушілік
емтиханда "қанағаттанарлықсыз" баға алған жағдайда немесе емтиханға
келмеген жағдайда болуы мүмкін. Студент мұндай жағдайда ағымдық
академиялық кезеңді аяқтау үшін қажетті кредит көлемін жинақтай алмайды.
Студенттің пəн бойынша жалпы бағасы ағымдық жөне межелік
бақылаудың барлык, түрі, сондай-ақ СОӨЖ орындау барысы нəтижесі үшін
жəне қорытынды бақылау нəтижесі бойынша қойылады.
Əрбір студент өзінің академиялық рейтингі туралы дəйекті мəліметтерді
деканаттан, тіркеу бөлімінен жəне порталдағы жеке кабинетінен біле алады.
Деканат студенттін орташа балы (GPA) бекітілген орташа балдан жоғары
болып, кейбір сабақтардан "қанағаттанарлықсыз" бағаларының болуына
қарамастан келесі курсқа көшіруді жүзеге асырады. Курстан курсқа көшу үшін
студенттің балы бекітілген орташа балдан (GPA) кем болмауы керек.
Студент курсты оқып бітіргеннен кейінгі барлық бағаларымен
жинактаған кредит көлемі транскриптке енгізіледі. Транскрипт - студенттің бір
немесе бірнеше оқу орындарында қалыптасқан білімі мен дағдыларының
академиялық деңгейін бейнелейтін ресми құжат.
ЕМТИХАН СЕССИЯСЫН ӨТКІЗУ ТƏРТІБІ
Емтихан сессиясының мерзімділігі мен ұзақтылығы университеттің
ғылыми кеңесі бекіткен академиялық күнтізбе мен жұмыс жоспарына сəйкес
анықталады. Университетте оқу семестрінің аяқталуы бойынша ұзақтылығы үш
аптадан тұратын екі емтихан сессиясы қарастырылған - қысқы жəне жазғы.
Жазғы емтихан сессиясының нəтижесі бойынша студенттерді курстан курсқа
ауыстыру туралы ректордың бұйрығы шығарылады.
Студенттер жұмыс жəне дербес оқу жоспарларында қарастырылған
барлық емтиханды қатаң түрде оқып тапсыруы тиіс, сондай-ақ барлық оқу
түріне арналған бірыңғай бекітілген бағдарлама бойынша тапсырады.
Студенттердің қорытынды рейтингісі жəне төлем ақысы бойынша
факультет деканы емтихан сессиясын тапсыруға рұқсат береді. Студент пəн
бойынша емтиханға жіберіледі егер қорытынды рейтинг мөлшері 50%-дан
жоғары болса.
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Емтихан
тапсыруға бөгде адамдардың қатысуына оқу бөлімінің
меңгерүшісі, тіркеу бөлімінің меңгерүшісі жəне факультет
деканының
рұқсатынсыз рұқсат етілмейді.
Емтихан нəтижесі ведомосқа қойылады жəне қорытынды бақылау
өткізілген күні жарияланады. Емтихан ведомосының көшірмесі емтихан
аяқталған соң үш күннен кешіктірілмей деканатқа жəне кафедраға
тапсырылады. Құрама емтихан ведомосы үш күндік мерзімде емтихан сессиясы
аяқталған соң деканатқа тапсырылады.
Емтиханның қорытындысы бойынша бағаларымен келіспейтін студенттер
аппеляцияға беруге құқы бар (Қосымша Д).
Берілген курстың оқу жоспарының талаптарын толық орындаған, барлық
емтиханды табысты тапсырған жəне орташа өту баллдарының белгіленген
деңгейін жинаған студент университет ректорының бұйрығымен келесі курсқа
көшіріледі.
Курстан курсқа көшу үшін орташа өту балл университеттің шешімімен
белгіленеді жəне жыл сайын оқу-əдістемелік кеңесте қарастырылады.
Белгіленген мерзімде емтиханды ауырып
немесе басқа себепті
жағдайлармен тапсыра алмаған студенттерге факультет деканы өзінің
жарлығымен олардың тапсыруына жеке мерзім белгілейді жəне бұл шешім
тіркеу бөліміне тапсырылады.
Академиялық үлгермеушілікті жою үшін студент Тіркеу бөліміне
(Қосымша Б) өтініш беріп, жеке оқу жоспарын толтыруы, қайта дəріс тыңдауы
қажет жəне ақылы негізде осы пəн бойынша басқа қарастырылатын сабақтарға
қатысуы тиіс, бақылаудың қорытынды түріне рүқсат ала алады.
Үлгермеушілікті жою жазғы семестрде оқу үрдісінің белгіленген
кестесімен жəне академиялық күнтізбе мерзімімен жүзеге асады.
Əрбір емтихан сессиясының нəтижесі транскриптке (The transkript)
енгізіледі, оның біреуі деканатта сақталады, ал екіншісі - студенттің қолына
беріледі.
АПЕЛЛЯЦИЯ
Апелляция - студенттердің біліміне обьективті емес баға қоюда
қалыптасқан факторларды айқындау мен жою мақсатында жүргізілетін іс жосығы (процедура).
Апелляция егер жиынтық (суммарлық) рейтингке эсер еткенде немесе
студенттердің білімінің қорытынды бағасын көтерген жағдайда ғана
белгіленеді.
Апелляция студенттің бастамасы бойынша келесі жағдайда жүргізіледі:
тестілік тапсырмалардың ішінара дүрыс құрылмағаны болса;
тестілік тапсырманың дүрыс жауабы болмаса;
тестілік тапсырманың бірнеше дүрыс жауабы болса;
тестілік тапсырма пэннің оқу-əдістемелік топтамасында баяндалған оқу
бағдарламасы шегінен тыс шыққан болса;
Апелляция емтихан өткеннен кейінгі келесі күні белгіленген үлгі
бойынша студенттің өтініші негізінде жүргізіледі.
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СТУДЕНТТЕРДІ ОҚУДАН ШЫҒАРУ
Студенттерді оқудан шығару университет ректорының бүйрығымен
ресімделеді.
Студент мына жағдайларда университеттен шығуы мүмкін:
өз еркімен;
ақылы оқытудың келісім-шарт талаптарын орындамағанда;
студент университеттен басқа ЖОО-ға ауысқанда;
медициналық көрсеткіші бойынша;
Үш рет қайтадан оқу нəтижесі бойынша академиялық үлгермеушілік
болған жағдайда;
бір академиялық кезеңде кем дегенде 12 кредитті меңгермегенде:
Университет Жарғысын (оқу пəндерін жəне ішкі тəртіп ережесін) бұзғаны үшін;
Университеттен
шығарылған
студенттерге
белгіленген
үлгіде
академиялық анықтама (Тгаnscгірt) беріледі.
Студент оқудан шыққан жағдайда оның университетпен байланысы
аяқталады. Білімі туралы өзінің құжатын алу үшін студент белгіленген тəртіпте
университетпен есептесуі қажет, жүгіртпе (обходной) қағазын толтырады жəне
оны университеттің статистика бөліміне тапсырады.
СТУДЕНТТЕРДІҢ АУЫСУЫ ЖƏНЕ ОЛАРДЫ
ҚАЙТА ҚАБЫЛДАУ
Күндізгі оқу түрінің студенттерінің ауысуы мен қайта қабылдау туралы
өтініші қысқы немесе жазғы каникул кезінде жұмыс оқу жоспарының
айырмасын тапсыруымен қарастырады.
Күндізгі жəне сырттай, кешкі оқу түрінде білім алушылардың ауысу мен
қайта қабылдауына өтініш мекеме жетекшісі қайта кезекті академиялық кезең
басталмас бұрын бес жұмыс күн ішінде өтінішті қабылдайды.
Сырттай оқу түрінің студенттерінің қайта қабылдауға өтініші кезекті
емтихан сессиясына оқу сабақтарының басталуына дейін, ал басқа жоғары оқу
орындарына ауысу туралы өтініш қысқы немесе жазғы каникул кезінде
қарастырылады.
Ауысқанда жəне қайта қабылданғанда жұмыс оқу жоспары пəндеріндегі
академиялық айырмашылықтар жəне академиялық кезеңде оқып кеткен пəндері
анықталады.
Жұмыс оқу жоспарларындағы академиялық айырмашылықтар білім
ұйымы жетекшісімен оқу карточкасы немес транскриптті бойынша бұрын
меңгерілген пəндерінің сағаттарын, кредит санын есепке ала отырып
анықталады.
Егер оқу жоспарындағы пəндердің оқу айырмашылығы кем дегенде
міндетті компонентке жататын 5 пəннен аспаса, онда студенттерді тиісті курсқа
ауыстыру мен қайта қабылдау жүзеге асады.
Курстан курсқа ауысудың негізгі шарты білім алушының үлгерімнің орта
балы (GPA) ЖОО белгілеген ауысу балынан кем болмауы керек.
Университет бойынша бекітілген орташа балы (GPA) ол;
Бакалавриат
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Күндізгі
1-ші курстан 2-ші курсқа – 1,33
2-ші курстан 3-ші курсқа – 1,67
3-ші курстан 4-ші курсқа – 2,00
Сырттай немесе кешкі
1-ші курстан 2-ші курсқа – 1,67
2-ші курстан 3-ші курсқа – 2,00
Магистратура:
1-ші курстан 2-ші курсқа – 2,00
ЖОО-на ауысу мен қайта қабылданудың негізгі шарты 15 кредиттен кем
емес оқу жоспарымен бір академиялық кезеңді толық аяқтаған болуы керек.
Сондай-ақ, білім алушы кез келген оқу түріне, мамандығына жəне зі таңдаған
жоо-на қайта қабылдану кезінде оқудан шығару мерзіміне тəуелсіз ауысуына
болады.
Білім алушыларды ауыстыру жəне қайта қабылдауда курсы
пререквизиттерді есепке ала отырып анықталады. Меңгерген кредиттер білім
алу траекториясына сəйкес қайта есептеледі.
Пəн айырмашылықтарын анықтауда қорытынды бақылау түрі есепке
алынбайды.
Сынақ əріптік минималды D (1.0; 50-54%) максималды А (4,0; 95-100%)
бағалауына теңестіріледі.
Білім алушының курстан курсқа көшуі жазғы сессиясы қорытындысы
бойынша жəне жинаған көшу балы қорытындысын есепке ала отырып жүзеге
асырылады. Курстан курсқа көшу ЖОО жетекшісі бұйрығымен жүзеге асады.
Білім грантымен білім алушы көшу балын жинаған жəне келесі курсқа көшкен
жағдайда академиялық қарызы болса, оны ақылы түрде жояды, бірақ бұл
жағдайда білім гранты сақталады.
Білім грантымен білім алушы өзге ЖОО-на білім грантын сақтап ауыса
алады.
Мақсатты грантпен оқуға түскен білім алушы басқа ЖОО-на ауысқан
жағдайда білім гранты сақталмайды.
Оқу жылының қорытындысы бойынша жазғы семестрде де көшу балын
жинай алмаған білім алушы қайталап оқу курсына қалдырылады.
Өайталап оқу курсына қалдырылған білім алушы бұрын қабылданған жеке оқу
жоспарымен немес жаңа оқу жоспарымен білім алады.
Қайталап оқу курсына қалдырылған білім алушы білім гранты иегері
грантынан айырылады жəне ары қарай ақылы түрде білім алуын жалғастырады.
ЖОО шығарылған білім алушы кез келген оқу түріне, мамандыққа, ЖОО-на
қайта қабылдануына болады. Қайта қабылдаудың студентке қоятын міндетті
шарты болып кем дегенде бір академиялық кезеңді аяқтау болып табылады.
Ақылы түрде білім алушы білім алудың ақысын төлемегендіктен оқудан
шығарылған жағдайда, оқу қарызын толық төлеген соң оқудан шығару күнінен
бастап төрт апта ішінде қайта қабылдануына болады.
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Білім алушылар қатарына қайта қабылдау оқу жоспарындағы пəндерді
жою тек ақылы түрде жүзеге асады.
Бір мамандықтан екінші мамандыққа ауысу тек ақылы түрде жүзеге
асады.
Басқа ЖОО-нан ауысқан жағдайда студент Офис-тіркеуші жəне
мамандық эдвайзерімен бірге жазғы семестрге пəн айырмашылықтарын жою
үшін (Б қасымшасы), жеке оқу жоспарын бекіту үшін (Ж қосымшасы) өтініш
жазуы керек.
Ақылы негізде білім алушы студент университет Ғылыми кеңесінің
шешімімен мемлекеттік білім алу грантына көшуге құқығы бар. Сонымен бірге
ол студенттің бағасы «А» дан «В-» дейін болуы керек.
Оқу жоспары пəндердегі академиялық айырмашылығын жою үшін білім
алушы академиялық кезең ішінде барлық оқу сабақтарына қатысып, барлық
ағымдық бақылауды тапсырып, қорытынды бақылауға рұқсат алады.
Оқу жоспары пəндердегі академиялық айырмашылық уақытында
жойылмаса, академиялық қарыз болып саналады.
1-топтық емтихандық сессияға қатыспаған жəне сол себепті оқудан
шығарылған сырттай оқу түріндегі студенттер ағымдағы оқу жылындағы 2-топ
емтихандық сессиясына қатыса алмайды.
ЖАЗҒЫ СЕМЕСТРДІ ҰЙЫМДАСТЫРУ
Жазғы семестр жұмыс оқу жоспары жəне академиялық күнтізбемен
белгіленген мерзімде ұйымдастырылады жəне қосымша білім алу немесе
академиялық үлгермеушілігін жою мақсатында ақылы негізде өткізіледі.
Жазғы семестрде оқу ақысы əр пəнге, оған бөлінген кредиттср санына
байланысты болады жəне əр пəн үшін кредиттер саны бойынша университет
бухгалтериясына ақысы төленеді.
Жазғы семестр ұзақтығы 6 апта, осы уақыт ішінде пəн толығымен
оқытылады. Жазғы семестрге жалпы саны 7-8 кредиттен құрайтын үш пəннен
артық жіберілмейді.
Жазғы семестрге тіркелетіндер:
- университеттегі кез-келген мамандық бойынша қосымша оқу
курсын меңгеруге ниетті, үлгерімі жақсы студенттер;
- емтихан тапсыра алмаған немесе рейтинг қорытындысы бойынша
емтиханға жіберілмеген студенттер;
- қайта қабылданғанда, басқа жоғары оқу орнынан ауысып келгенде
жəне академиялық демалыстан шыққан кездегі оқу пэндерінде айырмасы
бар студенттер.
Қосымша оқу курстары келесі талаптарды ескере отырып жария етіледі:
студент келесі курсқа академиялық үлгермеушіліксіз көшірілген болуы керек;
топ рентабельді жəне кемінде 5 адамнан түруы керек;
қосымша курстар саны студенттің GРА-сының жылдық деңгейімен
анықталады, GРА неғүрлым жоғары болса, студент көбірек қосымша сағат
сұрай алады.
Жазғы семестрді ұйымдастыру тəртібі:
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студент жазғы сессия аяқталғаннан кейін тіркеу беліміне жазғы семестрге
қатысқысы келетіні жөнінде уəжді (мотивті) өтінішін береді (қосымша Б);
оң шешім қабылданған жағдайда тіркеу бөлімі жазғы семестрге сабақ кестесін
жасайды да студент ақысын телеген соң ректорға бекіттіреді.
КІТАПХАНАНЫ ПАЙДАЛАНУДЫҢ ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕРІ
Кітапхана жоғары оқу орны студенттері, профессор-оқытушылар құрамы
жəне қызметкерлеріне, сондай-ақ ғылыми жəне тəжірибелік қызметін,
біліктілігі мен теориялық білім деңгейін көтеру үшін əдебиетке муктаж қүқыққорғау органдары кызметкерлеріне қызмет көрсетеді.
Бүгінгі күнде университет кітапханасының кітап қоры 30 000-нан аса
бірлікті құрайды, соның ішінде 5365-сі қазақ тілінде. Кітапхана қоры ай сайын
толықтырылып отырады.
Кітапхана оқыту бағдарламалары, 287250 МБ көлеміндегі электронды
тасмалдаушыда, сонымен бірге 383 CD дискіде, 55 видиокасетада, 66
аудиокасетада ақпараттық жəне анықтамалық материалдары бар медиатекамен
жабдықталған. 2005 жылдан кітапханада РАБИС бағдарламасы жұмыс істейді,
сондай-ақ жүйелік, алфавиттік жəне жиынтық каталог бар. Университет
жанынан ғылыми қорының асыл қазынасы болып табылатын жəне болашақ
мамандардың зерттеушіге тəн қасиеттерін қалыптастыруға ықпал ететін арнайы
сирек кітаптар жəне қолжазбалар қоры құрылған. Бұл қор Елбасының «Мəдени
мұра» бағдарламасына сəйкес өз алдына міндеттер қойып жұмыс істейді.
Кітапхананың екі оқу залы 100-ден аса студентке қызмет көрсете алады.
Кітапханада "ЮРИСТ" ақытамалық-құқықтық жүйесі жəне мемлекеттік жəне
орыс тіліндегі құқықтық база бар.
Студенттер мен оқытушылар кітапхана оқу залдарында орнатылған
комьютерлермен пайдалана алады.
Кітапхана №2 оқу ғимаратында Шмидта көшесі 44 үй 2 қабатта
орналасқан.
Кітапхананы пайдалану ережесі – оқушы жəне кітапхана міндеті мен
құқығын, кітап қорына қол жеткізу ретін ұйымдастыруды анықтайтын құжат
болып табылады.
Кітапхана, кітапхана қорындағы оқушыларға уақытша қолдануға кітапты,
басқа да басылым материалдарын беруді ұйымдастырады.
Кітапхананы пайдалану ережесі:
Кітапхананы пайдалану ережесі – оқырманға қызмет ету, оқырманның
міндеттері мен құқықтары, қорды пайдалану мүмкіншіліктерін айқындайтын
құжат.
Кітапхананы пайдалану құқығына студенттер, оқытушылар жəне
университет қызметкерлері ие.
Кітапхананы пайдалану тегін.
Əдебиетті үйге беру абонементте жүргізіледі.
Оқу залында пайдалануға арналған əдебиет үйге берілмейді.
Оқу залын оқырманды тіркеу келесі ретпен жүргізіледі: студенттер –
анықтамаға байланысты, қызметкер – төл құжаты бойынша.
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Кітапханаға жазылу алдында оқушылар кітапхананы пайдалану ережесімен
танысуы керек.
Əр бір оқырманға бес жыл бойы кітапхананы пайдалануға мүмкіндік
беретін оқырман кəртішкесі толтырылады.
Оқырман формуляры, оқырман кəртішкесі жəне кітап формуляры
студентке берілген əдебиетті тіркеу құжаты болып табылады.
Кітəпті жоғалтқан немесе əдебиетті бүлдірген оқырман жоғалтқан,
бүлдірілген əдебиет құнына сай басқа кітаппен немесе 10-еселік құны бойынша
өтейді.
Кітапты немесе басылым материалдарын жоғалтқан немесе əдебиетті бүлдірген
оқырман 1 жылға дейін университет кітапханасын пайдалану мүмкіндігінен
айырылады (оқудан шығарылады).
Оқушылар абонементтен алған əр-бір əдебиет бойынша оқырман немесе
кітап формулярында қол қояды.
Алған əдебиетті кітапханаға қайтадан өткізу қабылдаған кітапханашының
қолымен бекітіледі.
СТУДЕНТТЕРДІҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ,
ІШКІ ТƏРТІП ЕРЕЖЕСІ.
Кредиттік технология бойынша білім алушы студент құқылы:
Таңдаған мамандығы бойынша қазіргі ғылым мен мəдениеттің даму деңгейіне
сəйкес білім алуға.
Қоғамдық ұйымдар мен басқару органдары арқылы университет
қызметінің маңызды сұрақтарын талқылауға қатысу.
Барлық ғылыми-зерттеушілік жұмыстарға қатысу, басылымдарға мақалаларын
жариялау, соның шінде университет басылымдарында.
Университетте оқытылатын пəндерден басқа қосымша ақы жағдайында
білім алуға.
Университеттің немесе факультеттің Ғылыми кеңесінде бекітілген оқу
жоспарымен оқуға.
Ктапхананы, ақпараттық қорды, ғылыми бөлімдерді оқу-тəрбие үрдісіне
сай тегін пайдалану.
Эдвайзер көмегі арқылы өзінің білім беру бағдараламасын құру.
Зерттеу жұмысын жүргізу.
Жекелеген оқу пəндерін ЖОО ректоры келісімі арқылы басқа оқу
мекемелерінде игеруге.
Студент оқыған пəндерін ақылы түрде қайталап оқуға құқылы.
Əрбір студент барлық оқу кезеңіне арналған жолкөрсеткіш-анықтамалықпен
жəне оқу əдістемелік кешенмен қамтамасыз етілуге құқылы.
Жеке оқу жоспарын құруда əрбір студент элекетивті пəндерді жəне
оқытушыны таңдауға құқылы.
ҚР заңнамасына сəйкес университет əкімшілігінің тəртібі мен бұйрығына
өзгеріс енгізуге құқылы.
Студент міндеттері:
Университет студенттері кредиттік оқу жүйесі бойынша оқу үрдісімен танысуға
міндетті.
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Студенттер кестеге сай курстарға тіркеуді семестр басталмас бұрын өтуге
міндетті.
Студенттер бекітілген оқу жоспарына сəйкес білім алуға міндетті.
Жеке оқу жоспарын құруда студент кредиттік оқы жүйесінің тəртібін қатаң
қадағалауға тиіс, сонымен бірге:
а) Оқу жоспарында А жəне В тобындағы барлық пəндерді ескеру керек;
б) Оқу жылында 30 кредиттен кем емес пəндерге жазылу;
в) Жеке оқы жоспарына өзгерісті оқу пəндеріне тіркеу уақытына сай енгізу.
Жеке оқу жоспарын орындауды қатаң қадағалау.
Сабақтарға үнемі жəне сапалы дайындалу.
Өзінің оқу үлгерімін қадағалау.
Барлық аудиториялық сабақтарға қатысу, осөж тапсыру кестесін қатаң
қадағалау.
ЖОО Жарғысын, студенттің ЖОО-дағы тəртібін, Кітапхананы пайдалану
тəртібін қатаң қадағалау.
Кредиттік оқу жүйесі бойынша келісімшарттарды орындау.
Студенттердің жауапкершілігі жəне талаптары.
Ұйымдастыру талаптары креативті жіне ұйымдастырушылық форматта болады.
Креативті
форматта
суденттен
аудитория
сабақтарындағы
тапсырманы жауапкершілікпен өзіндік, шығармашылықпен сапалы орындау
күтіледі Ұысынылатын əдебиеттерді университет кітапханасын, қалалық
кітапханаларды пайдалану дəрежесі де маңызды. Оның коллоквиумдарда,
пікірталас, семинарларда сөз сөйлеуі аса маңызды орын алады.
Орындаушылық формат өздік жұмыстарын уақытында тапсыру, сабақтан
себепсіз қалу болмау керек жəне ол пайдалы емес.
Сабақтарды босату тек себепті жағдайда ғана болу керек. Сабақтан себепті қалу
деп есептеледі:
- ауру (медициналық анықтама болғанда);
- спорт сайыстарында, сайыс, конференцияларға қатысу (анықтайтын
құжат болғанда);
- отбасылық жəне құрметті жағдайларда (деканаттан сабақтан босату
өтініші негізінде).
Соңғы екі жағдайда сабақтан босату деканат жарлығы негінде жүзеге
асады. Жоғарыда аталып өткен себептер негізінде сабақтан қалған студенттер
оқытушыға өткен сабақ материалдарын тапсыруға жəне өздік жұмысын
бағасын төмендетпей тапсыруға құқығы бар.
Студенттік топқа корпоративтік этикалық талаптар əрбір студенттің жəне
жалпы топтың дамуына əсер етеді. Сол себепті ұялы телефондарға түскен смс
жіне қоғыраулар дыбыссыз режимге ауыстырылуы қажет. Алынған ақпаратты
қарау тек сабақ аяқталған соң болады.
Студенттің жеке кəсіби дамуына жəне оқу мақсатындағы барлық сұрақтар,
ұсыныстар есепке алынады.
Уақытында орындалмаған жұмыстар жалпы рейтингке есептелмейді. Əрбір
студент өзінің рейтінгісін көтеруді мақсат етіп қою керек жəне тексеруге берген
жұмыстарының сапасы мен уақытында тапсырылуын қадағалау керек.
Сбақты босатқан студенттер келесі апта бойы оқытушыдан жеке
тапсырмалар алып босату орнын толтырады.
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Блім алушы əріптестерінен дəрістерді көшріп алу ұсынылмайды. Бұл
тақырып өздік жұмыс уақытында оқытушы ұсынған əдебиетпен жүзеге асады.
Студенттің курсқа деген қарым-қатынасы ЖОО Абырой Кодексіне сай
болады деп күтіледі. Студент сабақтан қалмауы, тəртіпсіз болмауы, оқытушы
жəне студентке құрметсіз қарамауы керек. Тудент сабаққа матаериалды талдау
жəне талқылау үшін дайындалып келуі керек.
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А ҚОСЫМШАСЫ
ЗАҢ ФАКУЛЬТЕТІ
Оқу ғимараты №1 ( Абай к., 94): кабинет 2, тел. 52-52-26
Факультет деканы
Уранхаева Гульмира Тельмановна
Саяси ғылымдар докторы
Декан орынбасары

Жмайлова Валентина Ивановна

Факультетте даярланатын мамандықтар:
Бакалавриат:
- 5В030100 Құқықтану
- 5В030300 Құқық қорғау қызметі
Магистратура:
Докторантура:

- 6М030100 Құқықтану
- 6D030100 Құқықтану

Факультетте үш кафедра жұмыс атқарады:
Азаматтық-құқықтық пəндер кафедрасы
Қылмыстық-құқықтық пəндер кафедрасы
Мемлекеттік-құқықтық пəндер кафедрасы
Заң факультетінде екі мамандық бойынша мамандар даярланады:
1. 5В030100- Құқықтану
- Білім беру траекториялары:
- Мемлекеттік-құқықтық қызмет
- Кəсіпкерлік құқық
- Қылмыстық-құқықтық қызмет
2. 5В030300- Құқық қорғау қызметі
- Білім беру траекториялары:
- Сот-прокурорлық
- Ізкесу-криминалистік
Заң факультетінде жұмыс атқаратын үйірмелер:
1. «Криминалистика»
2. «ҚР Қылмыстық құқығы»
3. «Уголовно-процессуальное право РК»
4. «Криминалист»
5. «Юный Цивилист»
6. «Азамат».
7. Əкімшілік құқық бойынша пəндік үйірме
8. Қаржылық құқық бойынша пəндік үйірме
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АҚПАРАТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАР ЖƏНЕ ЭКОНОМИКА
ФАКУЛЬТЕТІ
Оқу ғимараты №2 (Абай к., 107): кабинет 301, тел. 56-44-89
Факультет деканы
Кыдырмолдина Айнур Шаймуратовна
биология ғылымдарының кандидаты
Декан орынбасары
Мукашева Гульнара Жалеловна
Факультетте даярланатын мамандықтар:
Бакалавриат:
1. 5В060200 Информатика
2. 5В010800 Дене шыныңтыру жəне спорт
3. 5В073200 Стандартизация, сертификация жəне метрология
4. 5В070100 Биотехнология,
5. 5B070400 Есептеу техникасы жəне бағдарламалық қамтамасыз ету
6. 5В042100 Дизайн
7. 5В070300 Ақпараттық жүйелер
8. 5В071800 Электроэнергетика
9. 5В072900 Құрылыс
10. 5В090100 Көлікті пайдалану жəне жүк қозғалысы мен тасымалдау
ұйымдастыру
11.5В010400 Бастапқы əскери дайындық
12.5В050600 Экономика
13.5В050800 Есеп жəне аудит
14.5В050900 Қаржы
15.5В011000 Мемлекеттік жəне жергілікті басқару
Магистратура:

- 6М060200 Информатика
- 6М050600 Экономика
- 6М050900 Қаржы

Факультетте төрт кафедра жұмыс жүргізеді:
1. Информатика жəне математика
2. Қолданбалы биология
3. Экономика жəне менеджмент кафедрасы
4. Қаржы жəне есеп кафедрасы
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ГУМАНИТАРЛЫҚ ФАКУЛЬТЕТ
Оқу ғимараты №3, (Шмида к., 44): кабинет 31, тел. 77-31-12
Факультет деканы:
Сеитова Шынар Ботаевна
Филология ғылымдарының докторы
Декан орынбасары:
Канжекенова Перизат Багдатовна
Факультетте даярланатын мамандықтар:
Бакалавриат:
1. 5В010300 Педагогика жəне психология
2. 5В010200 Педагогика жəне бастауышта оқыту əдістемесі
3. 5В011400 Тарих
4. 5В020300 Тарих
5. 5В011600 География
6. 5В090500 Əлеуметтік жұмыс
7. 5В011700 Қазақ тілі мен əдебиеті
8. 5В011800 Орыс тілі мен əдебиеті
9. 5В011900 Шет тілі: Екі шет тілі
10.5В020500 Филология
11.5В050200 Саясаттану
Магистратура: - 6М020500 Филология (қазақ, орыс)
6М011400 Тарих
6М010300 Педагогика жəне психология
Факультетте бес кафедра жұмыс атқарады:
Педагогика жəне психология кафедрасы
Филология кафедрасы
Əлеуметтік-гуманитарлық пəндер кафедрасы
Гуманитарлық факультетте жұмыс атқаратын үйірмелер:
1.
2.
3.
4.

Ойтөбе ғылыми студенттік үйірмесі
Руханият
Өзіңді-өзің танып біл
Қазіргі жастардың псхологиялық білімі жəне
мəселелері
5. English club
6. Филолог
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ҚОСЫМША Б
Қазақ инновациялық гуманитарлық-заң университеті
Университет ректоры
профессор Құрманбаева Ш.А..
Факультет _________________________
Курс_____ топ ______
Студенттің аты-жөні ______________________
________________________________________
ӨТІНІШ
«___» ________________ 201__ ж.
Мені төмендегі пəндер бойынша 201___ - 201____ оқу жылының жазғы
семестрінен өтуге тіркеуіңізді сұраймын:

№

Компонент/
блок
(ООД/R,
Кредит
ООД/Е,
саны
БД/R, БД/Е,
ПД/R,
ПД/Е)

Пəн атауы

Жалпы кредиттер саны
ТБ меңгерүшісі ________________

Факультет деканы ________________

201___ - 201_____ жылындағы 1 кредит құны – _____________________ тенге.
Барлығы төленуге: ____________________ Бас бухгалтер /________________/
Студенттің қолы___________________
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ҚОСЫМША В
Қазақ инновациялық гуманитарлық-заң университеті
Университет ректоры
профессор Курманбаева Ш.А.
Факультет ___________________________
Курс_____ топ ________
Студенттің аты-жөні ______________________
________________________________________
ӨТІНІШ
«___» ________________ 201__ ж.
Менің ____________________________________________________________
(себебін көрсетіңіз – басқа мамандықтан, университеттен ауысуыма, оқуға
қайта қабылдануыма) байланысты 201___-201___ оқу жылының жеке оқу
жоспарыма төмеңдегі оқу айырмашылық сабақтарын еңгізуінізді сұраймын:

№

Кредит
саны

Пəн атауы

Компонент/блок
(ООД/R,
ООД/Е, БД/R,
БД/Е, ПД/R,
ПД/Е)

Жалпы кредиттер саны
ТБ меңгерүшісі ________________

Факультет деканы ________________

201___ - 201_____ жылындағы 1 кредит құны – _____________________ тенге.
Барлығы төленуге: __________________ Бас бухгалтер /________________/
Студенттің қолы___________________
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ҚОСЫМША Г
Факультет ________________________________
___________________________________ мамандығы
«Бекітемін»
Факультет деканы ____________
«_____» ______________200__ж.

ЖЕКЕ ОҚУ ЖОСПАРЫ
201___ - 201___ оқу жылына
Студенттің аты-жөні _________________________________________________
Түскен жылы __________________Оқу тілі________________________
күзгі семестр
Пəн
Кредиттер
Кредиттердің
Пəн аталуы
коды
саны
спецификасы
1
2
3
4

Барлық кредит саны
көктем семестрі
Пəн
коды
1

Кредиттер
саны
3

Пəн аталуы
2

Кредиттердің
спецификасы
4

Барлық кредит саны
Кредиттердің спецификасы: жалпы білім беру пəндері ООД/R (Элективті
пəндеры ООД/Е), Базалық пəндер БД/R (Элективті пəндеры ООД/Е), беиінді
пəндер ПД/R (Элективті пəндеры ООД/Е), факультативтер Ф/R, іс-тəжірибе /R
Қолы:
Студент
___________________
Эдвайзер
___________________
Кафедра меңгерушісі___________________
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Д ҚОСЫМШАСЫ
Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрлігі
Қазақ инновациялық гуманитарлық-заң университеті

Аппеляциялық комиссия төрағасы
_________________________________
(аты-жөні)

АППЕЛЯЦИЯҒА ӨТІНІШ

__________________________________
мамандығы бойынша оқитын
_____ курс ________тобының студенті
__________________________________

«____» __________201____ж

(студенттің аты-жөні)
__________________________________________________

_________________________________________________________________
(пəн аталуы)

_________ / _________________/ ________________ / ___________________
(аудитория №)

(компьютердің №)

(емтихан тапсырган күні)

(емтихан тапсырган уақыты)

Емтихан қабылдаған оқытушы ___________________________________
(аты жөні толығымен)

_______________________________________________________байланысты
_________________________________________________________________
(өтініш беру себебі)
_____________________________________________________________________________________

Келесі сұрақтарды қайта қарауға өтініш беремін:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Студенттің қолы __________________

Өтініш берген күні __________
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Е ҚОСЫМШАСЫ
Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрлігі
Қазақ инновациялық гуманитарлық-заң университеті
Студентті тіркеу/ Enrollment
201___/ 201____ оқу жылы

Семестр

Студенттің аты-жөні _________________________________________________
Факультеті_____________________________ Оқу жылы ___________________
Оқу түрі: ____________________ Оқыту негізі: ___________________________
(күндізгі ОАБ)
(грант, келісім-шарт )
Мамандық шифры ____________________________
Мамандығы_______________________________________
Мекен-жайы (қаладағы) _________________________________________
Үй телефоны ________________________Ұялы телефоны___________________
Бітіртуші кафедра _______________________________________
Блок
(ЖБП, БП,
КП)

1

2

Пəннің аталуы
3
Таңдағаны

Кредит
саны
4

Балама

Студент _______________ Эдвайзер _____________ /______________________/
(қолы)
(қолы, аты-жөні)
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Ж ҚОСЫМШАСЫ
ПРОФЕССОРЛЫҚ-ОҚЫТУШЫЛЫҚ ҚҰРАМ
№

ТАƏ

Лауазымы

1.

Ибрагимова Флюра Галимовна

2.

Кайшатаева Асель
Куандыковна
Разиева Динара Багдатовна

Кафедра меңгерушісі,
з.ғ.к.
з.ғ.к., Аға оқытушы

aselkz@list.ru

Аға оқытушы

razieva@mail.ru

3.

Электрондық адресі
flura.77@mail.ru

4.

Жампеисов Даурен
Абильтаевич

Аға оқытушы

daur78@bk.ru

5.

Жампеисов Думан Абильтаевич

duman_d@mail.ru

6.

Рахимова Асем Мергалымовна

Доктор PhD, Аға
оқытушы
П.ғ.к.., Аға оқытушы

7.

Каражанова Жанат Кокеновна

Аға оқытушы

zhanat.karazhanova@mail.ru

8.

Раймбекова Жулдыз Еркеновна

Аға оқытушы

zhuldyzraiymbekova@mail.ru

9.

Нурекешов Талап Кайратович

Аға оқытушы

nurekechov.t@mail.ru

10.

Касиев Толеген Базарбаевич

Аға оқытушы

ktolegen@mail.ru

11.

Кафедра меңгерушісі

phip12@mail.ru

12.

Туйебаев Махмут
Мамырбекұлы
Рахметуллин Аман Капанович

И.ғ.к., Аға оқытушы

aman150176@mail.ru

13.

Анисимова Ирина Юрьевна

Аға оқытушы

irina._11@mail.ru

14.

Малгаждар Даурен
Бейсенгалиевич
Кудагельдин Максат
Турсынханович
Ногаева Нурбану
Макашевна
Ашимова Гульжанат
Мухаметжановна
Дайрабаева Анар Битемировна

Аға оқытушы

dauren.malgazhdar@mail.ru

Аға оқытушы

kudageldin@mail.ru

Аға оқытушы

nurbanu1977@mail.ru

Аға оқытушы

forever_83kz@mail.ru

Аға оқытушы

narchok72@mail.ru

оқытушы

sultan11.07@mail.ru

оқытушы

narly_81@mail.ru

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Табулдинова Аяулым
Маликовна
Канағатов Нəрлібек Майданұлы
Айдосова Мархаббат
Бекбатыровна
Тастекеев Кайрат Кулбаевич

asem_semey2008@mail.ru

phip12@mail.ru
Кафедра меңгерушісі
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tast-67@mail.ru

23.

Майшекина Эльдана Советовна

24.

Сергазинов Болат Рамазанович

25.

Базенов Айрат Базенович

26.

Бактыбеков Мухтар
Бактыбекович

27.

Жумадилов Айдос
Кыдырханович
Смоилов Самат Жумагалиевич

28.
29.

Доктор PhD, Аға
оқытушы
З.ғ.к.., доцент

Eldana_18@mail.ru

ТЖ жəне ƏС бойынша
проректоры, аға
оқытушы
аға оқытушы

a.bazenov@mail.ru

аға оқытушы

aidos_2010@bk.ru

аға оқытушы

smoilovs@mail.ru

аға оқытушы

mayra.sabyrbaeva@inbox.ru

аға оқытушы

sergazinov@yandex.ru

mukhtar-79@mail.ru

30.

Сабырбаева Майра
Бияхметовна
Калиева Арайлым Еркиновна

31.

Кайдарова Гульшат Кайдаровна аға оқытушы

32.

Каирбекулы Айдын

аға оқытушы

kalieva_arailym_erkenovna@m
ail.ru
KAIDAROVA_GULSHAT@m
ail.ru
aidok@list.ru

33.

аға оқытушы

Medet-abdrahmanov@mail.ru

аға оқытушы

narik_090@mail.ru

35.

Абдрахманов Медет
Каучерханович
Ибрагимова Наргиз
Ибрагимовна
Егежанова Диана Рамзиевна

аға оқытушы

egezhanova_d@mail.ru

36.

Смагулов Диас Ернурович

оқытушы

Dias_101@mail.ru

37.

лаборант

Shinar_1969@mail.ru

Кафедра
меңгерушісінің м.а.
Аға оқытушы

kamilakz2001@mail.ru
tlek.akmetgalym@mail.ru

40.

Утепова Шынар
Сейпилмаликовна
Карипжанова Ардақ
Жумагазиновна
Ахметғалым Тлек
Ахметғалымұлы
Бекенова Дариға Бекенқызы

оқытушы

dariy6a@mail.ru

41.

Еркінбек Алия Еркінбекқызы

оқытушы

aliya_1991e@mail.ru

42.

Жапарова Бакытгуль
Кудайбергеновна
Жумабаева Асима Аскарбаевна

оқытушы

Bakowa_1990@mail.ru

Аға оқытушы

asima83@mail.ru

Аға оқытушы

janar-77@mail.ru

Аға оқытушы

ako-85@bk.ru

46.

Кайсанова Жанар
Жармухамбетовна
Каршикенова Акерке
Бахытовна
Ақанов Арман Дəулетбекұлы

Аға оқытушы

akanov-87@list.ru

47.

Махамбаев Даулет Болатович

оқытушы

daulet_m_b@mail.ru

34.

38.
39.

43.
44.
45.
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48.

Мукашева Гульзира
Ерсаиновна

49.

Аға оқытушы

gulzira_7777@mail.ru

Аға оқытушы

nar.67@mail.ru

оқытушы

nazym9_1@mail.ru

Аға оқытушы

zarinazhan@mail.ru

Аға оқытушы

turgymbaeva_b@mail.ru

оқытушы

mika.12021988@mail.ru

54.

Мукашева Гульнара Жалеловна
Мукушева Назым
Жумагельдыевна
Рахматуллина Зарина
Талгатовна
Джакупова Бакыт
Ырысбековна
Чабжанова Меруерт
Бауржановна
Шаяхметова Мадина Канатовна

оқытушы

shayahmetovamadina@mail.ru

55.

Уразбаева Кумис Тюлюповна

К.ф-м.н., доцент

urazbaeva57@mail.ru

56.

Рахатова Гүлерке
Махсутхановна
Умирбаева Асемгуль
Саулетбековна
Бейсебаева Жадыра
Есенжолавна
Базарбаева Аяулым
Серикжановна
Каленова Айжан Болысхановна

Аға оқытушы

rahatova_gulerke@mail.ru

оқытушы

aska-8787@mail.ru

50.
51.
52.
53.

57.
58.
59.
60.

Beysebaeva.95@mail.ru
оқытушы
Aeka1994@bk.ru
оқытушы
zerezhanim@mail.ru
оқытушы
Аға оқытушы

Ildar250583@mail.ru

61.

Кувантаев Ильдар Хамзаевич

62.

Аға оқытушы

Msa-2009@mail.ru

63.

Молдаханова Сандугаш
Алпысбаевна
Игембаев Саят Асланович

Аға оқытушы

igembaev@mail.ru

64.

Оразаева Сауле Сериковна

Аға оқытушы

Masakova.saule@mail.ru

65.

Профессоры м.а.

aigulmalika@mail.ru

Доцент
И.ғ.к. , Аға оқытушы

farida.kabirovnasemey@mail.ru
ramazanova16@list.ru

68.

Адильбаева Айгуль
Серикхановна
Кайырханова Фарида
Кабировна
Рамазанова Фердания
Сержановна
Болатова Каламкас Болатовна

Зав.кафедрой

kalamkas_17_81@mail ru

69.

Байпеисова Гульнар Мукановна Аға оқытушы

gbaypeisova@mail.ru

70.

Жангалиев Улан
Курметкалиевич
Байгапанова Айгуль Болатовна

Аға оқытушы

kurmetkalievich.@mail.ru.

Аға оқытушы

aigul_bol@mail.ru

Аға оқытушы

Gulsaya@mail.ru

оқытушы

Vasilevski-pavel@mail.ru.

66.
67.

71.
72.
73.

Жолдыбалина Гульсая
Аскербековна
Хамитова Сая Токтасыновна
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74.

Кадырова Гульнур Канатовна

оқытушы

guni-zhan@mail.ru

75.

Карибекова Молдир Ерболовна

оқытушы

moldir.k.e@mail.ru

76.

Улыкпанова Меруерт
Муратовна
Бекболаткызы Жаннур

оқытушы

ulykpanova@mail.ru

лаборант

Избасарова Фарида
Динсаиновна
Кундакова Алтынбиби
Болаткалиевна
Дакина Гуляйм Токеновна

Кафедра меңгерушісі

zhannur.bekbolatkyzy.86@mail.
ru
shayane@bk.ru

И.ғ.к.,Аға оқытушы

altynbibi@bk.ru

Аға оқытушы

g.dakina@mail.ru

Иманбекова Гульбаршын
Бахтыгалиевна
Акименко Наталья
Константиновна
Орынгалиева Шолпан
Оралгалиевна

Аға оқытушы

gulbarshynbaktygalieva@mail.r
u
natalia5a2010@mail.ru

Аға оқытушы

oringalieva_sholpan1975@mail.
ru

84.

Лекерова Айнур
Алдабергеновна

Аға оқытушы

lekerova_ainur@mail.ru

85.

Аға оқытушы

nazgul3011@mail.ru

86.

Рахимжанова Назгуль
Амантаевна
Жапарова Гульнур Сарсеновна

Аға оқытушы

gun_s@mail.ru

87.

Сарбасова Гульзат Жакеевна

Аға оқытушы

85gulzat@mail.ru

88.

Жолдыбекова Асем
Тлеубековна
Кононов Никита Вадимович

Аға оқытушы

asema.kalieva.86@mail.ru

Аға оқытушы

zloigamer@mail.ru

Жаныбек Гульжан
Жаныбековна
Жайргазина Нургуль
Токтаровна
Еркинтаева Дидар Утебаевна

Аға оқытушы

zhanybekgulzhan@mail.ru

Аға оқытушы

nurgul_0174@mail.ru

оқытушы

didar_4590@mail.ru

93.

Жолтабарова Гульжанар
Серикказиевна

Аға оқытушы

princessa.prince@inbox.ru

94.

Касымбаева Молдир
Болатбеккызы
Мауэнова Аида Ерлдановна

оқытушы
оқытушы

moldir.kasymbaevaaaaa@mail.r
u
luckyaida77@mail.ru

Абдильманова Кымбат
Багдатовна
Силыбаева Батияш Мукановна

оқытушы

kymbat_kz@mail.ru

оқытушы

batiyashsilybaeva@mail.ru

77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.

89.
90.
91.
92.

95.
96.
97.

Аға оқытушы
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98.

Арынова Райхан Ахметовна

лаборант

biolog.55@mail.ru

99.

Тазабаева Куляш Аскаровна

Доцент м.а.

kul_tazab@mail.ru

Доцент, декан

a_kydyrmoldina@mail.ru

Аға оқытушы

zhanilxan79@mail.ru

оқытушы

nurlankyzy_92@mail.ru

оқытушы

inkar_90_04@mail.ru

оқытушы

madina9191.00@mail.ru

Кафедра меңгерушісі
м.а.

rimmatahtaeva@mail.ru

100. Кыдырмолдина Айнур
Шаймуратовна
101. Букабаева Жанылхан
Түсипжановна
102. Раимханова Гулдана
Нурланкызы
103. Ибраимова Инкар Бактияркызы
104. Сулейменова Мадина
Ержановна
105.
Тахтаева Р.Ш.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.

Нурекенов Н.Г.

доцент т.ғ.к.

Атабаев Ж.Т.

доцент м.а., э.ғ.к.

Байльдинов Е.Т.

э.ғ.к., Аға оқытушы

Дюсембинова Ж.С.

Аға оқытушы

Узбаканова Ш.Б.

Аға оқытушы

Сагындыкова Р. Е.

Аға оқытушы

Уанова Ж.М.

Аға оқытушы

Калиева Н.С.

Аға оқытушы

Кусаинова А.Б.

Аға оқытушы

Аубакиров Ф.М.
Закимов Б.Т.

nnygmetulla@mail.ru
zhanata@rambler.ru
atabaev.2014@mail.ru
ergali.06@mail.ru
sajpitin@mail.ru
Uzbehan@mail.ru
Rimm_78@mail.ru
janar.uanova@mail.ru
nas-ansar@mail.ru
80_aliya@mail.ru

Аға оқытушы

tob07Abzol@mail.ru

Аға оқытушы

Zakimov1953@mail.ru

Калдыбаева Д.О.

Аға оқытушы

Тлемисова Ж.М.

Аға оқытушы

Джунусова Д.С.

преподаватель

nnygmetulla@mail.ru
nnygmetulla@mail.ru
dds-1991@mail.ru

120. Турдиева Зухра Махмутовна

Зав. кафедрой

zuhra_79@mail.ru

121. Шойбакова Еркежан
Оразбаевна
122. Курманбаева Сауле
Танирбергеновна
123. Жомартова Гульмира
Сайпитиновна
124. Бикенова Меруерт Кумаровна

Аға оқытушы

erkejan66@mail.ru

Аға оқытушы

kurmanbaeva1968@mail.ru

Аға оқытушы

gomartova-g@mail.ru

Аға оқытушы

mika_nadia@mail.ru
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125. Муканова Лаура
Кудайбергеновна
126. Атаева Несвелде Каирбековна

Аға оқытушы

laura.mukanova.76@mail.ru

Аға оқытушы

nesken61@mail.ru

127. Шаяхметова Лилия
Муслимовна
128. Молдажанов Марат
Бетимбаевич
129. Аналбаева Назгуль
Габдылхаковна
130. Самыжан Карлыгаш
Нургазыкызы
131. Улыкпанов Айдос
Берикказыевич
132. Эсембаева Шынар Беріковна

Аға оқытушы

liliyashayahmetova@mail.ru

Аға оқытушы

mmarat84@inbox.ru

Аға оқытушы

hodzanazgul@mail.ru

оқытушы

karshyga91@mail.ru

оқытушы

aidosemey@mail.ru

оқытушы

shynara_ess@mail.ru

133. Алтаева Айгуль Кабидоллевна

оқытушы

akolya_2008@mail.ru

134. Сейіт Жаннур Сейітқызы

оқытушы

jan_nur_23@list.ru

135. Утебаев Эржан Кенесович

Заведующий кафедрой

ergan1965@mail.ru

136. Каражанов Малик Дулатович

Доктор PhD, доцент

karazhanov_1982@mail.ru

137. Сабитов Серик
Мухаметказинович
138. Сейданов Айбек Багдадович

Аға оқытушы

seke_71_7@inbox.ru

Аға оқытушы

aibeksb@mail.ru

139. Стамгазинова Салтанат
Сабиткызы
140. Темиргазин Роман
Хурматуллаевич
141. Айдарова Айнур Айтуғанқызы

Аға оқытушы

s.s.s_92.kz@mail.ru

Аға оқытушы

temirgazin@gmail.com

Аға оқытушы

ainur_745@mail.ru

142. Байгундинов Ельдос
Нагымбаевич
143. Камбаров Азамат Камбарович

Аға оқытушы

ben_semcity@mail.ru

Аға оқытушы

aza_kambarov@mail.ru

144. Рсымбетова Диана Ринатовна

оқытушы

dianka_92@inbox.ru

145. Батырова Гульнар
Назарбековна
146. Төлебаева Құралай Тоқтарқызы

лаборант

gulnar.batyrova@mail.ru
tulebaeva82@mail.ru

147. Сейітова Шынар Ботайқызы

Каф.меңг. ф.ғ.к.,
доцент м.а
Ф.ғ.д, профессор

Seitovashinar@mail.ru

148. Əбікенова Гулнат Төкеновна

Ф.ғ.д

Abikenova-gt@mail.ru

149. Мұқажанова Раушан
Мұратханқызы
150. Қабышев Талғат
Болатұлы

Ф.ғ.к., доцент

Raushan-09@mail.ru

Ф.ғ.к., доцент м.а

Talgat_kabyshev@mail.ru
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151. Доскеева Шайза Асанқызы

Ф.ғ.к., аға оқытушы

Shaizaasanovna68@mail.ru

152. Мұқашев Еркебулан Советұлы

Ф.ғ.к., аға оқытушы

Boran_75@mail.ru

153. Тлебалдина Нүргүл
Қазанбайқызы
154. Əбікенова Гүлнафис
Төкенқызы
155. Шаңбай Тұрдұғұл Қасенұлы

П.ғ.к., аға оқытушы

Nurgul 6161@mail.ru

Ф.ғ.к., доцент м.а

Gulnafis.abikenova@mail.ru

Ф.ғ.к., аға оқытушы

Alashtanu_semey@mail.ru

156. Ақманова Ғалия
Рахметоллаевна
157. Садыкова Раиса Толеуқызы

П.ғ. к

raxmetollaeva@mail.ru

158. Мүрсəлім Гүлнұр Оразбекқызы

Магистр, аға оқытушы

Srt74@mail.ru
erowkan@mail.ru

159. Канжекенова Перизат
Бағдатқызы
160. Мұхаметжан Жарас
Төлеутайұлы
161. Кəкімжанова Əсем Лақуатқызы

Оқытушы, магистр

Perizat84@mail.ru

Оқытушы, магистр

Zhankatai80@mail.ru

Оқытушы, магистр

Asema_01-08-86@mail.ru

Оқытушы, магистр

Gulim_bakberovna@mail.ru
Gulnurus82@mail.ru

164. Гайнуллина Фарида Ахметовна

Оқытушы,
магистр
К.ф.н. доцент м.а

Akhmetovna@mail.ru

165. Изатова Альмира Бекетаевна

Магистр, аға оқытушы

Almira75@mail.ru.com

166. Мурсалиева Рахима
Ашкеновна
167. Кабдрахманова Умит
Байгабыловна
168. Кабышева Раушан Бактыбаевна

аға оқытушы

Rahima1@rambler.ru

аға оқытушы

Umitgul61.@mail.ru

Магистр, аға оқытушы

Raushan73.73@mail.ru

169. Оспанова Айжан Кантореевна

Магистр, аға оқытушы

Aikhos369@mail.ru.com

170. Байльдинова Мадина
Файзырахмановна
171. Кныш Ирина Сергеевна

оқытушы

Madina240783@mail.ru

Оқытушы,
ф.ғ.магистры
Оқытушы,
ф.ғ.магистры
Оқытушы,
ф.ғ.магистры
Оқытушы,
ф.ғ.магистры
Оқытушы,
ф.ғ.магистры
Оқытушы,
ф.ғ.магистры

Irina86@mail.ru

162. Қожахметова Гүлім
Бақберқызы
163. Кабдуллина Г.М.

172. Кабдықалымқызы Асем
173. Нурбаева Анар Нурлановна
174. Тұргалиева Əйгерім
Тұрғалиқызы
175. Кадырманова Алтыншаш
Курманбековна
176. Кокебаева Бакыт Советкеновна

Магистр, аға оқытушы
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a7-K81@mail.ru
Dodik@mail.ru
Greativ-girl.M@mail.ru
Kadyrvanova83@mail.ru
Rahmankulovabakyt@mail.ru

177. Нугуманова Бакытгуль
Бексултановна

оқытушы

Nugumanova—1962@mail.ru

178. Тусупова Айгерим Оразхановна оқытушы

aika-080190@mail.ru

179. Кайдарова Баян Маймуратовна

Peace.a@list.ru

180. Благова Ольга Сергеевна
181. Колмагорова Наталия
Александровна
182. Джапашева Айгерим
Кабдулсаматовна
183. Мухаметжанова Айгуль
Абаевна
184. Борщ Ксения Александровна

Оқытушы,
ф.ғ.магистры
Оқытушы,
ф.ғ.магистры
Оқытушы,
ф.ғ.магистры
оқытушы
Оқытушы,
ф.ғ.магистры
Оқытушы,
ф.ғ.магистры
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blagova82@mail.ru
nati91@mail.ru
Ruzik_2888@bk.ru
A.abaevna@mail.ru
Ksyu_box@bk.ru
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