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ҚЫМБАТТЫ  БІРІНШІ КУРС СТУДЕНТІ! 

 
Сені студенттік өмірдің басталуымен  құттықтаймыз! Бүгіннен бастап сен 

Қазақстан Республикасының жетекші ЖОО-ның бірі – ҚАЗАҚ СПОРТ ЖӘНЕ 

ТУРИЗМ АКАДЕМИЯСЫНЫҢ студенті боласың! Осы қолыңдағы жолсерік кітапша 

сенің көмекшің және сенімді серігің болады. Осы оқу жылдардың ішінде сен терең 

білім алып қана қоймай, білікті маман атанасың, сонымен қатар  ұжымды және адами 

қарым-қатынастарды бағалауға үйренген маман боласың деп сенеміз және үміттенеміз. 

Саған оқуда табыс, денсаулық пен сәттілік тілейміз! 

 

 

 

АКАДЕМИЯ ӘНҰРАНЫ 

 

 

Бүгінгі күн ғажап күн 

Бейбіт заман, Азат күн 

Желбіре мәңгі 

Көк туы қазақтың. 

Кезінде жарыстың 

Достармен табыстың 

Елімнің ұл-қызы 

Қорғаны бол намыстың 

 

Бір қанатым 

Спорттың саңлағы 

Бір қанатым 

Туризм арман алдағы 

Мақтанамын 

Академия 

Шаттанамын 

Жасай бер, 

Жайна Қазақстан! 

 

 

 

 

 

Если ты выбрал спорт - 

Шире к рекорду шаг. 

Пусть услышат все 

Звон спортивных наград. 

Пусть сильнейший из всех 

Наш победит чемпион. 

Мы свой марш запоем - 

Пусть подпоет стадион. 

 

Спорт и туризм - 

Сила духа на век. 

Спорт и туризм - 

Это счастье  больших побед. 

Знания дала 

Академия нам. 

Каждый рекорд 

Посвятим тебе, Казахстан. 

Посвятим тебе, Казахстан. 

Посвятим тебе, Казахстан. 

  

 

 

АКАДЕМИЯНЫҢ ӨТКЕНІ МЕН БҮГІНГІСІ... 

 
Қазақ спорт және туризм академиясының тарихы (ертеректегі Қазақтың дене 

шынықтыру институты) 14 қараша 1944 жылдан басталады. ЖОО қызмет еткен жылдары 

дене шынықтыру, спорт және туризм бойынша 30000-нан астам маман дайындалды, оның 

ішінде 4000-нан астам спорт шеберлері мен халықаралық дәрежедегі спорт шеберлері, 

100-ден астам әлем чемпиондары, 550-ден астам КСРО мен Қазақстанға еңбегі сіңген 

жаттықтырушылар, 150-ден астам ғылым докторлары мен ғылым кандидаттары болды. 

Қазақ спорт және туризм академиясының (бұдан әрі-ҚазСТА) көптеген студенттері түрлі 

жылдардағы Олимпиада ойындарына қатысып, әр-түрлі дәрежедегі медальдерді жеңіп 

алды.  
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Академияның мақтанышы ретінде – чемпиондар және олимпиада ойындарының 

жүлдегерлері атанған түлектерді айта кету керек: 

Жақсылық Үшкемпіров (грек-рим күресі), Дәулет  Турлыханов (грек-рим күресі), 

А.Колесов (грек-рим күресі), Виктор Минеев (қазіргі бес сайыс), Валерий Кравченко 

(волейбол), Нина Смолеева (волейбол),  Валерий Резанцев (грек-рим күресі), Нелли Ким 

(спорттық  гимнастика),   Анатолий Быков (грек-рим күресі), Шамиль Сериков  (грек-

рим күресі),  Елена Чебукина (волейбол),  Ольга Кривошеева  (волейбол), Валерий 

Люкин  (спорттық  гимнастика),   Владимир Новиков  (спорттық  гимнастика),  Валерий 

Тихоненко  (баскетбол),  Евгений  Яровенко (футбол), Анатолий Храпатый  (ауыр 

атлетика),  Виталий Савин  (жеңіл атлетика),   Ирина Герлиц  (баскетбол),    Владимир 

Смирнов (шаңғы жарысы),    Александр Парыгин  (қазіргі бес сайыс),   Ольга Шишигина  

(жеңіл атлетика), Ермахан Ибраимов  (бокс), Бахтияр Артаев  (бокс),  Бахыт 

Сарсекбаев  (бокс),   Илья Ильин  (ауыр  атлетика),  Ольга Рыпакова  (жеңіл  атлетика),     

Денис Тен (мәнерлеп сырғанау),  Ниджат Рахимов (тяжелая атлетика).                                                                                                                                                                                                                 

 

 

 

ҚазСТА дене шынықтыру, спорт, туризм, мейрамхана ісі және мейманхана бизнесі 

бойынша ғылыми - педагогикалық мамандарды  дайындайтын ел таныған орталық болып 

табылады. КСРО кезінде оның базасында бүкілодақтық ғылыми конференциялар және 

симпозиумдар өткізіліп тұрған. Академия ТМД елдері арасында спортшыларды таулы 

жағдайларда дайындау жүйесін пайдаланумен байланысты мәселелер бойынша негізін 

қалаушы және жетекші ЖОО ның бірі болып келеді.  

Академия бүгінде  – еліміздің заманауи жоғары оқу орындарының бірі, онда 

мамандарды сапалы дайындаумен педагогикалық ұжымның кәсіби өсуіне барлық 

жағдайлар жасалған. Академияда үздіксіз: колледж – бакалавриат – магистратура – 

докторантура білім беру жүйесі жұмыс істейді. Оқу үрдісі кредиттік технология жүйесі 

бойынша жүзеге асырылады. 

Академия ЖОО-ның білім беру бағдарламалары бойынша мемлекеттік білім беру 

стандарттарын әзірлеушісі болып табылады. ҚазСТА базасында «Дене шынықтыру және 

спорт» және «Туризм» білім беру бағдарламаларының республикалық оқу-әдістемелік 

секциялары жұмыс істейді.    

        2005 жылы спорт ғылыми-зерттеу институты құрылса, ал 2008 жылы - туризм 

ғылыми-зерттеу институты құрылды.  

Соңғы жылдары ҚазСТА-ның  халықаралық беделі одан әрі артып келеді. 

Академияда «Халықаралық олимпиадалық спорт және баршаға арналған спорт» атты 

халықаралық ғылыми конгрестер өткізіледі. Академия бастамасы бойынша 2009 жылы 

дене шынықтыру университеттерінің халықаралық қауымдастығы құрылды, бүгінде         

46 жетекші шетелдік университеттер оның мүшесі атанды, ал оның бірінші басшысы 

болып ҚазСТА президенті Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері, физика-

математика ғылымдарының кандидаты, педагогика ғылымдарының докторы, математика 

профессоры, Петр ғылым және өнер академиясының (Санкт-Петербург қ.), Жоғары 

мектеп  халықаралық академиясының академигі Закирьянов Қайрат Қайруллаұлы 

сайланды. 

2014 жылы қараша айында ҚазСТА-да Ш.Уалиханов атындағы туризм академиясы 

ашылды.  

2015 жылдың 2 шілдесінде Оңтүстік Кореяның Кванджу қаласында халықаралық 

университеттік спорт федерациясы (FISU) КазСТА-ға «ҮЗДІК УНИВЕРСИТЕТ» 

марапатын тапсырды. 

2017 жылы ҚазСТА-ның бір жылдық бейіндік магистратурасы негізінде бірегей 

жоғары Жаттықтырушылардың жоғары мектебі құрылды. 
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Академияның басқаруымен Қазақстанда студенттер спорты биік халықаралық 

деңгейге көтерілді. Академияның түлектері – Олимпиада ойындарының чемпиондары           

(59 медаль, оның 31 алтын). Академия студенттері Қазақстанның студенттік командасы 

құрамасының негізін құрайтын – спортшылар. Мемлекет тәуелсіздігі кезеңінде студенттер 

дүниежүзілік универсиадаларда 49 алтын, 64 күміс және 76 қола медаль жеңіп алды. 

2019 жылғы 12 сәуірдегі № 393 бұйрығымен 6D010800 – «Дене шынықтыру және 

спорт» білім беру бағдарламасы бойынша 2022 жылғы 12 сәуірге дейінгі мерзімге және 

2019 жылғы 2 шілдедегі № 520 бұйрығымен 6D090200 – «Туризм» білім беру 

бағдарламасы бойынша 2022 жылғы 1 шілдеге дейінгі мерзімге диссертациялық кеңестер 

ашылды.  

Оқу қызметінің негізгі мәселелерінің бірі білім беру мекемесінің сапасын тану және 

оның тәуелсіз сапа органдарымен жүргізілетін білім беру стандарттарына сәйкестігі 

болып табылады. 

ҚазСТА «Туризм» және «Мейрамхана ісі және мейманхана бизнесі» (бакалавриат) 

және «Туризм» (магистратура) білім беру бағдарламалары бойынша UNWTO 

бағдарламасы бойынша TedQual халықаралық сертификатын алды. Мерзімі 2022 жылға 

дейін. 

Академия аккредиттеу және рейтингтік Тәуелсіз агенттіктің (АРТА) 5 жыл мерзімге 

(24.05.2019-23.05.2024) институционалды аккредитациядан сәтті өтті. 

Маңызды көрсеткіштердің бірі әр түрлі рейтингтерге қатысу болып табылады, 

мысалы, 2020 жылғы Жоғары оқу орындарының ұлттық сұранысқа ие рейтингіне қатысу – 

ҚазСТА АРТА бойынша ЖОО рейтингісінде келесі орындарға ие: ҚР жоғары оқу 

орындарының бас рейтингі «топ-20» – 14 орын; бакалавриат білім беру бағдарламалары 

(БББ) бағыты бойынша ЖОО институционалды рейтингі (Қызмет көрсету) – 4 орын; 

магистратура БББ бағыты бойынша ЖОО институционалды рейтингі (Қызмет көрсету) – 5 

орын; мамандарды дайындау деңгейі мен бағыттарына сәйкес БББ топтары бойынша 

ЖОО рейтингі: бакалавр – В005-ДШ мұғалімдерін даярлау – 1 орын, В091-Туризм – 2 

орын, В092-МІжМБ – 3 орын; магистратура – М005-ДШ педагогтарын даярлау – 2 орын, 

М147-Туризм – 1 орын; докторантура – D005-ДШ педагогтарын даярлау – 1 орын, D143-

Туризм – 1 орын.  

Білім беру сапасын қамтамасыз ету жөніндегі тәуелсіз агенттік-Рейтинг (IQAA-

Ranking) Қазақстан ЖОО-ның ұлттық рейтингі-2020 бойынша: бакалавриат – ДШжС (1 

орын), Туризм (3 орын), РДГБ (4 орын), магистратура – ДШжС (1 орын), Туризм (3 орын). 

Әлемдік білім беру кеңістігіне интеграциялау, бәсекеге қабілетті мамандар 

даярлау, халықаралық байланыстарды нығайту Академия қызметінің басым бағыттары 

болып табылады. 

 
МЕН КІМГЕ  ЖОЛЫҒА  АЛАМЫН? 

 

лауазымы аты-жөні телефондар 

Президент 

 

Закирьянов  

Кайрат  

Кайруллинович 

292-07-56 

Ректор Закирьянов  
Бауржан  

Кайратович 

260-69-04 
Rector.kazsport@mail.ru  

Бірінші проректор-басқару 

аппаратының басшысы 

Ескалиев 

Мухтар 
Зайнулдинович 

292-20-45 

prorektor_rukovoditelapp1@mail.r
u  

Оқу-әдістемелік жұмысы жөніндегі 

проректор  
 

Нурмуханбетова 

Динара Кенжеевна 

292-39-37 

prorektorumrfk@mail.ru 

mailto:Rector.kazsport@mail.ru
mailto:prorektor_rukovoditelapp1@mail.ru
mailto:prorektor_rukovoditelapp1@mail.ru
mailto:prorektorumrfk@mail.ru
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Ғылым, жоғары оқу орнынан кейінгі 

білім беру және халықаралық 
байланыстар проректоры 

Кулбаев  

Айбол  
Тиналович 

292-52-16 

Kulbayev@kazast.kz 
shirganak_aibol@mail.ru 

Спорт жөніндегі проректор Шепетюк Михаил 

Николаевич 

292-13-96 

sport_prorector@kazast.kz 

ДШж/еС  Халықаралық 

университеттер қауымдастығының 

атқарушы директоры 

Макогонов  

Александр  

Николаевич 

292-20-45 

Makogonov@kazast.kz 
a.makogonov46@mail.ru 

Кадр, кеңсе бөлімі басшысының м.а. Чимирова  

Рамиля Ильясовна 

292-37-21 

Kazsport@inbox.ru 

Бас бухгалтер Миндарова  
Айгуль Калихановна 

292-23-21 
khroza@mail.ru  

Оқу басқармасының басшысы Таиров Аманжан 

Тельманович 

292-20-21 

kazast11@mail.ru 

Оқу - әдістемелік бөлімнің 
басшысы 

Сүлейменова Майя 
Абатбекқызы   

292-20-21 
kazast11@mail.ru 

 

Олимпиадалық спорт  

факультетінің деканы 

Лесбекова  

Рыскуль Борановна 

292-24-21 

lesbekova@kazast.kz 

Кәсіпқой спорт және жекпе-жек  

факультетінің деканы 

Конакбаев Бахытбек 

Мухамедханович   

292-78-29 

Konakbayev@kazast.kz 
dekanat.fpsie@mail.ru  

Туризм факультетінің 

 деканы 

Имангулова Татьяна 

Васильевна 

292-14-81 

Imangulova@kazast.kz 
dekanat_ft@mail.ru  

Офис Тіркеуші  Калабаева 

Акбаян 

Куатбаевна 

292-19-02 

Kalabayeva@kazast.kz 

ofisregistrator@mail.ru   
Кітапхана меңгерушісі Джумадилова Нургуль 

Салимгереевна 

292-20-56 

Biblioteka_kaz_ast@mail.ru  

Жастар ісі бөлімінің басшысы Серикова Саяна 

Сабитовна 

292-43-77 

odm.kazast@mail.ru  

 

Академия сайты  http://kazast.kz 

Кафедралар  

Анатомия, физиология және спорттық 

медицина 

Кисебаев Жанибек 

Сагатович 

292-13-80 

kisebaev@kazast.kz 

anfiz_sm@mail.ru  

Әлеуметтік-гуманитарлық пәндер  Агелеуова Айгуль 

Токтархановна 

292-14-87  

ageleuova@kazast.kz 

kafedra_sgd2014@mail.ru  

Бокс, ауыр атлетика және шығыс 

жекпе-жек 

Бекмуханбетов Бекен 

Сарсенбаевич 

292-43-11 

kafedra.boks.17@mail.ru  

Гимнастика және жүзу  Ермаханова Амина 

Бахитовна 

292-47-50 

Yermakhanova@kazast.kz 
gimswim@mail.ru  

ДШжС теориялық негіздері  Дошыбеков 

Айдын Багдатович 

272-07-79 

Doshybekov@kazast.kz 
kafedra_tofks@mail.ru  

Күрес және ұлттық спорт түрлері Сайлаубаев Жайдар 

Нурахметович  

292-34-17 

borba_17@mail.ru  

Қазақ, орыс және шет тілдері Оспанова Айгуль 
Булатовна 

292-38-34 
kafedra_yazykov@mail.ru 

Жеңіл  атлетика, қысқы және күрделі 

техникалық спорт түрлері 

Унтаев Холдар 

Камбарович 

292-21-81 

Untayev@kazast.kz 

mailto:Kulbayev@kazast.kz
mailto:shirganak_aibol@mail.ru
mailto:sport_prorector@kazast.kz
mailto:sport_prorector@kazast.kz
mailto:Makogonov@kazast.kz
mailto:a.makogonov46@mail.ru
mailto:Kazsport@inbox.ru
mailto:khroza@mail.ru
mailto:kazast11@mail.ru
mailto:kazast11@mail.ru
mailto:lesbekova@kazast.kz
mailto:Konakbayev@kazast.kz
mailto:dekanat.fpsie@mail.ru
mailto:Imangulova@kazast.kz
mailto:dekanat_ft@mail.ru
mailto:Kalabayeva@kazast.kz
mailto:ofisregistrator@mail.ru
mailto:Biblioteka_kaz_ast@mail.ru
mailto:odm.kazast@mail.ru
http://kazast.kz/
mailto:kisebaev@kazast.kz
mailto:anfiz_sm@mail.ru
mailto:ageleuova@kazast.kz
mailto:kafedra_sgd2014@mail.ru
mailto:kafedra.boks.17@mail.ru
mailto:Yermakhanova@kazast.kz
mailto:gimswim@mail.ru
mailto:Doshybekov@kazast.kz
mailto:kafedra_tofks@mail.ru
mailto:borba_17@mail.ru
mailto:kafedra_yazykov@mail.ru
mailto:Untayev@kazast.kz
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kafedral@bk.ru 

Спорттық ойындар  Кефер Наталья 

Эгеновна 

292-33-15 

sport.games.kazast@mail.ru  

Туризм және сервис  Абдикаримова Мадина 

Нурболатовна 

292-33-46 

Abdikarimova@kazast.kz 

Kafedra_tur@mail.ru  

Футбол Саутов Рахмет 

Тюлюмбаевич 

 
rakhmet@bk.ru 

 
 

НЕ?  ҚАЙДА? ... және  ҚАЛАЙ ТАБУҒА БОЛАДЫ? 

 

Мекеме жауапты тұлға мекенжай, телефондар 

Стадиондар 

 «ХАН-Тәңірі» стадионы Даумов А.А. Шевченко к.,110 

Тел: 292-49-78 

 «Локомотив – Алаш» 

стадионы 

Даумов А.А. Сейфуллин к., 26В 

Тел: 234-14-32 

«ҚайМар» және  
«Горельник» 

оқу-жаттығу және 

спорттық базалары  

Акедилов  А.Т Талғар ауданы 

«Шогансай» оқу-жаттығу 
және спорттық базасы 

Талкыбаев Б.И.  

Скалодром  Абай даңғылы  85/105 

 

Жүзу бассейні Шестопалов В.А Байтурсынов к., 105.  

 292-38-31 

Қапшағай  оқу-жаттығу 

және спорттық базасы  

Малкенова Ж.А.  

Мұражай 

Олимпиадалық және 
спорттық даңқ мұражайы 

 Сейфуллин / Богенбай батыр даңғылы, 
551/152 

Ғылыми-зерттеу институттары 

Туризм ҒЗИ  Еспенбетов Н.С. Сейфуллин / Богенбай батыр даңғылы, 

551/152 

Спорт ҒЗИ Доскараев Б.М. Қабанбай батыр көшесі, 117 

Туристік-ақпараттық және 
әдістемелік орталық 

Лютерович О.Г. Сейфуллин / Богенбай батыр даңғылы, 
551/152 

Интернет қосылған компьютерлік сыныптар 

Инновациялық-

техникалық бөлім 

Алдыбаев Бауржан 

Бахытбекович 

Абай даңғылы  85/105      

320,321, 324, 325 бөлмелер 

Кітапхана, оқу залдары 

Кітапхана директоры Джумадилова Н.С. Абай даңғылы  85/105 
 

Оқу залы  Мейрамгалиева Ж.К. Абай даңғылы  85/105 

102 бөлме 

Оқу залы  
(магистратура, 

докторантура) 

Байбулова Л.С. Абай даңғылы  85/105 
101 бөлме 

Оқу залы (электронды) 

 

Рамазанова  А.М. Абай даңғылы  85/105 

97 бөлме 

mailto:kafedral@bk.ru
mailto:sport.games.kazast@mail.ru
mailto:Abdikarimova@kazast.kz
mailto:Kafedra_tur@mail.ru
mailto:rakhmet@bk.ru


 8 

Оқу залы (абонемент) 

 

Бодауова А.К.  

Абдиханова А.Б.  

Абай даңғылы  85/105 

104  бөлме 

Жатақханалар 

№ 2 жатақхана  Тайшинов А.К. Тимирязев көшесі, 13 

Тел: 292-44-19 

№ 3 жатақхана  Тайшинов А.К. Қабанбай батыр көшесі,117/68 

Тел: 292-08-42 

№ 4 жатақхана  Тайшинов А.К. Құрманғазы к.,104/108 

Тел: 261-43-26 

Қонақ үйлер 

«Хостел»   Марков көшесі, 46а 

«Aсademic Apartments»  Тимирязев көшесі, 13 б 

Қоғамдық тамақтану 

«Loft cafe»  Тимирязев көшесі, 13 б. Тел. 8-727-292-04-98 

 «Аппетит» асханасы  Абай даңғылы  85/105   тел. 276-27-21 

 
 

СТУДЕНТТЕРГЕ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ОРТАЛЫҒЫ 
 

ҚазСТА оқу-әдістемелік бөлімінің базасында білім алушыларға жедел қызмет 
көрсету, іс жүргізуді тиімді және сапалы жүргізу мақсатында студенттерге қызмет 
көрсету орталығы (СҚКО) жұмыс атқарады. СҚКО «бір терезе» қағидаты бойынша білім 
алушылар мен түлектерге бағдарланып жұмыс істейді. 

 
 

ҚазСТА СТУДЕНТІНІҢ АР-НАМЫС КОДЕКСІ 
 
Қазақ спорт және туризм академиясының студенті жоғары білім жүйесін іске 

асыруды негізгі мақсат етіп, кәсіби және мәдени бағытталған, әлемтанушылық деңгейі 
жоғары  тұлға ретінде өз жауапкершілігін сезіне отырып, жан-жақты ойлау қабілетімен, 
мамандығы бойынша тұғырлы мүдделерімен және ұжымдық басқаруды нығайту мен 
дамуды өзіндік парыз-міндеті санап, ҚазСТА студентінің осы Кодексін қабылдайды және 
оған бағынуға міндетті.   

ҚазСТА студенті Қазақстан Республикасына лайықты азамат болуға, таңдап алған 
мамандығының кәсіби шебері болуға, өзінің шығармашылық ерекшелігінің ең жақсы 
қырларын дамытуға ұмтылады.   

ҚазСТА студенті өзінен жасы үлкендерді құрметтеп, сыйлайды және 
айналасындағылармен қарым-қатынас кезінде дөрекі мінез танытпайды, әлеуметтік 
тұрғыда әлсіз жандарға ізет, жанашырлық және шамасы келгенше қолғабыс-көмек 
көрсетеді.  

ҚазСТА студенті – әдептіліктің, мәдениеттілік, адамгершіліктің үлгісі, 
жамандыққа, сондай-ақ, жынысаралық, ұлтаралық және дінаралық сипаттағы 
келіспеушіліктерге жол бермейді.   

ҚазСТА студенті салауатты өмір сүреді және жаман әдеттерден мүлдем бас 
тартады.  

ҚазСТА студенті ЖОО салттарын құрметтейді, оның мүлкін ықтияттап қолданады, 
тазалық пен тәртіпті сақтайды.  

ҚазСТА студенті ЖОО келбеті мен мәдениетін жоғарылатуға бағытталған іс-
әрекеттер (ғылым-білімге қатысты, спорттық, көркемдік) мен өзіндік шығармашылық 
қырларын дамытуда белсенділік танытады.    

Академия қабырғасынан тыс жерде студент өзінің жоғары мектептің танытушысы 
екенін естен шығармайды және оның абыройы мен беделін төмендетпес үшін бар күш-
жігерін жұмсайды.  

Студент академиялық әділетсіздіктермен күресуді өзінің борышы санайды. 
Мәселен, білімді бағалау сәттерінде көшіру, өзгелерден көмек сұрау, кез-келген көлемі 
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дайын оқу материалдарын ұсыну (рефераттар, курстық, бақылау, дипломдық және басқа 
жұмыстар), әсіресе, өз еңбегінің нәтижесі ретінде интернет ресурстарын пайдалану, 
жоғары бағалар алу үшін туыстық немесе қызметтік байланыстарға жүгіну, белгісіз 
себептермен сабаққа қатыспау, кешігіп келу сияқты т.б. жаман қылықтарға бой 
алдырмайды.     

ҚазСТА студенті Қазақстанның болашақ экономикалық, саяси және басқарушылық 
зиялылығына лайықты сапалы да, бәсекелестік мүмкіншілігі жоғары білім алуда аталған 
академиялық бейәдеп келеңсіздіктерді жат деп қарастырады. 
 

 

ОҚУ ҮРДІСІН ҰЙЫМДАСТЫРУ 

Күндізгі оқу нысанының академиялық күнтізбесі 

Күз 2020 

24 тамыз  – 29 тамыз Бағыт беру аптасы  

(Элективті курстардың презентациясы 

және 1 курс студенттерінің жеке оқу жоспарын құрастыру) 

30 тамыз Конституция күні (демалыс) 

1  қыркүйек  Конституция күніне және Білім күніне арналған Салтанатты 

жиналыс  

1 қыркүйек –12 желтоқсан 1 семестр, теориялық оқыту 

1 қыркүйек –12 желтоқсан 6В01401 – «Дене шынықтыру және спорт» білім беру 

бағдарламасы бойынша «Педагогикалық мамандыққа 
кіріспе» және «Таңдаған спорт түрінің теориясы мен 

әдістемесі» пәндері аясындағы үздіксіз оқу танысу 

практикасы-1 курс 

12  қазан – 17  қазан № 1 аралық бақылау (АБ № 1) 

7  желтоқсан  – 12 желтоқсан № 2 аралық бақылау (АБ № 2) 

14 желтоқсан – 26 желтоқсан  Емтихан сессиясы 

28 желтоқсан – 16 қаңтар Қысқы демалыс – 1 курс 

Сабақтардың жалпы саны: 15 апта 

Көктем 2021 

18 қаңтар – 1 мамыр 2 семестр, теориялық оқыту 

1 наурыз – 6 наурыз № 1 аралық бақылау (АБ № 1) 

8 наурыз Халықаралық әйелдер күні (демалыс) 

21 – 23 наурыз Наурыз мейрамы (демалыс) 

26 сәуір  – 1 мамыр № 2 аралық  бақылау (АБ № 2) 

1 мамыр Қазақстан халықтарының бірлігі күні 

(демалыс) 

10 мамыр – 22 мамыр  Емтихан сессиясы 

9 мамыр Жеңіс күні (демалыс) 

24 мамыр  – 3 шілде 6В01401 – «Дене шынықтыру және спорт»  білім беру 

бағдарламасы бойынша академиялық қарызды жою 
бойынша жазғы семестр – 1 курс 

24 мамыр  – 28 тамыз 6В01401 – «Дене шынықтыру және спорт» білім беру 

бағдарламасы бойынша жазғы демалыс – 1 курс 

25 мамыр  – 20 маусым 6В11101 – «Туризм» білім беру бағдарламасы бойынша оқу 
практикасы – 1 курс 

22 маусым  – 01 тамыз 6В11101 – «Туризм» білім беру бағдарламасы бойынша 

академиялық қарызды жою бойынша жазғы семестр – 1 

курс 

25 мамыр  – 6 маусым 6В11102 – «Мейрамхана ісі және мейманхана бизнесі» білім 

беру бағдарламасы бойынша оқу  практикасы – 1 курс 

8 маусым – 18 шілде  6В11102 – «Мейрамхана ісі және мейманхана бизнесі» білім 

беру бағдарламасы бойынша академиялық қарызды жою 
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бойынша жазғы семестр – 1 курс 

8 маусым  – 29 тамыз Білім беру бағдарламасы бойынша жазғы демалыс 6В11102 
– «Мейрамхана ісі және мейманхана бизнесі» - 1 курс 

Сабақтардың жалпы саны: 15 апта 

 Қашықтықтан білім беру технологияларын  (ҚБТ) қолдана отырып, күндізгі қысқартылған 

оқу нысанының академиялық күнтізбесі 

Күз 2020 

24 тамыз  – 29 тамыз Бағыт беру аптасы  

(Элективті курстардың презентациясы 

және 1 курс студенттерінің жеке оқу жоспарын құрастыру) 

1 қыркүйек –12 желтоқсан 1 семестр, қашықтықтан оқыту 

12  қазан – 17  қазан № 1 аралық бақылау (АБ № 1) 

30 қараша – 12 декабря Практикалық сабақ 

7  желтоқсан  – 12 желтоқсан № 2 аралық бақылау (АБ № 2) 

14 желтоқсан – 26 желтоқсан  Емтихан сессиясы 

28 желтоқсан – 16 қаңтар Қысқы демалыс 

Көктем 2021 

18 қаңтар – 1 мамыр 2 семестр, қашықтықтан оқыту 
1наурыз – 6 наурыз № 1 аралық бақылау (АБ № 1) 

19 сәуір – 1 мамыр Практикалық сабақ 

26 сәуір – 1 мамыр № 2 аралық бақылау (АБ № 2) 

10 мамыр –  22 мамыр Емтихан сессиясы 

24 мамыр – 3 шілде Академиялық қарызды жою бойынша жазғы семестр 

24 мамыр – 28 тамыз Жазғы демалыс  

 

ҚОҢЫРАУ   КЕСТЕСІ 

 

І Ауысым 

08.30 - 09.20
 

09.30 - 10.20
 

10.30 – 11.20
 

11.50 – 12.40 

12.50 – 13.40 

13.50 – 14.40 

14.50 – 15.40 

15.50 – 16.40 

16.50 – 17.40 

 

СТУДЕНТТЕРДІҢ КҮНТІЗБЕСІ 

 

Күз 2020 

30 тамыз ҚР конституциясы күні (демалыс) 

1 қыркүйек Білім күні 1- ші семестрдің  басталуы 

20 қыркүйек Халықаралық студенттік спорт күні 

Қыркүйектің үшінші жексенбісі Қазақстан халқының тілдер күні 

27 қыркүйек Халықаралық туризм күні 

1 қазан Халықаралық қарттар күні 

6 қазан Халықаралық мұғалімдер күні 

24 қазан Халықаралық Біріккен ұлттардың ұйымы күні 

Қазан-қараша Бірінші курс ҚазСТА студенттерінің ҚазСТА студенттігіне 

арнау күні 

10 қараша Дүниежүзілік жастар күні 
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17 қараша Халықаралық студенттер күні 

Қыс 2020-2021 

1 желтоқсан ҚР Тұңғыш Президенті күні 

Дүниежүзілік ЖИТС-пен күрес күні 

16-17 желтоқсан ҚР Тәуелсіздік күні (демалыс) 

1-2 қаңтар Жаңа жыл (демалыс) 

Көктем 2021 

1 наурыз Алғыс айту күні 

8 наурыз Халықаралық әйелдер күні (демалыс) 

21-22-23 наурыз Наурыз мейрамы (демалыс) 

27 наурыз Халықаралық театр күні 

7 сәуір Дүниежүзілік денсаулықты сақтау күні 

12 сәуір Дүниежүзілік ғарышкерлер және авиация күні 

24 сәуір Халықаралық жастар ынтымақтастығы күні 

1 мамыр Қазақстан халықтарының бірлігі күні (демалыс) 

7 мамыр Отан қорғаушылар күні 

9 мамыр Жеңіс күні (демалыс) 

Жаз 2021 

1 маусым Халықаралық балаларды қорғау күні 

5 маусым Дүниежүзілік қоршаған ортаны қорғау күні 

14 маусым ҚазСТА түлектер күні 

26 маусым Халықаралық нашақорлыққа және есірткі бизнесіне қарсы 
күрес күні 

Тамыз айының үшінші жексенбісі ҚР Спорт күні 

 

 

КРЕДИТТІК ОҚУ ЖҮЙЕСІМЕН БАЙЛАНЫСТЫ 

 НЕГІЗГІ ҰҒЫМДАР 

 

Анықтама-жолсерікте келесі негізгі ұғымдар мен анықтамалар қолданылады: 

 арнайы жоғары білім – нормативті оқу мерзімі 4 жылдан кем емес, нақты мамандық 

біліктілігін беру үшін мамандарды дайындауға бағытталған жоғары білімнің кәсіби 

оқу бағдарламасы; 

 бакалавриат – нормативті оқу мерзімі 4 жылдан кем емес, мамадығына сәйкес 

«бакалавр» академиялық дәрежесін беру үшін мамандарды дайындауға арналған 

жоғары білімнің кәсіби оқу бағдарламасы; 

 дескрипторлар (Descriptors) – жоғары және жоғарыдан кейінгі білімнің әрбір 

деңгейінің оқу бағдарламасын аяқтаған соң студенттердің игерген білім деңгейі 

мен көлемін, біліктіліктерін, тәжірибесі мен құзіреттіліктерін сипаттау. 

Дескрипторлар білім беру нәтижелерінде, қалыптасқан құзіреттіліктерден, сондай-ақ 

ECTS кредиттерінің жалпы сандарынан (сынақ бірліктері) негізделеді;    

 кредиттік оқу жүйесі – білім алушылардың оқу үдерісін регламенттеу және білім 

көлемін кредитпен есептеу шеңберінде  білім траекториясын жеке даралау мен таңдау 

негізінде өзіндік білім алуы мен шығармашылықты меңгеру деңгейін арттыруға 

бағытталған білімдік жүйе; 

 академиялық күнтізбе (Academic Calendar) - оқу жылы бойында демалыс күндері 

(демалыстар мен мерекелер) көрсетілген оқу, бақылау шаралары мен тәжірибелер 

күнтізбесі;  

 академиялық кезең (Term) - ұзақтығы 15 апталық теориялық оқу, семестр кезеңі; 
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 білім алушының академиялық рейтингі (Rating) – аралық аттестаттау және 

қорытынды бақылау нәтижелері бойынша құрастырылған бағдарламалық материалды 

меңгеру деңгейінің сандық көрсеткіші; 

 академиялық анықтама, транскрипт (Transcript) – оқытудың сәйкес кезеңінде  

өтілген пәндердің тізімінен тұратын әріптік және сандық атау бойынша кредиттер мен 

бағаларды көрсетумен белгіленген құжат түрі; 

 белсенді үлестірме материалдар (БҮМ) (Hand-outs) – білім алушының  тақырыпты 

шығармашылықпен, тиімді меңгеруін мотвациялау үшін сабақ барысында 

үлестірілетін көрнекті иллюстрациялық материалдар, (лекция тезистері, сілтемелер, 

үлгілер, глоссарий, дербес жұмысқа арналған тапсырмалар); 

 оқу пәніне жазылу (Enrollment) – білім беру ұжымы белгілеген тәртіп бойынша білім 

алушының  оқу пәніне алдын-ала жазылу үрдіісі; 

 Білім алушыларды аттестаттау (Qualification Examination) – мемлекеттік жалпыға 

міндетті стандартында білім деңгейіне сәйкес қарастырылған және оның нәтижелері 

бойынша білімі туралы құжат (диплом) беретін оқу пәндерін меңгеру дәрежесін 

анықтау мақсатымен өткізетін үрдіс;  

 қорытынды бақылау (Final Examination) – емтихан түрінде (тестілеу) аралық 

аттестаттау кезінде оқу пәндері оқылған соң өткізілетін білім алушының  білімін 

тексеру; 

 таңдауы бойынша компонент (Electives) - жоғары оқу орны ұсынған және білім 

алушының  өз бетімен таңдайтын кредиттердің ең аз көлеміне лайықты оқу пәндерінің 

тізімі;  

 офис Тіркеуші қызметі (Office of Registrar) – білім алушының  білімін бақылау және 

академиялық рейтингін есептеу ұйымдастыруды қамтамасыз етуші барлық оқу 

жетістіктерінің тарихын тіркеумен шұғылданатын қызмет; 

 дипломдық жұмыс (жоба) – салаға байланысты мамандықтың көкейкесті мәселелерін 

студенттің өз бетінше зерттеуінің нәтижелері қамтылған, ғылыми зерттеу элементтері 

бар бітіруші жұмысы. 

 жеке оқу жоспары – студенттің өз бетімен әрбір оқу жылына арнап, типтік оқу 

жоспары және элективті пәндердің каталогы негізінде эдвайзердің көмегімен 

құрастырылған оқу жұмысы жоспары болып табылады.  

 элективті пәндер каталогы (ЭПК) – жүйеленген, қысқаша сипаттамасы берілген 

студенттерге таңдауы бойынша ұсынылатын оқу пәндерінің тізімі, онда пәндердің 

мақсаты, қысқаша мазмұны және күтілетін нәтижелері сипатталады (студенттің білім, 

біліктілік, қабілет, құзіреттілігін игеруі жөнінде). ЭПК-да әрбір оқу пәнінің 

постреквизиттері мен пререквизиттері көрініс табады. ЭПК студенттерге элективті оқу 

пәндерін баламалы таңдаудың мүмкіншілігін қамтамасыз ету керек.  

 таңдау бойынша бөлім – жоғары оқу орындары, өзбетінше таңдаған және студенттің 

оқып үйренген кез-келген академиялық кезеңінде ұсынылатын оқу пәндерінің тізбесі 

және соған сәйкес кредиттер мен академиялық сағаттардың ең аз  көлемі. 
 пререквизиттер (Prerequisite) – оқылған пәнді меңгеруге қажетті білімдер мен 

дағдылардан тұратын пәндер тізімі;  

 постреквизиттер (Postrequisite) -  пәнді оқып болған соң игерілген білім, білік және 

дағдылар талап етілетін пәндерді оқуға арналған пәндер тізімі;  

 силлабус (Syllabus) – оқылатын пәннен, мақсаты мен міндеттерінен, қысқаша 

мазмұнынан, әрбір сабақтың тақырыбы мен ұзақтығынан, өзіндік жұмыстардың 

тапсырмаларынан, әдебиеттер тізімінен, кеңес беру уақытынан, білім алушылар 

білімін тексерудің модульдік-рейтингілік кестесінен, оқытушының талабынан, бағалау 

критерийлер мен ережелерінен тұратын оқу бағдарламасы;  
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 өту  балы (Grade Point Average - GPA) – таңдап алынған бағдарлама бойынша білім 

алушының  бір оқу жылында жеткен оқу жетістіктерінің деңгейін бағалаудың  орта 

салмақты бағалануы;  

 білімдеріне Аралық бақылау жасау (АБ) – бекітілген академиялық күнтізбеге сәйкес 

оқу сабақтарын жүргізетін оқытушының білім алушының  оқу жетістіктерін мерзім 

бойынша тексеріп отыру; аралық бақылау академиялық кезеңнің 7(8) және 14(15) 

апталарында өткізіледі. Аралық бақылаудың нәтижелері офис Тіркеушінің емтихан 

ведомосі мен компьютерлік базасына енгізіледі. Аралық бақылау әртүрлі формалар 

бойынша өткізіледі: (ауызша сұрақ, жазбаша/компьютерлік тестілеу, коллоквиумдар, 

курс жұмыстарын қорғау); 

 үлгерімге ағымдық бақылау жасау – білім алушының оқу жетістіктерін пәннің әрбір 

тақырыбы немесе тараулары бойынша  жүйелі тексеруі;   

 СӨЖ - ҚазСТА студенттерінің өзіндік жұмысы – білім алушының санатына 

байланысты оқу-әдістемелік әдебиеттермен қамсыздандырылған және тестілеу 

түріндегі бақылау жұмыстары, коллоквиумдардың, рефераттар, шығармалар мен есеп 

түріндегі белгілі бір тізім бойынша атқарылатын жұмыс; 

 СОБЖ - ҚазСТА студентінің оқытушымен бірге және оқытушы жетекшілігімен – 

кесте бойынша атқаратын жұмысы;   

 эдвайзер (Advisor) - мамандыққа лайықты білім алушының  академиялық жетекшісі 

функцияларын орындайтын, оқу траекторияларын таңдауда ықпал етуші (жеке оқу 

жоспарын қалыптастыруда) және оқу кезінде білім  бағдарламаларын игеруде көмек 

көрсетуші оқытушы; 

 емтихан сессиясы – ҚазСТА студенттерінің жоғары оқу орындарындағы (бұдан әрі-

ЖОО) аралық аттестаттау кезеңі.   

 

 

 СТУДЕНТТЕРДІҢ   БІЛІМДЕРІН,   ДАҒДЫЛАРЫ  

МЕН   БІЛІКТІЛІКТЕРІН   БАҚЫЛАУ  ЖҮЙЕСІ 

  

Күндізгі оқу бөлімі студенттеріне арналған мәліметтер 

Үлгерімге ағымдық бақылау жасау, білім алушының  кәсіби оқу бағдарламалары 

мен мемлекеттік жалпыға міндетті білім стандартының игеру дәрежелерін анықтау 

мақсатында  аралық және қорытынды аттестаттау өткізіледі.  

ҚазСТА студенттерінің үлгеріміне ағымдық бақылау жасау оқу пәнінің әрбір 

тақырыбы бойынша өткізіледі және аудиториялық, сондай-ақ аудиториядан тыс 

жұмыстарды бақылаудан тұрады.  

Ағымдық бақылау бағасы (жіберу рейтингісінің бағасы) аудиториялық 

сабақтардағы ағымдық бақылау бағасынан және аралық бақылау бағасынан (аудиториядан 

тыс сабақтар) құралады. 

Оқу үлгерімін ағымдық бақылау барысында студенттердің оқу жетістіктері әрбір 

орындалған тапсырма үшін 100 баллдық бағам бойынша бағаланады (ағымдағы 

сабақтардағы берген жауаптары, үй тапсырмасын орындауы, студенттердің өзіндік 

жұмыстары (бұдан әрі - СӨЖ, аралық бақылау) және ағымдық үлгерім бақылауының 

соңғы нәтижесі академиялық кезеңде алынған барлық бағалардың орташа арифметикалық 

сомасын есептеу арқылы алынады. 

Осыған ұқсас көзқарас білім алушының  оқу жетістіктерін аралық және қорытынды 

аттестаттау барысында қолданылады. 

Аралық  бақылау бір оқу пәнінің шеңберінде бір академиялық кезең бойында  екі 

реттен кем емес түрде өткізіледі. 

ЖОО-да студенттерді аралық аттестаттау мемлекеттік жалпыға міндетті жоғары 

білім беру стандарттары негізінде әзірленген оқу жұмыс жоспарына, академиялық 

күнтізбеге және кәсіптік оқу бағдарламаларына сәйкес жүзеге асырылады. 
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Студенттерді аралық аттестаттау емтихан тапсыру түрінде өткізіледі. 

Студенттерге аралық  аттестаттауды ұйымдастыру мен өткізу офис тіркеушіге 

жүктеледі.  

Аралық аттестаттау нәтижелері бойынша офис тіркеуші студенттердің 

академиялық рейтингісін құрайды. 

Емтихандар кестеге сәйкес тапсырылады және пәннің барлық кәсіптік оқу 

бағдарламасы бойынша білім алушылардың оқу жетістіктерін тексеру нысаны болып 

табылады және академиялық кезеңдегі оқу жетістіктерін бағалау мақсатын 

көздейді.Факультет деканы жекелеген жағдайларда (науқастануы, отбасылық және 

қызметтік жағдайлары бойынша) студентке жеке кесте бойынша емтихан сессиясын 

тапсыруға рұқсат етеді. 

Емтихандық сессияға жіберу екі кезеңде жүзеге асырылады: 

1) бірінші кезеңде факультет деканының жалпы өкімімен оқу ақысын төлеу 

бойынша берешегі, пререквизиттер бойынша академиялық берешегі жоқ, академиялық 

демалыста немесе ұзақ емделуде болмаған білім алушыларды емтихан сессиясына жіберу 

жүргізіледі. 

2) екінші кезеңде үлгерімді ағымдық және межелік бақылау нәтижелері бойынша 

анықталатын рейтинг бағасы негізінде пән бойынша емтиханға автоматты түрде жіберу 

жүзеге асырылады. 

Емтихан сессиясын жеке кесте бойынша тапсыруға факультет деканына ауруы 

туралы, баланың тууына байланысты, жақын туыстарының қайтыс болуына байланысты, 

қызметтік немесе оқу іссапарына байланысты растайтын анықтама ұсынылған жағдайда 

рұқсат етіледі. 

Емтихан аяқталғаннан кейін әр пән бойынша студентке қорытынды баға қойылады, 

ол оның оқу жетістіктерінің бағасы болып табылады. 

Пән бойынша қорытынды баға жіберу рейтингісінің және қорытынды бақылаудың 

бағаларынан тұрады. 

       Студенттің қорытынды бағасына ағымдағы үлгерімнің үлесі (ағымдық және аралық 

бақылау) 60% - дан кем емес, қорытынды бақылау бағасының үлесі пән бойынша 

қорытынды бағаның 40% - дан артық емес. Аттестациялық балл алмаған Студент аралық 

аттестаттауға жіберілмейді. 

Егер пән бағдарламасын толық көлемде орындаған білім алушы емтиханға келмесе, 

емтихан ведомосына оның тегінің қарсы жағына «келмеді» деген белгі қойылады. 

Дәлелді себеп болған жағдайда (ауруы, отбасылық және қызметтік жағдайлары 

бойынша) факультет деканының өкімімен емтихан тапсырудың жеке кестесі белгіленеді.  

Дәлелді себеп болмаған жағдайда емтиханға келмеу «қанағаттанарлықсыз» бағаға 

теңестіріледі. 

 

Қашықтықтан білім беру технологиясын қолдана отырып, күндізгі 

қысқартылған оқу түрінің студенттеріне арналған ақпараттар 

Қашықтықтан білім беру технологияларын (ҚБТ) қолдана отырып, күндізгі 

қысқартылған оқу нысанындағы студенттердің үлгерімін ағымдағы бақылау академиялық 

күнтізбеге сәйкес өткізілетін оқу-емтихан сессиясы басталғанға дейін де, кезеңінде де 

жүзеге асырылады.  

Сонымен қатар, күндізгі қысқартылған оқу бөлімінің студенті оқу-емтихан 

сессиясы басталғанға дейін бақылау және есептеу-графикалық жұмыстардың, курстық 

жұмыстардың (жобалардың) барлық түрлерін, сондай-ақ үй тапсырмаларының, СӨЖ, 

аралық бақылаудың жекелеген түрлерін «Moodle» жүйесінде немесе «Platonus» ААЖ-да 

онлайн-режимде пәннің оқу бағдарламасына сәйкес тапсырады.Сырттай бөлімнің 

студенттері оқу материалдарының 80% - ға дейін өз беттерінше игеруі қажет. 

Күндізгі және күндізгі қысқартылған оқу түрінің студенттері ҚБТ қолдана отырып, 

бірыңғай кәсіптік оқу бағдарламасы бойынша пәндерді бірдей көлемде оқиды. Әр түрлі 
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оқу формасы үшін студенттің оқытушымен байланыс жұмысының әртүрлі көлемін 

көрсететін пәнді оқытудың тақырыптық жоспарын құрайды. Бұл ретте күндізгі 

қысқартылған оқу нысанындағы студенттер оқу материалының 80% - ға дейінгі көлемін 

ҚБТ қолдана отырып өз бетінше меңгеруіне жол беріледі 

Студенттерді аралық аттестаттау емтихан тапсыру түрінде өткізіледі. 

Аралық аттестаттау нәтижелері бойынша офис тіркеуші студенттердің 

академиялық рейтингісін құрайды. 

Студенттердің емтихандары қысқы және жазғы сессия деп бөлінеді. 

ҚБТ қолдана отырып, күндізгі қысқартылған оқу нысаны үшін емтихан 

сессияларының мерзімділігі мен ұзақтығы ҚазСТА Ғылыми кеңесі бекіткен білім беру 

бағдарламасының оқу жұмыс жоспарына және академиялық күнтізбеге сәйкес 

анықталады. 

Емтихандық сессияға жіберу екі кезеңде жүзеге асырылады: 

1) бірінші кезеңде факультет деканының жалпы өкімімен оқу ақысын төлеу 

бойынша берешегі, пререквизиттер бойынша академиялық берешегі жоқ, академиялық 

демалыста немесе ұзақ емделуде болмаған білім алушыларды емтихан сессиясына жіберу 

жүргізіледі; 

2) екінші кезеңде үлгерімнің ағымдық және аралық бақылау нәтижелері бойынша 

анықталатын рейтинг бағасы негізінде пән бойынша емтиханға автоматты түрде кіру 

жүзеге асырылады. 

 

 

Қашықтықтан білім беру технологияларын пайдалану арқылы оқу үрдісін 

ұйымдастыру ережелері 
 

Қашықтықтан оқытудың жалпы ережелері 
Академияда қашықтықтан білім беру технологияларын ( ҚББТ) қолдана отырып, 

қашықтан оқу процесін ұйымдастыруға болады. 
KазСТА- да ҚББТ келесі санаттағы студенттерге қолданылады: 
1 ) техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі, жоғары білімге негізделген 

қысқартылған білім беру бағдарламаларындағы студенттер; 
2) мүгедек балаларды, бала кезінен мүгедектікке үшырағандарды, білім 

берудің барлық деңгейлеріндегі I және II топтағы мүгедектерді қоса алғанда, 

денсаулық жағдайы бойынша ерекше білім беру қажеттіліктері бар және мүмкіндігі 

шектеулі адамдар; 
3) « Болашақ» стипендиясын қоспағанда, жоғары және жоғары оқу орнынан 

кейінгі білімнің білім беру бағдарламалары бойынша студенттерге арналған алмасу 

бағдарламалары бойынша мемлекеттен шетке кеткендер; 
4) жоғары оқу орындары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру 

бағдарламалары бойынша шетелге, оқу-жаттығу жиындарында немесе жарыстарда 

жүрген студенттер (2 айдан астам); 
5) студенттерді академиялық ұтқырлық бағдарламаларына жоғары және 

жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бағдарламалары бойынша; 
6) ҚББТ бейресми, қосымша білім беруге, қайта даярлауға және біліктілігін 

арттыруға да қолданылады; 
7) адамның өмірі мен денсаулығына немесе қоршаған ортаға қауіп төндіретін 

табиғи құбылыс, апат, эпидемия немесе табиғи апат нәтижесінде туындауы 

мүмкін жағдайлар туындаған ерекше жағдайларда , ҚББТ күндізгі оқытудың барлық 

контингентіне қолданылуы мүмкін. Бұл жағдайда ауыстыру оқушының өтінішінсіз 

қашықтықтан оқу сабақтары кестесін ескере отырып, оқуды қашықтағы формаға 

ауыстыру арқылы жүзеге асырылады. 
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Оқу процесін ерекше жағдайларда (осы ереженің 7-тармағында, 2-тармағында) 

қашықтықтан оқытуға ауыстыру кезінде академиялық кезең (семестр, тоқсан, триместр) 

барлық қолжетімді бағдарлама баламаларын және LMS академиясының ресурстарын 

пайдалана отырып, виртуалды ортада, қашықтықтан ұйымдастырылады . 
ҚББТ желілік технология форматында ұйымдастырылған, егер қажет 

болса, Интернеттің қиындықтарынан туындаған, кейстер қолданылуы мүмкін. 
            Консультациялар мен сабақтар іс жүзінде оффлайн режимінде өткізіледі, сонымен 

қатар сессия барысында сабақ кестесіне сәйкес байланыс арқылы жүргізілуі мүмкін. 
ҚББТ тренингтері онлайн және оффлайн режимінде өткізіледі . 
Күндізгі контингентті қашықтықтан оқыту жағдайында оқу сабағының уақытын 

өзгертуге рұқсат етіледі. 
ҚББТ қолданған кезде студенттер пайдаланылған қызметтер мен LMS-

те авторизациялауы керек 
ҚББТ техникалық қолдау АТ бөлімі орындайды 
ҚББТ технологиялық және ұйымдастырушылық қолдау ҚОО ОӘБ арқылы 

жүзеге асырылады. 
Білім беру бағдарламаларында ҚББТ қолдану арқылы сабақ өткізу кезінде 

аудиториядағы, сыныптан тыс жұмыстардағы академиялық сағаттардың арақатынасын 

өзгертуге, пән бойынша емтихандарды дайындауға және тапсыруға рұқсат етіледі. 
 

ҚББТ қолдану арқылы білім беру процесі 
              ҚББТ бойынша оқу процесін ұйымдастыру жұмыс оқу жоспары (студенттердің 

жоспарлары), академиялық күнтізбе, оқу бағдарламалары негізінде жүзеге асырылады. 
 

Қашықтықтан оқыту сабақтары өткізіледі: 

- on-line режимінде: дәріс-бейне сабақ , вебинар , практикалық (семинар) сабақ -

 видео сабақ , вебинар , зертханалық сабақ - видео сабақ ; 
- off-line, студент және мұғалім форумда талқылау, файл алмасу және өзара 

асинхронды өзара іс-қимыл түрінде off-line хабар алмасу бойынша LMS оқыту үшін 

мен қызметтерді Microsoft teams , googleclassroom; 
- Академияның youtube видеохостинг  арнасында видео дәрістер орналастыру; 

Оқытушы материалды толықтай қолдау жүйесіне, өткізілген барлық дәрістерді 

академияның youtube каналына жүктейді. 
Ерекше жағдайларда, күндізгі контингентке арналған барлық жаттығу сабақтары 

бекітілген кестеге сәйкес қашықтықтан веб-семинарларды ұйымдастыруға арналған 

сервистік алаңдарда ( webex , zoom , Microsoft командалары және т.б.) онлайн форматта 

өткізіледі. 
Белгілі  себептермен онлайн сабақты өткiзiп алған жағдайда, YouTube видео 

хостинг арнасында  жүктелген  дәрістерді және оқу материалдарын көруге мүмкіндігі 

бар. 
  
ҚББТ жағдайында ағымдағы бақылауды және аралық (емтихан 

сессиясы) және қорытынды аттестатциялауды ұйымдастыру 
  
ҚББТ студенттері үшін үлгерімнің мониторингі мен аралық аттестатциялауды 

өткізу келесі жолдармен жүзеге асырылады: 
1) телекоммуникациялық құралдарды немесе визуалды байланысқа түсуге 

мүмкіндік беретін бағдарламалық үлгілерді қолдана отырып , « on-line » режимінде 

студент пен оқытушының (комиссия мүшелерінің) арасындағы тікелей байланыс ; 
2) академияда қолданылатын LMS автоматтандырылған тестілеу кешендері ; 
3) жазбаша жұмыстар (емтихандар), жобаны іске асыру. 
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Ағымдағы бақылау академиялық кезең ішінде барлық сабақ сабақтарын 

(дәрістер, практикалық/семинарлық, зертханалық, 

СӨЖ/СОӨЖ) жиынтық бағалау арқылы жүзеге асырылады. 
Білімді бақылау кезінде (емтихандық тест) оқушыны тексеруге, экранды және 

оқушының іс-әрекетін бақылауға, сонымен қатар бүкіл емтиханды видеоға түсіруге 

мүмкіндік беретін онлайн- прокторлау технологиялары қолданылады . 
Жазбаша емтихандар қашықтан офлайн форматта синхронды түрде (нақты 

уақыт режимінде) LMS жүйелерінде белгіленген емтиханның басталу және аяқталу 

күндерінде өткізіледі, содан кейін плагиат тексеріледі. 
Студенттерге билеттерді тарату процедураларын проректордың бұйрығымен 

тағайындалған профессор-оқытушылар құрамы арасынан тәуелсіз проектор жүзеге 

асырады. 
Емтихан билеттерін тарату онлайн режиміндегі кездейсоқ сандар 

генераторларында жүзеге асырылады , соған сәйкес емтихан алушыға билет беріледі . 
Қарыздардың үлесі жазбаша жұмыстарда 50% -дан аспауы керек. 
Емтихан тапсыру ережелері және емтиханға қойылатын талаптар туралы 

нұсқаулық емтихан басталғанға дейін эскорт жүйесінде орналастырылған. 
  

 

БІЛІМДІ  БАҒАЛАУ   ЖҮЙЕСІ 

 

Қазақстан Республикасының білімін бағалау жүйесі балл-рейтингіге негізделген 

студенттердің оқу жетістіктерін бағалаудың әріптік жүйесі. 

Баллдық-рейтингтік әріптік бағалау жүйесі мұғалімге оқушының білім деңгейін 

анықтауға неғұрлым икемді түрде мүмкіндік береді және 1-кестеге сәйкес бағаланады: 

 

1-кесте 

 

әріптік 

жүйемен 

баллдардың цифрлік 

эквиваленті 

%-  

мазмұны 

дәстүрлі жүйемен 

бағалау 

Ескертпе 

А 4,0 94,5-100 ӨТЕ ЖАҚСЫ 

 
 

 

А- 3,67 90-94  

В+ 3,33 85-89 

ЖАҚСЫ  
 

 

 

 

В 3,0 80-84  

В- 2,67 75-79 

С+ 2,33 70-74 

С 2,0 65-69 

ҚАНАҒАТТАНАРЛЫҚ 

 

С- 1,67 60-64  

D+ 1.33 55-59  

D 1.0 50-54  

FХ               0,5 25-49 

ҚАНАҒАТТАНАР-

ЛЫҚСЫЗ 

Білім алушы аралық 

аттестаттау кезінде оқу пәні 

(модуль) бойынша 

емтиханды екі реттен артық 

емес қайта тапсыруға жол 

беріледі. 

F 0 0-49 Оқу пәнін (модуль) қайта оқу  
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Жоғары білімді кадрларды даярлау сапасын арттырудың ең тиімді әдістерінің бірі 

интернационализациямен байланысты студенттер мен оқытушылардың академиялық 

ұтқырлығын дамыту: 

- мемлекетаралық және университеттер арасындағы келісімдер негізінде 

студенттермен алмасу; 

- мұғалімдермен алмасу; 

- қос диплом бағдарламасы; 

- бірлескен зерттеулер жүргізу, ғылыми жобаларды іске асыру және т.б. 

Академиялық ұтқырлық - білім алушыларды немесе оқытушы-зерттеушілерді 

белгілі бір академиялық кезеңге (семестр немесе оқу жылы) басқа жоғары оқу орнына (ел 

ішінде немесе шетелде) академиялық кредиттер түрінде игерген білім беру 

бағдарламаларын, пәндерін міндетті түрде қайта сынақ ретінде тапсыра отырып өз ЖОО-

сында немесе басқа ЖОО-да білімін жалғастыру немесе зерттеулер жүргізу үшін 

ауыстыру. 

 

Кредиттік жүйе дегеніміз не? 

 

Кредиттік жүйе – оқу бағдарламасын оның бөлімдеріне кредиттерді бекіту 

жолымен жүйелі сипаттау тәсілі. Кредиттерді анықтау жоғары білімнің әртүрлі 

параметрлерінде негізделеді, мәселен студенттік жұмыстың еңбек көлемі, білім 

нәтижелері және оқытушылармен байланыс уақыты.  

ECTS – бұл Еуропалық трансферт (аудару) және кредиттер жинау жүйесі 

ECTS-ке негізделген оқу жоспарларының салыстырмалылығы студенттерге әртүрлі 

шетелдік білім беру бағдарламаларын таңдауға мүмкіндік береді, олар сәтті аяқталған 

жағдайда ECTS жүйесі бойынша өзінің ЖОО-да өткен материал ретінде есептеледі. 

ECTS шеңберіндегі академиялық кредит – бұл пәнді оқытудың аудиториялық 

сабақтарда, сондай-ақ өзіндік жұмыс кезінде еңбек сыйымдылығын өлшеу бірлігі. 

Үлгерімнің орташа балы (Grade Point Average – GPA) – таңдалған бағдарлама 

бойынша бір оқу жылындағы білім алушының оқу жетістіктері деңгейінің орташа 

өлшенген бағасы. 

GPA – «орташа үлгерім балы» - білім алушының академиялық үлгерімі деңгейін 

белгілеу үшін курстан курсқа ауыстыру барысында пайдаланылады. 
Академияда күндізгі оқу бөлімі студенттерінің курстан курсқа өтуі туралы бекітілген 
GPA: 

- екінші курсқа - кемінде 2,0;  
- үшінші курсқа - кемінде 2,25;  
- төртінші курсқа-кемінде 2,5 балл. 
Күндізгі қашықтықтан оқыту бөлімінің студенттерінің курстан курсқа өтуі туралы 

бекітілген GPA: 
- екінші курсқа-кемінде 2,25;  
- үшінші курсқа - кемінде 2,5. 
 
 

АКАДЕМИЯ   САЯСАТЫ 

 

 Оқу ақысын толық төлеген және АБ 1 мен АБ 2 тапсырған студенттер емтихан 

тапсыруға жіберіледі; 

 Бекітілген кесте мен тізімге сәйкес студент өз аудиториясынан табылуы тиіс; 

 Емтихан басталғаннан кейін студент аудиториядан шығуға құқығы жоқ; 

Емтиханда студенттерге бір-бірімен сойлесуге және ұялы телефондар арқылы сөйлесуге 

тыйым салынады. Емтихан парағына немесе басқа студенттің компьютер мониторына 

қарау әрекеті ережелерді өрескел бұзу ретінде қарастырылады, бұл студентті 

емтиханнан алып тастауға әкеп соғады. 
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 Электрондық жазу дәптерлерін, ұялы телефондарды, шпаргалкаларды, анықтамалық 

әдебиеттерді пайдалануға тыйым салынады (рұқсат етілген ПОҚ-нан басқа); 

 Жазбаша тестілеу барысында барлық жауаптар тек берілген жауап парақтарында  

жазылған болуы тиіс; 

 Шпаргалка табылған жағдайда студент аудиториядан шығарылады және оған  емтихан 

үшін «F» бағасы қойылады; 

 Кешіккен студентке емтиханға кіруге  рұқсат етілмейді!!! 

 

 

ЖАЗҒЫ (АҚЫЛЫ) СЕМЕСТРДІ ҰЙЫМДАСТЫРУ 

 

Жазғы семестр демалыс есебінен немесе Академиялық күнтізбе бойынша бөлек 

жоспарланады. 

Қосымша оқу қажеттілігін қанағаттандыру, академиялық қарызды немесе оқу 

жоспарларындағы айырмашылықты жою, басқа жоғары оқу орындарының келісімі 

бойынша оқу пәндерін зерделеу және білім алушылардың кредиттерін меңгеруі үшін 

ұзақтығы 6 аптаға дейінгі жазғы семестрді енгізу. 

Ең төменгі ауыстыру балын ала алмаған Студент қайта оқу курсына қалдырылады. 

Қайта оқу курсына қалдырылған студент ертеректе қабылданған жеке оқу жоспары 

бойынша оқуы мүмкін, немесе жаңадан жеке оқу жоспарын қалыптастырады. 

Ауыстыру баллының ең аз мөлшерін жинай алған және келесі оқу курсына ауысқан 

студент академиялық қарызы болған жағдайда сәйкес пәндерді ақылы түрде қайта оқиды 

және академиялық қарыздарын жояды.  

Академиялық қарыздары болған пәндер келесі семестрде оқылатын пәндердің 

пререквизиттері болып табылмайды. 

Студенттер барлық емтихандарды жұмыс және жеке оқу жоспарына және 

бекітілген оқу бағдарламаларына сәйкес барлық оқу түрлеріне бірыңғай пәндер 

тапсырады. 

«Қанағаттанарлықсыз» баға алған емтиханды оң бағаға қайта тапсыру үшін                    

студент келесі академиялық кезеңде немесе жазғы семестрде осы пән                         

бойынша оқу жоспарында қарастырылған оқу сабақтарының барлық түріне қатысады, 

емтиханға кіруге рұқсат алады және қорытынды бақылау тапсырады. 

      Емтиханды қайта тапсыру нәтижесі оң болған жағдайда қорытынды баға қайта 

есептеледі, ол емтихан ведомосына, сынақ кітапшасына және транскриптқа жазылады. 

Үлгерімнің орташа балын есептеу кезінде оқу пәні бойынша соңғы бағалар есепке 

алынады. 

          

ҚАЛАЙША ҚАЙТА ОҚУ ЖЫЛЫНА ҚАЛМАУҒА БОЛАДЫ? 

 

Қайта оқу жылы үлгермейтін студенттер  үшін қарастырылған – олар ауыстыру 

балын жинай алмағандар  немесе  академиялық қарыздарын өтей алмағандар. 

Қайта оқу жылында қалмау үшін студенттер барлық пәндер бойынша негізгі 

семестрде емтихандарды уақытында тапсыруы немесе жазғы семестр бойы олар бойынша 

қарыздарын жою, сондай-ақ осы курс үшін қажетті көшіру балын (GPA) алуы қажет. 

Қосымша оқу қажеттілігін қанағаттандыру, академиялық қарызды немесе оқу 

жоспарларындағы айырмашылықты жою, басқа жоғары оқу орындарының келісімі 

бойынша оқу пәндерін зерделеу және білім алушылардың кредиттерін міндетті түрде 

қайта есептей отырып игеру үшін ұзақтығы 6 аптаға дейінгі бітіру курсын қоспағанда, 

жазғы семестрді енгізуге жол беріледі. 

Қайта оқу  жылына қалғаны үшін төленетін ақы жаңа оқу жылына белгіленген 

сомада толық мөлшерде  төленеді. 
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Кредиттік жүйенің қызмет етуі, элективті пәндерге тіркелу, білімді бақылау, GPA 

есептеу, жазғы семестрде оқу мәселелері бойынша деканатқа және офис тіркеушіге жүгіну 

қажет. 

 

ҚазСТА СТУДЕНТТЕРІНІҢ БАСҚА ЖОО-НА АУЫСУ ЕРЕЖЕСІ 

 

Бірінші курс студентінің басқа оқу орнына ауысуы бірінші семестрді аяқтаған соң, 

сәйкес мамандық бойынша рұқсат етіледі. Басқа оқу орнына ауысуға ниет білдірген білім 

алушы өзі білім алып жатқан оқу орны басшысының атына ауысуы туралы өтініш береді 

және ауысуға мөрмен бекітілген жазбаша келісім алып, қызығушылық танытқан оқу 

орнының басшысына өтініш білдіреді. Қабылдайтын  ЖОО басшысының атына жазылған 

ауысу туралы өтінішке  өзі ауысып кетіп отырған оқу орны басшысының қолы қойылған 

транскрипт  тіркеледі.  

ЖОО басшысы білім алушыны ауыстыру туралы мәселені шешер кезде оның 

сабақтарға қатыстырылуы, оқу жоспары бойынша айырмашылықтарды тапсыруы туралы 

бұйрық шығарады,  бұрын  оқыған оқу орнына оның жеке іс қағаздарын жіберу туралы 

жазбаша сұрау салады.   

     Білім беру ұйымының білім алушылар қатарына қабылдау туралы бұйрық білім 

алушының бұрын оқыған білім беру ұйымынан жеке ісін алғаннан кейін шығарылады.  
 

ОҚУДАН ШЫҒАРЫЛҒАН ҚазСТА СТУДЕНТТЕРІН ҚАЙТА  

ҚАБЫЛДАУ ЕРЕЖЕСІ 

 

Студенттер қатарына қайта қабылдау міндетті түрде бір семестрді аяқтағаннан 

кейін, білім алушының  өз өтініші негізінде  ғана жүзеге асырылады.  

Білім алушыны сәйкес мамандық бойынша бірінші курсқа қайта қабылдау бірінші 

семестрдің оқу пәндерін игерген жағдайда ғана жүзеге асырылады.  

Ауысу және қайта қабылдау туралы толық ақпараттарды http://kazast.kz 

Академиясының ресми сайтында орналастырылған ҚазСТА академиялық саясатынан 

қарауға  болады. 

 

 

ҚазСТА СТУДЕНТТЕРІНІҢ ОҚУ АҚЫСЫН ТӨЛЕУ ШАРТТАРЫ 

 

Оқу ақысын төлеу келесі сызба бойынша төленеді: 

-  1 қыркүйекке дейін – 25%; 

-  1 қарашаға дейін – 25%; 

-  1 ақпанға дейін – 25%; 

-  1 мамырға дейін – 25%.  

Ақылы негізде білім алушылардың қаржылық қарызы бойынша оқудан 

шығарылғандары төлем бойынша қарызын өтеген жағдайда оқудан шығарылған төрт 

аптаның ішінде оқуын қайта қалпына келтіру құқығына ие,  соның ішінде білім алушы 

білім мекемесіне ақы төлеу бойынша қарызын төлегені туралы құжат ұсынған жағдайда 

белгіленген уақытта оқуын қайта қалпына келтіреді. 

                     

 

СТУДЕНТТЕРДІҢ ЖЕКЕ ОҚУ ТРАЕКТОРИЯСЫН ҚҰРУ 

 

Қазақ спорт және туризм академиясын бітіргені жайлы ҚР БҒМ белгілеген үлгідегі 

диплом береді.  Дипломға үш тілде (қазақ, орыс, ағылшын тілдерінде) белгіленген үлгідегі 

қосымша барлық оқу жылдарында бағалармен және біліктілік берумен беріледі. 
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Қазақ спорт және туризм академиясының студенті келесі білім бағдарламалары 

бойынша білім алады: 

1) 6В01401 «Дене шынықтыру және спорт» бойынша келесі біліктіліктер беріледі: 

- Дене шынықтыру мұғалімі, таңдаған спорт түрі бойынша жаттықтырушы. 

Осы бағдарлама аясында келесі қосымша Minor бағдарламалары бойынша оқыту 

жүргізіледі:  

- дене шынықтыру және спорт психологиясы (біліктілігі: дене шынықтыру 

мұғалімі, спорт психологы); 

- дене шынықтыру және денсаулық менеджменті (біліктілігі: дене шынықтыру 

мұғалімі, денсаулық менеджері); 

- дене шынықтыру және күзет қызметі (біліктілігі: ДШ мұғалімі, мемлекеттік және 

коммерциялық кәсіпорындардың, мекемелердің, оқу орындарының, қаржы 

құрылымдарының және т. б. қауіпсіздік қызметінің (күзет) нұсқаушысы.); 

- дене шынықтыру және спорттық менеджмент (біліктілігі: дене шынықтыру 

мұғалімі, спорт менеджері); 

- дене шынықтыру және спорт журналистикасы (біліктілігі: ДШ мұғалімі, спорт 

журналисі, спорт комментаторы); 

- бейімделген дене шынықтыру және спорт (біліктілігі: ДШж/еС мұғалімі, 

ДШж/еС бойынша бейімделгіш нұсқаушы); 
2. 6В11101-«Туризм» бойынша келесі біліктілік беріледі: 

      - туризм менеджері  
Осы білім беру бағдарламасы аясында келесі қосымша Minor бағдарламалары 

бойынша оқыту жүргізіледі: 

- Халықаралық туризм: туризм және бизнес индустриясы (біліктілігі: туризм 

менеджері, экскурсовод); 

- Спорттық және емдеу-сауықтыру туризмі (біліктілігі: туризм менеджері, 

туризм бойынша нұсқаушы). 

3) 6В11102 «Мейрамхана ісі және мейманхана бизнесі» бойынша келесі біліктілік 

беріледі:  

   - Мейрамхана ісі және мейманхана бизнесінің менеджері. 

 

 

СТУДЕНТ-СПОРТШЫЛАРҒА АРНАЛАҒАН   

ЖЕКЕЛЕЙ ОҚУ КЕСТЕСІ ЖАЙЛЫ 

 

Қазақ спорт және туризм академиясы жоғары спорттық жетістіктері бар Қазақстан 

Республикасының жастар мен жасөспірімдер құрама командалары  мүшелеріне,  

Қазақстан чемпионатының ұлттық (Премьер) және жоғарғы лигасына қатысатын спорт 

клубтарының мүшелері мен жоғары санатты студент-спортшылары үшін барлық 

жағдайлар жасайды. 

  Осы санаттағы студенттер үшін Қазақ спорт және туризм академиясының 

спортшы-студенттерін жеке оқу кестесіне көшіру туралы ереже әзірленді, ол бір семестрге 

беріледі. 

 

 
ЖОҒАРЫ ОҚУ ОРНЫН БІТІРГЕННЕН КЕЙІН БІЛІМ АЛУШЫ ҮШІН 

ЖАҒДАЙ ЖАСАУ 

 

Қазақ спорт және туризм академиясында ретті  «Баклавриат – магистратура – PhD 

докторантура» үш деңгейлі білім алу үшін  жағдай жасалған. 

  Бакалавриатты жақсы бітірген,  бекітілген нұсқадағы диплом мен оған қосымшасы 

бар студенттер келесі мамандықтар бойынша   магистратураға түсе алады:  
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         -  7М01401  «Дене шынықтыру және спорт». 

      -  7М11101  «Туризм». 

Қосымшасы бар магистрдің дипломын алған білім алушының  келесі мамандықтар 

бойынша PhD докторантураға түсуге құқықтары бар 

         -  8D01401  «Дене шынықтыру және спорт».         

          -  8D11101  «Туризм». 

 
 

ҚАЗАҚ СПОРТ ЖӘНЕ ТУРИЗМ АКАДЕМИЯСЫНДА СТУДЕНТТЕРДІҢ 

ЖЕКЕ ЖӘНЕ ДЕНЕ ДАМУЫ ҮШІН ЖАҒДАЙЛАР 

 

Қазақ спорт және туризм академиясында студенттердің бос уақытын тиімді 

пайдаланауына, өзін-өзі дамытуына бағытталған әртүрлі салалар бойынша жастар 

ұйымдары мен клубтар жұмыс істейді. 

Жекелей дамуы бойынша қызығушылық танытқан студенттерді ЖІК (жастар ісі 

жөніндегі комитет); студенттер Альянсы; «Allegro» би клубы; «DMC Voice» вокалды-

аспапты клубы, «Номад», «Олимп»   көңілді тапқырлар клубы (КВН); «Руханият» драма 

клубы, интеллектуалды пікір-сайыс клубы; «Феникс» еріктілер клубы күтеді.  

Дыбыс жазу студиясында ән жаздыра аласыз. 

Студенттердің дене бітімінің дамуы үшін спорт залдары, бокс, күрес, гимнастика, 

ауыр атлетика және фитнес залдары, жүзу бассейні, жаттығу залы, футбол алаңдары, 

скалодром, Талғар ауданындағы тау шаңғысы базасы, Қапшағай су қоймасындағы су-

спорт базасы, Талғар ауданындағы «Қаймар» туристік-спорттық базасы күтіледі. 

Студенттер ҚР Еңбегі сіңген жаттықтырушыларда спорттық секцияларда, сондай-

ақ Қазақ спорт және туризм академиясында жұмыс істейтін жетекші ғалымдарда ғылыми-

зерттеу жұмыстарын атқара алады. 

 

 

ЖАСТАР ІСІ ЖӨНІНДЕГІ БӨЛІМГЕ  ЖӘНЕ  АКАДЕМИЯ ӘКІМШІЛІГІНЕ  

ӨТІНІШ ЖОЛДАУ ЖӘНЕ ОНЫ ҚАРАСТЫРУ ТӘРТІБІ 

 

Қазақ спорт және туризм академиясының студенті Жастар ісі жөніндегі бөлімге 

өтініш жасай алады.  Бөлімінің басшысы Серікова Саяна Сабитовна Сіздің өтінішіңізді  

қабылдап, белгіленген мерзімде сіздің мәселеңізді шешеді. 292-43-77 немесе 8-747 842 72 

32 телефоны бойынша хабарласуға болады.   Сонымен қатар Қазақ спорт және туризм 

академиясының вестибюлінде «Сенім жәшігі» орналасқан. Жастар ісі жөніндегі бөлім 

және Академия әкімшілігі сіздің өтініштеріңізді белгіленген мерзімде қарайды. 

Академия сайтында http://kazast.kz және e-mail: kazsport@inbox.ru сұрақ қойып, 

әкімшілікке (Президентке, ректорға, проректорларға, бөлім бастықтарына, факультет 

декандарына) өтініш беруге болады. Сіздің сұрақтарыңыз бен өтініштеріңіз назардан тыс 

қалмайды және белгіленген мерзімде қаралатын болады. 

  

 

ҚазСТА СТУДЕНТТЕРІНІҢ НЕГІЗГІ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ 

 

ҚазСТА студенті келесі құқықтарға ие: 

 Таңдаған білім беру бағдарламасы бойынша ҚР Мемлекеттік жалпыға міндетті білім  

стандарты шеңберінде сапалы білім алуға; 

 Ғылыми-зерттеу жұмыстарына, конференцияларға қатысу, ғылыми мақалалар 

жариялау; 

 Орынды себеппен (денсаулық жағдайы бойынша) академиялық демалыс беруге; 

 Әскери есепке тұруға; 



 23 

 Компьютерлік сыныптарды, оқу аудиторияларын, кітапхананы, оқу залдарын 

пайдалануға; 

 Академияның оқу  салалары ішінде ауысуын рәсімдеуге; 

 Академияның барлық әкімшілік деңгейлеріндегі өкілдерімен кездесуге және кеңес 

алуға; 

 Қоғамдық көліктерге жеңілдіктер алуға; 

 ҚазСТА студенттік емханасында дәрігерлік қызмет алуға; 

 Талап ету  бойынша  академияда оқитынын растайтын анықтамалар алуға; 

 Академияда оқитынын куәландыратын жоғалған құжаттардың көшірмелерін алуға; 

 Талап ету бойынша топ жетекшісінің мінездемесін алуға (халықаралық білім 

бағдарламаларына қатысуға арналған). 

 

 

ҚазСТА студентінің міндеттері : 

 Теориялық және практикалық білімдерді жүйелі және терең меңгеруге;  

 Таңдаған білім беру бағдарламасы дағдылар игеруге; 

 Академия құндылықтары мен басымдылықтарын бөлісуге (сапалы білім, кәсіби 

шеберлік);  

 Шешім қабылдауға деген жауаптылық; 

 Өнегелі мінез-құлық,  адамгершілік және этикалық нормаларды сақтау; 

 Академия қызметкерлерін, профессор - оқытушылар құрамын құрметтеу; 

 Академияға түсу барысында жасалған келісім-шарттарды орындау, соның ішінде дер 

кезінде оқу ақысын төлеу; 

 Әскери есепке тұру; 

 Оқу аудиториялары мен корпустарында тазалықпен тәртіп сақтау; 

 Эпидемиологиялық жағдайлардың алдын алу мақсатында туберкулезбен және басқа да 

аурулармен ауыру жағдайларында академия әкімшілігіне дер кезінде ескерту жасау; 

 Студенттер мен қызметкерлердің өмірі мен денсаулығына қауіп төндіретін төтенше 

жағдайлар туралы академия әкімшілігіне жедел түрде хабарлау;   

 Студенттер қызметкерлердің  дискриминациялау жағдайлары туралы әкімшілікке 

хабарлау. 

 

 

АКАДЕМИЯ СТУДЕНТТЕРІ  МІНЕЗ-ҚҰЛЫҚТАРЫНЫҢ  

ЭТИКАЛЫҚ ҰСТАНЫМДАРЫ 

 

Өзара сыйластық. Студент басқа студенттердің, Оқытушылардың және академия 

басшылығының жеке басын, сондай-ақ олардың пікірі мен көзқарасын құрметтеуі тиіс. Ол 

жоғары іскерлік және жалпы мәдениетті сақтауға, сыпайылық, әдептілік, төзімділік, 

әдептілік, айналасындағыларға құрмет көрсетуге міндетті. Қажет болған жағдайда оларға 

моральдық қолдау көрсету. 

Мейірімділік. Студент басқа студенттермен, сондай-ақ оқытушылармен, 

академияның қызметкерлерімен және басшылығымен қарым-қатынаста сыпайы болуы 

тиіс.  

Адалдық. Студент оқуда жоғары нәтижелерге қол жеткізу үшін оған байланысты 

бәрін жасауы керек. Ол үшін ол барлық оқу пәндерін зерделеуге барынша үлкен мән беруі 

тиіс: дәріс және семинар сабақтарына, сондай-ақ қосымша курстарға қатысу, семинарлық 

сабақтарға дайындалу, кітапханаларға бару, академияның ұйымдастыратын білім беру, 

Мәдени және спорттық сипаттағы семинарларға, конференцияларға және басқа да іс-

шараларға қатысу. Ол оқытушылар мен басшылықтың тапсырмаларын уақытында 
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орындауы, рефераттар, курстық және дипломдық жұмыстар мен емтихандарды тапсыруы 

тиіс. 

Тәртіптілік. Студенттің бөтен мүлікті ұрлау, академияға мас күйінде келу, ғимаратта 

және ғимаратқа кірер алдында темекі шегу, сабақ уақытында және кітапхананың оқу 

залында аудиториялар мен дәліздерде жұмыстан тыс жағдай жасау, сабақтарда және 

кітапханада ұялы телефондар арқылы сөйлесулер осы қағидатқа қайшы келеді.  

Ұқыптылық. Студент сабаққа дер кезінде келуі керек, сабаққа дәрігердің 

анықтамасымен расталған ауру, оқу немесе қызметтік іссапар, сондай-ақ төтенше өмірлік 

жағдайлар сияқты дәлелді себептерге байланысты ғана жіберілуі мүмкін. 

Белсенділік. Студент Академияның оқу, қоғамдық және спорттық өміріне белсенді 

қатысуы тиіс.  

Өзара көмек. Студент өз мүмкіндіктеріне қарай басқа студенттерге, егер оларда 

оқуда қиын жағдай туындаса, көмек көрсетуі тиіс. 

Ұқыптылық. Студент академияның мүліктеріне және материалдық-техникалық 

жабдықталуына ұқыпты қарауға, Академияның кітапхана қорымен ұқыпты қарауға 

міндетті. Жауапкершілік. Студент осы Кодекстің мінез-құлық қағидаларын сақтауға жеке 

жауапты болады және осыған байланысты оны орындау бойынша барлық қажетті 

шараларды қолдануға міндетті.      

Жеке жауапкершілік қағидатына сәйкес академия әкімшілігі тәртіп нормаларын 

бұзған студентке қатысты тәртіп бұзушылықтың маңыздылығына байланысты келесі 

санкцияларды қолдануға құқылы: 

  

 Ескерту; 

 Сөгіс; 

 Жеке іс қағазына енгізу арқылы қатаң сөгіс; 

 Айыппұл; 

 Академиядан шығару. 
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Сәттілік тілейміз!!! 
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