
Шетелдік студенттерді Қазақ ұлттық хореография 

академиясының оқу шарттарына бейімдеу және 

қолдау бағдарламасы 

 

№   

п/п   

Іс-шаралар  Іс-шараны жүзеге асыру    

үшін ұсыныстар 

 

Орындау мерзімі 

 

Жауапты 

орындаушылар 

 

1. Әлеуметтік бейімдеу      

1.1.   Шетелдік 

студенттердің 

келуі: әуежайдан 

күтіп алуды 

ұйымдастыру; 

тұрғын үйге 

қоныстандыру; 

Нұр-Сұлтан 

қалалық полиция 

департаментінің 

көші-қон қызметі 

басқармасына 

тіркеу 

 

Алғаш рет келген шетел 

азаматтарын күтіп алу. 

   

Шетелдік студенттерді 

тұрғын үйге жедел 

орналастыру. 

  

  

Нұр-Сұлтан қаласы  

Көші-қон қызметі 

басқармасына шетелдік 

студенттердің келуі туралы 

хабарлау. 

Келген уақытынан 

бастап    

   

Келген уақытынан 

бастап    

  

  

 Қазақстанға 

келген уақыттан 3 

жұмыс күні ішінде  

  

Халықаралық 

ынтымақтастық 

бөлімі және 

баспасөз қызметі 

   

Интернат 

меңгерушісі  

  

  

Халықаралық 

ынтымақтастық 

бөлімі және 

баспасөз қызметі 

1.2.   Академияның оқу 

үрдісінің 

ережелерімен және 

талаптарымен 

таныстыру  

Шетелдік азаматтармен 

танысу мақсатында 

кездесулер өткізу:  

- Академияның ұйымдық 

құрылымымен;  

-оқу процесінің шарттары 

мен талаптары;  

- ішкі тәртіп ережелерімен 

таныстыру. 

Келген уақытта 

   

Халықаралық 

ынтымақтастық 

бөлімі және 

баспасөз қызметі, 

деканаттар, кәсіптік 

білім беру мектеп- 

колледжі, интернат 

меңгерушісі  

 

1.3.   Академия 

жатақханасында  

өмір сүру 

ережелерімен және 

талаптарымен 

таныстыру 

 

Шетелдік студенттерді 

Академияның жатақхана 

талаптарымен таныстыру. 

Тәрбие жұмысы және 

әлеуметтік мәселелер 

бөлімінің, деканаттардың 

өкілдерімен кездесулер 

өткізу.   

Тоқсанына бір рет Интернат 

меңгерушісі, 

кәсіптік білім 

беру мектеп- 

колледжі, 

деканаттар, 

халығаралық 

ынтымақтастық 

бөлімі және 

баспасөз қызметі  

 



1.4.  Шетелдік 

азаматтардың 

мәдени және бос 

уақытын 

ұйымдастыру 

Академия 

инфрақұрылыммен 

таныстыру. 

Шетелдік студенттерді 

академияның, 

факультеттердің мәдени, 

демалыс және спорттық 

өміріне қызығушылығын 

арттыруға ықпал ету.  

Академияға 

келгеннен 3 күн 

ішінде. Жыл 

бойы.  

 

 

 

Халықаралық 

ынтымақтастық 

бөлімі және 

баспасөз қызметі, 

тәрбие жұмысы 

және әлеуметтік 

мәселелер бөлімі. 

интернат  

меңгерушісі 

1.5.  Консультациялар 

жүргізу 

Шетелдік студенттердің оқу 

үлгеріміне, олардың 

жатақханадағы тұрмыс 

жағдайына, сабаққа 

қатысуына, жеке мәселелері 

мен қиындықтарына 

қатысты мәселелерді 

талқылау.  

Үнемі  Деканаттар, 

кәсіптік білім беру 

мектеп- колледжі,  

тәрбие жұмысы 

және әлеуметтік 

мәселелер бөлімі, 

интернат  

меңгерушісі 

1.6.  Шетелдік 

студенттердің 

кәсіби бейімделуіне 

ықпал ету 

Шетелдік студенттердің 

негізгі халықаралық 

ұйымдардың 

бағдарламалары мен 

жобаларына, халықаралық 

конференцияларға, 

конкурстар мен 

фестивальдерге қатысуы 

Қажет болған 

жағдайда 

  

Деканаттар, кәсіптік 

білім беру мектеп- 

колледжі, концерттік 

қызмет және 

сахналық сахналық 

практика бөлімі 

  

2. Психологиялық бейімдеу 

2.1.   Шетелдік 

студенттердің 

әлеуметтік, 

психологиялық 

және тұлғалық 

құзыреттілігін 

дамытуға 

бағытталған іс-

шараларды әзірлеу 

және ұйымдастыру 

Психологиялық 

келесі мәселелер бойынша 

кеңес беру: жатақханада 

тұру және жағдайларына 

бейімделу (сұраныс 

бойынша), оқу қызметін 

ұйымдастыру, жеке 

мәселелерді шешу. 

Ұйымдастыру мәселелері 

бойынша жеке және топтық 

талқылаулар жүргізу, 

тәрбиелік 

іс-әрекет, демалыс, 

әлеуметтік мәселелер және 

т.б. 

Сұраныс бойынша 

   

   

   

   

   

   

Қажет болған 

жағдайда 

  

   

   

   

Мұғалімдер, 

психологтар   

   

   

   

Педагогтар, 

психологтар, тәрбие 

жұмысы және 

әлеуметтік 

мәселелер бөлімі 



2.3.   Шетелдік 

студенттердің 

туыстарымен 

байланысты 

ұйымдастыру 

Проблемалық жағдайлар 

мен сұрақтар туындаған 

жағдайда туыстарымен 

байланысу. Академияның, 

профессорлық-

оқытушылар құрамының 

оқудағы жоғары 

жетістіктері және қоғамдық 

және білім беру өміріне 

қатысқаны үшін 

туыстарына алғыс хаттар 

жолдау 

Қажет болған 

жағдайда 

  

Білім беру 

бағдарламасын 

аяқтағаннан кейін 

Халықаралық 

ынтымақтастық 

бөлімі және 

баспасөз қызметі, 

деканаты,  кәсіптік 

білім беру мектеп- 

колледжі, оқу 

үдерісін 

әдістемелік 

қамтамасыз ету 

бөлімі 

3. Мәдениетаралық бейімдеу    

3.1.  Шет ел 

азаматтарына 

толерантты 

көзқарасты 

қалыптастыру 

 

Шетелдік студенттерге 

ұлттық дәстүр, тарих мен 

мәдениетті көрсететін іс-

шараларды өткізу. 

Шетелдік елшіліктердің 

өкілдерімен кездесулер 

ұйымдастыру. Шетел 

әдебиетінің көрмелерін 

ұйымдастыру. 

Жыл бойы 

  

Тәрбие жұмысы 

және әлеуметтік 

мәселелер бөлімі, 

халықаралық 

ынтымақтастық 

және баспасөз 

қызметі бөлімі, 

деканаттар, 

кәсіптік білім беру 

колледжі, 

кітапхана 

3.2.   Шетел 

азаматтарына 

Қазақстан 

Республикасының 

менталитетіне, 

мәдениетіне және 

ұлттық 

психологиясына 

толерантты 

көзқарасын 

қалыптастыруға 

жәрдемдесу 

Шетелдік азаматтарды қазақ 

халқының тарихымен, 

мәдениетімен және салт-

дәстүрімен таныстыру 

мақсатында экскурсиялар 

ұйымдастыру. 

Қазақ әдебиетінің көрмелерін 

ұйымдастыру.  

Жыл бойы  Тәрбие жұмысы 

және әлеуметтік 

мәселелер бөлімі, 

халықаралық 

ынтымақтастық 

және баспасөз 

қызметі бөлімі, 

деканаттар, 

кәсіптік білім беру 

мектеп-колледжі, 

кітапхана 

4. Мәдениетаралық өзара әрекеттесу  

4.1.   Спорттық шараларды 

өткізу. Шетелдік 

студенттерді мәдени 

көпшілікке, бос 

уақытты өткізуге 

тарту 

Факультеттердің спорт 

командаларына шетелдік 

студенттерді қосу. 

Шетелдік студенттерді 

Академияның және қаланың 

спорттық-сауықтыру өміріне 

тарту. 

 Жыл бойы 

   

   

   

Деканаттар, 

кәсіптік білім беру 

мектеп-колледжі, 

студенттік басқару       



4.2.   Қазақстан 

Республикасы 

Заңнамасының 

ерекшеліктерімен 

таныстыру 

 

Қазақстан Республикасының 

заңнамасын түсіндіру және 

шетелдік студенттердің 

экстремистік және діни 

әрекеттерін болдырмау 

мақсатында 

профилактикалық іс-

шараларды ұйымдастыру 

 Академияға 

келгеннен кейін 

10 жұмыс күні 
ішінде 

 

Заң бөлімі, 

халықаралық 

ынтымақтастық 

және 

баспасөз қызметі  

5. Мониторинг   

5.1.   Сауалнама жүргізу  Әлеуметтік-психологиялық 

бейімдеу, оқу үдерісіне 

қанағаттану, әлеуметтік 

мәселелер бойынша 

сауалнама жүргізу. 

Жыл бойы   Тәрбие жұмысы 

және әлеуметтік 

мәселелер бөлімі, 

халықаралық 

ынтымақтастық 

және баспасөз 

қызметі, деканаттар, 

кәсіптік білім беру 

мектеп-колледжі, 

оқу үдерісін 

әдістемелік 

қамтамасыз ету 

бөлімі  

5.2.   Шетелдік 

студенттердің 

семестрдегі үлгерімін 

бағалау 

Шетел студенттерінің 

үлгерімін бағалау және 

талдау, оқу процесінің 

тиімділігін арттыру 

мақсатында  

шетелдік студенттердің 

сабаққа қатысуын бақылау  

 

 

 

Жыл бойы 

   

Деканаттар, кәсіптік 

білім беру мектеп-

колледжі, оқу 

үдерісін әдістемелік 

қамтамасыз ету 

бөлімі 

5.3.   Бақылау Шетел азаматтарының 

бейімделуін анықтау 

мақсатында психологиялық 

жағдайын бақылау. 

Жыл бойы 

   

Тәрбие жұмысы 

және әлеуметтік 

мәселелер бөлімі, 

деканаттар, кәсіптік 

білім беру мектеп-

колледжі,  

кураторлар  

    

  

   

  


