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№4 Оқу-әдістемелік Кеңес мәжілісінің 

ҚАУЛЫЛАРЫ 
 

Түркістан қаласы             29 қараша 2017 жыл 

Сағат 15:00 

Ректорат – Сенат залы  

Қатысқандар – 26 

 

Күн тәртібі: 
 

1. Факультеттерде көптілді білім беру жүйесімен оқыту жағдайы (Факультет декандары).  

2. Стратегиялық жоспар аясында оқу-әдістемелік жұмыстардың орындалуы (Медицина 

факультетінің деканы – С.Қ.Тұртабаев). 

3. Мамандық бойынша жүргізілетін пәндердің негізгі оқулықтарының жағдайы және 

РЖООЭК-на университет ОПҚ-ң еңбектерін енгізу туралы (Ғылыми кітапхана 

директоры – М.А.Абсеметова).  

4. Әр түрлі мәселелер:  

4.1. 2018-2019 оқу жылында жаңадан ашылатын мамандықтарға лицензия алу үшін 

ұсыныс беру (Әдістемелік бөлім басшысы – Ж.И.Исаева). 

4.2. Медицина факультетінің 2017-2018 оқу жылында Академиялық ұтқырлық 

бағдарламасы бойынша оқып келген білімгерлер үшін кредиттер мен пән 

айырмашылығын тапсыру туралы (Медицина факультетінің деканы – С.Қ.Тұртабаев). 

4.3. Мемлекеттік сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясаты бойынша (Жоғары және жоғары 

оқу орнынан кейінгі білім департаментінің №14-4/970, 04.07.2017ж. хаты негізінде), 

«Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері» (2 кредит) пәнін мамандықтардың 

негізгі оқу жоспарына енгіу туралы («Құқықтану» кафедрасының меңгерушісі – 

Қ.Т.Битемиров). 

4.4. Академиялық қоғамдастық өкілдеріне арналған «Білім беру бағдарламаларын 

жобалау» тақырыбындағы республикалық семинар (Оқу-әдістемелік орталық басшысы – 

Г.Қ.Жумжаева).  

4.5. Өнер факультетінің оқу-әдістемелік кеңес төрағасын тағайындау (Факультет деканы 

– Е.Т.Маханбет). 

4.6. Университет ОПҚ дайындаған оқу, оқу-әдістемелік құралдар мен нұсқауларын 

талқылап бекіту (Эксперттік комиссия төрайымы – Ж.И.Исаева, эксперттік комиссия 

мүшесі – У.Маханбетова). 

 

Күн тәртібіндегі бірінші сұрақ бойынша 
Оқу-әдістемелік кеңес ҚАУЛЫ ЕТЕДІ: 

 

1.1. 2017-2018 оқу жылына факультет мамандықтары бойынша көптілді білім беру 

жүйесімен оқыту жағдайы туралы көрсеткіштер мәлімет ретінде қабылдансын. 

1.2. Факультеттер бойынша көптілді білім беру жүйесімен оқыту көрсеткіштері пайыздық 

мөлшерде толықтырылып берілсін (Жауапты -  факультет декандары). 

 

Күн тәртібіндегі екінші сұрақ бойынша 
Оқу-әдістемелік кеңес ҚАУЛЫ ЕТЕДІ: 

 

2.1. Медицина факультеті бойынша Стратегиялық жоспар аясында 2016-2017 оқу жылына 

оқу-әдістемелік жұмыстарының орындалу есебі қанағаттанарлық деп қабылдансын 

(Жауапты -  факультет деканы С.Қ.Тұртабаев). 



 

 

2.2. Медицина факультеті кафедраларының Стратегиялық жоспар аясында 2016-2017 оқу 

жылына оқу-әдістемелік жұмыстарының орындалуы мәлімет ретінде қабылдансын, 

қорытындылары мен талдаулар, өсу немесе төмендеу динамикасы мен себептері 

ескерілсін (Жауапты -  факультет декандары, кафедра меңгерушілері). 

. 

Күн тәртібіндегі үшінші сұрақ бойынша 
Оқу-әдістемелік кеңес ҚАУЛЫ ЕТЕДІ: 

 

3.1. Университетте 2016-2017 және 2017-2018 оқу жылында Оқу-әдістемелік кеңесінің 

шешімімен жарияланған ОПҚ-ң оқу және оқу-әдістемелік құралдарын университеттің 

Ғылыми кітапханасына тапсыру жұмыстарына монторинг жүргізілсін (Жауапты - 

Ғылыми кітапхана директоры М.А.Абсеметова, факультет оқу-әдістемелік кеңес 

төрағалары мен төрайымдары). 

3.2. Университеттің Оқу-әдістемелік кеңесінің шешімімен жарияланған оқу, оқу-

әдістемелік құралдарының 20%-ы авторлардың келісімімен РЖООЭК-на электронды 

ресурстар қорына тапсырылу жұмыстары жүргізілсін (Жауапты - Ғылыми кітапхана 

директоры М.А.Абсеметова) 

 

Күн тәртібіндегі әр түрлі мәселелер бойынша 
Оқу-әдістемелік кеңес ҚАУЛЫ ЕТЕДІ: 

 

4.1.1. 2018-2019 оқу жылында жаңа мамандықтарға лицензия алу үшін құжаттарды 

(қосымшалар) дайындау жауапкершілігі кафедра меңгерушілеріне жүктелсін (Жауапты – 

кафедра меңгерушілері); 

4.1.2. 2018-2019 оқу жылында жаңа мамандықтарға лицензия қосымшасын алу үшін 

ұсыныстар университет Сенатының күн тәртібіне ұсынылсын (Жауапты –Әдістемелік 

бөлім басшысы Ж.И.Исаева). 

 

4.3.1. Мемлекеттік сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясаты бойынша Жоғары және жоғары 

оқу орнынан кейінгі білім департаментінің №14-4/970 (04.07.2017ж. хаты негізінде), 

«Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері» (2 кредит) пәнін Әлеуметтік 

ғылымдар және Гуманитарлық ғылымдар факультеттері мамандықтарының негізгі оқу 

жоспарына енгіу үшін Жұмыс тобы құрылсын: 

Жұмыс тобының жетекшісі: Е.М.Тулегенов - Академиялық мәселелер жөніндегі 

департамент директоры; 

Жұмыс тобының мүшелері: 

1.Ж.И.Исаева - Әдістемелік бөлім басшысы; 

2.Мехмет Топлу - Әлеуметтік ғылымдар факультетінің деканы; 

3.С.Ө.Абжалов - Гуманитарлық ғылымдар факультетінің деканы; 

4.Қ.Т.Битемиров - «Құқықтану» кафедрасының меңгерушісі 

4.3.2. Университеттің басқа факультет мамандықтары үшін «Сыбайлас жемқорлыққа 

қарсы мәдениет негіздері» бойынша Үздіксіз білім беру институтында біліктілікті арттыру 

курстары ұйымдастырылсын (Жауапты – Академиялық мәселелер жөніндегі 

департамент директоры Е.М.Тулегенов, Үздіксіз білім беру институты директоры 

А.К.Құрбаниязов). 

 

4.4. Академиялық қоғамдастық өкілдеріне арналған «Білім беру бағдарламаларын 

жобалау» тақырыбындағы республикалық семинар нәтижелері мәлімет ретінде 

қабылдансын. 

 



 

 

4.5. Университеттің Оқу-әдістемелік кеңес мүшесі және Өнер факультетінің оқу-

әдістемелік кеңес төрағасы қызметіне «Дене тәрбиесі» кафедрасының доценті, п.ғ.к. 

А.Қ.Анарбаев тағайындалсын (Жауапты – Факультет деканы Е.Т.Маханбет). 

 

4.6.Университет ОПҚ дайындаған оқу, оқу-әдістемелік құралдар мен нұсқаулары тізім 

бойынша бекітілсін (Жауапты – Әдістемелік бөлім басшысы Ж.И.Исаева).   
МЕДИЦИНА ФАКУЛЬТЕТІ 

1.«Профилактикалық медицина» кафедрасының доценті, ХҚТУ профессоры, м.ғ.к. 

С.А.Ерманова, м.ғ.к. Б.З.Долтаева дайындаған «Балалар мен жасөспірімдердің физикалық 

дамуына баға беру және оны зерттеу әдістері» атты оқу құралын; 

2.«Профилактикалық медицина» кафедрасының доценті, ХҚТУ профессоры, м.ғ.к. 

С.А.Ерманова, м.ғ.к. Б.З.Долтаева дайындаған «Методы изучения и оценки физического 

развития детей и подростков» атты оқу құралын; 

3.«Жалпы хирургия» кафедрасының профессор м.а., п.ғ.д., ф.-м.ғ.к. Ү.А.Байзақ, phD 

доктор, аға оқытушы И.Б.Усембаева, А.С. Минтасова және магистр-оқытушы 

М.С.Аймаханов дайындаған «Медицициналық биофизика пәніне арналған зертханалық 

практикум» атты оқу құралын;  

4.«Арнайы клиникалық пәндер» кафедрасының phD доктор, аға оқытушы К.Ж. Садыкова, 

Ш.У. Скендерова және С.К. Саттиева дайындаған «Компетентностный подход в обучении 

студентов медицинского факультета (цикл эндокринология)» атты оқу құралын;   

5.«Адам морфологиясы және физиологиясы» кафедрасының м.ғ.к., доцент м.а. 

Б.С.Бегалиев, оқытушы Ж.И.Байтұрсынов дайындаған «Миология» атты  оқу құралын; 

6.«Адам морфологиясы және физиологиясы» кафедрасының оқытушысы С.Р.Эргешова, 

м.ғ.к., доцент м.а. Б.С.Бегалиев  дайындаған «Test Collection on the Fundamentals of general 

morphology and physiology of the body-2» атты ағылшын тіліндегі оқу құралын;  

7.«Адам морфологиясы және физиологиясы» кафедрасының оқытушылары 

Б.Б.Теріскенбаева, А.К.Мырзалиев дайындаған «Патологиялық физиология» атты  оқу 

құралын; 

8.«Адам морфологиясы және физиологиясы» кафедрасының оқытушысы Б.Т.Тастемирова 

дайындаған «Физиология-2» атты оқу құралын; 

9.«Адам морфологиясы және физиологиясы» кафедрасының аға оқытушысы  

Т.М.Нарымбетова, оқытушы Б.Т.Тастемирова дайындаған «Normal Physiology» атты 

ағылшын тілінде оқу құралын;   

10.«Адам морфологиясы және физиологиясы» кафедрасының аға оқытушысы  

Т.М.Нарымбетова, оқытушы Р.Б.Жумабекова дайындаған «Қалыпты физиология пәнінен 

практикум (1-бөлім)» атты оқу құралын;   

11.«Адам морфологиясы және физиологиясы» кафедрасының оқытушысы  

Б.Т.Тастемирова дайындаған «Ағзаның жалпы физиологиясы негіздері (1-бөлім)» атты 

оқу құралын;   

12.«Адам морфологиясы және физиологиясы» кафедрасының аға оқытушысы  

Т.М.Нарымбетова дайындаған «Қалыпты физиология» атты түрік тілінде оқу құралын;  

13.«Адам морфологиясы және физиологиясы» кафедрасының м.ғ.к., доцент м.а. 

Б.С.Бегалие, оқытушы А.Қ.Мырзалиев дайындаған «Анатомия-1 пәні бойынша тест 

жинағы» атты оқу құралын;   

14.«Акушерлік іс және гинекология» кафедрасының м.ғ.к., ХҚТУ профессоры 

Р.Г.Нурхасимова, оқытушылары С.Т.Юнусова, К.Ж.Рыскелдиева,  А.А.Кушкарова, 

А.Ж.Зулпухаров, А.Ш.Бахтирова, Ж.Е.Торгауытова дайындаған «Балалар 

гинекологиясының өзекті мәселелері» атты оқу құралын;  

15.«Акушерлік іс және гинекология» кафедрасының м.ғ.к., ХҚТУ профессоры  

Р.Г.Нурхасимова, оқытушылары С.А.Курбаниязова, А.А.Турманбаева, А.А.Кушкарова, 

С.Т.Юнусова,  А.Б.Кулманбетова дайындаған «Қызбалалардағы және жасөспірім 

қыздардағы вульвовагинит» атты оқу-әдістемелік құралын;  



 

 

СТОМАТОЛОГИЯ ФАКУЛЬТЕТІ 

16.«Адам патологиясы» кафедрасының м.ғ.к., доценті Н.А.Жуманазаров дайындаған 

«Ұрық және жаңа туған нәресте мәйіттерінің сараптамасы» атты оқулығын (ҚР БжҒМ 

гриф алуға); 

17.Адам патологиясы» кафедрасының м.ғ.к., доценті Н.А.Жуманазаров дайындаған «Ұрық 

және  нәрестелердің мәйіттерін сараптау» практикумын; 

ГУМАНИТАРЛЫҚ ҒЫЛЫМДАР ФАКУЛЬТЕТІ 

18.«Дінтану» кафедрасының аға оқытушысы, филос.ғ.к. М.М.Мырзабеков дайындаған 

«Мазхабтар тарихы» атты электрондық оқулығын; 

ИНЖЕНЕРИЯ ФАКУЛЬТЕТІ 

19.«Компьютерлік инженерия» кафедрасының аға оқытушысы Ә.Т.Баялы дайындаған 

«Бағдарламамен қамтамасыздандыруды жобалау және құрастыру технологиясы» атты оқу 

құралын; 

20.«Компьютерлік инженерия» кафедрасының аға оқытушысы Ә.Т.Баялы дайындаған 

«Өндірістік және экономикалық процестерді моделдеу» атты оқу құралын; 

21.«Компьютерлік инженерия» кафедрасының доценті Қ.Б.Амиртаев дайындаған 

«Algorithms and  data structures» атты оқу-әдістемелік құралын; 

22.«Электр инженериясы» кафедрасының техн.ғ.к. доцент Н.Т.Рустемов, техн.ғ.к. доцент 

м.а. Б.Н.Қуатбеков дайындаған «Электр тізбектерін оқып үйренейік. Жаттығулар мен 

есептер» атты оқу-әдістемелік құралын; 

ЖАРАТЫЛЫСТАНУ ФАКУЛЬТЕТІ 

23.«Биология» кафедрасының техн.ғ.к., доцент Ғ.И.Исаев дайындаған «Human physiology» 

атты оқу-әдістемелік құралын; 

ШМИ 

24.«Акушерлік-гинекология» кафедрасының м.ғ.к. Н.Н.Бекенов, оқытушы А.Т.Туганбаева 

дайындаған «Қыздарда жыныстық жетілудің бұзылысы» атты оқу-әдістемелік құралын; 

25.«Жалпы  дәрігерлік  практика» кафедрасының м.ғ.к. Б.Қ.Жүнісов дайындаған «Жедел 

хирургиялық аурулар» атты оқулығын; 

 

Қаулылар мәжіліс хаттамасынан көшіріп алынды. Көшірме дұрыс. 

 

Хатшы                                                                           Г. Примқулова 

 

 

 


