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Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті 

2016-2017 оқу жылындағы 

№10 Оқу-әдістемелік Кеңес мәжілісінің 

ҚАУЛЫЛАРЫ   
 

 

Түркістан қаласы 24 мамыр  2017 ж.  

Сағат 15:00 

Ректорат  – Сенат залы  

Қатысқандар – 26 мүше, кафедра меңгерушілері 
  

Күн тәртібі: 

 

1. 2017-2018 оқу жылына университет мамандықтары бойынша жұмыс берушілер, 

студенттер және түлектер ұсыныстары негізінде Білім беру бағдарламаларына өзгертулер 

мен толықтырулар енгізу туралы (Факультет декандары). 

2. Барлық тәжірибе түрлерінің әдістемелік қамтылуы және қорытындылары (Жұмысқа 

орналастыру орталығының басшысы – С.М.Мухиддинова). 

3.Әр түрлі  мәселелер: 

3.1.ҚР Президентінің Болашаққа бағдар: «Рухани жаңғыру» бағдарламалық 

мақаласына сәйкес, Ахмет Ясауи атындағы ХҚТУ-нің президенті бекіткен іс-шаралары 

негізінде,  2017-2018 оқу жылынан университеттің оқу үдерісіне: 

3.1.1.«Қазақстанның қасиетті рухани құндылықтары» кешенді пән (арнайы курс) 

енгізуді ұсыну (Тарих кафедрасының профессоры – Мұхтар Қожа); 

3.1.2.«Ұлттық сананы қалыптастыру және руханилықты жаңашаландыру 

(модернизация)» арнайы курсын енгізуді ұсыну (Қоғамдық ғылымдар кафедрасының 

меңгерушісі – А.Ж.Малдыбек). 

3.2.Туризм мамандығы бойынша (1 курс І семестр) өтілетін «Туристік қызмет және 

сервис негіздері» пәнінің оқу бағдарламасына «Мүгедектігі бар туристерге қызмет 

көрсету» тақырыбын енгізу туралы (Менеджмент және туризм кафедрасының 

меңгерушісі – Н.О.Абишов). 

3.3.2016-2017 оқу жылының көктемгі академиялық кезеңінің Оқу курсын бағалау 

сауалнамасына білімгерлердің қатысуы туралы (ОҮҰБ әдіскері – Н.Салғараев). 

3.4.Жоғары білім реформасындағы ұлттық біліктілік шеңберінің рөлі атты 

Халықаралық семинар бойынша есебі (Әдістемелік бөлім әдіскері – Р.А.Абдурахманова). 

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

талқылап бекіту (Эксперттік комиссия төрайымы – Г.Г.Еркибаева, эксперттік комиссия 

мүшесі – У.Маханбетова). 

 

 Күн тәртібіндегі бірінші мәселе бойынша:  

Оқу-әдістемелік кеңес ҚАУЛЫ ЕТЕДІ: 

 

1.1.2017-2018 оқу жылына университет мамандықтары бойынша Негізгі оқу 

жоспарларына, Білім беру бағдарламаларына өзгертулер мен толықтырулар енгізу жаңа 

пәндердің Оқу-әдістемелік кешендері (ПОӘКш) талаптарға сай дайындалған жағдайда 

қарастырылсын (Жауапты: факультет декандары, кафедра меңгерушілері). 

1.2.Факультеттерде қазақ тілді топтарға пәндерді орыс тілінде жүргізуді енгізу процесі 

Заңды негіздері қарастырылсын (ОӘО басшысы – У.Б.Татыкаева, Факультет 

декандары). 

1.3.2017-2018 оқу жылына докторантура, магистратура және бакалавриат бағдарламалары 

бойынша қабылданатын білімгерлердің Негізгі оқу жоспарлары мен Білім беру 

бағдарламалары 10.06.2017 ж. дейін талқыланып, университет Сенатына ұсынылсын.  



 

 

1.4.2017 жылы қабылданатын білімгерлер үшін НОЖ-да өзгерістер мен толықтырулар 

жүргізілу барысында қосылған пәндерге берілген университет кодымен, пәнге немесе 

модульге қарастырылатын курстық жұмыстарды/жобаларды мамандықтар бойынша БББ-

на, оқу бағдарламасына және 1 жылдық ЖОЖ-ға енгізілсін (Жауапты: факультет 

декандары, кафедра меңгерушілері). 

1.5.Факультет, кафедраларда Білім бағытындағы мамандықтар деңгейінде Педагогтың 

кәсіби стандарты бойынша талдаулар жүргізіліп, 29.05.2017 ж. дейін ұсыныстар берілсін 

(Жауапты: факультет декандары, кафедра меңгерушілері). 

 

Күн тәртібіндегі екінші мәселе бойынша:  

Оқу-әдістемелік кеңес ҚАУЛЫ ЕТЕДІ: 

 

2.1.Әр оқу жылына бекітілген академиялық күнтізбеге сәйкес емтихан сессиясынан 

кейінгі мамыр-маусым айларындағы өндірістік іс-тәжірибелерін алыс облыстардан келген 

білім алушылар мен шетелдік білім алушылар үшін өз елдерінде өтуіне рұқсат етілсін 

және өндірістік іс-тәжірибе есептері келесі оқу жылының 10 қыркүйегіне дейін 

қабылдансын (Жұмысқа орналастыру орталығының басшысы – С.М.Мухиддинова, 

факультет декандары). 

2.2.1-курс магистранттарының зерттеу тәжірибесінің мерзімі шілде айына дейін 

жалғасып, зерттеу тәжірибе есептері келесі оқу жылының 10 қыркүйегіне дейін 

қабылдансын (Жұмысқа орналастыру орталығының басшысы – С.М.Мухиддинова, 

факультет декандары). 

2.3.Кәсіптік іс-тәжірибе бойынша қорытындысы 10 қыркүйекке дейін бағалар 

базасына қоюға және келесі оқу жылының І (қысқы) семестрінің емтихан сессиясы 

нәтижесімен бірге қосып есептеуге рұқсат етілсін (Жұмысқа орналастыру орталығының 

басшысы – С.М.Мухиддинова, факультет декандары). 

2.4.Әр оқу жылына бекітілген академиялық күнтізбеге сәйкес емтихан сессиясынан 

кейінгі мамыр-маусым айларындағы өндірістік іс-тәжірибелер бойынша Оқу-әдістемелік 

кеңес шешімдері университет Сенатына ұсынылсын.  

 

Күн тәртібіндегі әр түрлі мәселелер бойынша: 

Оқу-әдістемелік кеңес ҚАУЛЫ ЕТЕДІ: 

 

3.1.2017-2018 оқу жылынан университеттің оқу үдерісіне «Мәңгілік ел» пәні 

бағдарламасына «Қазақстанның қасиетті рухани құндылықтары» (3 сағат) және «Ұлттық 

сананы қалыптастыру және руханилықты жаңашаландыру» (3 сағат) модульдер енгізілсін 

(Әдістемелік бөлім, факультет декандары, кафедра меңгерушілері). 

 

3.2.Туризм мамандығы бойынша (1 курс І семестр) өтілетін «Туристік қызмет және 

сервис негіздері» пәнінің оқу бағдарламасына «Мүгедектігі бар туристерге қызмет 

көрсету» тақырыбын енгізу туралы кафедра, факультет деңгейінде талқыланып, шешім 

қабылдансын (Жауапты: факультет деканы, кафедра меңгерушісі). 

 

3.3.1.2016-2017 оқу жылының көктемгі академиялық кезеңінің Оқу курсын бағалау 

сауалнамасына білімгерлердің қатысуы туралы кезекті Декан сағатында талқылансын 

(ОҮҰБ әдіскері – Н.Салғараев). 

3.3.2.Сауалнамаға білімгерлердің қатысуын қамтамасыз ету мақсатында факультет 

тарапынан қолдау көрсетілсін (Жауапты: факультет декандары, топ эдвайзерлері). 

 

3.4.1.Жоғары білім реформасындағы ұлттық біліктілік шеңберінің рөлі атты 

Халықаралық семинар бойынша есебі ақпарат ретінде қабылдансын. 



 

 

3.4.2.Презентация материалдары факультеттерге таратылсын (Әдістемелік бөлім 

әдіскері – Р.А.Абдурахманова). 

 

4.5.1.Университет ОПҚ дайындаған оқу, оқу-әдістемелік құралдар мен нұсқаулары 

тізім бойынша бекітілсін (Әдістемелік бөлім басшысы – Г.Г.Еркибаева). 

ФИЛОЛОГИЯ 

1.«Ағылшын филологиясы» кафедрасының доцент м.а., ф.ғ.к. З.О.Сахитжанова, 

оқытушылары Г.Т.Макенова, М.А.Шеримбетова, А.А.Қонысова дайындаған «English 

syntax» атты оқу-әдістемелік құралын; 

2.«Ағылшын филологиясы» кафедрасының PhD доктор, аға оқытушы М.М.Акешова, 

оқытушы Н.М.Саримсакова, 6D010300-Педагогика және психология мамандығының 3 

курс докторанты Г.А.Ризаходжаева дайындаған «Creativity and critical thinking» атты 

оқу құралын; 

3.«Әлем тілдері» кафедрасының аға оқытушысы, ф.ғ.к. Ж.Б.Ошақбаева дайындаған 

«Вопросы теории литературы» атты оқу-әдістемелік құралын; 

ГУМАНИТАРЛЫҚ ҒЫЛЫМДАР 

4.«Педагогикалық ғылымдар» кафедрасының профессоры, п.ғ.к. Қ.Т.Атемова және 

докторант Ж.А.Мендикулова дайындаған «Ұлы ғұламалар мұраларындағы педагог 

маманның кәсіби тұлғасы туралы идеялары» атты оқу құралын;  

5.«Педагогикалық ғылымдар» кафедрасының профессоры, п.ғ.к. С.Н.Құрбанходжаев, 

магистр-оқытушы С.У.Паштанов дайындаған «Этнопедагогика» атты оқу құралын;  

6.«Педагогикалық ғылымдар» кафедрасының доценті, п.ғ.к. А.К.Рысбекова 

дайындаған «Жалпы педагогика» атты оқу құралын;  

7.«Дінтану» кафедрасының доценті, т.ғ.к. Д.Ө.Мұстапаева дайындаған «Ислам 

өнері» атты оқу құралын; 

8.«Білім технологиялары» кафедрасының профессор м.а., п.ғ.к. А.А.Жумадуллаева, 

доцент м.а., п.ғ.к М.Б.Жаздықбаева дайындаған «Жас физиологиясы және мектепке 

дейінгі гигиена» атты оқу құралын; 

9.«Тарих» кафедрасының доценті, т.ғ.к Э.Е.Альжанова дайындаған «Қазақстанның 

орта ғасыр тарихы» атты оқу-әдістемелік құралын; 

10.«Тарих» кафедрасының доцент м.а., т.ғ.к. М.М.Тастанбеков, доцент м.а., т.ғ.к. 

Л.С.Динашева дайындаған «Шетелдердің қазіргі заман тарихы» атты оқулығын; 

11.«Тарих» кафедрасының доцент м.а., т.ғ.к. А.Д.Сандыбаева дайындаған 

«Қазақтың дәстүрлі материалдық мәдениеті» атты оқу-әдістемелік құралын; 

12.«Дінтану» кафедрасының доценті, филос.ғ.к. Қ.Р.Қаратышқанова, филос.ғ.к. 

М.М.Мырзабеков дайындаған «Ортағасырлық мұсылман ғылымы – Каламның 

сипаттамасымен Матуриди ілімінің қалыптасу алғышарттары» атты оқу құралын; 

ӘЛЕУМЕТТІК ҒЫЛЫМДАР 

13.«Менеджмент және туризм» кафедрасының доцент м.а., э.ғ.к. 

Б.Ж.Альмухамбетова дайындаған «Дағдарыс-менеджменті» атты оқу құралын;  

14.«Қоғамдық ғылымдар» кафедрасының доценті, филос.ғ.к. Г.А.Шадинова 

дайындаған «Қазақ философиясының өзекті мәселелері» атты электрондық оқу 

құралын;  

15.«Қоғамдық ғылымдар» кафедрасының доценті, филос.ғ.к. Г.А.Шадинова 

дайындаған «Ислам философиясы» атты лекциялар жинағын;  

16.«Қоғамдық ғылымдар» кафедрасының доценті, филос.ғ.к. Г.А.Шадинова, 

Г.Б.Көлеген дайындаған «Бастапқы қазақ философиясының тарихы» атты оқу- 

әдістемелік құралын; 

17.«Қоғамдық ғылымдар» кафедрасының доценті, филос.ғ.к. Г.А.Шадинова, 

С.Ш.Юсупова дайындаған «Бaтыc жәнe Шығыc eлдepіндeгі әйeл тұлғacының 

кoмпapaтивиcтикacы» атты оқу- әдістемелік құралын; 



 

 

18.«Қоғамдық ғылымдар» кафедрасының доценттері, филос.ғ.к. А.Ж.Малдыбек және  

Г.Б.Дайрабаева дайындаған «Философия» атты электрондық оқу құралын;  

ШМИ 

19.«Акушерлік-гинекология» кафедрасының оқытушысы С.У.Мамырбекова 

дайындаған «Кесарево сечение в современном акушерстве» атты оқу құралын; 

20.«Жалпы дәрігерлік практика» кафедрасының доцент м.а., м.ғ.д. Ө.Ж.Жолдыбаев, 

оқытушы Г.Ө.Жолдыбаева дайындаған «Pnömonıler» атты түрік тілінде оқу құралын; 

21.«Жалпы дәрігерлік практика» кафедрасының профессоры,  м.ғ.д. А.Ш.Садыкова, 

оқытушы Г.С.Адырбекова дайындаған «Боль в груди» атты оқу құралын; 

22.«Жалпы дәрігерлік практика» кафедрасының профессоры,  м.ғ.д. А.Ш.Садыкова, 

оқытушы Г.С.Адырбекова дайындаған «Кеудедегі ауырсыну» атты оқу құралын; 

23.«Ішкі аурулар және жедел жәрдем» кафедрасының м.ғ.к. Қ.А.Сартаева 

дайындаған «Ішкі аурулардың синдромдық диагноздық алгоритміндегі 

электрокардиографиялық зерттелерінің маңызы» атты оқу-әдістемелік құралын; 

24.«Жалпы дәрігерлік практика» кафедрасының оқытушысы С.Б.Бегалиев 

дайындаған «Тыныс алу жүйесімен ауыратын науқастардың тексеру әдіс-тәсілдері» 

атты оқу-әдістемелік құралын; 

25.«Жалпы дәрігерлік практика» кафедрасының доценті, м.ғ.к. К.С.Казбекова, 

магистр Ш.С.Ерназарова, м.ғ.к. Е.А.Шуашева дайындаған «Электрокардиограммалық 

атлас» атты оқулығын; 

ЖАРАТЫЛЫСТАНУ 

26.«Экология және химия» кафедрасының доцент м.а., а-ш.ғ.к. М.Т.Ерденов, доцент 

м.а.,б.ғ.к.Қ.Т.Абдраимова дайындаған «Экология және топырақты қорғау» атты оқу-

әдістемелік құралын;  

27.«Математика» кафедрасының аға оқытушысы Ж.С.Еркишева, Г.О.Дүйсеева 

дайындаған «Аналитикалық геометрия» атты оқу құралын;  

28.«Математика» кафедрасының аға оқытушысы Е.Д.Тлеукеев дайындаған 

«Ықтималдылықтар теориясына арналған есептерді шешу» атты оқу құралын;  

29.«Экология және химия» кафедрасының доценті, х.ғ.к. Г.Т.Сарбаева, PhD доктор, 

аға оқытушыМ.Т.Сарбаева  дайындаған «Аналитикалық химия есептерін шығару» атты 

оқу құралын;  

30.«Физика» кафедрасының профессоры, ф.-м.ғ.д. Т.А.Турмамбеков, ф.-м.ғ.к. 

С.М.Бекбаев және А.Н.Құрмантаев, докторант Н.А.Шектибаев дайындаған «Атомдық 

және ядролық физика» атты оқу-әдістемелік құралын;  

31.«Физика» кафедрасының аға оқытушысы, х.ғ.к. М.Қ.Түйебаев дайындаған 

«Тұлғаның қалыптасуына өзін-өзі бағалаудың әсері» атты оқу құралын;  

32.«Физика» кафедрасының аға оқытушысы, х.ғ.к. М.Қ.Түйебаев, профессор, ф.-м.ғ.д. 

Т.А.Турмамбеков, ф.-м.ғ.к. П.А.Саидахметов дайындаған «Критериалды бағалауды 

физика сабағында қолдану тәсілдері» атты оқу құралын;  

33.«Математика» кафедрасының аға оқытушысы Б.Т.Сарсенов дайындаған 

«Векторлық алгебра және тензорлық анализ элементтері» атты оқу құралын;  

34.«Математика» кафедрасының доценті, ф.-м.ғ.к. М.А.Сұлтанов дайындаған «Math 

for economist» атты оқу құралын;  

35.«Экология және химия» кафедрасының ХҚТУ профессоры, техн.ғ.к. 

А.Т.Мейрбеков, аға оқытушы техн.ғ.к. Э.К.Ибрагимова дайындаған «Геоэкология» атты 

электронды оқулығын;  

36.«Математика» кафедрасының профессоры, ф.-м.ғ.д. К.Д.Көлекеев, К.Ж.Назарова 

дайындаған «Арнайы функциялар» атты оқу құралын;  

ИНЖЕНЕРИЯ 

37.«Компьютерлік ғылымдар» кафедрасының оқытушылары С.С.Мауленов, 

Ж.А.Аймешов дайындаған «Интернет технологиялары» атты оқу-әдістемелік құралын; 



 

 

38.«Компьютерлік ғылымдар» кафедрасының профессор м.а., п.ғ.к. Г.Ж.Ниязова, 

оқытушы Ж.Ғ.Нұртай дайындаған «Білімді бағалаудың тест технологиясы» атты оқу-

әдістемелік құралын; 

39.«Компьютерлік ғылымдар» кафедрасының оқытушылары Г.Д.Қошанова, 

Н.И.Байтерекова, Г.Ж.Ниязова дайындаған «Жаңа ақпараттық педагогикалық 

технологиялар» атты оқу-әдістемелік құралын; 

40.«Компьютерлік ғылымдар» кафедрасының аға оқытушысы А.А.Миндетбаева 

дайындаған «Информатиканы оқыту әдістемесі пәні бойынша зертханалық және 

практикалық тапсырмалар жинағы» атты оқу-әдістемелік құралын; 

41.«Электр инженериясы» кафедрасының оқытушысы Ж.У.Шерментаева 

дайындаған «Автоматтандырудың құралдары мен элементтері» атты электронды 

оқулығын; 

42.«Электр инженериясы» кафедрасының доценті Н.К.Орманов дайындаған 

«Leakage current in high-voltage equipment» атты оқу-әдістемелік құралын; 

МЕДИЦИНА 

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

доктор И.Б.Усембаева, магистр-оқытушылар А.С.Минтасова және М.С.Аймаханов 

дайындаған «Медициналық биофизика пәнінен медициналық техникаларға арналған 

зертханалық практикум» атты оқу-әдістемелік құралын; 

44.«Адам морфологиясы және физиологиясы» кафедрасының аға оқытушысы, б.ғ.к. 

З.А.Талханбаева дайындаған «Экологиялық генетика» пәнінен оқу-әдістемелік құралын; 

45.«Пропедевтика және ішкі аурулар» кафедрасының доценті, м.ғ.к. Л.Т.Алимбекова 

дайындаған «Ішкі аурулар пропедевтикасы» пәнінен электрондық оқу-әдістемелік 

құралын; 

46.«Адам патологиясы» кафедрасының доценті А.Н.Темірбеков, м.ғ.к. Н.К.Ходжаев 

және оқытушы М.Н.Таубекова дайындаған «Патологиялық физиология-1» атты оқу-

әдістемелік құралын; 

47.«Адам патологиясы» кафедрасының доценті А.Н.Темірбеков, м.ғ.к. Н.К.Ходжаев 

және оқытушы Г.Н.Тасқынова дайындаған «Асқорыту жүйесінің патофизиологиясы» 

атты оқу құралын; 

48.«Пропедевтика және ішкі аурулар» кафедрасының оқытушылары А.Р.Омарова, 

Г.Р.Дюсебаева дайындаған «Өкпе туберкулезі» атты оқу-әдістемелік құралын; 

49.«Жалпы хирургия» кафедрасының доценті, б.ғ.д. У.А.Жумабаев, оқытушылар 

Б.Т.Дуйсембаева және А.А.Орынбасарова дайындаған «Антибиотиктер» атты оқу-

әдістемелік құралын; 

50.«Жедел медициналық жәрдем» кафедрасының оқытушылары А.К.Бекарыстанова, 

М.Б.Ахатаева және К.Б.Бураева дайындаған «Жедел жәрдем көрсету» атты оқу-

әдістемелік құралын; 

51.«Жедел медициналық жәрдем» кафедрасының м.ғ.к. К.С.Бабаева және 

оқытушылар Ш.Б.Татыкаева, А.Б.Ибрагимова дайындаған «Аутоиммунные заболевания» 

атты оқу-әдістемелік құралын; 

52.«Жедел медициналық жәрдем» кафедрасының оқытушысы Н.Ж.Қарабаева 

дайындаған «Основы скорой помощи» атты оқу-әдістемелік құралын; 

53.«Арнайы клиникалық пәндер» кафедрасының ХҚТУ профессоры Қ.Бралов және 

оқытушылар З.А.Юсупбекова, М.С.Алмуханбетова, А.А.Абдугаппаров бірлесіп 

дайындаған «Бас сүйек нервтері» атты электрондық оқу құралын; 

54.«Зертханалық пәндер» кафедрасының аға оқытушысы Б.Ж.Шырынбекова, 

оқытушы А.Ж.Еримова дайындаған «Биохимия» атты оқу құралын; 

55.«Профилактикалық медицина» кафедрасының доценті, ХҚТУ профессоры 

С.А.Ерманова дайындаған «Жалпы гигиена» атты оқулығын; 



 

 

56.«Профилактикалық медицина» кафедрасының б.ғ.д. Қ.Қ.Байтұрсынов, 

А.К.Убайдуллаева, Ғ.Н.Асанова және А.А.Мустафаева дайындаған «Программдық 

бақылау сұрақтары» атты оқу құралын; 

57.«Профилактикалық медицина» кафедрасының б.ғ.д. Қ.Қ.Байтұрсынов, 

А.К.Убайдуллаева, Ғ.Н.Асанова және А.А.Мустафаева дайындаған «Вопросы 

программированного контроля по микробиологии» атты оқу құралын; 

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

Р.Г.Нуркасымова, оқытушылар М.Кувандыков, Н.Р.Сабитов, Г.Е.Сеитова және 

Ж.К.Букебаева дайындаған «Актуальные вопросы диагностики, лечения и профилактики 

псориаза: достижения, перспективы» атты оқу-әдістемелік құралын; 

59.«Педиатрия» кафедрасының аға оқытушысы Н.А.Усманов дайындаған «Сборник 

ситуационных задач по пропедевтике детских болезней» атты оқу-әдістемелік құралын; 

60.«Педиатрия» кафедрасының оқытушысы А.А.Туреханова дайындаған «Детская 

гастроентрология» атты оқу-әдістемелік құралын; 

ӨНЕР 

61.«Дене мәдениеті» кафедрасының аға оқытушысы Б.Р.Ахметов дайындаған 

«Саптық дайындықты оқытып үйрету әдістемесі» атты оқу құралын; 

62.«Дене мәдениеті» кафедрасының аға оқытушысы А.И.Исаев, доценті 

К.П.Нәдірқұлов дайындаған «Боксты әдістемесі» атты оқу құралын; 

63.«Дене мәдениеті» кафедрасының п.ғ.к. О.Дүйсенов дайындаған «Спорттық 

ойындар» атты оқу құралын; 

64.«Орындаушылық өнер» кафедрасының оқытушылары А.Ж.Тобагабылова, А.А.Якуб 

дайындаған «Музыкалық білім мамандығының студенттеріне ән айту дағдыларын 

қалыптастырудың тиімді жолдары» атты оқу-әдістемелік құралын; 

65.«Орындаушылық өнер» кафедрасының аға оқытушысы И.А.Сайманов дайындаған 

«Фольклорлық ансамбльдер мен оркестрге арналған партитуралар жинағы» атты оқу-

әдістемелік құралын; 

ДАЙЫНДЫҚ ФАКУЛЬТЕТІ 

66.«Қазақ, орыс тілдері» кафедрасының оқытушылары Қ.Әшірханова, 

Ж.Сүйінжанова, Г.Исатай  дайындаған «Қазақ тілі - А1» деңгейлі атты оқулығын; 

67.«Қазақ, орыс тілдері» кафедрасының оқытушылары Қ.Әшірханова, 

Ж.Сүйінжанова, Г.Исатай  дайындаған «Қазақ тілі - А2» деңгейлі атты оқулығын. 

 

 

 

Қаулылар мәжіліс хаттамасынан көшіріп алынды. Көшірме дұрыс. 

 

Хатшы                               Г.Примкулова   


