
 

 

Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті 

2017-2018 оқу жылындағы 

№2 Оқу-әдістемелік Кеңес мәжілісінің 

ҚАУЛЫЛАРЫ 
 

Түркістан қаласы             27 қыркүйек 2017 жыл 

 

Сағат 15:00 

Ректорат – Сенат залы  

Қатысқандар – 28 
 

Күн тәртібі: 
 

1. 2017-2018 оқу жылына Оқу-әдістемелік кеңес жаңа құрамын бекіту (ОӘК төрағасы – 

Н.Т.Ажиханов).  

2. Университеттің 2017-2018 оқу жылына арналған оқу, оқу-әдістемелік басылымдарының 

тақырыптық жоспарын бекіту  (Әдістемелік бөлім басшысы – Ж.И.Исаева). 

3. Стратегиялық жоспар аясында 2016-2017 оқу жылына факультетте оқу-әдістемелік 

жұмыстардың орындалуы және 2017-2018 оқу жылына арналған жоспары туралы 

(Жаратылыстану факультетінің кафедра меңгерушілері).  

4.Әр түрлі мәселелер:  

4.1. 2017-2018 оқу жылына Академиялық мәселелер жөнінде департаментінің Сапа 

бойынша мақсаттарын бекіту (Департамент директоры – Е.М.Тулегенов). 

4.2. 2017-2018 оқу жылында Медицина факультеті 5В130100-Жалпы медицина 

мамандығына басқа ЖОО-нан ауысып келген және академиялық демалыстан келген, 

қалпына келтірілген студенттер үшін МЖМББС-на сәйкес пән сағаттарының орындалуы 

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

4.3. Стоматология факультетінің «Терапиялық стоматология» және «Хирургиялық 

стоматология» кафедраларының атауларын өзгерту туралы (Факультеттің оқу ісі 

жөніндегі декан орынбасары – А.Уримбаева). 

4.4.  Университет мамандықтары үшін Кәсіптік практика Бағдарлама үлгісін бекітуге 

ұсыну туралы (Жұмысқа орналастыру орталығының басшысы – С.М.Мухиддинова). 

 

 

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

 

1.1. 2017-2018 оқу жылына Оқу-әдістемелік кеңес құрамы университет президентіне 

бекітуге ұсынылсын: 

 

№ Аты-жөні  Қызметі  

1 Ажиханов Нұрлан Тобаханұлы  Оқу-әдістемелік ісі жөніндегі вице-

президент   ОӘК төрағасы     

2 Төлегенов Еділ Мейірбекұлы Академиялық мәселелер жөніндегі 

департамент директоры 

3 Мырзахметов Мұрат Мекемтасұлы Академиялық мәселелер жөніндегі 

департамент директорының орынбасары 

4 Булент Шен  Академиялық мәселелер жөніндегі 

департамент директорының орынбасары 

5 Жумжаева Гулнар Құралбекқызы Оқу-әдістемелік орталық басшысы 

6 Исаева Жазира Исақызы Әдістемелік бөлім басшысы 

7 Дарибаев Жанәлі Еркінбекұлы Аккредитация, рейтинг және сапа 



 

 

басқармасының басшысы 

8 Бостанова Ардақ Мұратқызы Тіркеуші офис басшысы   

9 Тұртабаев Сәрсенбек Қойшыбайұлы Медицина факультетінің деканы 

10 Төлеп Әбдімұқан Сейілханұлы  Инженерия факультетінің деканы 

11 Абдикулова Зағипа Қырғызбайқызы Инженерия факультетінің ОӘК 

төрайымы 

12 Сариева Айнур Ануарқызы  Дипломнан кейінгі білім беру 

факультетінің деканы 

13 Сарсенбаева Ляззат Хайдаровна  Дипломнан кейінгі білім беру 

факультетінің ОӘК төрайымы 

14 Усембаева Индира Бахытовна Медицина факультетінің ОӘК 

төрайымы 

15 Мехмет Топлу  Әлеуметтік ғылымдар факультетінің 

деканы  

16 Маханбетова Ұлмекен Рахматұллақызы   Әлеуметтік ғылымдар факультетінің 

ОӘК төрайымы  

17 Айтбаева Нұрсәулет Қонарбайқызы Филология факультетінің деканы   

18 Қошанова Нағима Дәнебекқызы Филология факультетінің ОӘК 

төрайымы 

19 Абжалов Сұлтанмұрат Өтешұлы Гуманитарлық ғылымдар факультетінің 

деканы 

20 Керимбаева Ботакөз Талғатқызы Гуманитарлық ғылымдар факультетінің 

ОӘК төрайымы 

21 Маханбет Ержан Тайбағарұлы Өнер факультетінің деканы 

22 Жолдасова Бибикул Балқыбекқызы Өнер факультетінің ОӘК төрайымы 

23 Баканов Галитдин Баканұлы Жаратылыстану факультетінің деканы 

24 Ибрагимова Эльмира Қоңыратбайқызы Жаратылыстану факультетінің ОӘК 

төрайымы 

25 Ахмед Гүнгөр   Дайындық факультетінің деканы   

26 Алимбекова Лаззат Тасовна Дайындық факультетінің ОӘК 

төрайымы 

27 Юксел Түркөз Стоматология факультетінің деканы 

28 Берді Динара Қадырханқызы Стоматология факультетінің ОӘК 

төрайымы 

29 Құрбаниязов Абылғазы Көптілеуұлы Үздіксіз білім беру институты 

директоры 

30 Садуақас Жантілеу  Студенттік ректордың білім саласы 

бойынша проректоры 

31 Примкулова Гаухар Жанқұлқызы ОӘК хатшысы 

 

 

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

 

2.1.Университеттің 2017-2018 оқу жылына арналған оқу, оқу-әдістемелік 

басылымдарының тақырыптық жоспары бекітуге ұсынылсын (Жауапты – Әдістемелік 

бөлім басшысы – Ж.И.Исаева).   
2.2.Университеттің 2014-2018 оқу жылдарына арналған оқу, оқу-әдістемелік 

басылымдарының тақырыптық жоспары бойынша стратегиялық жоспарды орындау 

басшылыққа алынсын (Жауапты -  факультет декандары, кафедра меңгерушілері).  

. 



 

 

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

 

3.1.Жаратылыстану факультеті кафедраларының Стратегиялық жоспар аясында 2016-2017 

оқу жылына оқу-әдістемелік жұмыстарының орындалуы мәлімет ретінде қабылдансын. 

3.2.Факультеттерде Стратегиялық жоспар аясында 2017-2018 оқу жылында оқу-

әдістемелік жұмыстардың орындалу есебінде нақты қорытындылары мен талдаулар, өсу 

немесе төмендеу динамикасы мен себептері ескерілсін (Жауапты -  факультет 

декандары, кафедра меңгерушілері). 

 

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

 

4.1. 2017-2018 оқу жылындағы Академиялық мәселелер жөніндегі департаментінің Сапа 

бойынша мақсаттары бекітілсін (Жауапты - Академиялық мәселелер жөніндегі 

департамент директоры  – Е.М.Тулегенов).  

 

4.2.1.2017-2018 оқу жылында 5В130100-Жалпы медицина мамандығына басқа ЖОО-нан 

ауысып келген және академиялық демалыстан келген, қалпына келтірілген студенттер 

үшін МЖМББС-на сәйкес пән сағаттарының (кредит) айырмашылығы туралы мәселесі 

факультет декандары тарапынан талқылауға салынсын (Жауапты - факультет 

декандары). 

4.2.2.5В130100-Жалпы медицина, 5В130200-Стоматология мамандықтары бойынша ҚР 

МЖМБС 3.07.475-2006 стандартындағы Жалпы білім беру, Кәсіптендіру пәндерінің 

міндетті компоненттері, практикалар типтік оқу бағдарламаларының мазмұнына сәйкес 

2017-2018 оқу жылында университеттің аталған мамандығына басқа ЖОО-нан ауысып 

келген және академиялық демалыстан келген, қалпына келтірілген студенттер үшін пән 

кредиті айырмашылығы орындалуы және емтихан бағалары есепке алынсын (Жауапты: 

Медицина факультетінің деканы - С.Қ.Тұртабаев, Стоматология факультетінің деканы 

- Юксел Түркөз).   

 

4.3.«Стоматология» факультетіне қарасты «Терапиялық стоматология», «Хирургиялық 

стоматология» кафедралары мамандық ерекшелігіне сәйкес «Терапиялық және 

ортопедиялық стоматология» кафедрасы және «Хирургиялық және балалар жасындағы 

стоматология» кафедрасы деп өзгертілісін, Сенатқа бекітуге ұсынылсын. 

 

4.4.Университет мамандықтары үшін Кәсіптік практика Бағдарлама үлгісі университет 

Сенатына бекітуге ұсынылсын. 

 

 

Қаулылар мәжіліс хаттамасынан көшіріп алынды. Көшірме дұрыс. 

 

Хатшы                                                                           Г. Примқулова 

 

 

 


