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Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті 

2016-2017 оқу жылындағы 

№6 Оқу-әдістемелік Кеңес мәжілісінің 

ҚАУЛЫЛАРЫ 
 

Түркістан қаласы 17 қантар 2017 ж.  

Сағат 15:00 

Ректорат  – Сенат залы  

Қатысқандар – 26 мүше, кафедра меңгерушілері 
  

Күн тәртібі: 

 

1. Жоғары оқу орындарында ОПҚ жүктемесін атқаратын негізгі қызметтері бойынша 

бөлу жүйесін енгізу туралы (ОӘО басшысы – У.Б.Татыкаева).  

2. Әр түрлі  мәселелер: 

2.1.2016, 2017, 2018 жылдары ұлттық және халықаралық аккредиттеуден өткізуге 

ұсынылатын білім беру бағдарламалары (Аккредитация, рейтинг және сапа 

басқармасының басшысы - Ж.Е.Дарибаев). 

2.2.Білім алушылардың құзыреттерді меңгеру деңгейін бағалау механизмін ұсыну 

туралы (Жұмыс тобының жетекшісі – Е.М.Төлегенов). 

2.3.Қ.А.Ясауи атындағы ХҚТУ-де түрік тілін оқыту барысында оқу әдебиеттерін 

қолдану бойынша (Факультет Кеңесі ұсыныстарымен). (Филология факультетінің деканы 

– Н.Қ.Айтбаева, Дайындық факультетінің деканы - Ахмед Гүнгөр). 

2.4.2016-2017 оқу жылына оқу, оқу-әдістемелік құралдарды дайындау Ережесіне 

өзгерістер енгізу туралы (Әдістемелік бөлім басшысы – Г.Г.Еркибаева). 

2.5.Университетте дәрісханалық оқу жұмыстары бойынша әдістемелік 

нұсқаулықтардың құрылымына өзгерістер енгізу туралы (Әдістемелік бөлім басшысы – 

Еркибаева Г.Г.). 

2.6.Университетте студенттердің сабаққа қатысуын және үлгерімін қадағалау, СӨЖ, 

ОБСӨЖ тіркеу журналдары орнына Медицина факультетінің Кешенді оқу журналын 

қолданысқа ұсыну (Медицина факультетінің деканы – М.С.Жүнісов).  

2.7.Университеттің Ғылыми кітапхана қорында негізгі пәндер аясында анықталған аз 

даналы оқулықтардың электронды (сандық) Нұсқасын дайындаудың Ережесін ұсыну 

(Ғылыми кітапхана директоры – М.А.Абсеметова).  

2.8.Педагогтың Кәсіби стандартын түсіндіру туралы (Педагогикалық ғылымдар 

кафедрасының меңгерушісі – А.Қ.Рысбекова). 

2.9.Факультеттерде кафедралар бойынша өзара сабақтарды ұйымдастыру, өткізу 

сапасын талдау және нәтижелерін көрсету туралы (Филология және Әлеуметтік 

ғылымдар факультеттерінің Оқу-әдістемелік Кеңес төрағалары). 

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

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

мүшесі – У.Маханбетова).   

ФИЛОЛОГИЯ 

1.«Әлем тілдері» кафедрасының п.ғ.к, профессор м.а.С.Ж.Чаканова дайындаған 

«Методика преподавания русского языка ІІ» атты оқу-әдістемелік құралын. 

 

Күн тәртібіндегі бірінші мәселе бойынша:  

Оқу-әдістемелік кеңес ҚАУЛЫ ЕТЕДІ: 

 

1.1. ОПҚ жүктемесін негізгі қызметтері бойынша бөлу жүйесін енгізу үшін факультет 

деңгейінде талқыланып, ұсыныстар жасалсын (Жауапты - кафедра меңгерушілері, 

факультет декандары). 



 

 

1.2. Нақты шешімдер Оқу-әдістемелік кеңестің кезекті мәжілісіне қабылдауға 

ұсынылсын (Жауапты - факультет декандары). 

 

Күн тәртібіндегі әр түрлі мәселелер бойынша: 

Оқу-әдістемелік кеңес ҚАУЛЫ ЕТЕДІ: 

 

2.1.1. 2016, 2017, 2018 жылдары ұлттық және халықаралық аккредиттеуден өткізуге 

ұсынылатын білім беру бағдарламалары, мамандықтар мен өту кезеңі тізімі бекітілсін 

(Жауапты -  Ж.Е.Дарибаев). 

2.1.2. Аккредиттеуден өткізуге ұсынылатын білім беру бағдарламалары, мамандықтар 

мен өту кезеңі тізімі негізінде Келісім-шарт жасалсын (Жауапты - Ж.Е.Дарибаев). 

2.2.1. Білім алушылардың құзыреттерді меңгеру деңгейін бағалау механизмін ұсыну 

үшін жаңа жұмыс тобы құрылсын: 

1.Жұмыс топ жетекшісі: А.С.Бабаева  

Топ құрамы: 

2.А.М.Бостанова 

3.Г.О.Нұсқабаева 

4.Л.Т.Алимбекова 

5. Е.М.Төлегенов 

2.2.2. Оқу-әдістемелік кеңестің кезекті мәжілісіне жұмыс тобының құзыреттерді 

бағалау механизмі жобасы ұсынылсын (Жауапты -  Жұмыс топ жетекшісі). 

2.3.1. Қ.А.Ясауи атындағы ХҚТУ-де түрік тілін оқыту оқу әдебиеттері сәйкестігі және 

қолдану бойынша Филология және Дайындық факультеттері деңгейінде хаттамаға 

енгізіліп, Оқу-әдістемелік кеңестің кезекті мәжілісіне мәлімет дайындалсын (Жауапты - 

Н.Қ.Айтбаева, Ахмед Гүнгөр). 

2.4.1. 2016-2017 оқу жылына оқу, оқу-әдістемелік құралдарды дайындау Ережесіне 

өзгерістер енгізілсін:  

1.Оқулық - 12 б.т.кем емес (2 ғылым докторының сын-пікірлері: сыртқы және ішкі); 

2.Оқу құралы - 6 б.т.кем емес (2 ғылым докторының сын-пікірлері: сыртқы және 

ішкі); 

3.Оқу-әдістемелік құрал - 5 б.т.кем емес (2 ғылыми дәрежелі ОПҚ–ның сын-пікірлері: 

сыртқы және ішкі). 

2.4.2. 2016-2017 оқу жылына оқу, оқу-әдістемелік құралдарды дайындау Ережесі 

Сенатқа бекітуге ұсынылсын. 

2.5.1. 2017-2018 оқу жылына университетте дәрісханалық оқу жұмыстары бойынша 

әдістемелік нұсқаулықтардың құрылымына өзгерістер енгізу үшін факультет деңгейінде 

талқыланып, ұсыныстар берілсін (Жауапты - кафедра меңгерушілері, факультет 

декандары). 

2.5.2. Оқу-әдістемелік кеңестің кезекті мәжілісінде факультет декандары ұсыныстары 

тыңдалсын (Жауапты -  факультет декандары). 

2.6.1. 2017-2018 оқу жылына университетте студенттердің сабаққа қатысуын және 

үлгерімін қадағалау үшін кешенді Оқу журнал формуляры бекітілсін, қолданысқа 

енгізілсін (Жауапты - факультет декандары).  

2.6.2. 2017-2018 оқу жылына университетте студенттердің сабаққа қатысуын және 

үлгерімін қадағалау кешенді Оқу журналын баспаханадан шығаруға ұсыныс берілсін 

(Жауапты - факультет декандары). 

2.7.1. Университет ғылыми кітапханасының электронды (сандық) репозиторийін 

жасау үшін,  келісім-шарт негізінде, ОПҚ еңбектерінің электронды және қағаз нұсқалары, 

кітапханаға өткізілсін (Жауапты - М.А.Абсеметова).   

2.7.2. Қ.А.Ясауи атындағы ХҚТУ-нің Ғылыми кітапханасында институционалдық 

(сандық) репозиторий құру  Ережесі университет Сенатына ұсынылсын. 

2.8.1. Педагогтың Кәсіби стандарт негізін түсіндіру жұмыстары және сауалнама 



 

 

жүргізу үшін барлық факультеттерге таратылсын (Жауапты - А.Қ.Рысбекова, факультет 

декандары, кафедра меңгерушілері).  

2.8.2. Кәсіби стандарт аясында сауалнама процесіне факультеттерден қатысушылар 

саны қамтылсын, сауалнама жүргізілсін (Жауапты - А.Қ.Рысбекова, факультет 

декандары, кафедра меңгерушілері). 

2.9. Факультеттерде кафедралар бойынша өзара сабақтарды ұйымдастыру, өткізу 

сапасын талдау және нәтижелерін көрсету туралы ұсыныстар Оқу-әдістемелік кеңестің 

20.01.2017ж. кезектен тыс мәжілісіне ауыстырылсын (Жауапты - Факультеттер Оқу-

әдістемелік Кеңес төрағалары). 

2.10.1.  Университет ОПҚ қантар айының ОӘК мәжілісіне бекітуге дайындаған оқу, 

оқу-әдістемелік құралдар мен нұсқаулары Оқу-әдістемелік кеңестің кезекті мәжілісіне 

қалдырылсын (Жауапты - Эксперттік комиссия төрайымы – Г.Г.Еркибаева, эксперттік 

комиссия мүшесі – У.Маханбетова). 

2.10.2. ОПҚ дайындаған оқу, оқу-әдістемелік құралдар мен нұсқаулар Эксперттік 

комиссия сараптауына Оқу-әдістемелік Кеңес мәжілісіне дейін екі апта бұрын 

тапсырылсын (Жауапты - Эксперттік комиссия төрайымы – Г.Г.Еркибаева). 

2.10.3. Оқу-әдістемелік кеңес мәжілістері әр айдың үшінші аптасы сәрсенбі күні сағат 

15.00-ге жоспарлансын. Факультет декандары, декан орынбасарлары, кафедра 

меңгерушілеріне сабақ кестесі осыған сәйкес жасалсын. 

 

 

Қаулылар мәжіліс хаттамасынан көшіріп алынды. Көшірме дұрыс. 

 

Хатшы Г.Примкулова 
 

 


