
 

 

 

Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті 

2017-2018 оқу жылындағы 

№6 Оқу-әдістемелік Кеңес мәжілісінің 

ҚАУЛЫЛАРЫ 

 

 

Түркістан қаласы                 24 қантар 2018 жыл 

 

Сағат 15:00 

Ректорат – Сенат залы  

Қатысқандар – 25 

 

Күн тәртібі: 

 

1. Педагогикалық шеберлік мектебінің атқарған жұмыстарының есебі (Педагогикалық 

шеберлік мектебінің меңгерушісі – Г.Г.Еркибаева). 

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

факультетінің деканы – Ә.С.Төлеп, Өнер факультетінің деканы – Е.Т.Маханбет). 

3. Әр түрлі мәселелер:  

3.1. 2018-2019 оқу жылында жаңа мамандықтарды ашуға дайындық жұмыстары туралы 

(Факультет декандары). 

3.2. Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-де (18-19 қаңтар 2018 жыл) өткен "Қоғамдық сананы 

жаңғыртудағы жоғары оқу орнының рөлі: Университет 4.0 моделіне көшу" атты 48-ші 

Халықаралық ғылыми-әдістемелік конференция туралы мәлімет (Инженерия 

факультетінің деканы – Ә.С.Төлеп). 

3.3. Университет ОПҚ-ның «Академиялық адалдық» көрсеткішін (рейтингі) анықтауға 

бағытталған Сауалнама сұрақтарының жобасы (Жұмысқа орналастыру орталығының 

басшысы – С.М.Мухиддинова). 

3.4. 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 жылында Педагогикалық шеберлік мектебінің атқарған жұмыстарының 

есебі қанағаттанарлық деп қабылдансын (Жауапты - Педагогикалық шеберлік мектебінің 

меңгерушісі – Г.Г.Еркибаева). 

1.2. Педагогикалық шеберлік мектебінің атқарған жұмыстарының есебі мәліметтері 

назарға алынсын (Жауапты - Педагогикалық шеберлік мектебінің меңгерушісі – 

Г.Г.Еркибаева). 

  

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

 

2.1. Инженерия және Өнер факультеттері бойынша Стратегиялық жоспар аясында 2016-

2017 оқу жылына оқу-әдістемелік жұмыстарының орындалу есебі қанағаттанарлық деп 

қабылдансын (Жауапты -  факультет декандары). 

2.2. Факультеттердің Стратегиялық мақсат бойынша орындалмаған индикаторлардың 

себептері нақтыланып талдау жасалсын, 2017-2018 оқу жылына өсу динамикасы және 

«қауіпті» тұстары ескерілсін (Жауапты -  факультет декандары, кафедра меңгерушілері). 



 

 

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

 

3.1.1. 2018-2019 оқу жылында жаңа мамандықтарды ашуға дайындық жұмыстары 

толықтырылсын, қажетті мәліметтер мен ресурстар тартылсын (Жауапты - Факультет 

декандары). 

3.1.2. Факультет декандарының 2018-2019 оқу жылында жаңа мамандықтарды ашуға 

дайындық жұмыстарының мәліметтері назарға алынсын (Жауапты - Факультет 

декандары). 

 

3.2. Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-де (18-19 қаңтар 2018 жыл) өткен "Қоғамдық сананы 

жаңғыртудағы жоғары оқу орнының рөлі: Университет 4.0 моделіне көшу" атты 48-ші 

Халықаралық ғылыми-әдістемелік конференция мәліметтері назарға алынсын, 

университет оқу процесінде ұтымды жақтары туралы факультеттерде талдау жасалынсын 

(Жауапты - факультет декандары). 
 

3.3. Университет ОПҚ-ның «Академиялық адалдық» көрсеткішін (рейтингі) анықтауға 

бағытталған Сауалнама сұрақтарының жобасы бекітілсін, сауалнама жүргізуге 

қолданылсын (Жауапты - Жұмысқа орналастыру орталығының басшысы 

С.М.Мухиддинова). 

 

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

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

ШМИ 

1.«Акушерлік-гинекология» кафедрасының м.ғ.к., доцент Л.М.Бегімбекова, оқытушы 

М.А.Байбосын дайындаған «Жанұяны жоспарлау мен контрацепция: жаңа Халықаралық 

мәліметтер және кеңес берудегі заманауи бағыттар» атты оқу құралын; 

2.«Акушерлік-гинекология» кафедрасының оқытушылары М.А.Жапар және 

И.С.Саркулова дайындаған «Кольпоскопия» атты оқу-әдістемелік құралын; 

ӨНЕР ФАКУЛЬТЕТІ 

3.«Бейнелеу өнері» кафедрасының п.ғ.к., доцент м.а. Е.Ауелбеков, аға оқытушы 

А.Сәдібек, оқытушы С.Мурзахметова дайындаған «Тігін технологиясы» атты оқу-

әдістемелік құралын; 

4.«Дене мәдениеті» кафедрасының доценті, п.ғ.к. Ж.А.Қасымбеков дайындаған 

«Физическая культура: основы занятий дзюдо» атты оқу құралын; 

ӘЛЕУМЕТТІК ҒЫЛЫМДАР ФАКУЛЬТЕТІ 

5.«Қоғамдық ғылымдар және журналистика» кафедрасының профессоры, с.ғ.д. 

О.Нұсқабаев және Г.Нұсқабаева дайындаған «Білім беру әлеуметтендіру құралы» атты 

көмекші оқу құралын; 

6.«Қоғамдық ғылымдар және журналистика» кафедрасының филос.ғ.к., доцент 

А.Ж.Малдыбек, филос.ғ.к., доцент Г.Б.Дайрабаева дайындаған «Философия» атты 

электрондық оқу-құралын;  

7.«Қоғамдық ғылымдар және журналистика» кафедрасының магистр-оқытушысы 

Ғ.Тәжібаев дайындаған «RADYO VE TELEVİZYON YAYINCILIĞINDA YENİDEN 

YAPILANMA VE ORTAYA ÇIKAN SORUNLAR» оқу-әдістемелік құралын;  

8.«Қоғамдық ғылымдар және журналистика» кафедрасының магистр-оқытушысы 

Ғ.Тәжібаев дайындаған «VIDEOKAMERA KURULUMU VE  ÇEKİM TEKNİKLERİ» оқу-

әдістемелік құралын;  

ИНЖЕНЕРИЯ ФАКУЛЬТЕТІ 

9.«Электр инженериясы» кафедрасының профессоры, техн.ғ.д. Т.Қойшиев, оқытушы 

О.Мейрбекова дайындаған «Қайта жаңғыртылатын энергия көздері» атты оқу құралын; 



 

 

10.«Электр инженериясы» кафедрасының аға оқытушы Ғ.Ә.Шукенова дайындаған 

«Электр тізбектері 2» атты оқу құралын; 

11.«Компьютерлік инженерия» кафедрасының доценті Т.Қ.Қойшиева дайындаған 

«Многомашинные системы» атты оқу құралын; 

ЖАРАТЫЛЫСТАНУ ФАКУЛЬТЕТІ 

12.«Биология» кафедрасының доценті, а.-ш.ғ.к. Р.А.Дайрабаев дайындаған «Өсімдіктер 

және жануарлар экологиясы» атты оқу-әдістемелік құралын; 

13.«Биология» кафедрасының доцент м.а., техн.ғ.к. Ғ.И.Исаев дайындаған «Биологияны 

оқыту әдістемесі» атты оқу құралын; 

14.«Математика» кафедрасының доценті, техн.ғ.к. Ә.Ж.Әсібеков, доцент м.а., техн.ғ.к. 

М.Д.Қошанова дайындаған «Математикалық талдау» атты оқу құралын; 

15.«Физика» кафедрасының оқытушысы М..О.Беркинбаев, доцент м.а., п.ғ.к. 

Ә.Х.Сарыбаева, профессор ф.-м.ғ.к. Т.А.Тұрмамбеков дайындаған «Атомдық физика 

курсынан зертханалық жұмыстар» атты оқу құралын; 

ГУМАНИТАРЛЫҚ ҒЫЛЫМДАР ФАКУЛЬТЕТІ 

16.«Білім технологиялары» кафедрасының доценті, п.ғ.к. М.Б.Жаздықбаева дайындаған 

«Мектеп жасына дейінгі балалардың тілін дамыту әдістемесі» атты оқу құралын; 

17.«Білім технологиялары» кафедрасының доценті, п.ғ.к. М.Б.Жаздықбаева дайындаған 

«Балаларға базарлық» атты электрондық оқу құралын; 

СТОМАТОЛОГИЯ ФАКУЛЬТЕТІ 

18.«Хирургиялық және балалар жасындағы стоматология» кафедрасының м.ғ.к., аға 

оқытушысы Ф.Т.Темуров дайындаған «Влиняние вредных веществ на организм 

работников  стоматологических учреждений» атты оқулығын; 

19.«Хирургиялық және балалар жасындағы стоматология» кафедрасының м.ғ.к., аға 

оқытушысы Ф.Т.Темуров дайындаған «4 курс қазақ топтарына арналған дәрістік 

жинақтық» атты электронды оқулығын; 

МЕДИЦИНА ФАКУЛЬТЕТІ 

20.«Арнайы клиникалық пәндер» кафедрасының оқытушысы А.А.Анарбаева дайындаған 

«Амбулаторлық деңгейде неврологиялық науқастарды диспансерлеу» атты оқу құралын;  

21.«Арнайы клиникалық пәндер» кафедрасының оқытушысы Г.С.Баймаханова 

дайындаған «Диспансеризация неврологических больных на амбулаторном уровне» атты 

оқу құралын; 

22.«Арнайы клиникалық пәндер» кафедрасының оқытушылары М.А.Бекназар, 

А.А.Смаилова дайындаған «Клиникалық психиатрия. 2-бөлім» атты оқу құралын; 

23.«Арнайы клиникалық пәндер» кафедрасының оқытушылары А.А.Смаилова, 

М.А.Бекназар дайындаған «Клиническая психиатрия» атты оқу құралын; 

24.«Арнайы клиникалық пәндер» кафедрасының оқытушылары А.А.Смаилова, 

М.А.Бекназар дайындаған «Клиникалық психиатрия. 1-бөлім» атты оқу құралын; 

25.«Жедел медициналық жәрдем» кафедрасының доцент м.а., м.ғ.к. К.С.Бабаева, 

А.Б.Ибрагимова дайындаған «Жалпы иммунологияның клиникалық иммунология курсы» 

атты оқу-әдістемелік құралын; 

26.«Хирургиялық аурулар» кафедрасының м.ғ.к. М.Е.Сейсенбаева, С.Д.Нұржауов 

дайындаған «Офтальмологиядағы тәжірибелік дағдылар» атты оқу құралын; 

27.«Хирургиялық аурулар» кафедрасының м.ғ.к. М.Е.Сейсенбаева, В.Р.Таиров, 

Ж.М.Аширбаева, А.Е.Дуйсенов, С.Д.Нұржауов дайындаған «Хирургиядағы тәжірибелік 

дағдылар» атты оқу құралын;   

28.«Адам морфологиясы және физиологиясы» кафедрасының профессоры, м.ғ.д. 

С.Н.Жұмашов дайындаған «Private histology» атты оқу құралын;. 

29.«Жедел медициналық жәрдем» кафедрасының оқытушысы Ш.А.Кадирова дайындаған 

«Жүpeк қaн тaмыp жүйeci бoйыншa жeдeл мeдицинaлық жәpдeм» атты оқу құралын; 



 

 

30.«Жедел медициналық жәрдем» кафедрасының оқытушылары Н.Ж.Қарабаева, 

Ш.Б.Татыкаева дайындаған «Жедел және шұғыл медициналық жәрдем 1-бөлім» атты оқу 

құралын; 

 

 

Қаулылар мәжіліс хаттамасынан көшіріп алынды. Көшірме дұрыс. 

 

Хатшы                                                                           Г. Примкулова 

 


