
 

 

Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті 

2017-2018 оқу жылындағы 

№7 Оқу-әдістемелік Кеңес мәжілісінің 

 

ҚАУЛЫЛАРЫ 

 

 

Түркістан қаласы                 13 ақпан 2018 жыл 

Сағат 15:00 

Мәдениет сарайы – Кіші залы  

Қатысқандар – 27 

 

Күн тәртібі: 

 

1. Білім алушылардың құзыреттерді меңгеру деңгейін бағалау механизмінің 

факультеттерде жүзеге асырылу жағдайы туралы (Факультет ОӘК төрағалары мен 

төрайымдары). 

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

ғылымдар факультетінің деканы). 

3. 2018-2019 оқу жылында мамандықтар бойынша көптілді білім беру жүйесімен 

оқытылатын пәндер тізімін бекіту (Факультет декандары). 

4. Әр түрлі мәселелер:  

4.1. «Заманауи педагогикалық технологиялар: Жоғары оқу орындарының педагогикалық 

мамандықтары оқытушыларының біліктілігін арттыру» Бағдарламасы («Педагогикалық 

шеберлік» мектебінің меңгерушісі – Г.Г.Еркибаева).  

4.2. Университетте «Әділдік» студенттердің қоғамдық ұйым жұмысы туралы (Қоғам 

төрайымы Журналистика мамандығының 2-курс студенті - Ү.Тұрсынхан) . 

4.3. Түркия Республикасының университеттеріне іс-сапар туралы (Аккредитация, рейтинг 

және сапа басқармасының басшысы – Ж.Е.Дарибаев, Академиялық мәселелер жөніндегі 

департамент директоры – Е.М.Тулегенов). 

4.4. Университет факультеттерінде мамандықтар бойынша пән кешендерімен қамтамасыз 

етілу жағдайын тексеру нәтижелері (Әдістемелік бөлім басшысы - Ж.И.Исаева). 

4.5. 2018-2019 оқу жылында мамандықтардың Негізгі оқу жоспарына өзгерістер енгізу 

туралы (Академиялық мәселелер жөніндегі департамент директоры – Е.М.Тулегенов). 

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 жылында мамандықтар бойынша білім алушылардың құзыреттерді 

меңгеру деңгейін бағалау механизмінің факультеттерде жүзеге асырылу жағдайы туралы 

мәліметтер назарға алынсын (Жауапты - Факультет ОӘК төрағалары, төрайымдары). 

 

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

 

2.1. Әлеуметтік ғылымдар факультететінің Стратегиялық жоспар аясында 2016-2017 оқу 

жылына оқу-әдістемелік жұмыстарының орындалу есебі қанағаттанарлық деп 

қабылдансын (Жауапты -  факультет деканы). 



 

 

2.2. Факультеттің Стратегиялық жоспар бойынша орындалған индикаторлардың жоғары 

көрсеткіштері назарға алынсын, өсу динамикасы ескерілсін (Жауапты -  факультет 

деканы, кафедра меңгерушілері). 

 

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

 

3.1.1. 2018-2019 оқу жылында университет мамандықтары бойынша көптілді білім беру 

жүйесімен оқытылатын пәндер тізімі бекітілсін (Жауапты – Факультет декандары). 

 

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

 

4.1. «Заманауи педагогикалық технологиялар: Жоғары оқу орындарының педагогикалық 

мамандықтары оқытушыларының біліктілігін арттыру» Бағдарламасы бекітілсін, оқу 

процесінде қолданысқа енгізілсін. Университет Сенаты күн тәртібіне бекітуге ұсынылсын 

(Жауапты - «Педагогикалық шеберлік» мектебінің меңгерушісі Г.Г.Еркибаева).  

 

4.2. «Әділдік» студенттердің қоғамдық ұйымының университетте оқу, ғылым, тәрбие 

бағыттары бойынша жұмыстарын жандандыру іс-шараларына факультеттер тарапынан 

қолдау көрсетілсін ( Жауапты – Факультет декандары, топ эдвайзерлері). 
 

4.3. Университет қызметкерлерінің Түркия Республикасының ЖОО-на іс-сапары туралы 

мәліметтер назарға алынсын (Жауапты - Аккредитация, рейтинг және сапа 

басқармасының басшысы Ж.Е.Дарибаев, Академиялық мәселелер жөніндегі департамент 

директоры Е.М.Тулегенов). 

 

4.4.1. Университетте мамандықтар бойынша пән кешендерімен қамтамасыз етілу 

жағдайын тексеру нәтижелері бойынша мәлімет назарға алынсын (Жауапты - 

Әдістемелік бөлім басшысы Ж.И.Исаева). 

4.4.2. 20.11-01.12.2018ж. аралығында құрылған Комиссия қорытындысы негізінде, 

университет мамандықтары бойынша оқу-әдістемелік кешендермен толық қамтамасыз 

етілмеген және уақытылы Google дискіге мәліметтер енгізілмеген үшін жауапты 

тұлғаларға шара қолдану туралы шешім шығару Комиссия төрайымы Ж.И.Исаеваға 

жүктелсін. 

 

4.5.1. 2018-2019 оқу жылында университет мамандықтарының барлық білім 

бағдарламалары бойынша Негізгі оқу жоспарына өзгерістер енгізілсін, Сенат күн тәртібіне 

бекітуге ұсынылсын (Жауапты - Академиялық мәселелер жөніндегі департамент 

директоры Е.М.Тулегенов). 

4.5.2. ОЖСБ (ВОУД) пәндеріндегі біршама өзгерістерге байланысты 2017 жылы 

қабылданған білімгерлердің Негізгі оқу жоспарларына кафедралар мен факультеттерден 

берілген ұсыныстарына сай төмендегідей толықтырулар ендірілсін: 

 

қ/с Мамандықтың 

шифры мен 

атауы 

ҮОЖ-дағы ОЖСБ 

(ВОУД) пәні 

2017ж. НОЖ-дағы 

пән 

Ескерту 

1 5В060200- 

Информатика 

Алгоритмдер және 

деректер құрылымы 

(3кр.) 

Алгоритмдер және 

деректер құрылымы 

(2 кр.) 

Кредитін 2 ден 3 

кредитке 

көтерілді, 

орындарымен 

ауыстыру 
Схемотехника 

негіздері (3 кр.) 



 

 

2 5В071800 – 

Электр 

энергетикасы 

Өндірістік 

электроника  (2 кр.)                   

Электроника ІІ (3 

кр.)  

Кредиті кем 

болсада пәнімен 

ауыстыру 

3 5В060800- 

Экология 

Топырақтану (4 кр.) Топырақтану (3 кр.) Кредитін 3 ден 4 

кредитке 

көтерілді, 

орындарымен 

ауыстыру 

Экологиялық 

биогеография (4 кр.) 

Жаратылыстанудың 

экологиялық аспектісі 

(2 кр.) 

Жаратылыстану 

ғылымының  

экологиялық 

аспектілері (3 кр) 

4 5В060700- 

Биология 

Зоология (3 кр) Омыртқасыздар   

зоологиясы  (3 кр) 

Зоология І (3 кр) 

Омыртқалылар   

зоологиясы (3 кр) 

Зоология ІІ (3 кр) 

Ботаника (4 кр.) Төменгі сатыдағы 

өсімдіктер 

систематикасы (3 кр) 

Ботаника І (3 кр.) 

Жоғары  сатыдағы 

өсімдіктер 

систематикасы (3 кр) 

Ботаника ІІ (3 кр.) 

5 5В010800 – Дене 

шынықтыру 

және спорт 

Дене шынықтыу 

теориясы мен 

әдістемесі (3кр.) 

Дене шынықтыру 

және спорт маманды-

ғы бойынша пәндер-

ді оқыту әдістемесі 

(3кр.) 

 

6 5В020500 – 

Филология: 

қазақ 

филологиясы 

Қазіргі қазақ әдебиеті          

(3 кр.) 

ХХ ғасыр қазақ 

әдебиетінің тарихы 

IV (3 кр.) 

 

7 5В010200- 

Бастауышта 

оқыту 

педагогикасы 

мен әдістемесі 

Математикадағы 

оқыту әдістемесі 

(3кр.) 

 

Өзін-өзі тануды оқыту 

әдістемесі (2 кр) 

Бастауыш сыныптар-

да математиканы 

оқыту әдістемесі (5 

кр.) 

 

8 5В020600-

Дінтану 

Қазіргі діни 

қозғалыстар мен 

культтер ( 3 кр.) 

Қазіргі дәстүрлі емес 

діни қозғалыстар 

(3кр) 

 

 

4.5.3. 2017 жылы ОЖСБ (ВОУД) пәндеріндегі біршама өзгерістерге байланысты 

Математика І, Математика ІІ, Математика ІІІ пәндері 5В070300 – Ақпараттық жүйелер 

мамандығының негізгі оқу жоспарында модульге Жоғары математика І, Жоғары 

математика ІІ, Ықтималдықтар теория пәндері болып еңгендіктен НОЖ-да үлгілік оқу 

бағдарламасындағы Математика ІІІ пәнінің орнына Ықтималдықтар теориясы пәні 

қалдырылсын.   

 

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

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

ДАЙЫНДЫҚ ФАКУЛЬТЕТІ 

1.«Түрік тілі» кафедрасының оқытушылары Р.Арал, Э.Петек дайындаған «Türkçe Öğretimi 

Yardımcı Ders Materyalleri A1»,  атты оқу-әдістемелік құралын; 



 

 

2.«Түрік тілі» кафедрасының оқытушылары Р.Арал, Э.Петек дайындаған «Türkçe Öğretimi 

Yardımcı Ders Materyalleri A2» атты оқу-әдістемелік құралын; 

3.«Түрік тілі» кафедрасының оқытушылары Р.Арал, Э.Петек дайындаған «Türkçe Öğretimi 

Yardımcı Ders Materyalleri B1» атты оқу-әдістемелік құралын; 

4.«Түрік тілі» кафедрасының оқытушылары Р.Арал, Э.Петек дайындаған «Türkçe Öğretimi 

Yardımcı Ders Materyalleri B2» атты оқу-әдістемелік құралын; 

ШМИ 

5.«Акушерлік-гинекология» кафедрасының оқытушысы С.У.Мамырбекова дайындаған 

«Заманауи акушериядағы кесір тілігі» атты оқу-әдістемелік құралын; 

6.«Акушерлік-гинекология» кафедрасының оқытушылары А.Ж.Жумадилова, 

Ж.М.Құлжабаева, және И.С.Саркулова дайындаған «Жүктілікті үйреншікті көтере 

алмаушылығы бар әйелдерді жүргізу және жүктілікке дайындау» атты оқу-әдістемелік 

құралын; 

7.«Терапия» кафедрасының доцент м.а., м.ғ.к. Э.Д.Искандирова дайындаған 

«Дислипидемиялар» атты оқу құралын; 

8.«Хирургия және анестезиология-реанимация» кафедрасының профессоры, м.ғ.к. 

А.З.Сатханбаев дайындаған «Жіті хирургия» атты электрондық оқу құралын; 

ФИЛОЛОГИЯ ФАКУЛЬТЕТІ 

9.«Әлем тілдері» кафедрасының оқытушысы М.Жорабекова дайындаған «Изучаем 

русский» атты оқу-әдістемелік құралын; 

ГУМАНИТАРЛЫҚ ҒЫЛЫМДАР ФАКУЛЬТЕТІ 

10.«Тарих» кафедрасының профессоры, т.ғ.д. Х.Тұрсұн, PhD докторант Г.Батырбекқызы 

дайындаған «Нәзіртану негіздері» атты оқу құралын; 

11.«Тарих» кафедрасының профессоры, т.ғ.д. Х.Тұрсұн, PhD докторант Г.Батырбекқызы 

дайындаған «Нәзір Төреқұлов. Архивтік құжаттар мен материалдар жинағы» атты оқу-

әдістемелік құралын; 

12.«Тарих» кафедрасының доценті, т.ғ.к. Г.О.Нурбетова дайындаған «History  of  

Kazakhstan's  new period» атты оқу құралын; 

13.«Тарих» кафедрасының доценті, т.ғ.к. Г.О.Нурбетова дайындаған «History  of  

Kazakhstan's  new period» атты электрондық оқу құралын; 

14.Университет оқытушы-профессор құрамы К.М.Беркимбаев, Х.Тұрсын, 

М.Е.Рустамбекова, Н.Оразхан дайындаған «Әлем өркениетінің тарихын оқытудың 

әдістемелік жүйесі» атты оқу құралын; 

МЕДИЦИНА ФАКУЛЬТЕТІ 

15.«Пропедевтика және ішкі аурулар» кафедрасының оқытушысы М.А.Алтынбеков 

дайындаған «Қалқанша без ауруларының заманауи тексеру әдістері» атты оқу құралын;  

16.«Пропедевтика және ішкі аурулар» кафедрасының оқытушылары М.Д.Даулетова, 

Б.А.Тулепбергенова дайындаған «Клинические случаи по кардиологии» атты оқу 

құралын;  

17.«Пропедевтика және ішкі аурулар» кафедрасының оқытушылары Д.С.Рахымбердиев, 

М.Д.Даулетова дайындаған «Анемиялар бойынша клиникалық сценарийлер» атты оқу 

құралын; 

18.«Жалпы хирурги» кафедрасының п.ғ.к., профессор Ү.А.Байзақ, доцент м.а. 

И.Б.Усембаева және оқытушы М.С.Аймаханов дайындаған «Medical biophysics» атты оқу 

құралын;  

19.«Жалпы хирургия» кафедрасының оқытушысы Б.Т.Дуйсембаева дайындаған 

«Ситуациялық есептер жинағы» атты оқу құралын; 

20.«Арнайы клиникалық пәндер» кафедрасының доцент м.а., м.ғ.к. Г.О.Нұсқабаева, 

С.К.Саттиева дайындаған «Диcпaнcepизaция тepaпeвтичecкиx бoльныx нa aмбулaтopнoм 

уpoвнe» атты оқу құралын;   



 

 

21.«Жедел медициналық жәрдем» кафедрасының оқытушылары Ш.Б.Татыкаева, 

Н.Ж.Қарабаева дайындаған «Диагностика и лечение коматозных состояний» атты оқу 

құралын; 

22.«Профилактикалық медицина» кафедрасының б.ғ.к., доцент Р.К.Қуандықова және 

оқытушы М.П.Жанибекова дайындаған «Қоғамдық денсаулық» атты оқу құралын;   

23.«Жалпы хирургия» кафедрасының оқытушысы Ж.И.Егембердиева дайындаған 

«Фармакология-2» атты оқу құралын; 

24.«Пропедевтика және ішкі аурулар» кафедрасының оқытушысы С.И.Ибрагимова 

дайындаған «Методы диагностики заболеваний пищеварительной системы и показатели 

нормы анализов»атты оқу құралын; 

25.«Акушерлік іс және гинекология» кафедрасының оқытушылары М.Куандыков 

дайындаған «Нейродерматоздар» атты оқу құралын; 

26.«Пропедевтика және ішкі аурулар» кафедрасының оқытушысы Г.А.Айтметова 

дайындаған «Методы исследования опорно-двигательной системы» атты оқу құралын; 

27.«Хирургиялық аурулар» кафедрасының м.ғ.к., доцент М.С.Жүнісов, «Жалпы хирургия» 

кафедрасының оқытушысы Б.П.Тұяқбаев дайындаған «Жалпы хирургия-1» атты оқу 

құралын;  

28.«Хирургиялық аурулар» кафедрасының м.ғ.к., доцент М.С.Жүнісов, «Жалпы хирургия» 

кафедрасының оқытушысы Б.П.Тұяқбаев дайындаған «Жалпы хирургия-2» атты оқу 

құралын; 

29.«Адам морфологиясы және физиологиясы» кафедрасының  оқытушысы С.Р.Ергашева 

дайындаған «Сборник тестов для программированного контроля по предмету «Анатомия-

1» атты оқу құралын; 

30.«Адам морфологиясы және физиологиясы» кафедрасының  м.ғ.д., доцент И.А.Ишигов 

орыс тілінде дайындаған «Руководство к практическим занятием по нормальной 

физиологии» атты оқу құралын; 

31.«Жалпы хирургия» кафедрасының м.ғ.к., доцент м.а. Н.К.Тулежанов дайындаған «Қан 

кету және құю»   атты оқу құралын; 

32.«Пропедевтика және ішкі аурулар» кафедрасының оқытушысы А.Р.Омарова 

дайындаған «Өкпеден тыс туберкулез түрлері» атты оқу құралын;  

33.«Адам морфологиясы және физиологиясы» кафедрасының м.ғ.к., ХҚТУ профессоры 

С.А.Ажаев дайындаған «Мочевыделительная система. Половая система» атты оқу 

құралын;  

ӨНЕР ФАКУЛЬТЕТІ 

34.«Бейнелеу өнері» кафедрасының доценті, п.ғ.к. Ж.Ж.Бейсенбеков, аға оқытушы 

Г.Д.Абдуллаева дайындаған «Бейне және өлшем» атты оқу құралын;  

35.«Орындаушылық өнер» кафедрасының профессоры, п.ғ.д. Р.Ш.Сыдыкова дайындаған 

«Развитие креативной личности педагога-музыканта: теория и практика» атты оқу 

құралын;  

ЖАРАТЫЛЫСТАНУ ФАКУЛЬТЕТІ 

36.«Биология» кафедрасының профессоры, а.-ш.ғ.д. Е.Байбеков, доцент, б.ғ.к. 

З.С.Ажибаева дайындаған «Эволюциялық биология» атты оқу құралын;  

ИНЖЕНЕРИЯ ФАКУЛЬТЕТІ 

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

«Многомашинные системы» атты оқу құралын; 

38.«Компьютерлік инженерия» кафедрасының доценті Қ.Б.Әміртаев дайындаған 

«Компьютерлік графиканы қолдану ортасы» атты оқу құралын; 

СТОМАТОЛОГИЯ ФАКУЛЬТЕТІ 

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

оқытушысы Ф.Т.Темуров дайындаған «Жақ-бетсүйегі аймағының қабыну аурулары және 

оны емдеу ерекшеліктері» атты оқулығын; 



 

 

40.«Зертханалық пәндер» кафедрасының аға оқытушысы Б.Ж.Шырынбекова дайындаған 

«Биологиялық химия пәнінен зертханалық практикум» атты оқу құралын; 

41.«Адам патологиясы» кафедрасының м.ғ.д., доцент Д.Шардарбаева, м.ғ.к., доцент 

Н.А.Жұманазаров дайындаған «Сот медицинасы пәнінен студенттерге арналған» 

электрондық  оқу құралын; 

42.«Терапиялық және ортопедиялық стоматология» кафедрасының оқытушысы 

С.Ы.Шотаев дайындаған «Озонотерапия, мексидол және серотонинді пайдалану арқылы 

қарт егде жастағы адамдардың созылмалы гингивитін емдеу» атты оқу-әдістемелік 

құралын; 

 

Қаулылар мәжіліс хаттамасынан көшіріп алынды. Көшірме дұрыс. 

 

Хатшы                                                                           Г. Примкулова 

 


