
 

 

Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті 

2017-2018 оқу жылындағы 

№8 Оқу-әдістемелік Кеңес мәжілісінің 

 

ҚАУЛЫЛАРЫ 

 

 

Түркістан қаласы                 28 наурыз 2018 жыл 

Сағат 15:00 

Мәдениет сарайы – Кіші залы  

Қатысқандар – 27 

 

Күн тәртібі: 

 

1. Білім беру бағдарламаларын сараптамадан өткізу туралы (Факультет декандары). 

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

кейінгі білім беру факультетінің деканы – А.А.Сариева).  

3. Әр түрлі мәселелер:  

3.1. Университетте Өкілетті кеңес тарапынан Академиялық тексеруге дайындық туралы 

(Академиялық мәселелер жөніндегі департамент директоры – Е.М.Тулегенов, Факультет 

декандары). 

3.2. 2017-2018 оқу жылында институционалды аккредиттеуден өту туралы (Аккредитация, 

рейтинг және сапа басқармасының басшысы – Ж.Е.Дарибаев).  

3.3. 2018-2019 оқу жылында жаңа мамандықтарды ашуға лицензия құжаттарын дайындау 

барысы туралы (Факультет декандары). 

3.4. 2018-2019 оқу жылында барлық білім беру бағдарламалары бойынша жоғары 

курстардың 1 жылдық ЖОЖ-н бекітуге ұсыну (Әдістемелік бөлім басшысы – 

Ж.И.Исаева). 

3.5. 2018-2019 оқу жылында университет мамандықтарына қабылданатын білімгерлердің 

Негізгі оқу жоспарына өзгерістер енгізу туралы (Факультет декандары): 

3.5.1. Филология факультеті бойынша:  

- Ағылшын және түрік тілі пәндерінің кредиттерін үлестіру; 

- Шетел тілдерін меңгерудің деңгейлерін анықтау кестесіне өзгерістер енгізу; 

3.5.2. Гуманитарлық ғылымдар факультеті бойынша: 

- «Ататүрік принциптері» пәні кредитін үлестіру;  

3.5.3. Инженерия факультеті бойынша: 

- Кәсіби элективті модуль пәндеріне өзгерістер енгізу; 

- Педагогикалық мамандықтар үшін «Білім берудегі цифрлық технологиялар» курсын (2 

кредит), Жаратылыстану, әлеуметтік және гуманитарлық, техникалық мамандықтар үшін 

«Кәсіби цифрлық технологиялар» курсын (2 кредит) енгізу туралы («Компьютерлік 

ғылымдар» кафедрасының меңгерушісі Г.Ниязова); 

3.5.4. Әлеуметтік ғылымдар факультеті бойынша Негізгі оқу жоспарына өзгерістер 

енгізу туралы; 

3.5.5. Дипломнан кейінгі білім беру факультеті бойынша: 

- 2018-2019 оқу жылы интернатура мамандықтары бойынша Негізгі оқу жоспарларына  

жаңа элективті пәндерді енгізу; 

- 2017 жылы қабылданған резидентура мамандықтары бойынша Негізгі оқу 

жоспарларына өндірістік тәжірибе бойынша өзгерістер енгізу;  

3.6. «Стоматология» және «Медицина» факультеттері мамандықтары бойынша ЖОО-нан 

ауысып келген, академиялық демалыстан келген, қайта қалпына келтірілген, өз курсына 

қайта оқуға қалдырылған студенттердің пән айырмашылығы бойынша кредиттерін 

сәйкестендіру туралы (Факультет декандары). 



 

 

3.7. Университетте «Ясауитану» пәнін оқытуды ұсыну («Ясауи» ҒЗО директоры 

Д.Т.Кенжетаев).  

3.8. Университетте қолданысқа енгізілген Сапа менеджменті жүйесі құжаттарына 

(Ережелер) өзгерістер енгізу (Әдістемелік бөлім басшысы – Ж.И.Исаева). 

3.9. 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. 2018-2019 оқу жылына мамандықтар бойынша Білім беру бағдарламаларын 

сараптамадан өткізу туралы мәліметтер назарға алынсын (Жауапты - Факультет 

декандары). 

 

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

 

2.1. Дипломнан кейінгі білім беру 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  

көрсеткіштері назарға алынсын, өсу динамикасы ескерілсін (Жауапты -  факультет 

деканы, кафедра меңгерушілері). 

 

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

 

3.1.1. Университетте Өкілетті кеңес тарапынан Академиялық тексеруге дайындық туралы 

мәліметтер назарға алынсын (Жауапты - Академиялық мәселелер жөніндегі департамент 

директоры Е.М.Тулегенов, Факультет декандары). 

3.1.2. Академиялық тексеруге дайындық жұмыстары толықтырылсын, іс-шаралар 

бағдарламаға сәйкес жүргізілсін (Жауапты - Академиялық мәселелер жөніндегі 

департамент директоры Е.М.Тулегенов, Факультет декандары). 

 

3.2.1. 2017-2018 оқу жылында институционалды аккредиттеуден өту жұмыстарын 

ұйымдастыруда сұхбат берушілер (ОПҚ-ң, жұмыс берушілер, студенттер) тізімі 

нақтылансын (Жауапты – Факультет декандары). 

3.2.2. Институционалды аккредиттеуден өту жұмыстарын жандандыру және мерзімде 

аяқтау үшін 12.05.2018ж (сенбі күні) толық жұмыс күні болып белгіленсін (Жауапты – 

Бөлім басшылары, факультет декандары). 

3.2.3. Институционалды аккредиттеу бойынша Бағалау есептерін ағылшын және қазақ 

тілдеріне аудару жұмыстарын мерзімде аяқтау мақсатында университеттің филолог-

мамандары тартылсын, жауапкершілігі факультет деканы Н.Қ.Айтбаеваға жүктелсін 

(Жауапты - Аккредитация, рейтинг және сапа басқармасының басшысы Ж.Е.Дарибаев, 

Филология факультетінің деканы Н.Қ.Айтбаева).  

 

3.3.1. 2018-2019 оқу жылында жаңа мамандықтарды ашуға лицензия құжаттарын 

дайындау барысы туралы мәліметтер назарға алынсын (Жауапты - Факультет 

декандары). 

 



 

 

3.4.1. 2018-2019 оқу жылында университет мамандықтарының барлық білім беру 

бағдарламалары бойынша жоғары курстардың 1 жылдық ЖОЖ-ы (91 мамандық бойынша) 

Сенат күн тәртібіне бекітуге ұсынылсын (Әдістемелік бөлім басшысы – Ж.И.Исаева). 

 

3.5.1.1. 2018-2019 оқу жылында университет барлық мамандықтарына қабылданатын 

білімгерлердің Негізгі оқу жоспарына: 

- сервистік ағылшын тілі пәнінен өтілетін 8 кредиттің 6 кредиті 1-курста шетел тілі 

(ағылшын) ретінде (0+6+0), ал қалған 2 кредитін 3-курста кәсіби бағытталған шетел тілі 

(ағылшын) ретінде (0+2+0) үлестірілсін; 

- түрік тілі пәнінің үлестірілуі 0+6+0 етіп өзгертілсін (Жауапты - факультет деканы 

Н.Қ.Айтбаева); 

3.5.1.2.  Филология факультеті бойынша Шетел тілдерін меңгерудің деңгейлерін анықтау 

кестесіне өзгерістер енгізу үшін Жұмыс тобы құрылсын, комиссия талдауы негізінде 

шешім қабылдансын. 

Жұмыс тобының жетекшісі: Е.М.Тулегенов - Академиялық мәселелер жөніндегі 

департамент директоры; 

Жұмыс тобының мүшелері: 

1.Мехмет Топлу – Әлеуметтік ғылымдар факультетінің деканы; 

2.Айтбаева Н.Қ. – Филология факультетінің деканы; 

3.Ахмет Гүнгөр – Дайындық факультетінің деканы; 

4.Төлеп Ә.С. – Инженерия факультетінің деканы. 

 

3.5.2. 2018-2019 оқу жылында университет барлық мамандықтарына қабылданатын 

білімгерлердің Негізгі оқу жоспарына таңдау компонентіне және оқу процесіне «Ататүрік 

принциптері» пәнінің 2 кредит лекция сағаты орнына 1 кредит лекция, 1 кредит 

практикалық (семинар) сабақ түрінде үлестірілсін (Жауапты - факультет деканы 

С.У.Абжалов). 

 

3.5.3.1. 2018-2019 оқу жылына 6М060200-Информатика мамандығына қабылданатын 

білімгерлердің Негізгі оқу жоспарына семестрі мен кредитін сақтай отырып, Кәсіби 

элективті модуль пәндерінде «Ақпаратты іздеу алгоритмдері» (3 семестр, 3 кредит) пәні 

орнына «Мәліметтерді интеллектуалдық талдау» (3 семестр, 3 кредит) ішінара өзгерістер 

енгізілсін (Жауапты - Факультет деканы). 

3.5.3.2. «Компьютерлік ғылымдар» кафедрасына қарасты Педагогикалық мамандықтар 

үшін «Білім берудегі цифрлық технологиялар» курсын (2 кредит), Жаратылыстану, 

әлеуметтік және гуманитарлық, техникалық мамандықтар үшін «Кәсіби цифрлық 

технологиялар» курсын (2 кредит) енгізу үшін негіздемесі толықтырылсын, оқу корпус 

аудиторияларының техникалық жабдықталу деңгейі сарапталсын, талдау және ұсыныстар 

негізінде кезекті Оқу-әдістемелік кеңес күн тәртібіне қалдырылсын (Жауапты - 

Факультет деканы). 

 

3.5.4.1. ҚР БҒМ 22.08.2016 ж. күнгі №425 Бұйрығы бойынша Үлгілік оқу жоспарындағы 

(ҮОЖ) өзгерістерге сәйкес «Журналистика», «Қаржы», «Халықаралық қатынастар» 

мамандықтарына 2018-2019 оқу жылы қабылданатын білімгерлердің Негізгі оқу 

жоспарларына ішінара өзгерістер енгізілсін (Жауапты - Факультет деканы). 

3.5.4.2. ҚР БҒМ Жоғары және жоғары оқу орынан кейінгі білім беру департаментінің 

09.02.2018 ж. күнгі №14-4/140 санды хатына сәйкес Сандық (ІТ) технология бағдарламасы 

негізінде «Журналистика», «Менеджмент» мамандықтарына 2018-2019 оқу жылы 

қабылданатын білімгерлердің Негізгі оқу жоспарларына ішінара өзгерістер енгізілсін 

(Жауапты - Факультет деканы). 

3.5.4.3. Әлеуметтік ғылымдар факультеті «Журналистика» мамандығының мазмұны мен 

жұмыс берушілердің талаптарына сәйкес Негізгі оқу жоспарына өзгерістер («Жалпы тіл 



 

 

білімі», «Қазақ әдебиеті теориясы» пәндерін ауыстыру) енгізу негіздемесі 

толықтырылсын, Жұмыс тобы талдауы негізінде шешім қабылдансын. 

Жұмыс тобының жетекшісі: Е.М.Тулегенов - Академиялық мәселелер жөніндегі 

департамент директоры; 

Жұмыс тобының мүшелері: 

1.Мехмет Топлу – Әлеуметтік ғылымдар факультетінің деканы; 

2.Айтбаева Н.Қ. – Филология факультетінің деканы; 

3. Маханбет Е.Т. – Өнер факультетінің деканы; 

4.Төлеп Ә.С. – Инженерия факультетінің деканы. 

 

3.5.5.1. Дипломнан кейінгі білім беру факультеті бойынша 2018-2019 оқу жылына 

қабылданатын интернатура және резидентура мамандықтары бойынша Негізгі оқу 

жоспарларына  ішінара өзгерістер енгізілсін (Жауапты - факультет деканы А.А.Сариева). 

3.5.5.2. 2017 жылы қабылданған резидентура мамандықтары бойынша Негізгі оқу 

жоспарларына өндірістік тәжірибе бойынша өзгерістерді енгізу үшін қосымша толықтыру 

мен талдаулар жасалсын, кезекті ОӘК мәжілісі күн тәртібіне жіберілсін (Жауапты - 

факультет деканы А.А.Сариева). 

 

3.6.1. 2018-2019 оқу жылынан оқу процесінде «Стоматология» және «Медицина» 

факультеттері мамандықтары бойынша ЖОО-нан ауысып келген, академиялық 

демалыстан келген, қайта қалпына келтірілген, өз курсына қайта оқуға қалдырылған 

студенттердің пән айырмашылығы бойынша тек Үлгілік оқу жоспарындағы кредиттерге 

сәйкестендірілсін, университет Сенаты күн тәртібіне ұсынылсын (Жауапты - Факультет 

декандары). 

 

3.7.1. Университетте «Ясауитану» пәнін оқыту негіздемесін қайта талқылау үшін Жұмыс 

тобы құрылсын, комиссия талдауы негізінде шешім қабылдансын. 

Жұмыс тобының құрамы: 

Жұмыс тобының жетекшісі: ИсаеваЖ.И. – Әдістемелік бөлім басшысы; 

Жұмыс тобының мүшелері: 

1.Абжалов С.У. – Гуманитарлық ғылымдар факультетінің деканы; 

2.Айтбаева Н.Қ. – Филология факультетінің деканы; 

3.Тұртабаев С.Қ. – Медицина факультетінің деканы; 

4.Төлеп Ә.С. – Инженерия факультетінің деканы. 

 

3.8. Университетте қолданысқа енгізілген Сапа менеджменті жүйесі бойынша құжаттарға 

(Ережелер) өзгерістер енгізілсін, Сенат күн тәртібіне бекітуге ұсынылсын (Әдістемелік 

бөлім басшысы – Ж.И.Исаева). 

 

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

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

ШМИ 

1.«Жалпы дәрігерлік практика» кафедрасының оқытушысы С.Б.Бегалиев дайындаған 

«Тыныс алу жүйесімен ауыратын науқастардың тексеру әдіс-тәсілдері» атты оқу-

әдістемелік құралын; 

2.«Жалпы дәрігерлік практика» кафедрасының профессор м.а., м.ғ.д. А.Ш.Садыкова, 

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

3.«Жалпы дәрігерлік практика» кафедрасының профессор м.а., м.ғ.д. А.Ш.Садыкова, 

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

4.«Жалпы клиникалық пәндер» кафедрасының оқытушысы Ж.Ж.Джакипбекова 

дайындаған «Пульмонологиялық аурулардың синдромдық диагностикасы» атты оқу 

құралын; 



 

 

5.«Жалпы клиникалық пәндер» кафедрасының оқытушысы А.Д.Тулемырзаева дайындаған 

«Жедел  шұғыл медициналық көмек» пәнінде қолданылатын тесттік тапсырмалар 

жинағы» атты оқу-әдістемелік құралын; 

6.«Педиатрия» кафедрасының профессор м.а., м.ғ.д. А.М.Жаксыбергенов, оқытушы 

А.А.Төлегенова дайындаған «Міндетті медициналық сақтандыру жүйесіндегі денсаулық 

сақтаудың экономикасы және қаржыландыру» атты оқу-әдістемелік құралын; 

7.«Педиатрия» кафедрасының м.ғ.к. Н.Н.Бекенов дайындаған «Ер адамдағы гипогонадизм 

(балалардағы, жасөспірімдердегі, ересектердегі)» атты оқу-әдістемелік құралын; 

8.«Жалпы дәрігерлік практика» кафедрасының м.ғ.к. К.С.Қазбекова, оқытушы 

А.Б.Тоқбергенова дайындаған «Жедел коронарлық синдром. Кардиалгиялар» атты оқу 

құралын; 

9.«Терапия» кафедрасының доценті, м.ғ.к. К.Т.Байжанов дайындаған «Гемморагиялық 

синдромымен байқалатын аурулар» атты оқу құралын; 

10.«Терапия» кафедрасының доценті, м.ғ.к. Г.Ж.Садырханова, м.ғ.д. Г.Н.Досыбаева, 

оқытушы М.О.Мусахова дайындаған «Несеп бөлу жүйесі ауруларының негізгі 

синдромдары бойынша ажыратпалы диагностикасы» атты оқу-әдістемелік құралын; 

МЕДИЦИНА ФАКУЛЬТЕТІ 

11.«Адам морфологиясы және физиологиясы» кафедрасының аға оқытушысы 

Т.М.Нарымбетова түрік тілінде дайындаған «Fizyoloji-2» атты оқу-әдістемелік құралын; 

12.«Адам морфологиясы және физиологиясы» кафедрасының оқытушысы 

Б.Т.Тастемирова дайындаған «Молекулалық биология негіздері» атты оқу-әдістемелік 

құралын; 

13.«Адам морфологиясы және физиологиясы» кафедрасының оқытушысы 

Б.Т.Тастемирова түрік тілінде  дайындаған «Fizyoloji-1» атты оқу-әдістемелік құралын; 

14.«Педиатрия» кафедрасының м.ғ.к., аға оқытушы Г.Т.Асилбекова дайындаған 

«Нутрициология у детей и лечебное питание»атты оқу құралын; 

15 «Акушерлік іс және гинекология» кафедрасының оқытушысы К.У.Жолдас дайындаған 

«Коммуникативті дағдылар»  атты оқу-әдістемелік құралын; 

16.«Профилактикалық медицина» кафедрасының м.ғ.д. А.К.Куандыкова, оқытушы 

А.Р.Кузьмина дайындаған «Руководство к самостоятельной работе студентов по общей 

гигиене» атты оқу құралын; 

17.«Акушерлік іс және гинекология» кафедрасының оқытушылары М.Кувандиков, 

Ш.А.Алдабергенова дайындаған «Терінің саңырауқұлақты аурулары» атты оқу құралын; 

18.«Арнайы клиникалық пәндер» кафедрасының оқытушысы Ш.У.Скендерова 

дайындаған «Терапиялық созылмалы аурулардың диспансеризациясы» атты оқу құралын; 

19.«Жалпы хирургия» кафедрасының м.ғ.к., доцент Өтеп Мырзағали-ұлы, 

Б.Т.Дуйсембаева дайындаған «Фармакогнозия» атты оқу құралын; 

20.«Жедел медициналық жәрдем» кафедрасының м.ғ.к., доцент М.Б.Қойбақов дайындаған 

«Миокард инфарктісі» атты оқу құралын; 

21.«Жедел медициналық жәрдем» кафедрасының м.ғ.к., доцент М.Б.Қойбақов дайындаған 

«Түркістанда жедел және медициналық көмек көрсету» атты оқу құралын; 

22.«Жедел медициналық жәрдем» кафедрасының оқытушысы К.Б.Бураева дайындаған 

«Жедел жәрдем» атты оқу-әдістемелік құралын; 

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

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

атты оқу-әдістемелік құралын; 

24.«Адам морфологиясы және физиологиясы» кафедрасының аға оқытушылары 

М.А.Шегебаев, А.Мырзалиев дайындаған ағылшын тілінде «Organa urogenitalia» атты оқу 

құралын; 

25.«Адам морфологиясы және физиологиясы» кафедрасының аға оқытушысы 

Т.М.Нарымбетова дайындаған «Физиология-2» атты оқу-әдістемелік құралын; 



 

 

26.«Адам морфологиясы және физиологиясы» кафедрасының оқытушылары 

Р.Б.Жумабекова, Т.М.Нарымбетова ағылшын тілінде дайындаған «Fundamentals of human 

physiology. І part»  атты оқу құралын; 

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

З.А.Талханбаева дайындаған «Экологиялық  генетика» пәнінен тестік тапсырмалар 

жинағы» атты оқу-әдістемелік құралын; 

28.«Арнайы клиникалық пәндер» кафедрасының оқытушысы Д.М.Шалапов дайындаған 

«Наркология» атты оқу құралын; 

29.«Арнайы клинакалық пәндер» кафедрасының профессоры А.Ю.Балтабаева дайындаған 

«Ғылыми зерттеу әдістемесі және баяндама жасау негіздері» атты оқу-әдістемелік 

құралын; 

СТОМАТОЛОГИЯ ФАКУЛЬТЕТІ 

30.«Терапиялық және ортопедиялық стоматология» кафедрасының оқытушысы 

Б.Мухамбетова дайындаған «Стоматалогиялық аурулардың алдын алу» атты оқу құралын; 

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

оқытушысы Ф.Т.Темуров дайындаған «Жақ-бетсүйегі аймағының жарақаттары мен 

сынықтары» атты оқулығын; 

32.«Хирургиялық және балалар жасындағы стоматология» кафедрасының оқытушысы 

Б.Шораев дайындаған «Тіс жұлу отасы. Әдістері мен ерекшеліктері» атты оқулығын; 

33.«Зертханалық пәндер» кафедрасының х.ғ.к., доцент А.Мамырбекова дайындаған 

«Введение в нанотехнологию»  атты электрондық оқу құралын; 

34.«Адам патологиясы» кафедрасының оқытушылары А.Джумабаева, Д.Ирисметова 

дайындаған «Ас қорыту жолдарының патологиясы» атты оқу құралын; 

35.«Адам патологиясы» кафедрасының оқытушылары С.С.Досжанов, Д.Н.Ирисметова,  

Б.Б Жакипов дайындаған «Жүрек қан тамыр жүйесінің патологиясы» атты оқу құралын; 

36.«Адам патологиясы» кафедрасының м.ғ.к., аға оқытушысы М.Камыспаев дайындаған 

«Заболевание органов дыхательной системы» атты оқу құралын; 

37.«Адам патологиясы» кафедрасының м.ғ.к., доцент м.а.  Н.К. Ходжаев,  оқытушы Г.Н. 

Тасқынова, оқытушы М.Н. Кулниязова дайындаған «Репродуктивті эндокринологияға 

кіріспе» атты оқу құралын; 

38.«Зертханалық пәндер» кафедрасының PhD, доцент м.а. Д.К.Берді, х.ғ.к., доцент 

Э.Тулешова, х.ғ.к., доцент А.К.Мамырбекова, оқытушы А.Урымбаева дайындаған 

«Лабораторный практикум по общей и органической химии» атты оқу құралын; 

39.«Зертханалық пәндер» кафедрасының б.ғ.д., профессор Р.Дильбарканова, аға 

оқытушылар Б.Ж. Шырынбекова,  А.Ж.Еримова дайындаған «Биохимия» атты оқу 

құралын; 

40.«Терапиялық және ортопедиялық стоматология» кафедрасының оқытушысы 

Д.Мирзаева дайындаған «Терапиялық стоматология» атты оқу құралын; 

ӨНЕР ФАКУЛЬТЕТІ 

41.«Бейнелеу өнері» кафедрасының профессоры, п.ғ.д. Қ.Ералин, магистр-оқытушы 

А.Нақбаева дайындаған «Ежелгі костюм тарихы» атты оқу құралын; 

42.«Орындаушылық өнер» кафедрасының магистр-оқытушысы Б.О.Тажиметов 

дайындаған «Патриоттық әндер жинағы» атты оқу-әдістемелік құралын; 

43.«Дене тәрбиесі» кафедрасының магистр-оқытушысы Н.К.Жилисбаев дайындаған 

«Ұлттық спорт ойындары арқылы қимыл-қозғалыс дағдыларын дамыту» атты 

электрондық оқу құралын; 

44.«Бейнелеу өнері» кафедрасының профессоры, п.ғ.д. Қ.Ералин, магистр-оқытушы 

А.Нақбаева дайындаған «Композиция» атты оқу құралын; 

ГУМАНИТАРЛЫҚ ҒЫЛЫМДАР ФАКУЛЬТЕТІ 

45.«Дінтану» кафедрасының PhD докторы, аға оқытушы Ж.Нурматов дайындаған «Тәпсір 

негіздері және әдістемесі» атты оқу құралын; 



 

 

46.«Тарих» кафедрасының доцент м.а., т.ғ.к. Г.Ж.Примкулова дайындаған «Mұрағаттану 

негіздері және археография» атты оқу құралын; 

47.«Тарих» кафедрасының доценті, т.ғ.к. Г.О.Нурбетова дайындаған «Methods of teaching 

history» атты оқу құралын; 

48.«Тарих» кафедрасының доценті, т.ғ.к. Г.О.Нурбетова дайындаған «Methods of teaching 

history» атты электрондық оқу құралын; 

49.«Дінтану» кафедрасының доцент м.а., филос.ғ.к. М.Мырзабеков дайындаған «Дін 

психологиясы» атты оқу құралын; 

50.«Білім технологиялары» кафедрасының п.ғ.д. Б.Т.Ортаев дайындаған «Білім беру 

бағдарламаларын әзірлеу» атты оқу құралын; 

ФИЛОЛОГИЯ ФАКУЛЬТЕТІ 

51.«Ағылшын филологиясы» кафедрасының доценті, с.ғ.к. Б.Тұрлыбеков, аға оқытушы 

А.Қ.Мейірбеков, ф.ғ.к.,доцент Ж.Исаева дайындаған «Language and Intercultural 

Communicaition» атты оқу құралын; 

52.«Ағылшын филологиясы» кафедрасының оқытушылары Ұ.Е.Қарақұлова, 

А.Ш.Ермекбаева дайындаған «Supplementary reading for pre-intermediate students» атты 

оқу-әдістемелік құралын; 

53.«Қазақ тілі филологиясы» кафедрасының доценті, ф.ғ.к. Г.Қ.Жылқыбай дайындаған 

«Жалпы тіл білімі.Қысқаша теориялық анықтағыш» атты оқу құралын; 

54.«Қазақ тілі филологиясы» кафедрасының оқытушылары Д.Сартбаева, М.Абдулханова 

дайындаған «Қазақ тілі өзге тілді дәрісханада оқитын студенттер үшін» атты оқу құралын; 

55.«Қазақ филологиясы» кафедрасының оқытушылары А.Р.Боранбаева, Ж.И.Исаева, 

К.М.Беркимбаев дайындаған «Қазақ тілі мен әдебиеті пәнінде педагогикалық зерттеу 

әдіснамасы мен әдістемесі» атты оқу құралын; 

56.«Ағылшын филологиясы» кафедрасының доценті, с.ғ.к. Б.Тұрлыбеков дайындаған 

«Әлеуметтік лингвистика» атты оқу құралын; 

ИНЖЕНЕРИЯ ФАКУЛЬТЕТІ 

57.«Компьютерлік ғылымдар» кафедрасының аға оқытушылары В.М.Давлетова, 

Г.Д.Қошанова, Н.И.Байтерекова дайындаған «Information and communication technologies» 

атты оқу-әдістемелік құралын; 

58.«Компьютерлік ғылымдар» кафедрасының аға оқытушылары В.М.Давлетова, 

Е.Керімбеков дайындаған «Programming 1» атты оқу-әдістемелік құралын; 

59.«Электр инженериясы» кафедрасының доценті З.Қ.Абдикулова дайындаған «Электр 

және басқару инженериясына кіріспе» атты оқу құралын; 

ӘЛЕУМЕТТІК ҒЫЛЫМДАР 

60.«Экономика және қаржы» кафедрасының профессоры э.ғ.д. Б.С.Мырзалиев, оқытушы 

Ә.Асанова дайындаған «Бухгалтерлік есеп І» атты оқу құралын; 

61.«Қоғамдық ғылымдар» кафедрасының профессоры А.Ю.Балтабаева дайындаған 

«Philosophy» атты оқу құралын; 

ШМИ 

62.«Терапия» кафедрасының профессоры, м.ғ.д. А.М.Абдухалыков, Б.О.Сахова 

дайындаған «Курортология. Қазақстан және Орта Азия курорттары» атты оқу құралын; 

 

 

Қаулылар мәжіліс хаттамасынан көшіріп алынды. Көшірме дұрыс. 

 

Хатшы                                                                           Г. Примкулова 

 


