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Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті 

2016-2017 оқу жылындағы 

№9 Оқу-әдістемелік Кеңес мәжілісінің 

ҚАУЛЫЛАРЫ   
 

 

 

Түркістан қаласы 12 сәуір  2017 ж.  

Сағат 15:00 

Ректорат  – Сенат залы  

Қатысқандар – 28 мүше, кафедра меңгерушілері 
  

Күн тәртібі: 

 

1. 2017-2018 оқу жылына профессор-оқытушылар құрамының оқу жүктемесін 

жоспарлау тәртібі мен жылдық жүктеме мөлшерін бекіту (ОӘО басшысы – 

У.Б.Татыкаева). 

2. 2017-2018 оқу жылына мамандықтар бойынша академиялық күнтізбелерді бекіту 

(ОҮҰБ  басшысы – Л.Ибрагимова). 

3. 2017-2018 оқу жылына жоғары курс студенттері үшін модульдер (пәндер) каталогін 

бекіту (2013 жылы қабылданған 5В042100 – Дизайн  мамандығы бойынша)  (Әдістемелік 

бөлім басшысы – Г.Г.Еркибаева). 

4.Әр түрлі  мәселелер: 

4.1. 2017-2018 оқу жылында мамандықтар бойынша жүргізілетін пәндер тізімін бекіту 

(Әдістемелік бөлім басшысы – Г.Г.Еркибаева). 

4.2.Жоғары курстар үшін (әр курс бойынша) мамандықтардың Негізгі оқу жоспарына 

сай 1 (бір) жылдық жұмыс оқу жоспарларын Сенатқа бекітуге ұсыну (Әдістемелік бөлім 

басшысы – Г.Г.Еркибаева). 

4.3.Медицина факультетінің «Зертханалық пәндер» кафедрасына қарасты «Экология 

және тұрақты даму» пәнін «Экология және химия» кафедрасына ауыстыру туралы (ОӘО 

басшысы – У.Б.Татыкаева). 

4.4.Жаңадан ашылған Стоматология факультетінің Даму стратегиясы бойынша іс-

шаралар жоспары (Факультет деканы – Юксел Түркөз). 

4.5.2017-2018 оқу жылына университет бойынша үзіліс мерзімін ұзарту және кейбір 

(клиникалық) пәндерді мамандық ерекшеліктеріне байланысты ұйымдастыру туралы 

ұсыныстар (ОӘО басшысы – У.Б.Татыкаева). 

4.6.Білім беру бағдарламаларын сараптамадан өткізу нәтижелері (Факультет 

декандары). 

4.7.«Оқу курсын бағалау» сауалнамасы нәтижелері туралы (Әдістемелік бөлім 

басшысы – Г.Г.Еркибаева). 

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

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

мүшесі – У.Маханбетова). 

 

 Күн тәртібіндегі бірінші мәселе бойынша:  

Оқу-әдістемелік кеңес ҚАУЛЫ ЕТЕДІ: 

 

1.1.2017-2018 оқу жылына профессор-оқытушылар құрамының жоспарланған оқу 

жүктеме жоспарлау тәртібі мен жылдық жүктеме мөлшері бекітілсін (ОӘО басшысы – 

У.Б.Татыкаева): 

 



 

 

1.1.1. 2017-2018 оқу жылына ОПҚ-ң жылдық жүктеме мөлшері: 

 

№ Қызметтер атауы Жылдық жүктеме 

мөлшері 

(кредит) 

Ескерту 

1 Факультет декандары - босатылған 

2 Кафедра меңгерушісі 23 кредит  

3 Декан орынбасары 20 кредит  

4 Оқу-әдістемелік Кеңес төрағасы 

(Комитет төрайымдары) 

25 кредит  

5 Профессор-оқытушылар құрамы  30 кредит  

6 Жүктемеде лабораториялық сабақ 

100% құрайтын ОПҚ-ы үшін 

28 кредит  

7 Медицина мамандықтары үшін: 

Интернатура (7 курс) 

1025 сағат  Сызықтық жүйе 

 

1.1.2.2017-2018 оқу жылына ОПҚ-ң оқу жүктемесін сызықтық жүйе бойынша 

жоспарлау тәртібі: 

 

№ Қызметтер атауы Сағат Ескерту 

1 Лекция оқу, практикалық және 

семинар сабақтарын жүргізу  

Медицина мамандықтары  

(7 курс - сызықтық) 

1 академиялық сағат 1 

байланыс сағаты (50 

минут) үшін 

 

2 МАК комиссия мүшелері және 

хатшыға 

0,25 сағат 1 бітірушіге 

3 Емтихан жұмысын тексеру 

(жазбаша, OSCE - 4 станцияға) 

0,25 сағат 1 жұмысқа 

4 Эдвайзерге 2 сағат 1 білім алушыға 

 

1.1.3. Профессор-оқытушылар құрамының оқу жүктемесін кредиттік технология 

бойынша жоспарлау тәртібі: 

 

№ Қызметтер атау Кредит   Ескерту 

1 Лекция оқу, практикалық және 

семинар сабақтарын жүргізу 

1 кредит* 1 кредит лекцияның 

байланыс жұмысының 15 

академиялық сағатына 

тең, 1 байланыс сағаты -  

50 минут 

2 Лабораториялық және дене 

шынықтыру сабақтарын 

жүргізу 

1 кредит 1 кредит байланыс 

жұмысының 15 

академиялық сағатына 

тең, 1 академиялық сағат 2 

байланыс сағатына тең  - 

100 минут 

3 Студиялық сабақтарды жүргізу 1 кредит 1 кредит 22,5 байланыс 

сағатына тең, 1 

академиялық сағат 1,5 

байланыс сағатына тең - 

75 минут 

4 Оқу тәжірибесіне жетекшілік 1 топқа1 аптаға  



 

 

0,67  

5 Педагогикалық тәжірибеге 

жетекшілік 

1 топқа  

1 аптаға 

0,31 

кредит 

жетекші

ге 

1 топқа  

1 аптаға 

0,02 

кредит 

педагог 

маманға 

 

6 Өндірістік және диплом алды 

тәжірибеге, МҒЗЖ, ДҒЗЖ-на 

жетекшілік 

1 топқа 1 аптаға 

0,13  

 

 

7 Ғылыми зерттеу тәжірибесіне 

жетекшілік 

1 топқа 1 аптаға 

0,08  

 

8 Диплом жұмысына жетекшілік 0,6 кредит 1 диплом жазушыға 

9 Магистрлік диссертацияға 

жетекшілік  

1 кредит 1 магистрантқа 

10 Докторлық диссертацияға 

жетекшілік (әр жылға) 

1 кредит 1 докторантқа 

11 МАК комиссия мүшелері және 

хатшыға 

0,01 кредит 1 бітірушіге 

12 Емтихан жұмысын тексеру 

(жазбаша, шығармашылық, 

Speaking, OSCE- 4 станцияға) 

0,01 кредит 1 жұмысқа 

13 Курс жұмысын қабылдау 0,01 кредит 1 жұмысқа 

14 Эдвайзерге 0,04 кредит 1 білім алушыға 

 

*-1 кредит лекцияның байланыс жұмысының 15 академиялық сағатына тең пәндер 

үшін 15 сағат ОБСӨЖ жоспарланады, ал лабораториялық сабақтардан тұратын пәндер 

үшін ОБСӨЖ жоспарланбайды. 

Ескерту: 

1.Лекция оқу үшін лектегі білімгерлер саны – 80-100. 

2.Семинар (практика) сабақтары үшін лектегі студенттер саны – 25-30. 

3.Қазақ, орыс, латын тілі пәндері бойынша лектегі білімгерлер саны – 20. 

4.Лабораториялық сабақтар үшін лектегі білімгерлер саны - 12, медицина – 15; түрік, 

ағылшын тілдері-15.  

5.Медицина мамандықтарының арнайы пәндерінің семинар (практика) сабақтары 

үшін лектегі білімгерлер саны: 

    -1-3-курс – 15 

    -4-5-курс – 11-13 

6.Профессор-оқытушылардың жеке жүктемесі семестрлерге теңдей бөлінуі ескерілсін. 

Аудиториялық жүктеме жалпы жүктеменің 60% кем болмауы керек. Базалық  және ЖОО 

электив пәндерінің лекциялық дәрістері ғылыми дәрежесі бар ОПҚ құрамына бөлінуі тиіс. 

7.5 студенттен кем лектердің сағаты кафедраның жалпы сағат есебіне енеді, үстеме 

сағат ретінде орындалады және профессор-оқытушылардың жеке жүктемесіне теңдей 

бөлінуі ескерілсін. 

 

1.1.4.2017-2018 оқу жылына Филология және Дайындық факультеттерінің түрік және 

ағылшын тілінен лабораториялық сабақ жүргізіетін ОПҚ-ы үшін жылдық жүктеме 

мөлшері – 28 кредит көлемінде бекітілсін (ОӘО басшысы – У.Б.Татыкаева). 

1.1.5.2017-2018 оқу жылына жылдық жүктемесінде лабораториялық сабақ 100%-ды 

құрайтын ОПҚ-ы үшін жылдық жүктеме мөлшері – 28 кредит көлемінде бекітілсін (ОӘО 

басшысы – У.Б.Татыкаева). 

 



 

 

Күн тәртібіндегі екінші мәселе бойынша:  

Оқу-әдістемелік кеңес ҚАУЛЫ ЕТЕДІ: 

 

2.1.2017-2018 оқу жылына мамандықтар бойынша академиялық күнтізбеде өзгерістер 

енгізіліп, бекітілсін(ОӘО басшысы – У.Б.Татыкаева): 

2.1.1.2017-2018 оқу жылы 1-қыркүйек Құрбан айт мерекесіне және жұма күнге келуіне 

байланысты сабақтар 4-қыркүйектен басталсын; 

2.1.2.Медицина факультетіне Жалпыға міндетті білім беру стандарты жаңадан келуіне 

байланысты -  1-курс 15 апта, осы стандартқа сәйкес 4-курс өтпелі оқу жоспарына көшуіне 

байланысты - 15 апта және 6-курс интернатура білімгерлері кредиттік жүйеге өтуіне 

байланысты - 16 апта болып белгіленсін;  

2.1.3.Докторантура білімгерлері үшін медицина факультетінде 2-курс 3-семестрде 

сессия болады, ал қалған факультеттер үшін 2-курста сессия аптасы болмайды, бірақ 

докторанттың ғылыми зерттеу жұмыстары және тәжірибелері жүргізілсін.  

2.2.2017-2018 оқу жылына мамандықтар бойынша академиялық күнтізбелер бойынша 

өзгерістер Сенатқа бекітуге ұсынылсын.  

   

 Күн тәртібіндегі үшінші мәселе бойынша:  

Оқу-әдістемелік кеңес ҚАУЛЫ ЕТЕДІ: 

 

3.1.1.2017-2018 оқу жылына 2013 жылы қабылданған 5В042100 – Дизайн  мамандығы 

бойынша жоғары курс студенттері үшін модульдер (пәндер) каталогі бекітілсін 

(Әдістемелік бөлім басшысы – Г.Г.Еркибаева). 

3.1.2.2017-2018 оқу жылына 2013 жылы қабылданған 5В042100 – Дизайн  мамандығы 

бойынша жоғары курс студенттері үшін модульдер (пәндер) каталогі Сенатқа бекітуге 

ұсынылсын.  

 

Күн тәртібіндегі әр түрлі мәселелер бойынша: 

Оқу-әдістемелік кеңес ҚАУЛЫ ЕТЕДІ: 

 

4.1.2017-2018 оқу жылында мамандықтар бойынша Жоғары курстар үшін (әр курс 

бойынша) Негізгі оқу жоспарына сай 1 (бір) жылдық жұмыс оқу жоспарлары Сенатқа 

бекітуге ұсынылсын. 

   

4.3.1.Медицина факультетінің «Зертханалық пәндер» кафедрасына қарасты «Экология 

және тұрақты даму» пәні «Экология және химия» кафедрасына ауыстырылсын 

(Жауапты: ОӘО басшысы – У.Б.Татыкаева, факультет декандары). 

 

4.4.1.Жаңадан ашылған Стоматология факультетінің Даму стратегиясы бойынша іс-

шаралар жоспары туралы мәліметтер ақпарат ретінде қабылдансын. 

 

4.5.1.2017-2018 оқу жылына университет бойынша үзіліс мерзімін ұзарту және кейбір 

(клиникалық) пәндерді мамандық ерекшеліктеріне байланысты ұйымдастыру туралы 

ұсыныстар есепке алынсын, оқу процесіне енгізілсін (ОӘО басшысы – У.Б.Татыкаева). 

 

№ Сабақ уақыты Үзіліс уақыты 

1 8.30-9.20 10' 

2 9.30-10.20 10' 

3 10.30-11.20 10' 

4 11.30-12.20 10' 

5 12.30-13.20 10' 

6 13.30-14.20 10' 



 

 

 

 

4.5.2.2017-2018 оқу жылына университет бойынша жаңадан қабылданаған үзіліс 

мерзімі сабақ кестесіне енгізілсін (ОҮҰБ басшысы – Л.Ибрагимова). 

 

4.6.1.Білім беру бағдарламаларын сараптау және жұмыс берушілермен жұмыс 

нәтижелері үздіксіз жүргізілсін (Факультет декандары, кафедра меңгерушілері). 

4.6.2.Университетте Білім беру бағдарламаларын сараптау және жұмыс берушілермен 

жұмыс нәтижелері барлық мамандық студенттері арасында талқылансын, ұсыныстар 

ОӘК-ке берілсін (Факультет декандары, Студенттік ректордың білім саласы бойынша 

проректоры – Садуақас Жантілеу). 

 

4.7.1.Университетте «Оқу курсын бағалау» сауалнамасын ұйымдастыруды жетілдіру 

мақсатында 17-22 сәуір 2017ж. аралығында (1 апта) сұрақтарды жасауға ұсыныстар 

берілсін (Әдістемелік бөлім басшысы – Г.Г.Еркибаева). 

4.7.2.«Оқу курсын бағалау» сауалнама сұрақтарын енгізу, нәтижелерін талдау, 

сараптау үшін Ақпараттық технология орталығы қызметі тартылсын (Әдістемелік бөлім 

басшысы – Г.Г.Еркибаева, Ақпараттық технология орталығы). 

4.7.3.«Оқу курсын бағалау» сауалнамасына нақты қатысушылар саны анықталып, 

қамту көлемі 50% төмен болған жағдайда қайта өңделуге жіберілсін (Әдістемелік бөлім 

басшысы – Г.Г.Еркибаева).  

4.7.4. 2017-2018 оқу жылына өзгерістер енгізілген «Оқу курсын бағалау» сауалнамасы 

оқу процесіне енгізілсін (Әдістемелік бөлім басшысы – Г.Г.Еркибаева). 

4.7.5.«Оқу курсын бағалау» сауалнамасы нәтижелері туралы мәліметтер ақпарат 

ретінде қабылдансын. 

 

4.8.1.Университет ОПҚ дайындаған оқу, оқу-әдістемелік құралдар мен нұсқаулары 

тізім бойынша бекітілсін (Әдістемелік бөлім басшысы – Г.Г.Еркибаева). 

ФИЛОЛОГИЯ 

1.«Жалпыакадемиялық ағылшын тілі» кафедрасының аға оқытушысы Г.Якияева, 

магистр-оқытушы Г.Оңалбек дайындаған ағылшын тілінен І курс студенттеріне 

арналған «English Grammar  for Reinforcement» атты оқу-әдістемелік құралын; 

2.«Әлем тілдері» кафедрасының аға оқытушылары Г.Ә.Жамантаева, А.А.Батаева 

дайындаған «Қытай тілінің фонетика курсы» атты оқу құралын; 

3.«Ағылшын филологиясы» кафедрасының доценті Қ.Б.Уразбаев, оқытушылары 

Р.С.Батырханова, А.У.Бескемпирова, Г.Ж.Арипжан дайындаған «Введение в 

переводоведение» атты оқу құралын; 

4.«Әлем тілдері» кафедрасының доцент м.а., п.ғ.к. А.С.Қарпықбаева дайындаған 

«Методика преподавания литературы» атты оқу құралын; 

5.«Жалпыакадемиялық ағылшын тілі» кафедрасының оқытушылары К.Мусаева, 

П.Майлыгараева, Б.Бесимбаевтың дайындаған «Kazakhstan and Great Britain» атты оқу-

әдістемелік құралын; 

ГУМАНИТАРЛЫҚ ҒЫЛЫМДАР 

6.«Тарих» кафедрасының доценті, т.ғ.к Г.Ж.Примкулова дайындаған 

«Архивоведение» атты оқу құралын; 

7.«Тарих» кафедрасының доценті, т.ғ.к Г.Ж.Примкулова дайындаған «Этнология» 

атты оқу құралын;  

7 14.30-15.20 10' 

8 15.30-16.20 10' 

9 16.30-17.20 10' 

10 17.30-18.20 10' 

11 18.30-19.20 - 



 

 

8.«Тарих» кафедрасының доценті, т.ғ.к Э.У.Зулпыхарова және доцент м.а., т.ғ.к. 

А.Н.Джумадуллаева  дайындаған түрік тілінде «Түркі мемлекеттер тарихы» атты оқу 

құралын;  

9.«Білім технологиялары» кафедрасының доцент м.а.,  PhD доктор А.Құралбаева, 

магистрант А.Рысбекова  дайындаған «Methods of teaching English in primary school» 

атты оқу құралын;  

ӘЛЕУМЕТТІК ҒЫЛЫМДАР 

10.«Қоғамдық ғылымдар» кафедрасының доценттері, ф.ғ.к. Г.Б.Дайрабаева және 

А.Ж.Малдыбек  дайындаған «Қазіргі заман қазақ философиясы» атты оқу құралын;  

11.«Қаржы және аудит» кафедрасының доценттері Қ.М.Қалықұлов және 

Г.Ж.Азретбергенова дайындаған «Қаржы менеджменті. 2 басылым» атты оқу құралын;  

12.«Қаржы және аудит» кафедрасының оқытушысы Ә.С.Асанова дайындаған 

«Қаржылық есеп І» атты электронды оқулығын;  

ШМИ 

13.«Профилактикалық медицина» кафедрасының профессоры, м.ғ.д. М.Ә.Булешов, 

м.ғ.к. Д.М.Булешов, PhD доктор А.М.Булешова мен Р.Е.Ботабаева, докторанттар 

К.Н.Тажибаева мен Н.С.Жанабаев, магистр Р.М.Булешова дайындаған «Балалардың 

физикалық даму көрсеткіштерін скринингтеу және анықталған бейэпидемиялық 

ауруларды диспансеризациялау» атты оқу құралын; 

14.«Педиатрия» кафедрасының доценті, м.ғ.к. П.Е.Қалменова, оқытушы 

В.М.Рашимбетова дайындаған «Неонатальды респираторлы-дистресс синдром» атты 

оқу-әдістемелік құралын; 

15.«Педиатрия» кафедрасының оқытушылары Г.Н.Қылышбекова және 

Г.Д.Махамбетова дайындаған «Неонатальды сарғаюлар» атты оқу-әдістемелік 

құралын; 

16.«Терапия» кафедрасының профессоры, м.ғ.д. А.М.Абдухалыков және доцент, м.ғ.к. 

Г.Б.Абасова дайындаған «Введение в традиционную китайскую медицину» атты оқу 

құралын; 

17.«Терапия» кафедрасының доцент м.а., м.ғ.к. Г.Ж.Садырханова, оқытушы 

М.О.Мусахова, аға оқытушы Е.П.Несмеянова дайындаған «Жүктілік кезіндегі тыныс алу 

жүйесі ауруларының ерекшеліктері» атты оқу құралын; 

18.«Акушерлік-гинекология» кафедрасының м.ғ.к. А.Ж.Даниярова, м.ғ.к. 

Р.Г.Нуркасымова, м.ғ.к. Л.М.Бегімбекова дайындаған «Практические навыки в 

акушерстве» атты оқу-әдістемелік құралын; 

19.«Ішкі аурулар және жедел жәрдем» кафедрасының оқытушысы С.К.Нысантаева 

дайындаған «Педиатриядағы шұғыл жағдайлар» атты оқу-әдістемелік құралын; 

20.«Ішкі аурулар және жедел жәрдем» кафедрасының оқытушысы А.Д.Тулемирзаева 

дайындаған «Шұғыл медициналық жәрдем» (1 бөлім) атты оқу-әдістемелік құралын; 

21.«Ішкі аурулар және жедел жәрдем» кафедрасының доцент м.а. Г.С.Садыкова 

дайындаған «Несеп шығару жүйесі ауруларының синдромдық алгоритмі» атты оқу-

әдістемелік құралын; 

22.«Профилактикалық медицина және стоматологиялық пәндер» кафедрасының 

оқытушысы А.Я.Утепова дайындаған «Профилактика стоматологических заболеваний» 

атты оқу-әдістемелік құралын; 

23.«Профилактикалық медицина және стоматологиялық пәндер» кафедрасының 

оқытушысы З.Н.Досумбекова дайындаған «Стоматологиядағы жансыздандыру» атты 

оқу-әдістемелік нұсқауын; 

24.«Педиатрия» кафедрасының оқытушысы Г.Мұханқызы дайындаған «1 жасқа 

дейінгі балалардың қалыпты тамақтануы және кейбір патологиялық жағдайлардағы 

тамақтану ерекшеліктері» атты оқу-әдістемелік құралын; 



 

 

25.«Профилактикалық медицина және стоматологиялық пәндер» кафедрасының 

оқытушысы Қ.Г.Газизова дайындаған «Эндодонтия детского возраста» атты оқу-

әдістемелік құралын; 

26.«Профилактикалық медицина және стоматологиялық пәндер» кафедрасының 

м.ғ.к. Л.О.Кенбаева дайындаған «Верхняя макрогнатия, прогнатия и дистальный прикус» 

атты оқу құралын; 

27.«Профилактикалық медицина және стоматологиялық пәндер» кафедрасының 

оқытушысы А.М.Кулмаханбетова, магистр-оқытушы Н.А.Қамшыбаева дайындаған 

«Вирусные поражения слизистой оболочки полости рта» атты оқу-әдістемелік құралын; 

28.«Профилактикалық медицина және стоматологиялық пәндер» кафедрасының 

магистр-оқытушылары К.К.Аргынова және А.К.Култаева дайындаған «Ұлпа қабынуы» 

атты оқу-әдістемелік құралын; 

29.«Ішкі аурулар және жедел жәрдем» кафедрасының оқытушысы К.А.Тургунова 

дайындаған «Шұғыл медициналық жәрдем» (2 бөлім) атты оқу-әдістемелік құралын; 

МЕДИЦИНА 

30.«Адам морфологиясы және физиологиясы» кафедрасының доценті, ХҚТУ 

профессоры, м.ғ.к. С.А. Ажаев дайындаған «Асқорыту жүйесі» оқу құралын; 

31.«Адам патологиясы» кафедрасының доценті, м.ғ.к. Н.А.Жұманазаров, 

оқытушылары С.С.Досжанов, Б.Б.Жакипов, Д.Н.Ирисметова дайындаған 

«Дистрофиялар. Аутофагия. Апоптоз» атты оқу құралын; 

32.«Жалпы хирургия» кафедрасының  доценті, м.ғ.к. М.С.Жүнісов, доцент м.а., м.ғ.к. 

Н.Қ.Тулежанов, оқытушылары Е.Н.Тулежанов, Ф.Ж.Мусабекова, Г.А.Турсынбаева 

дайындаған «Клиникаға кіріспе» атты оқулығын; 

33.«Жедел медициналық жәрдем» кафедрасының оқытушылары К.У.Жолдас және 

А.М.Егизова дайындаған «Дәрігер тұлғасы» атты оқу-әдістемелік құралын; 

34.«Жедел медициналық жәрдем» кафедрасының оқытушылары М.А.Ахатаева, 

А.К.Бекарыстанова, Г.А.Джуманова дайындаған «Жедел жәрдем негіздері» атты оқу-

әдістемелік құралын; 

35.«Жедел медициналық жәрдем» кафедрасының оқытушылары У.Б.Татыкаева, 

Ш.Б.Татыкаева дайындаған «Жедел және шұғыл медициналық жәрдем» атты 

электрондық оқу  құралын; 

36.«Жедел медициналық жәрдем» кафедрасының оқытушылары К.Б.Бураева, 

А.Қ.Бекарыстанова, Н.Ж.Қарабаева дайындаған «Шок» атты оқу-әдістемелік құралын; 

37.«Хирургиялық аурулар» кафедрасының м.ғ.к. М.Е.Сейсенбаева, оқытушылары 

Ж.М.Аширбаева, А.Е.Дүйсенов, В.Р.Таиров, С.Д.Нуржауов дайындаған «Хирургиялық 

аурулар пәнінен тәжірибелік дағдылар жинағы» атты оқу-әдістемелік құралын; 

38.«Хирургиялық аурулар» кафедрасының аға оқытушылары, м.ғ.к. М.Е.Сейсенбаева 

және С.Д.Нұржауов дайындаған «Офтальмология пәнінен тәжірибелік дағдылар 

жинағы» атты  оқу-әдістемелік құралын; 

39.«Зертханалық пәндер» кафедрасының доцент м.а., б.ғ.к. Д.Н.Иманова, оқытушы 

П.Тасенова  дайындаған «Медициналық генетика есептер жинағы» атты оқу құралын; 

40.«Профилактикалық медицина» кафедрасының ХҚТУ профессоры, м.ғ.к. 

С.А.Ерманова  дайындаған «Еңбек гигиенасы» атты оқу құралын; 

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

С.Н.Жумашов  дайындаған «Частная гистология» оқу құралын; 

42.«Пропедевтика және ішкі аурулар» кафедрасының доцент м.а. Д.С.Рахымбердиев, 

оқытушылар Н.Ж.Нұрманова, К.С.Абдирамашева, М.А.Сайденованың дайындаған 

«Эндокринология циклынан клиникалық сценарийлер жиынтығы» атты оқу-әдістемелік 

құралын; 

43.«Адам патологиясы» кафедрасының доценті, м.ғ.к. А.Н.Темірбеков, Шымкент 

Медицина институтының «Жалпы клиникалық пәндер» кафедрасының доцент м.а., м.ғ.к. 

Қ.Т.Құлаев, Шымкент Медицина институтының «Ішкі аурулар және жедел жәрдем» 



 

 

кафедрасының доцент м.а., м.ғ.к. Ғ.М.Датқаева дайындаған «Ультрадыбыстық 

анатомия» атты оқу құралын; 

44.«Пропедевтика және ішкі аурулар» кафедрасының аға оқытушысы, м.ғ.к. 

А.Е.Мамутова, профессорлар м.ғ.д., Г.М.Курманова және К.Б.Курманова, магистр-

оқытушы Г.Г.Шарабитдинова дайындаған «ЖРВИ және тұмау» атты оқу-әдістемелік 

құралын; 

45.«Зертханалық пәндер» кафедрасының доценті, х.ғ.к. А.К.Мамырбекова, 

оқытушылары Д.К.Берді, Э.Ж. Тулешова дайындаған «Химия пәнінен зертханалық 

практикумы» атты оқу құралын; 

46.«Хирургиялық аурулар» кафедрасының ХҚТУ профессоры, м.ғ.д. Қ.Қырымбаев 

дайындаған «Роббинс дерттану негіздері» (8 басылым. Жеке ағза мен жүйелердің 

аурулары - 2) атты  оқулығын; 

47.«Адам морфологиясы және физиологиясы» кафедрасының оқытушылары 

М.А.Шегебаев, Б.С.Бегалиев және С.Р.Ергашева дайындаған «Myology» ағылшын тілінде 

оқу құралын; 

48.«Педиатрия» кафедрасының м.ғ.к. Г.Т.Асилбекова, аға оқытушы Г.Т.Ильясова 

дайындаған «Объективті құрылымдық клиникалық емтихан кезінде қолданылатын 

дағдылардың 4-5 курс студенттеріне арналған жинағы» атты оқу-әдістемелік құралын; 

ӨНЕР 

49.«Орындаушылық өнер» кафедрасының аға оқытушысы И.Сайманов дайындаған 

«Домбыраны меңгеру» атты оқу-әдістемелік көмекші құралын; 

50.«Орындаушылық өнер» кафедрасының аға оқытушысы А.Ж.Тобагабылова 

дайындаған «Хор жүргізу» атты оқу-әдістемелік құралын; 

ЖАРАТЫЛЫСТАНУ 

51.«Биология» кафедрасының доцент м.а., б.ғ.к. А.М.Бостанова және 

А.К.Убайдуллаева, оқытушы Д.И.Ибрагимова дайындаған «Структуралық ботаника» 

атты оқу құралын;  

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

З.С.Ажибаева  дайындаған «Энзимология» атты оқу-әдістемелік құралын;  

53.«Физика» кафедрасының профессоры, ф-м.ғ.д. А.Н.Бақтыбаев дайындаған 

«Металдар мен қорытпалардағы ақаулар» атты оқу-әдістемелік құралын; 

54.«Биология» кафедрасының аға оқытушысы Г.Бабаева, оқытушысы А.Е.Сержанов 

дайындаған «Lower Plants Sistematics» атты зертханалық сабаққа арналған оқу-

әдістемелік құралын;  

55.«Экология және химия» кафедрасының ХҚТУ профессоры, техн.ғ.к. 

Г.Н.Жылысбаева, профессор м.а., х.ғ.к. Р.Н.Нүрділлаева, доцент, х.ғ.к. А.Н.Жылысбаева 

дайындаған «Элементтер химиясы» атты оқу құралын;  

56.«Экология және химия» кафедрасының ХҚТУ профессоры, техн.ғ.к. 

Г.Н.Жылысбаева дайындаған «Элементтер химиясы. Практикум» атты оқу құралын;  

ИНЖЕНЕРИЯ 

57.«Компьютерлік инженерия» кафедрасының доцент м.а. Б.Н.Қуатбеков, 

оқытушылар М.А.Абилхаирова және Қ.Т.Жакипова дайындаған «Си жоғары деңгейлі 

бағдарламалау тілі» атты оқулығын; 

58.«Электр инженериясы» кафедрасының аға оқытушы Ғ.А.Шукенова дайындаған 

«Ақпараттық өлшеуіш техникасы пәнінен зертханалық сабақтар жинағы» атты оқу-

әдістемелік құралын; 

59.«Электр инженериясы» кафедрасының доценттері О.З.Альчинбаева және 

А.Н.Темирбеков, аға оқытушы Н.Алымов дайындаған «Автоматтық басқарудың 

теориясы» атты оқу құралын. 
МЕДИЦИНА 

60.«Акушерлік іс және гинекология» кафедрасының доценті А.Ж.Даниярова, ХҚТУ 

профессоры Р.Г.Нурхасимова, оқытушылары А.Ж.Зулпухаров, Д.С.Жүнісов, 



 

 

К.Ж.Рыскелдиева дайындаған «Тәжірибелік акушериядағы дағдылар» атты оқу-

әдістемелік құралын; 

61.«Стоматология» кафедрасының м.ғ.к. М.Ә.Искендиров дайындаған 

«Пародонтология» атты оқу құралын; 

ШМИ 

62.«Жалпы дәрігерлік практика» кафедрасының оқытушылары К.С.Казбекова, 

Ш.С.Ерназарова, Е.А.Шуашева дайындаған «Электрокардиограммалық атлас» атты оқу-

әдістемелік құралын; 

63.«Профилактикалық медицина және стоматологиялық пәндер» кафедрасының 

оқытушысы Ш.М.Атенова дайындаған «Некариозные поражения твердых тканей зубов» 

атты оқу-әдістемелік құралын; 

ИНЖЕНЕРИЯ 

64.«Компьютерлік инженерия» кафедрасының ХҚТУ доценті, аға оқытушы 

Қ.Б.Әміртаев дайындаған «Жылу көздерінің әсерінен сырықтардың деформациялануын 

сандық есептеу» атты оқу-әдістемелік құралын; 

ӨНЕР 

65.«Дене мәдениеті» кафедрасының аға оқытушысы Т.Б.Қасенов дайындаған «Атыс 

дайындығы» атты оқу құралын; 

ЖАРАТЫЛЫСТАНУ 

66.«Экология және химия» кафедрасының PhD докторы Гүл Клара, а-ш.ғ.к. 

М.Т.Ерденов дайындаған «Топырақ экологиясы» атты оқу-әдістемелік құралын;  

67.«Білім технологиялары» кафедрасының магистранты Г.Жаңабай дайындаған 

«Ересектер тобындағы балалардың түсіну деңгейін қоршаған ортамен таныстыру 

әдістемесі негізінде оқу іс-әрекеттерін ұйымдастыру» атты оқу-әдістемелік құралын;  

68.«Профилактикалық медицина» кафедрасының оқытушылары Е.С.Мендыбаев, 

У.С.Шайхаттарова, Б.А.Омарова дайындаған «Биостатистика» атты электрондық 

оқу-әдістемелік құралын; 

 

 

 

Қаулылар мәжіліс хаттамасынан көшіріп алынды. Көшірме дұрыс. 

 

Хатшы                               Г.Примкулова   
 


