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ҚАУЛЫЛАРЫ 

 

 

Түркістан қаласы                 19 сәуір 2018 жыл 

Сағат 15:00 

Сенат залы 

Қатысқандар – 28 

 

Күн тәртібі: 

 

1. 2018-2019  оқу жылына профессор-оқытушылар құрамының оқу жүктемесін жоспарлау 

тәртібі мен жылдық жүктеме мөлшерін бекіту (Академиялық мәселелер жөніндегі 

департамент директоры – Е.М.Тулегенов). 

2. Стратегиялық жоспар аясында оқу-әдістемелік жұмыстардың орындалуы 

(Стоматология факультетінің деканы Юксел Түркөз).  

3.2018-2019 оқу жылына мамандықтар бойынша академиялық күнтізбелерді бекіту 

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

4. Әр түрлі мәселелер:  

4.1. ҚР Білім және ғылым министрлігі Қазақстандағы Эразмус+ бағдарламасының Ұлттық 

кеңсесінің ұйымдастыруымен өткен «Негізгі және қосымша траекторияларымен (Mayor- 

Minor) білім беру бағдарламаларын әзірлеудің Еуропалық үздік тәжірибелері»  

Халықаралық семинар (Оқу-әдістемелік орталық басшысы – Г.Қ.Жумжаева). 

4.2. Дипломнан кейінгі білім беру факультеті «Акушерлік-гинекология» кафедрасының 

доценті, м.ғ.к. Л.М.Бегімбекова, PhD А.Р.Жумадилова дайындаған «Пестицидтер әсер 

ететін аймақта тұратын жасөспірім қыздарды тексеру алгоритмі» атты ендіру актін бекіту 

4.3. 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 профессор-оқытушылар құрамының оқу жүктемесін 

жоспарлау тәртібі мен жылдық жүктеме мөлшері төменде көрсетілген тәртіп бойынша 

университет Сенаты күн тәртібіне бекітуге ұсынылсын (Жауапты - Академиялық 

мәселелер жөніндегі департамент директоры Е.М.Тулегенов). 

 

Профессор-оқытушылар құрамының оқу жүктемесін кредиттік технология 

(сызықтық жүйе) бойынша жоспарлау тәртібі 

2018-2019 оқу жылы 

№ 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 

1 кредит 1 кредит  байланыс 

жұмысының 15 



 

 

жүргізу 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 

жетекшіге 

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 

15 Практикалық және семинар 

сабақтарын жүргізу  

  

1 академиялық сағат 1 

байланыс сағаты (50 

минут) үшін 

Дайындық факультеті 

(сызықтық жүйе) 

16 Эдвайзерге 2 сағат 1 білім алушыға 

(сызықтық жүйе) 

   

*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-курс - 15  

2-курс – 14-15 

3-курс – 14 



 

 

4-курс – 11-12 

5-курс – 11-12 

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.  

 

2018-2019 оқу жылына ОПҚ-ң жылдық жүктеме мөлшері: 

 

№ Қызметтер атауы Жылдық жүктеме 

мөлшері 

(кредит) 

Ескерту 

1 Факультет декандары - босатылған 

2 Кафедра меңгерушісі 

 

23 кредит Сызықтық жүйе 

500 сағат 

3 Декан орынбасары 

 

20 кредит Сызықтық жүйе 

450 сағат 

4 Декан орынбасары* - босатылған 

5 Оқу-әдістемелік Кеңес төрағасы 

(Комитет төрайымдары) 

25 кредит Сызықтық жүйе 

550 сағат 

6 Профессор-оқытушылар құрамы  30 кредит  

7 Жүктемеде лабораториялық сабақ 

100% құрайтын ОПҚ-ы үшін 

28 кредит  

8 Дайындық факультеті 750 сағат  Сызықтық жүйе 

 

* Ескерту: Медицина факультетінің контингентіне байланысты 1 декан орынбасары 

босатылған. 

 
Күн тәртібіндегі екінші сұрақ бойынша 

Оқу-әдістемелік кеңес ҚАУЛЫ ЕТЕДІ: 

 

2.1. Стоматология 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 үшінші сұрақ бойынша 
Оқу-әдістемелік кеңес ҚАУЛЫ ЕТЕДІ: 

 

3.1. 2017-2018 оқу жылына мамандықтар бойынша академиялық күнтізбесі Сенат күн 

тәртібіне бекітілуге ұсынылсын: 

1. 2018-2019 оқу жылының академиялық күнтізбесінің жобасы білімгерлер контингенті 

мен негізгі оқу жоспарларына сәйкестендірілсін; 

2. 2018-2019 оқу жылы 1-қыркүйек сенбі күнге келуіне байланысты сабақтар 3-

қыркүйектен басталуы;  

3. Медицина факультетінде 2017 жылдан бастап Жалпыға міндетті білім беру 

стандартына өтуіне  байланысты 1, 2-курс 15 апта, осы стандартқа сәйкес 7-курс 

интернатура білімгерлері кредиттік жүйеге өтуіне байланысты оқу аптасы 16 апта болуы;  



 

 

4. Стоматология факультетінде 3-курс бойынша оқу аптасы 15 апта болуы;  

5. Докторантура білімгерлері үшін медицина факультетінде 3-курста педагогикалық 

тәжірибе 3 апта, зерттеу тәжірибесі 6 апта, ғылыми-зерттеу жұмыстары болады, ал қалған 

факультеттер үшін 3-курста тек ғылыми-зерттеу жұмыстары болуы (Жауапты - 

Академиялық мәселелер жөніндегі департамент директоры Е.М.Тулегенов). 

 

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

 

4.1. ҚР Білім және ғылым министрлігі Қазақстандағы Эразмус+ бағдарламасының Ұлттық 

кеңсесінің ұйымдастыруымен өткен «Негізгі және қосымша траекторияларымен (Mayor- 

Minor) білім беру бағдарламаларын әзірлеудің Еуропалық үздік тәжірибелері»  атты 

Халықаралық семинарматериалдары факультеттерге талқылуға таратылсын және 

ұсыныстар беру үшін кезекті Оқу-әдістемелік кеңес күн тәртібіне қойылсын (Жауапты - 

Оқу-әдістемелік кеңес хатшысы Г.Ж.Примкулова). 

 

4.2. Дипломнан кейінгі білім беру факультеті «Акушерлік-гинекология» кафедрасының 

доценті, м.ғ.к. Л.М.Бегімбекова, PhD А.Р.Жумадилова дайындаған «Пестицидтер әсер 

ететін аймақта тұратын жасөспірім қыздарды тексеру алгоритмі» атты ендіру ақтін бекіту 

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

кеңес хатшысы Г.Ж.Примкулова). 

 

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

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

МЕДИЦИНА ФАКУЛЬТЕТІ 

1.«Пропедевтика және ішкі аурулар» кафедрасының оқытушылары К.С.Абдирамашева 

және Г.Р.Дюсебаева дайындаған «Ревмотологиялық аурулардың клиникалық көрінісі мен 

диагностикасы» атты оқу құралын; 

2.«Жедел медициналық жәрдем» кафедрасының оқытушысы Ф.Р.Азимова ағылшын 

тілінде дайындаған «General immunology» атты оқу-әдістемелік құралын; 

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

дайындаған  «Тірек-қимыл жүйесінің зерттеу әдістері» атты оқу құралын; 

4.«Жедел медициналық жәрдем» кафедрасының оқытушылары А.К.Бекарыстанова және 

С.Тилеулиев дайындаған «Физиотерапия және массаж» атты оқу құралын; 

5.«Профилактикалық медицина» кафедрасының оқытушысы Е.С.Есалиев ағылшын 

тілінде дайындаған «Social Medicine and Public Health Management» атты оқу құралын; 

6.«Хирургиялық аурулар» кафедрасының оқытушылары Н.И.Исаев және А.Б.Убайдаева 

дайындаған «Стамотологиядағы сәулелік диагностика» атты оқу құралын; 

7.«Педиатрия» кафедрасының оқытушысы А.М.Жолдыбаева дайындаған «Клинические 

протоколя диагнстики и лечения детских болезней» атты оқу құралын; 

8.«Хирургиялық аурулар» кафедрасының оқытушысы Н.И.Исаев және «Жалпы хирургия» 

кафедрасының оқытушысы М.С.Аймаханов дайындаған «Тіс-жақ жүйесінің 

рентгенанатомиясы» атты оқу құралын; 

9.«Жалпы хирургия» кафедрасының оқытушылары Н.А.Каукешова, Ш.Б.Хабибуллаева 

және М.С.Аймаханов ағылшын тілінде дайындаған «Manipulation of nursing» атты оқу 

құралы; 

10.«Адам морфологиясы және физиологиясы» кафедрасының профессоры а.ш.ғ.д. 

К.М.Лаханова, б.ғ.к., аға оқытушы З.А.Талханбаева дайындаған «Геронтология» атты оқу 

құралын; 

11.«Жалпы хирургия» кафедрасының оқытушылары Ф.Ж.Мусабекова, Е.Н.Тулежанов 

және дәрігер Ә.Н.Нүрілләқызы дайындаған «Клиникаға кіріспе. Палаталық мейірбике 

көмекшісі (Жалпы бөлім). ІІ том»  атты оқу құралын; 



 

 

12.«Пропедевтика және ішкі аурулар» кафедрасының м.ғ.к., жоғарғы санатты дәрігер-

терапевт Қ.А.Сартаева дайындаған «Ішкі аурулардың синдромдық-диагноздық алгоритмі 

(анемия синдромы)» атты оқу құралын; 

13.«Адам морфологиясы және физиологиясы» кафедрасының оқытушысы 

Б.Б.Теріскенбаева дайындаған «Жалпы патология негіздері» атты оқу құралын; 

14.«Профилактикалық медицина» кафедрасының оқытушылары Г.С.Жиренбаева және 

А.А.Мустафаева ағылшын тілінде дайындаған «Basic and clinical epidemiology» атты оқу 

құралын; 

15.«Педиатрия» кафедрасының оқытушысы А.А.Абласанов дайындаған «Баланы зерттеу 

және тексеру әдістері» атты оқу құралын; 

16.«Профилактикалық медицина» кафедрасының доценті б.ғ.к. Э.Н.Оспанова және 

оқытушы А.А.Мустафаева ағылшын тілінде дайындаған «Clinikal microbiologу» атты оқу 

құралын; 

17.«Профилактикалық медицина» кафедрасының м.ғ.к., ХҚТУ профессоры С.А.Ерманова, 

Оңтүстік Қазақстан Фармациялық Академиясының м.ғ.к., профессор м.а. Б.З.Долтаева, аға 

оқытушылар М.К.Ширинова, О.А.Ермолаева және Г.А.Нуралиева ағылшын тілінде 

дайындаған «Methods of studying and evaluating the physical development of children and 

adolescents» атты оқу құралын; 

18.«Пропедевтика және ішкі аурулар» кафедрасының оқытушысы Қ.С.Абдирамашева  

дайындаған «Ревматология циклынан клиникалық сценарийлер жиынтығы» атты оқу 

құралын; 

19.«Пропедевтика және ішкі аурулар» кафедрасының доценті м.ғ.к. Л.Т.Алимбекова  

дайындаған «Функционалды диагностика әдістері» атты оқу құралын; 

СТОМАТОЛОГИЯ ФАКУЛЬТЕТІ 

20.«Зертханалық пәндер» кафедрасының х.ғ.к., доцент м.а. Г.Айболова дайындаған 

«Жалпы және биоорганикалық химия» атты оқу құралын; 

21.«Зертханалық пәндер» кафедрасының б.ғ.к., доцент м.а. Д.Иманова дайындаған 

«Медициналық генетика» атты оқу құралын; 

22.«Адам патологиясы» кафедрасының м.ғ.к. А.Н.Темирбеков және Қ.Т.Құлаев 

дайындаған «Балалардағы гепато-биллярды жүйенің ультрадыбыстық диагностикасы» 

атты оқу құралын; 

23.«Адам патологиясы» кафедрасының м.ғ.к. М.И.Омаралиев және Г.А.Билялова 

дайындаған «Клиническая анатомия и оперативная хирургия шеи» атты оқу құралын; 

24.«Адам патологиясы» кафедрасының Қ.Т.Құлаев, м.ғ.к. А.Н.Темирбеков дайындаған 

«Балалардағы бүйрек, талақ және қалқанша без патологияларының ультрадыбыстық 

диагностикасы» атты оқу құралын; 

ШМИ 

25.«Жалпы клиникалық пәндер және жедел жәрдем» кафедрасының доцент м.а., м.ғ.к. 

Қ.А.Сартаева дайындаған «Ішкі аурулардың синдромдық-диагноздық алгоритмі (жүрек 

шулары)» атты оқу құралын; 

26.«Педиатрия» кафедрасының м.ғ.к. С.М.Тоқбергенова және м.ғ.к. П.Е.Қалменова 

дайындаған «Ерте жастағы балалардағы фондық аурулар» атты оқу-әдістемелік құралын; 

27.«Жалпы клиникалық пәндер және жедел жәрдем» кафедрасының доцент м.а., м.ғ.к. 

Қ.А.Сартаева дайындаған «Ішкі аурулардың синдромдық-диагноздық алгоритмі (буындық 

синдром)» атты оқу құралын; 

ДАЙЫНДЫҚ ФАКУЛЬТЕТІ 

28.«Ағылшын тілі» кафедрасының оқытушылары С.Ерденова, А.Сайдажиева, Зафер Өзген 

дайындаған «Short Story A1» атты оқу-әдістемелік құралын; 

29.«Ағылшын тілі» кафедрасының PhD доктор А.К.Мейрбеков дайындаған «English stories 

(B1 level)» атты оқу-әдістемелік құралын; 

30.«Жалпы пәндер» кафедрасының аға оқытушысы М.Махатаева дайындаған «Ағылшын 

тілінің грамматикасы» атты оқу-әдістемелік құралын; 



 

 

ӨНЕР ФАКУЛЬТЕТІ 

31.«Дене мәдениеті» кафедрасының профессоры К.Д.Баетов, аға оқытушы Б.К.Баетов, 

оқытушы Д.М.Баетов дайындаған «Дене шынықтыру және спорт менеджменті» атты оқу 

құралын; 

32.«Дене мәдениеті» кафедрасының аға оқытушылары А.А.Уразбаев, А.И.Исаев 

дайындаған «Дене тәрбиесі» атты оқу құралын; 

33.«Дене мәдениеті» кафедрасының ОПҚ-ы Ғ.Б.Худияров, А.И.Исаев дайындаған 

«Спортшының еңбекке қабілеттілігін қалпына келтіру амалдары» атты оқу құралын; 

34.«Дене мәдениеті» кафедрасының PhD А.А.Алтынбеков, доцент С.Ақназаров 

дайындаған «Самбо және қоян-қолтық күрес» атты оқу құралын; 

35.«Дене мәдениеті» кафедрасының аға оқытушылары М.Кекілбекова, Н.Төлбасиев 

дайындаған «Емдік дене мәдениеті» атты оқу құралын; 

36.«Дене тәрбиесі» кафедрасының оқытушылары Е.Д.Оразбаев, Ж.Ш.Есмаханова, 

Б.М.Баймуханбетов дайындаған «Жалпы орта мектепте баскетболды оқыту әдістемесі» 

атты оқу құралын; 

37.«Орындаушылық өнер» кафедрасының аға оқытушысы Д.Ельжанов, оқытушы 

М.Сабыр дайындаған «Мектеп репертуарымен жұмыс» атты оқу-әдістемелік құралын; 

38.«Орындаушылық өнер» кафедрасының аға оқытушысы Р.Ельжанова дайындаған 

«Музыкалық білім берудің әдістемесі» атты оқу құралын; 

39.«Дене тәрбиесі» кафедрасының магистр-оқытушылары Д.Баетов және Б.Баетов 

дайындаған «Жеңіл атлетика» атты оқу-әдістемелік құралын; 

ЖАРАТЫЛЫСТАНУ ФАКУЛЬТЕТІ 

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

биоресурстары» атты оқу-әдістемелік құралын; 

41.«Биология» кафедрасының аға оқытушылары Г.Ә.Бабаева, Н.Н.Салыбекова, 

А.Е.Сержанова дайындаған «Higher plants systematics» атты оқу-әдістемелік құралын; 

42.«Биология» кафедрасының доценті, б.ғ.к. З.С.Ажибаева дайындаған «Адам және 

жануарлар физиологиясы» атты оқу-әдістемелік құралын; 

43.«Физика» кафедрасының доцент м.а., п.ғ.к. Ә.Х.Сарыбаева, профессор ф.-м.ғ.к. 

Т.А.Тұрмамбеков, оқытушы А.Серікқызы дайындаған «Физика курсынан функционалдық 

сауаттылық тапсырмалары» атты оқу құралын; 

ГУМАНИТАРЛЫҚ ҒЫЛЫМДАР ФАКУЛЬТЕТІ 

44.«Білім технологиялары» кафедрасының PhD доктор, доцент м.а. Г.Т.Абдуллина және  

PhD доктор, доцент м.а. А.Құралбаева дайындаған «Ағылшын тілін оқыту әдістемесі» 

атты оқу құралын; 

ИНЖЕНЕРИЯ ФАКУЛЬТЕТІ 

45.«Компьютерлік ғылымдар» кафедрасының аға оқытушысы С.Мауленов дайындаған 

«Деректер қорының теориясы» атты оқу құралын; 

46.«Компьютерлік инженерия» кафедрасының ХҚТУ доценті Қ.Б.Әміртаев дайындаған 

«Компьютер технологиясының негіздері» атты оқу құралын; 

47.«Компьютерлік инженерия» кафедрасының ХҚТУ доценті Қ.Б.Әміртаев, магистр-

оқытушы А.Базарбаева дайындаған «Networks and Communications» атты оқу құралын; 

ФИЛОЛОГИЯ ФАКУЛЬТЕТІ 

49.«Әлем тілдері» кафедрасының оқытушысы Г.Жамантаева дайындаған «Қытай тілінің 

грамматикасы (морфология)» атты оқу құралын; 

50.«Ағылшын филологиясы» кафедрасының доценті, ф.ғ.к. Қ.Уразбаев, оқытушылар 

Ұ.Қарақұлова, Ә.Қасымбекова дайындаған «Жалпы ағылшын тіл білімі» атты оқу-

әдістемелік құралын; 

51.«Ағылшын филологиясы» кафедрасының PhD М.М.Акешова, аға оқытушы 

Р.К.Әділбаева, оқытушы А.Қ.Нұрмағанбет дайындаған «Ielts tips and techniques to get a 

high score» атты оқу құралын; 



 

 

52.«Ағылшын филологиясы» кафедрасының оқытушылары Б.Тұрлыбеков, А.Нұрмағанбет 

дайындаған «Strategies to improve student confidence in academic writing» атты оқу-

әдістемелік құралын; 

53.«Әлем тілдері» кафедрасының профессоры Г.Г.Еркибаева дайындаған «Заманауи 

педагогикалық технологиялар (Жоғары оқу орындарының педагогикалық мамандықтары 

оқытушыларының педагогикалық біліктілігін арттыруға арналған)» атты оқу құралын; 

54.«Қазақ филологиясы» кафедрасының оқытушылары Ж.Исаева, М.Бүркітбаева, 

М.Каванлы дайындаған «Оқытудың инновациялық технологиялары (ағылшан тілінде)» 

атты оқу құралын; 

55.«Профилактикалық медицина» кафедрасының аға оқытушысы Ғ.Н.Асанова, б.ғ.к., 

доцент А.К.Убайдуллаева, доцент Э.Н.Оспанова және доцент м.а. А.К.Қуандықова 

ағылшын тілінде  дайындаған «General and private microbiology» атты оқу құралын; 

56.«Акушерлік іс және гинекология» кафедрасының м.ғ.к., доцент Р.Г.Нурхасимова, 

оқытушы Г.Ш.Искакова және оқытушы Д.Е.Ибраева дайындаған «Акушерлік қан кету» 

атты оқу құралын; 

57.«Орындаушылық өнер» кафедрасының оқытушылары Б.Ж.Оспанов, А.Ж.Тобагабылова 

дайындаған «ЖОО оқу үдерісінде болашақ педагог-музыканттардың вокалдық 

дағдыларын қалыптастырудың әдістемелік жолдары» атты оқу-әдістемелік құралын; 

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

«Электр тізбектері 1 пәнінен студенттердің өзіндік жұмысы жинағы» атты оқу құралын; 

59.«Қоғамдық ғылымдар және журналистика» кафедрасының доценті филос.ғ.к. 

Г.Б.Дайрабаева, доцент м.а. Г.Шадинова дайындаған «Ақпарат философиясы» атты 

лекциялар жинағын; 

60.«Қазақ филологиясы» кафедрасының профессор м.а. ф.ғ.к. С.Ергобек дайындаған «ХХ 

ғасыр басындағы қазақ әдебиеті және М.Сералин» атты оқу құралын; 

61.«Қазақ филологиясы» кафедрасының доценті Н.Қошанова дайындаған «Қазіргі қазақ 

тілінің синтаксисі» атты оқу құралын; 

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

«Zheltoksan» атты оқу-әдістемелік құралын; 

63.«Орындаушылық өнер» кафедрасының аға оқытушысы А.А.Якуб дайындаған «Музыка 

теориясының негіздері» атты оқу-әдістемелік құралын; 

64.«Орындаушылық өнер» кафедрасының ҚР мәдениет қайраткері А.Ботақараев, аға 

оқытушы Д.Ельжанов дайындаған «Эстрадалық музыканы оқытудың өзекті мәселесі» 

атты оқу құралын; 

65.«Компьютерлік инженерия» кафедрасының оқытушысы Ж.Шермантаева дайындаған 

«SCADA-Бағдарламалық қамтамасыз ету технологиялық процестерді басқару» атты оқу 

құралын; 

66.«Бейнелеу өнері» кафедрасының магистр-оқытушысы К.Касимбекова дайындаған 

«Тігін технологиясының негіздері» атты оқу-әдістемелік құралын; 

67.«Бейнелеу өнері» кафедрасының профессоры Қ.Ералин, доцент Ж.Бейсенбеков, аға 

оқытушы Г.Ералина дайындаған «Бейнелеу композициясы» атты оқу құралын; 

68.«Бейнелеу өнері» кафедрасының профессоры Қ.Ералин, доцент Ж.Бейсенбеков, аға 

оқытушы Г.Ералина дайындаған «Түстану» атты оқу құралын; 

69.«Қазақ филологиясы» кафедрасының доценті ф.ғ.к. Т.И.Көшенова дайындаған 

«Әдебиеттануға кіріспе пәнінен 500 тест» атты оқу-әдістемелік құралын; 

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

и основы архивоведения» атты оқу құралын; 

71.«Қазақ филологиясы» кафедрасының доцент м.а. С.Мағжан, магистр-оқытушы 

А.Бектас дайындаған «Құрылымдық лингвистика» атты оқу-әдістемелік құралын; 

72.«Компьютерлік инженерия» кафедрасының оқытушылары Р.Б.Абдрахманов, 

Ж.У.Шерментаева дайындаған «Компьютерлік графика» атты оқу құралын; 



 

 

73.«Әлем тілдері» кафедрасының доцент м.а. С.Бейсембаева дайындаған «Основы 

правописания. Сборник упражнений» атты оқу-әдістемелік құралын; 

74.«Орындаушылық өнер» кафедрасының аға оқытушысы А.А.Якуб дайындаған «Рухани 

жаңғыру аясында мектептерде музыка мұғалімінің оқу-тәрбие жұмысының 

ұйымдастырылуы» атты оқу-әдістемелік құралын; 

75.«Ағылшын филологиясы» кафедрасының оқытушылары Доцент м.а. З.Сахитжанова, 

Г.Макенова, М.Шеримбетова, А.Қонысова дайындаған «English Syntax» атты оқу 

құралын; 

76.5В011000-Физика мамандығы бойынша Абай атындағы ҚазҰПУ жанындағы ҚР БжҒМ 

жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің РОӘК «Білім» тобы 

мамандықтары бойынша грифін алу үшін «Физика» кафедрасының доцент м.а., п.ғ.к. 

Ә.Х.Сарыбаева дайындаған «Мектеп физика курсындағы компьютерлік модельдеу және 

эксперимент» атты оқу құралын; 

77.«Неврология, психиатрия, наркология» кафедрасының м.ғ.к., доцент Г.Б.Абасова, 

оқытушылары Е.Е.Исмайлов, А.Ш.Шакен, Д.П.Утепов дайындаған  «Методы проведения 

открытого занятия» атты оқу-әдістемелік құралын; 

78.«Неврология, психиатрия, наркология» кафедрасының м.ғ.к., доцент Г.Б.Абасова, 

оқытушылары Е.Е.Исмайлов, А.Ш.Шакен, Д.П.Утепов дайындаған «Ашық сабақ 

жүргізудің әдістері» атты оқу-әдістемелік құралын;  

79.«Неврология, психиатрия, наркология» кафедрасының м.ғ.к., доцент Г.Б.Абасова, 

доцент М.А.Тубанова, оқытушылары А.А.Муталиева, Ж.К.Атжан, Ф.А.Алханов 

дайындаған «Инновационные методы преподавания в медицинском ВУЗе» атты оқу-

әдістемелік құралын;  

80.«Неврология, психиатрия, наркология» кафедрасының м.ғ.к., доцент Г.Б. Абасова, 

доцент М.А. Тубанова, оқытушылары А.А. Муталиева, Ж.К. Атжан, Ф.А. Алханов 

дайындаған  дайындаған  «Медициналық ЖОО инновациялық оқыту әдістері»  атты оқу-

әдістемелік құралын;  
81.«Неврология, психиатрия, наркология» кафедрасының м.ғ.к., доцент Г.Б. Абасова, 

доцент Г.А. Диханбаева, оқытушылары С.М. Бұрышов,  Ж.З. Жанысбаев, Ж.А. Орманова 

дайындаған  «Все о тестах»  атты оқу-әдістемелік құралын;  

82.«Неврология, психиатрия, наркология» кафедрасының м.ғ.к., доцент Г.Б.Абасова, 

доцент Г.А.Диханбаева, оқытушылары С.М.Бұрышов,  Ж.З.Жанысбаев, Ж.А.Орманова 

дайындаған «Тест туралы»  атты оқу-әдістемелік құралын;  
83.«Неврология, психиатрия, наркология» кафедрасының м.ғ.к., доцент Г.Б.Абасова, 

доцент Г.А.Диханбаева, оқытушылары Ф.А.Алханов С.М.Бұрышов, магистр 

Ж.М.Батырбаева дайындаған «Основы нейрореабилитации» атты оқу-әдістемелік 

құралын;  

 

 

 

Қаулылар мәжіліс хаттамасынан көшіріп алынды. Көшірме дұрыс. 

 

Хатшы                                                                           Г. Примкулова 

 


