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Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті 

2018-2019 оқу жылындағы 

№4 Академиялық комитет кеңесінің 

 

ҚАУЛЫЛАРЫ 

 

   

Түркістан қаласы                                                        28 қараша 2018 жыл   

 

Академиялық комитет кеңес мүшелері – 35 

Қатысқандар: 32 мүше 

Келмегендер:  3 

 

Күн тәртібі: 

 

1.Факультеттерде көптілді білім беру жүйесімен оқыту жағдайы (Білім беру 

бағдарламалары және әдістемелік орталықтың басшысы – 

М.Р.Жолшибекова; Факультет декандары). 

2.ВОУД нәтижелерін талдау (Академиялық мәселелер жөніндегі департамент 

директорының орынбасары М.Мырзахметов, Баяндамашы – Факультет 

декандары). 

3.Университет Сенатының 2018 жылғы 28-тамыз №2 хаттамасымен 

бекітілген «Профессор-оқытушылар құрамының оқу жүктемесін кредиттік 

технология (сызықтық жүйе) бойынша жоспарлау тәртібінің» 1,2,3-

баптарына өзгерістер  енгізу туралы (Академиялық мәселелер жөніндегі 

департамент директоры - Т.Ж.Ниязов). 

4.Барлық мамандықтар бойынша НОЖ және ЖОЖ-дағы пәндердің оқу 

бағдарламаларын жаңа материалдармен толықтыру мәселесі (Академиялық 

мәселелер жөніндегі департамент директоры - Т.Ж.Ниязов). 

5. Қосымша кәсіби-маман беру мәселесі (Факультет декандары). 

6.Әр түрлі мәселелер:  

6.1.ҚР БжҒМ жаңа нормативтік құжаттарының өзгеруі туралы (Академиялық 

мәселелер жөніндегі департамент директоры - Т.Ж.Ниязов). 

6.2.«Университет білім алушыларының үлгеріміне ағымдық бақылау, аралық 

және жоғары білім беру бағдарламаларында қорытынды аттестаттау өткізу 

ережесін» бекіту (Академиялық мәселелер жөніндегі департамент 

директоры - Т.Ж.Ниязов; Оқу ісін ұйымдастыру орталығының басшысы - 

Г.К.Жумжаева). 

6.3.«Университет білім алушыларын ауыстыру, қайта қабылдау, курстан 

курсқа көшіру, оқудан шығару, академиялық демалыс беру ережесін» бекіту 

(Академиялық мәселелер жөніндегі департамент директоры - Т.Ж.Ниязов; 

Оқу ісін ұйымдастыру орталығының басшысы - Г.К.Жумжаева). 

6.4.«Кәсіптік практиканы ұйымдастыру мен өткізу қағидаларын және 

практика базалары ретінде ұйымдарды айқындау қағидаларының ережесін» 



бекіту(Білімгерлерге қызмет көрсету ортылығының басшысы 

С.Мухиддинова).   

6.5.2018-2019 оқу жылына Диплом жұмыстарының тақырыптарын бекіту 

(Білім беру бағдарламалары және әдістемелік орталықтың басшысы – 

М.Р.Жолшибекова; Факультет декандары). 

6.6.6М011300-Биология, 6М011000-Физика (бейіндік) мамандықтары 

бойынша мемлекеттік емтихан бағдарламаларын бекіту (Факультет деканы). 

6.7.Аттестаттау комиссиясының төрағаларын бекіту (Академиялық мәселелер 

жөніндегі департамент директоры - Т.Ж.Ниязов; Оқу ісін ұйымдастыру 

орталығының басшысы - Г.К.Жумжаева). 

6.8.2018-2022 оқу жылдары  «Дуалды оқытуды дамыту» концепциясын 

бекіту (Білім беру бағдарламалары және әдістемелік орталықтың басшысы 

– М.Р.Жолшибекова). 

6.9.Сенат шешімдерінің орындалу барасы туралы: 26.10.2018ж. №4 Сенат 

шешімі. 3.3.Жоғары білім беруді басқарудың ортақ жүйесі (ЕСУВО) 

мәліметтерінің сапалылығы мен толықтығын қамтамасыз ету мақсатында 

Platonus бағдарламасымен жұмыс істеу жүйесін жетілдіру (Вице-президент 

Ө.Ү.Үмбетов). 

6.10.2018 жылы қабылданған докторанттардың Негізгі оқу жоспарларына 

өзгерістер енгізу (Жоғары білімнен кейінгі білім беру орталығының басшысы 

– Г. Балкибаева) 

6.11.Медицина және стоматология факультетінің курстан курсқа көшіру GPA 

балын өзгерту туралы (Медицина факультетінің деканы – И.С.Молдалиев) 

6.12.Университет ОПҚ дайындаған оқу, оқу-әдістемелік құралдар мен 

нұсқауларын талқылап бекіту (Эксперттік комиссия төрайымы – 

М.Р.Жолшибекова). 

МЕДИЦИНА   ФАКУЛЬТЕТІ                                

6.12.1.«Арнайы клиникалық пәндер» кафедрасының профессоры К.Б.Бралов 

пен магистр-оқытушы З.А.Юсупбекова дайындаған «Петер Дуус бойынша 

неврологиядағы топикалық диагноз» атты оқулығын; 

6.12.2.«Арнайы клиникалық пәндер» кафедрасының профессоры К.Б.Бралов 

пен оқытушы М.С.Алмуханбетова дайындаған «Сranial nerves» атты оқу 

құралын; 

6.12.3.«Жалпы хирургия» кафедрасының профессор м.а., ф,-м.ғ.к., п.ғ.д. 

Ү.А.Байзак, б.ғ.к., аға оқытушы  Б.У.Байзакова және магистр-оқытушы 

А.С.Минтасова  дайындаған «Медициналық биологиялық химия» атты оқу 

құралын. 

6.13.Ішінара  тәртіптік мәселелер (Іс-сапарлар, Мемлекеттік емтихан 

төрғаларын бекіту, ұсыну т.б.) (Вице-президент Ө.Ү.Үмбетов.). 

 

Күн тәртібіндегі бірінші мәселе бойынша:  

Академиялық комитет кеңесі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ: 

 

1.1.2018-2019 оқу жылына факультеттердегі көптілді білім беру 

жүйесімен оқыту жағдайын жетілдіру, дамыту шаралары назарға алынсын. 

(Жауапты:Білім беру бағдарламалары және әдістемелік орталықтың 

басшысы – М.Р.Жолшибекова; Факультет декандары); 



1.2.Ағылшын тілінде оқытатын  пәндерді жүргізетін мұғалімдердің 

ағылшын тілін білу деңгейлерін тереңдетілсін (Жауапты:Білім беру 

бағдарламалары және әдістемелік орталықтың басшысы – 

М.Р.Жолшибекова; Факультет декандары); 

1.3.Ағылшын тілін оқыту курсын ұйымдастырылсын (Жауапты:Білім 

беру бағдарламалары және әдістемелік орталықтың басшысы – 

М.Р.Жолшибекова; Факультет декандары); 

1.4. Оқу жоспарына шет тілдерінде өтетін  пәндер тізіміне ұсыныстар 

берілсін (Жауапты:Білім беру бағдарламалары және әдістемелік 

орталықтың басшысы – М.Р.Жолшибекова; Факультет декандары); 

1.5.Факультеттерде  Шет тілінде оқылатын пәндердің санын 30% -ға 

дейін арттырылсын (Жауапты:Білім беру бағдарламалары және әдістемелік 

орталықтың басшысы – М.Р.Жолшибекова; Факультет декандары). 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Күн тәртібіндегі екінші мәселе бойынша:  

Академиялық комитет кеңес ҚАУЛЫ ЕТЕДІ: 

 

1.1.2018 жылдың Оқу жетістіктерін сырттай бағалаудың нәтижелері 

қанағаттанарлық деп есептелсін; 

1.2.Пәндер бойынша ОЖСБ-ға қатысушы білім алушылардың орташа 

балы өте төмен (13 балдан төмен) болған және жекелей білімгерлер 0 балл 

көрсеткен өкімімен бекітілген жауапты ОПҚ-на әкімшілік шара қолданылсын 

(факультет декандары);  

1.3.Мамандық бойынша ОЖСБ-ға қатысушы білім алушылар төмен 

нәтиже (63 балдан төмен)  көрсеткен жауапты кафедра меңгерушілеріне 

әкімшілік шара қолданылсын (факультет декандары);  

1.4.Факультет бойынша ОЖСБ-ға қатысушы білім алушылар төмен 

нәтиже (63 балдан төмен)көрсеткен декандарға әкімшілік шара қолданылсын;  

1.5.Кафедра және факультет деңгейлерінде ОЖСБ нәтижелері жан-

жақты талданып, кафедра мәжілістері мен факультет кеңестерінде тиісті 

шешімдер қабылдансын (кафедра меңгерушілері, факультет декандары);  

1.6.Оқу жетістіктерін сырттай бағалаудың (ОЖСБ) дайындық 

жұмыстары академиялық жыл бойы (әр ай сайын) жүйелі түрде өткізілсін 

(кафедра меңгерушілері, факультет декандары).  

 

Күн тәртібіндегі үшінші мәселе бойынша:  

Академиялық комитет кеңес ҚАУЛЫ ЕТЕДІ: 

 

3.Университеттің Сенатында 2018 жылғы 28-тамыз №2 хаттамасымен 

бекітілген «Профессор-оқытушылар құрамының оқу жүктемесін кредиттік 

технология (сызықтық жүйе) бойынша жоспарлау тәртібінің» 1-бабы 

өзгерістермен төмендегі мәтінде кезекті университет Сенатына бекітілуге 

ұсынылсын:  

3.1.Лекция оқу, практикалық,  семинар, лабораториялық, студиялық 

сабақтарын жүргізу - 1 кредит 15 академиялық сағатқа тең, 1 академиялық 

сағат -  50 минутқа тең; 



3.2.«Профессор-оқытушылар құрамының оқу жүктемесін кредиттік 

технология (сызықтық жүйе) бойынша жоспарлау тәртібінің» 2,3-

баптарының күші жойылсын;  

№  Қызметтер атау  Кредит   Ескерту  Жаңа редакция  

1  Лекция оқу, 

практикалық 

және семинар 

сабақтарын 

жүргізу  

1 кредит*  1 кредит лекцияның 

байланыс жұмысының 

15 академиялық 

сағатына тең, 1 

байланыс сағаты -  50 

минут  

Ескі редакция  

күші 

жойылсын  

Лекция оқу, 

практикалық,  

семинар, 

лабораториялық, 

студиялық 

сабақтарын 

жүргізу  

1 кредит  1 кредит 15 

академиялық сағатқа 

тең, 1 академиялық 

сағат -  50 минут  

Жаңа редакция  

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  

Күші 

жойылсын  

3  Студиялық 

сабақтарды 

жүргізу  

1 кредит  1 кредит 22,5 байланыс 

сағатына тең, 1 

академиялық сағат 1,5 

байланыс сағатына тең 

- 75 минут  

Күші 

жойылсын  

 

3.3. Жоспарлау тәртібі күшіне енгеннен бастап, 2018-2019 оқу жылының 

көктемгі семестрдегі сабақ кестесінде лабораториялық, студиялық, дене 

шынықтыру сабақтарының 1 академиялық сағаты   50 минутқа теңестірілсін. 

 

Күн тәртібіндегі төртінші мәселе бойынша:  

Академиялық комитет кеңес ҚАУЛЫ ЕТЕДІ: 

 

 4.Барлық оқу курстарындағы мамандықтар бойынша ЖОЖ-дағы 

ағымдық оқу жылының жұп семестрінде өтілетін пәндердің оқу 

бағдарламалары жаңа материалдармен  (IT технология, жаратылған білім 

беру, инклюзивті білім беру, «Атамекен» ұлттық кәсіпкерлер палатасының  

талабына сай т.б.) толықтырылсын және олар келесі оқу семестрінен оқу 

үрдісіне ендірілсін. 

4.1.Төмендегі мамандықтарда өтілетін пәндердің силлабустарына жаңа 

тақырыптар енгізіліп қайта бекітілсін. Бекітілген силлабустың көшірмесі 



Академиялық мәселелер жөніндегі департаментке өткізілсін (Жауапты: 

Кафедра меңгерушілері мерзімі 12.12.2018ж.); 

2018-2019 оқу жылының көктемгі семестрінде өтілетін пәндерді жаңа 

материалдармен толықтыру: 

Мамандық 

шифрі,атауы 

Пән атауы Курс/ 

Семестр 

Енгізілетін жаңа тақырыптар 

5В010200-

Бастауышта 

оқыту 

педагогикасы 

мен әдістемесі 

Бастауыш 

сыныптарда 

еңбеккке баулуды 

оқыту әдістемесі  

3/6 1.«Көркем еңбек» білім беру бағдарламасының 

оқу үдерісін жоспарлау мен ұйымдастыру (ұзақ 

мерзімді, орта мерзімді және қысқа мерзімді). 

2. Жаңартылған білім беру бағдарласының 

негізінде белсенді оқытудың стратегияларын 

тиімді қолдану  (топтық, эксперимент (зерттеу), 

тәжірибелік жұмыс, пікір талас, жоспарлау мен 

бағамдау жаттығуларын жүргізу, ықшам сабақ) 

3. Бастауыш сынып оқушыларының «Көркем 

еңбек» оқу пәні сабақтарында оқу жетістіктерін 

бағалау 

4. «Көркем еңбек» кіріктірілген (бейнелеу өнері 

мен технология) білім беру бағдарламасы 

5.«Көркем еңбек» оқу пәнінің сабақтарында 

оқушылардың дағдылары мен тұлғалық 

қасиеттерінің қалыптасу деңгейлерін анықтау 

(қалыптастырушы және жиынтық бағалаулар) 

Бастауыш 

сыныптарда 

әдебиеттік оқу 

әдістемесі 

3/6 1.Бастауыш сыныптағы әдебиеттік оқыту 

әдістемесі пәнінің  ұзақ, орта, қысқа мерзімді 

жоспарларын талдау 

2. Бастауыш сыныптағы әдебиеттік оқыту 

әдістемесі пәнін оқыту нәтижесіне қойылатын 

талаптар: диагностикалау, бақылау және бағалау 

3.Оқушылардың қызығушылығы мен 

қажеттіліктеріне бағытталған тиімді әдіс-

тәсілдер (кері байланыс пен рефлексия) 

Бастауыш 

сыныптарда қазақ 

(орыс) тілін оқыту 

әдістемесі 

2/4 1.Бастауыш сыныптардағы қазақ  тілі пәнінің  

ұзақ, орта, қысқа мерзімді жоспарларын талдау 

2. Бастауыш сыныптардағы қазақ  тілі пәнін  

оқыту нәтижесіне қойылатын талаптар: 

диагностикалау, бақылау және бағалау 

3.Оқушылардың оқу іс-әрекетін 

ұйымдастырудың нормативті-құқықтық және 

мазмұндық-процессуалдық сипаттамасы 

Бастауыш 

сыныптарда 

ағылшын тілін 

оқыту әдістемесі 

2/4 1. Бастауыш сыныптарда ағылшын тілін оқыту 

әдістемесі пәнінің  ұзақ, орта, қысқа мерзімді 

жоспарларын талдау 

2. Қысқа мерзімді жоспарлау барысында 

дәстүрлі дидактикалық қағидалары және 

оқытудың жаңа стратегиялары 

3. Бастауыш сынып оқушыларының «Ағылшын 

тілін оқыту әдістемесі» пәні сабақтарында оқу 

жетістіктерін бағалау 

4.«Ағылшын тілі» сабақтарындағы 

қалыптастырушы және жиынтық бағалау 

5В010300-

Педагогика 

және 

психология 

Психикалық 

денсаулық 

профилактикасы 

және суицид 

превенциясы 

2/4 1.Инклюзивті балалардың ерекшеліктері 

2.Инклюзивті балалардың психологиялық 

денсаулығы профилактикасы 

5В010300-

Педагогика 

Шағын 

жинақталған 

3/6 1.Оқыту мазмұнының өзгерістері 

2.Бағалау түрлері: қалыптастырушы және 



және 

психология 

мектептерде 

педагогикалық 

процестерді 

ұйымдастыру 

жиынтық 

3.Инклюзивті балалардың ерекшеліктері 

4.Инклюзивті балалардың оқыту үдерісін бағалау 

ерекшеліктері 

5В010300-

Педагогика 

және 

психология 

Психологиялық-

педагогикалық 

практикум 

3/6 1.Инклюзивті балалардың психологиялық 

ерекшеліктері 

2.Инклюзивті балалардың оқытуды 

педагогикалық тұрғыдан сүйемелдеу 

5В011400-Тарих Тарихты оқыту 

әдістемесі 

3/6 1.Тарих пәнін жаңартылған білім беру 

жағдайында оқыту әдістемесі 

5В020800-

Археология 

және этнология 

Тарихи 

антропология 

3/6 "Жаңа гуманитарлық білім, қазақ тіліндегі жаңа 

100 оқулық" жобасы аясында «Антропология 

тарихы мен теориясы» оқулығындағы 

тараулардағы жекелеген тақырыптар  

1.Антропология ғылымының қалыптасу тарихы, 

ондағы эволюция теориясы туралы тұжырымдар 

2.Диффузионистік және тарихи-мәдени аймақтар 

теориялары, функционализм және құрылымды-

функционализм, әрекетке негізделген 

теориялары, процессуалдық және маркстік 

көзқарастағы зерттеулер 

3.Релятивизм, структурализм мен 

постструктурализмнің түрлі салалары және енді 

ғана қалыптасып жатқан интерпретациялық және 

постмодернистік көзқарастар 

5В021100-

Теология 

Қазіргі дәстүрлі 

емес діни 

қозғалыстар 

3/6 1. Дәстүрлі емес діни қозғалыстарды зерттеуде  

жаңартылған мазмұндағы психотехникалық 

әдістер 

5В020600-

Дінтану 

Қазіргі діни 

қозғалыстар мен 

культтер 

3/6 1. Дәстүрлі емес діни қозғалыстарды зерттеуде  

жаңартылған мазмұндағы психотехникалық 

әдістер 

5В011900-

Шетел тілі: екі 

шетел тілі 

Ағылшын тілін 

оқыту әдістемесі 

3/6 1.Жаңартылған білім беру бағдарламалары және 

2.Критериалды бағалау 

5В020500-

Филология 

5В011700-Қазақ 

тілі мен әдебиеті 

 

Қазақ тілінің 

фонетикасы 

1/2 «Жаңа гуманитарлық білім: қазақ тіліндегі 100 

жаңа оқулық» жобасы аясында аударылып 

жарық көрген «Тіл біліміне кіріспе» 

оқулығындағы  тараулардағы жекелеген 

тақырыптар  

1. Фонетика: тілдегі дыбыстар 

2. Фонология: тілдегі дыбыс үлгілері 

5В020500-

Филология 

5В011700-Қазақ 

тілі мен әдебиеті 

 

Қазіргі қазақ 

тілінің 

морфологиясы 

2/4 «Жаңа гуманитарлық білім: қазақ тіліндегі 100 

жаңа оқулық» жобасы аясында аударылып 

жарық көрген «Тіл біліміне кіріспе» 

оқулығындағы  тараулардағы жекелеген 

тақырыптар  

1.Морфология 

5В020500-

Филология 

Қазіргі қазақ 

тіліндегі құрмалас 

сөйлем синтаксисі 

3/6 «Жаңа гуманитарлық білім: қазақ тіліндегі 100 

жаңа оқулық» жобасы аясында аударылып 

жарық көрген «Тіл біліміне кіріспе» 

оқулығындағы  тараулардағы жекелеген 

тақырыптар  

1.Синтаксис 

5В020500-

Филология 

5В011700-Қазақ 

Жалпы тіл білімі 3/6 «Жаңа гуманитарлық білім: қазақ тіліндегі 100 

жаңа оқулық» жобасы аясында аударылып 

жарық көрген «Тіл біліміне кіріспе» 



тілі мен әдебиеті 

 

оқулығындағы  тараулардағы жекелеген 

тақырыптар  

1.Тілдің өзгеруі: уақыт кезеңдері 

5В050600-

Экономика 

Экономика 

ілімдерінің тарихы 

1/2 1. Экономика және Экономикалық жүйелер (1 

бет, Экономикс) 

2.Жалпы экономика қалай құрылған(9 бет, 

Экономикс) 

5В050600- 

экономика 

5В050700- 

менеджмент 

5В050800- есеп 

және аудит 

5В050900- 

қаржы 

Статистика  

 

2/4 1.Ұлттық әл ауқатты бағалау (Экономикс 433-

450 б.) 

2.Өмір сүру құнының өлшемдері (Экономикс 

455-467 б.) 

3.Жұмыссыздық (Экономикс 499-518 б.) 

5В050900- 

қаржы 

 

Қаржы 

институттары 

және нарықтары  

1/2 1.Салық жүйесі (Экономикс 185-189 б.)  

2.Жинақ инвестиция және қаржы жүйесі 

(Экономикс 523-540 б.)  

3.Монетарлық жүйе (Экономикс 579-591 б.) 

5В050900- 

қаржы 

 

Мемлекеттік 

қарыз 

  

3/6 1.Ашық экономика макроэкономикасы: негізгі 

концепциялар (Экономикс 617-628 б.) 

2.Ашық экономиканың макроэкономикалық 

теориясы (Экономикс 631-642 б.) 

5В010900-

Математика  

Арнайы оқыту 

әдістері 

 

2/4 

 

1. Жаңартылған білім беру жүйесінде 

критериялды бағалау жүйесі 

2.Жаңартылған білім беру жүйесіндің 

ерекшеліктері                                                                                               

3. Жаңартылған білім беруде оқыту әдістері 

5В010900 - 

Математика  

5В060100 - 

Математика 

Математикалық 

талдау 

 

3/6 

1.Математикалық талдау есептерін ақпараттық 

технология көмегімен шығару 

 Дифференциалдық 

теңдеулер 

3/6 1. Дифференциалдық теңдеулерді шешудің 

сандық әдістері 

 Ықтималдықтар 

теориясы және 

математикалық 

статистика 

3/6 1.Статистикалық мәліметтерді MSExell 

бағдарламасымен өңдеу 

5В011000-

Физика  

Физиканы 

оқытуда креативті 

технологияны 

қолдану әдістері 

 

3/6 

1. Физиканы оқытуда критериалды бағалау 

әдістері.                                                                                                

2. Креативтілікті бағалаудың жаңа әдіс-тәсілдері                                                                                             

3.Жаңартылған білім мазмұны жағдайында өзін-

өзі жетілдіру әдістері.                                                        

4.Бағалау критерийлеріне сәйкес тапсырмалар 

таңдау және дайындау. 

5В011000-

Физика  

Физикадағы 

инновациялық 

педагогикалық 

технологиялар 

 

3/6 

1. «Механика», «Молекулалық физика» 

тарауларын оқытуда критериалды бағалауды 

қолдану әдістері                      

2. Электродинамика», «Электр және магнетизм» 

тарауларын оқытудың интербелсенді әдістері                      

3. «Оптика», «Кванттық физика» тарауларын 

оқытудың эвристикалық әдістері                                                              

4.  «Атом ядросының физикасы», «Элементар 

бөлшектер» тарауларын оқытуда критериалды 

бағалауды қолдану әдістері   

5В060400-

Физика 

Баламалы энергия 

көздері 

3/6 

1.Арзан және эффективті күн батареяларын 

алудың мүмкіндіктері және оларды қолданудың 

тиімділігі. 



2.Жеке қондырғының күн коллекторлары 

көмегімен жылу өндіру 

3. Баламалы энергия көздерін ауыл 

шаруашылығы саласында кеңінен қолдану 

мүмкіндіктері. 

4. Күн батареяларын пайдаланып құдықтан су 

шығару технологиясы. 

«Қатты денелер 

физикасы» 

3/6 

1.Қымбат кристалды тастардың шығу тегі мен 

құрылымы. 

2. Қымбат кристалды тастардың оптикалық 

қасиеттері 

3. Сұйық кристалдардың жіктелуі және олардың 

физикалық қасиеттері 

4. Алмаз және рубинді кеңінен қолданудың жаңа 

 перспективалары 

5В011000 - 

Физика 

Физикадағы 

инновациялық  

педагогикалық 

технологиялар 

(3 курс 6 

семестр)   

3/6 Модуль 4. Физиканы оқытуда цифрлық білім 

беру ресурстарын қолдану 

1.Цифрлық  технология негізінде білім беруді 

жетілдіру әдістері 

2.Цифрлық білім беру ресустарын дайындау 

технологиялары 

3. Зертханалық жұмыстарды жаңа ақпараттық 

технологиялар негізінде орындау әдістері 

5В060400 - 

Физика 

Физиканы оқыту 

теориясы мен 

әдістемесі 

(2 курс 4 

семестр)   

2/4 5-Модуль.Цифрлық сауаттылық және 

Роботехника 
1.Цифрлық сауаттылықты көтеруде роботтық 

техникалық жүйелерді қолдану 

2. Қазақстандағы білім беру жүйесінде 

робототехниканы дамытудың инновациялық 

технологиялары 

3. Қазақстанда цифрлық технология негізінде 

нанотехнологияны дамыту 

5В060800 –

Экология 

мамандығы 

Экологиялық 

статистика 

3/6 1.Қоршаған ортаның ластану деңгейін анықтауда 

өндіріс орындарындағы  негізгі техникалар 

(Нақты өндіріс орны бойынша) 

2.Қалдықтардың жылдық мөлшерін есептеу 

әдістері (ЖЭС-ң мысалында)   

5В060800 –

Экология 

мамандығы 

Экологиялық 

статистика 

 

3/6 1. "ЭРА бағдарламалық кешенінің " көмегімен 

қоршаған ортаға әсердi бағалау жұмыстарын 

жүргізу.  

5В011600 - 

География 

Қазіргі дүние 

географиясы  

3/6 1. Постиндустриялы елдердегі ГАЖ 

технологияларды қолданылуы 

2. Қазіргі ғаламдық проблемаларды шешуде 

заманауи ғылымның жетістіктерін пайдалану 

5В060700 – 

Биология 

Ауылшаруашылық 

микробиологиясы  

3/6 1.Шаруашылықта кәсіпкерлікті дамыту 

 Генетикалық 

инженерияға 

кіріспе 

3/6 1.Критериалды бағалаудың тиімділігі 

 Ботаника ІІ 2/4 1.Өсімдік шаруашылығына кәсіпкерлікті дамыту 

 Молекулалық  

биология 

2/4 1.Критериалды бағалаудың ерекшелігі 

5В011300 – 

Биология 

Мектепте 

биологияны 

оқытудың 

инновациялық 

әдістері   

3/6 1.Бағалау критериялары  

2.Интерактивті және инклюзивті оқытудың 

ерекшеліктері 

3.Білім берудегі кәсіпкерлік менеджментін құру 

5В011300 – 

Биология 

Биотехнология  3/6 1.Биоинформатикалық технология 



 Мектептегі 

биология 

3/6 1.Биологиялық зерттеу нысанын жобалау 

5В070300 – 

Ақпараттық 

жүйелер 

Дерекқор 

жүйелері 

 

3/6 1. «My SQL негізінде және нақты деректерді 

пайдалана отырып мекеменің деректер қорын 

басқару жүйесін құрастыру»  

5В070400 – 

Есептеу 

техникасы және 

бағдарламалық 

қамтамасыз ету, 

5В070300 – 

Ақпараттық 

жүйелер,  

5В011100-

Информатика, 

5В060200-

Информатика 

Компьютерлік 

желілер I 

 

2/4 1.«WIRESHARK» қолданбалы бағдарламасын 

жұмыс барысында қолдану тәсілдері  

5В011100-

Информатика, 

5В060200-

Информатика 

Жасанды 

интеллект 

негіздері 

3/6 Модуль 1:  Бизнестегі жасанды интеллект.  

1.Кейстер. Жасанды интеллект технологияларына 

инвестиция. Жасанды интеллект технологияларын 

бизнеске енгізу шарттары. Бизнес үшін дайын AI-

платформалар 

5В071800- 

Электр 

энерегетикасы 

Электр 

машиналары II 

 

3/6 Қазіргі жағдайдағы трансформаторлар 

конструкцияларының даму тенденциясы 

5В070200- 

Автоматтандыру 

және басқару 

Сигналдар және 

бақылау жүйелері 

 

2/4 «Ақылды үй”  жүйесі 

5В010600- 

Музыкалық 

білім 

В30.120-

Музыкалық білім 

беру әдіснамасы 

3/6 1. Оқушылардың коммуникативтік дағдыларын 

дамыту     

2. Инклюзивті оқыту - барлық балаларға 

мектепке дейінгі оқу орындарында, мектепте 

және мектеп өміріне белсене қатысу 

5В010600- 

Музыкалық 

білім 

В05.114-

Музыкалық 

этнография 

1/2 1. Түрлі мәдениет пен көзқарастарға құрмет 

өзгерту                                                                                                       

2. Сыни тұрғыда ойлау, еркін ойын айтуына, 

өзінің білімін көрсетуге  күй аспаптық жанрдың 

стильдік ерекшеліктері 

5В040700 – 

Актерлік өнер 
В31.108 Актердің 

режиссермен 

жұмысы І 

3/6 1. Театр спектаклін музыкамен және дыбыс-

шумен безендіру. Дыбыс режиссерімен жұмыс 

2. Суретшімен жұмыс. Декорация эскизі мен 

макеті, костюмдердің эскизі 

5В010400-

Бастапқыәскери 

дайындық 

В04.124 

Мамандыққа 

кіріспе 

1/2 1. Педагог тұлғасының қалыптасуындағы 

зерттеу іс-әрекетінің орны 

2. Педагог мамандығының жалпы сипаттамасы 

3. Мұғалім педагоикалық қызметтің субьектісі 

ретінде       

4. Педагог кәсібінің компетенттілігі және оның 

құрылымы         

5. Мұғалімнің кәсіби жеке тұлғалық өзін-өзі 

тануы 

 

«В04.117 Жаңа 

технологияны 

оқыту» 

2/4 1.  Жалпы инклюзивті білім беру                                             

2. Еліміздегі инклюзивті білім беру деңгейінің 

дамуы        

3. Мемлекеттік бағдарлама негізінде инклюзивті 

білім берудің мазмұны                                                                       

4. Мемлекеттік бағдарлама негізінде инклюзивті 

білім берудің инновациялық жолдарын жүзеге 

асыру                   



5. Инклюзивті білім берудің ерекшеліктері 

 

«В04.128 Төтенше 

жағдайлар мен 

азаматтық 

қорғаныс» 

3/6 1.Төтенше жағдайлар кезінде халықты қорғау  

2. Қаладағы көлікпен байланысты экстрималдық 

жағдайлар 

3. Бибіт тұрғындарды тероризмнен қорғанудың 

жаңа кезеңдері және ерекшеліктері 

4. Төтенше жағдайлар кезінде халықты 

психологиялық дайындыққа әзірлеу 

5.Төтенше жағдайлар жұмысын жүргізу кезінде 

жолдар мен көпірлер қызметі 

5В010800-Дене 

шынықтыру 

және спорт 

 
В07.109 Дене 

шынықтыру және 

спорт негіздері 

1/2 1. Критериалды  бағалаудың   қағидаттары 

(принциптері)  

2. Критериалды бағалау жүйесінің мазмұны 

3. Критериалды бағалаудың құрылымы 

4. Қалыптастырушы бағалау үдерісі 

5. Қалыптастырушы бағалауды жоспарлау және 

ұйымдастыру 

6.  Кері байланыс беру 

 

В07.103 Баскетбол 

 

2/4  Инклюзивті білім беру жағдайында мүмкіндігі 

шектеулі балаларға психологиялық-

педагогикалық қолдау көрсету жұмысының 

ұйымдастырылуы 

 Баскетбол сабағында жаңа оқыту 

технологияларын қолдану 

 Жоғары оқу орнындағы студенттердің оқу 

мотивациясын дамыту 

 Денсаулығында ақауы бар балалармен 

жүргізілетін жұмыс түрлері 

 Мүмкіндігі шектеулі балаларды оқуту 

мәселелерін шешу 

 

В07.119 Спорт 

менеджменті 

3/6 1. Білім алушы портфолиосы. 

2. Баға қою механизмі. 

3. Бөлім/ортақ тақырыптар бойынша балл қою. 

4. Тоқсандық баға қою 

5.Жылдық баға қою 

5В012000- 

Кәсіптік оқыту 

В18.104- Кәсіптік 

оқыту әдістемесі 

3/6 
1.Инклюзивті оқытудың негізгі қағидалары 

 В18.121- 

Технология пәнін 

оқыту әдістемесі 

3/6 
1.Мүгедек балаларды оқытуды ұйымдастырудың 

негізгі қағидалары   

Барлық 

мамандықтар 

үшін 

В.004 Философия 

2/ 

3немесе 

4 

1.Кәсіпкерлік философия 

 

В.018 Сыни ойлау 

2/ 

3немесе 

4 

1. İnsanın iyice değişmesinde  düşüncenin önemi,  

2. Zaman yönetimi,  

3. Irade ve onun  insanlara faydaları,onu 

iyileştirmenin yolları,  

4. Кarar vermek,  

5. Motivasyonun insan değişmesine ve gelişmesine 

etkisi (ендірілген) 

5В050100-

Әлеуметтану 

В35.107 

Әлеуметтік жұмыс 

2/4 1.Мүмкіндігі шектеулі адамдарды әлеуметтік 

оңалту 

 В35.130 

Экономикалық 

әлеуметтану 

2/4 

1.Кәсіпкерлік әлеуметтану негізгі мәселелері 

5В020200- 

Халықаралық 

қатынастар 

Халықаралық 

қатынастарға 

кіріспе 

1/2 Халықаралық қатынастардың әлеуметтануы 

1. Джордж Ритцер және Джеффри Степницкинің 

әлеуметтану теориясы 

2. Метатеорияның (жаңғыру үдерісінің) елдің 



дамуына әрі гүлденуіне әсерлері   

3. Әлеуметтік топтардың ішкі және сыртқы 

саясатқа ықпалдары 

 Жаңарған 

замандағы 

халықаралық 

қатынастар 

тарихы 

2/4 1.Кәсіпкерлікті дамытуда әлеуметтік желілердің 

және цифрлы технологиялардың маңызы 

2.Әлеуметтік желілердің қазіргі әлемдегі ролі 

мен орны 

3.Әлеуметтік желілердің кәсіпкерлікте 

пайдаланылуы мәселелері 

 Әлемдік 

интеграция 

үрдістері 

3/6 1.Әлемдік интеграциялық  үрдістерде 

инновацияның қолданылуы 

2.Инновацтя және ғаламдану 

3.Инновациялық үрдістер және халықаралық 

ұйымдар 

32 мамандық 58 пән  137тақырып  

 

 Күн тәртібіндегі бесінші мәселе бойынша:  

Академиялық комитет кеңес ҚАУЛЫ ЕТЕДІ: 

 

  5.Университеттің барлық мамандықтарының жоғарғы курс 

студенттеріне қосымша кәсіби-маман беру жұмыстары факультеттердің 

ұсынысына сәйкес ұйымдастырылсын (Жауапты – Үздіксіз білім беру және 

қашықтықтан оқыту орталығы және факультет декандары). 

 

Күн тәртібіндегі әр түрлі мәселелердің бірінші сұрағы бойынша:  

Академиялық комитет кеңес ҚАУЛЫ ЕТЕДІ: 

 

6.1.1. ҚР БжҒМ жаңа нормативтік құжаттарының өзгеруіне байланысты 

университет қызміне сәйкес өзгертулер мен толықтырулар енгізу, жүзеге 

асыру іс-шараларының жол картасы (жоспар) жасалсын (Жауапты: 

Академиялық жұмыстар жөніндегі Департамент, Жоғары білімнен кейінгі 

білім беру орталығы, т.б. ); 

6.1.2. Университеттің академиялық саясатына тиісінше өзгерістер мен 

толықтырулар енгізілсін (Жауапты: Академиялық жұмыстар жөніндегі 

Департамент, Жоғары білімнен кейінгі білім беру орталығы, т.б. ); 

6.1.3.Аталған жол картасына сәйкес тиісті іс-шаралар сапалы және 

уақтылы атқарылуы ұйымдастырылсын (Жауапты: Академиялық жұмыстар 

жөніндегі Департамент, т.б. құрылымдық бөлімдер); 

6.1.4.  ҚР БжҒМ жаңа нормативтік құжаттарының өзгеруіне байланысты 

құрылымдық бөлімдер мен ОПҚ-на оқу семинарлары ұйымдастырылсын 

(Жауапты Академиялық жұмыстар жөніндегі Департамент, Жоғары 

білімнен кейінгі білім беру орталығы, т.б. ).  

  

 Күн тәртібіндегі әр түрлі мәселелердің екінші сұрағы бойынша:  

Академиялық комитет кеңес ҚАУЛЫ ЕТЕДІ: 

 

6.2.1.“Университет білім алушыларының үлгеріміне ағымдық бақылау, 

аралық және жоғары білім беру бағдарламаларында қорытынды аттестаттау 

өткізудің ережесі” кезекті университет Сенатына бекітуге ұсынылсын; 



6.2.2. Ереже күшіне енген күнінен бастап УЕ-ХҚТУ-049-2018- «Ағымдық 

бақылауды  ұйымдастыру және өткізу ережесінің», УЕ-ХҚТУ-021-2018 -  

«Аралық аттестаттауды ұйымдастыру және өткізу ережесінің», УЕ-ХҚТУ-

027-2018 – «Кредиттік технология бойынша бакалавриатта қорытынды 

аттестаттауды ұйымдастыру және өткізу  ережесінің», УЕ-ХҚТУ-022-2013 – 

«Апелляция өткізу  ережесінің» күші жойылды деп тану ұсынылсын. 

 

Күн тәртібіндегі әр түрлі мәселелердің үшінші сұрағы бойынша:  

Академиялық комитет кеңесі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ: 

 

 6.3.1.«Университет білім алушыларын ауыстыру, қайта қабылдау, 

курстан курсқа көшіру, оқудан шығару, академиялық демалыс беру Ережесі» 

ӨК шешімдерін (№58 шешім 10.11.2018ж) негізге ала отырып, кезекті 

университет Сенатына бекітілуге ұсынылсын; 

6.3.2. Ереже күшіне енген күнінен бастап бір апталық мерзімде білім 

алушылар мен ОПҚ назарына таныстыру факультет декандарына  жүктелсін; 

6.3.3.Ереже күшіне енген күнінен бастап 2018-2019 оқу жылының қысқы 

емтихан сессиясына дейін “FХ” белгісіне сәйкес келетін 

“қанағаттанарлықсыз” баға алған білім алушыларға оқу пәнінің 

бағдарламасын қайта өтпей, ақысыз, 2018-2019 оқу жылының көктемгі 

емтихан сессиясы аяқталғаннан кейін қайта тапсыруларды (Q1, Q2) 

ұйымдастыру факультет декандарына  жүктелсін.  

 

Күн тәртібіндегі әр түрлі мәселелердің төртінші сұрағы бойынша:  

Академиялық комитет кеңес ҚАУЛЫ ЕТЕДІ: 

 

6.4. «Кәсіптік практиканы ұйымдастыру мен өткізу қағидаларын және 

практика базалары ретінде ұйымдарды айқындау қағидаларының Ережесі» 

кезекті университет Сенатына бекітілуге ұсынылсын (Жауапты: 

Білімгерлерге қызмет көрсету ортылығының басшысы С.Мухиддинова).   

 

Күн тәртібіндегі әр түрлі мәселелердің бесінші сұрағы бойынша:  

Академиялық комитет кеңес ҚАУЛЫ ЕТЕДІ: 

 

 6.5.2018-2019 оқу жылына Диплом жұмыстарының тақырыптарын 

бекітілсін, бұйрыққа ұсыныс берілсін (Білім беру бағдарламалары және 

әдістемелік орталықтың басшысы – М.Р.Жолшибекова; Факультет 

декандары). 

 

Күн тәртібіндегі әр түрлі мәселелердің алтыншы сұрағы бойынша:  

Академиялық комитет кеңес ҚАУЛЫ ЕТЕДІ: 

 

6.6. 6М011300-Биология, 6М011000-Физика (бейіндік) мамандықтары 

бойынша мемлекеттік емтихан бағдарламалары бекітілсін (Жауапты: 

Факультет деканы). 

 

 



 

Күн тәртібіндегі әр түрлі мәселелердің жетінші сұрағы бойынша:  

Академиялық комитет кеңес ҚАУЛЫ ЕТЕДІ: 

   

6.7. Тиісті үлгідегі білім беру ұйымдары қызметінің үлгілік қағидаларын 

бекіту туралы ҚР БҒМ №595 30.10.2018 жылғы бұйрығына сәйкес 

бакалавриат, магистратура, докторантура, интернатура,  резидентура 

мамандықтары бойынша қорытынды аттестаттау өткізу үшін 2018-2019 оқу 

жылына мемлекеттік аттестаттау комиссиялары төрағалары кезекті 

университет Сенатына бекітуге ұсынылсын.  
1.Әлеуметтік ғылымдар факультеті 

1.1.6М020100 – Философия,  6М050100 – Әлеуметтану мамандықтары бойынша: 

№ Аты-жөні Ғылыми 

дәрежесі, атағы 

Қызметі Жұмыс орны 

1

. 

Габитов Турсын 

Хафизович 

философ. ғ.д., 

профессор 

профессор Әл-Фараби атындағы Қазақ 

ұлттық университеті 

 

1.2. 5В020200 – Халықаралық қатынастар, 

6М050200 – Саясаттану  мамандықтары бойынша: 

2

. 

Деловарова Лейла 

Федоровна 

PhD, доцент 

м.а. 

Аккредитация және 

лицензиялық қызмет 

көрсету бөлімінің 

басшысы 

Әл-Фараби атындағы Қазақ 

ұлттық университеті 

1.3. 5В030100 –  Құқықтану,  6М030100 – Құқықтану, 

6М030100 – Құқықтану (ҚазТЕП),  6D030100 – Құқықтану мамандықтары бойынша: 

3

. 

Тұрғараев Мұхит 

Бекетұлы 

з.ғ.к. Түркістан 

облысының Әділет 

департаментінің 

басшысы 

 

Түркістан облысының Әділет 

департаменті 

1.4.5В090200 –Туризм, мамандығы бойынша: 

4

. 

Адильбаев Жасар 

Аширович 

- «Іле-Балқаш» 

мемлекеттік табиғи 

резерваты» 

республикалық 

мемлекеттік 

мекемесінің директор 

кеңесшісі 

Алматы облысы «Іле-

Балқаш» мемлекеттік табиғи 

резерваты» республикалық 

мемлекеттік мекемесі 

1.5.5В050400 – Журналистика  мамандығы бойынша: 

5

. 

Мукашева Манчук 

Тынышкалиевна 

Филология 

ғылымдарының 

кандидаты, 

доцент 

«Журналистика» 

кафедрасының 

меңгерушісі 

Х. Досмұхамедов атындағы 

Атырау мемлекеттік 

университеті 

2.Гуманитарлық ғылымдар факультеті 

2.1. 5В011400 – Тарих,  5В020300 – Тарих, 6М020300 – Тарих мамандықтары бойынша: 

№ Аты-жөні Ғылыми 

дәрежесі, атағы 

Қызметі Жұмыс орны 

6

.

  

Қалыш Аманжол 

Боранбайұлы 

т.ғ.д., 

профессор 

профессор Әл-Фараби атындағы Қазақ 

Ұлттық университеті, 

«Археология, этнология 

және музеология» кафедрасы 

2.2.  5В021100 – Теология, 6М020600 – Дінтану мамандықтары бойынша: 



7

. 

Затов Қайрат 

Айтбекович 

филос.ғ.д. профессор м.а Нұр Мубарак Египет ислам 

мәдениеті университеті  

«Дінтану» кафедрасы 

 

2.3.  5В010200 – Бастауыш оқыту педагогикасы мен әдістемесі, 6М010200 – Бастауыш оқыту 

педагогикасы мен әдістемесі, 5В010100 – Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу,  6М010100 – 

Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу, 5В010300 – Педагогика және психология, 6М010300 – 

Педагогика және психология, 6D010300 – Педагогика және психология мамандықтары бойынша: 

 

8

. 

Майгельдиева 

Шарбан 

Мусабековна 

п.ғ.д, 

профессор 

профессор Қорқыт Ата атындағы  Қызылорда 

мемлекеттік университеті, 

Педагогика және психология 

кафедрасы 

3.Жаратылыстану факультеті 

3.1. «5В011000 – Физика», «5В060400 – Физика», «6М011000 – Физика», «6М011000 – Физика 

(бейіндік)», «6М060400 – Физика» ,«6D011000 – Физика»  мамандықтары бойынша: 

№ Аты-жөні Ғылыми 

дәрежесі, атағы 

Қызметі Жұмыс орны 

9

. 

Калиев Бакыт 

Калиевич 

техн.ғ.к., 

доцент 

«Физика және 

математика» 

кафедрасының 

меңгерушісі 

Қорқыт Ата атындағы 

Қызылорда мемлекеттік 

университеті 

3.2. «5В010900 – Математика», «5В060100 – Математика», «6М060100 – Математика», 

«6М070500 – Математикалық және компьютерлік модельдеу» мамандықтары бойынша: 
№ Аты-жөні Ғылыми 

дәрежесі, атағы 

Қызметі Жұмыс орны 

1

0

. 

Сәрсенбі 

Әбдіжаһан 

Манапұлы 

ф.-м.ғ.д., 

профессор 

профессор М.Әуезов атындағы Оңтүстік 

Қазақстан мемлекеттік 

университеті 

3.3.«5В011300 – Биология», «5В060700 – Биология», «6М011300 – Биология», «6М011300 – 

Биология (бейіндік)» мамандықтары бойынша: 

№ Аты-жөні Ғылыми 

дәрежесі, атағы 

  Қызметі Жұмыс орны 

1

1

. 

Зияева Гулнар 

Керимбековна 

б.ғ.к. доцент М.Х.Дулати атындағы 

мемлекеттік университеті 

3.4.«5В011200 – Химия», «5В060800 – Экология», «5В073100 – Қоршаған ортаны қорғау және 

өмір тіршілігінің қауіпсіздігі», «6М060600 – Химия» мамандықтары бойынша: 

№ Аты-жөні Ғылыми 

дәрежесі, атағы 

Қызметі Жұмыс орны 

1

2

. 

Кеделбаев 

Бақытжан 

Шылмырзаұлы 

техн.ғ.д., 

профессор  

профессор М.Әуезов атындағы Оңтүстік  

Қазақстан мемлекеттік  

университеті 

4.Инженерия факультеті 

4.1. 5В011100 – Информатика, 5В060200 – Информатика, 6М060200 – Информатика, 5В070200 – 

Автоматтандыру және басқару, 5В071800 – «Электр энергетикасы», 6М071800 – Электр 

энергетикасы мамандықтары бойынша: 

№ Аты-жөні 
Ғылыми 

дәрежесі, атағы 
Қызметі Жұмыс орны 

1

3

. 

Матаев Умирбек 

Матаевич 

 

техника 

ғылымдарының 

кандидаты 

доцент 
Алматы энергетика және 

байланыс университеті  

4.2. 5В070300 – Ақпараттық жүйелер, 5В070300 – Ақпараттық жүйелер (ҚазТЕП), 5В070400 – 

Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету, 



№ Аты-жөні 
Ғылыми 

дәрежесі, атағы 
Қызметі Жұмыс орны 

1

4

. 

Куандыков Абу 

Абдикадырович 

техника 

ғылымдарының 

докторы 

профессор 
Халықаралық Ақпараттық 

технологиялар университеті 

5.Мемлекеттік басқару және экономика Жоғары мектебі 

5.1. 5В050600-Экономика 

№ Аты-жөні Ғылыми 

дәрежесі, атағы 

Қызметі Жұмыс орны 

1

5

. 

Тагаев Нурлан 

Кенжеевич 

 Түркістан қалалық 

Мемлекеттік 

кірістер 

басқармасының 

бастығы 

Түркістан қаласы 

Мемлекеттік кірістер 

басқармасы  

5.2. 6М050600 – Экономика,  5В050700 – Менеджмент, 6М050700-Менеджмент (Білім беру 

саласындағы ҚазТЕП ), 6M050800 – Есеп және аудит, 6D050600 – Экономика, 6D050700 – 

Менеджмент мамандықтары бойынша: 

№ Аты-жөні Ғылыми 

дәрежесі, атағы 

Қызметі Жұмыс орны 

1

6

. 

Кемел Мырзагелді э.ғ.д., 

профессор 

Л.Н.Гумилев 

атындағы Еуразия 

ұлттық 

университетінің  

«Менеджмент» 

кафедрасының 

профессоры 

 

Астана қаласы, Л.Н.Гумилев 

атындағы Еуразия ұлттық 

университеті 

5.3.  5В050800 – Есеп және аудит, 5В050900 – Қаржы мамандықтары бойынша: 

№ Аты-жөні Ғылыми 

дәрежесі, атағы 

Қызметі Жұмыс орны 

1

7

. 

Абишов Нурлан 

Орынбасарович 

- Микронесиелеу 

(КМF) ұйымының 

Түркістан 

филиалының 

директоры 

 

Түркістан қалалық 

Микронесиелеу ұйымы 

 

5.4.  5В051000 – Мемлекеттік және жергілікті басқару мамандығы бойынша: 

№ Аты-жөні Ғылыми 

дәрежесі, атағы 

Қызметі Жұмыс орны 

1

8

. 

Асанұлы Ғанижан - ҚР Мемлекеттік 

қызмет істері және 

сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы 

іс-қимыл 

агенттігінің 

Түркістан облысы 

бойынша 

департамент 

жетекшісінің 

орынбасары 

 

ҚР Мемлекеттік қызмет 

істері және сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы іс-

қимыл агенттігінің Түркістан 

облысы бойынша 

департаменті 

6.Медицина факультеті 

6.1.  5В130100 – Жалпы медицина мамандығы бойынша: 

№ Аты-жөні Ғылыми Қызметі Жұмыс орны 



дәрежесі, атағы 

1

9

.

  

Сисабеков 

Қасымхан 

Ермекбайұлы 

М.ғ.д. профессор Оңтүстік Қазақстан 

мемлекеттік медицина 

академиясы 

6.2. 6М110100 – Медицина, 6D110100 – Медицина, 6D110200 – Қоғамдық денсаулық сақтау 

мамандықтары бойынша: 

№ Аты-жөні Ғылыми 

дәрежесі, атағы 

Қызметі Жұмыс орны 

 Ибадильдин 

Амангелді 

Сейтказинұлы 

М.ғ.д., 

профессор 

кафедра меңгерушісі «№3 Хирургиялық аурулар» 

кафедрасы, С.Ж. 

Асфендияров атындағы қазақ 

ұлттық медицина 

университеті 

6.3. 6М050700 – Менеджмент (Денсаулық сақтау саласындағы) ҚазТЕП 

№ Аты-жөні Ғылыми 

дәрежесі, атағы 

Қызметі Жұмыс орны 

 Керимбаева Закира 

Амировна 

М.ғ.д. кафедра меңгерушісі «Фармакология, 

фармакотерапия және 

клиникалық фармакология» 

кафедрасы, Оңтүстік 

Қазақстан мемлекеттік 

медицина академиясы 

7.Өнер факультеті 

7.1.5В010800 – Дене шынықтыру және спорт, 5В010400 – Бастапқы әскери дайындық,  6М010800 

– Дене шынықтыру және спорт мамандықтары бойынша: 

№ Аты-жөні Ғылыми 

дәрежесі, атағы 

Қызметі Жұмыс орны 

2

2

. 

Битабаров Ермек 

Абдимажитович 

п.ғ.к. доцент Оңтүстік Қазақстан 

Мемлекеттік педагогикалық 

университеті 

7.2. 5В010700 –  Бейнелеу өнері және сызу, 5В042100 – Дизайн, 5В041700 – Сәндік өнер, 

5В012000 – Кәсіптік оқыту мамандықтары бойынша: 

№ Аты-жөні Ғылыми 

дәрежесі, атағы 

Қызметі Жұмыс орны 

2

3

. 

Оспанов Баймұрат 

Ермагамбетұлы 
П.ғ.к.  профессор Абай атындағы Қазақ Ұлттық 

педагогикалық университеті, 

Өнер, мәдениет және спорт 

институтының директоры 

7.3. 5В010600 –Музыкалық білім, 5В040300 – Вокалдық өнер,  5В040400 – Дәстүрлі музыка өнері, 

5В040700 – Актерлік өнер, 5В040900 – Хореография мамандықтары бойынша: 

№ Аты-жөні Ғылыми 

дәрежесі, атағы 

Қызметі Жұмыс орны 

2

4

. 

Искакова Гульнар 

Исламбекқызы 

Өнертану 

кандидаты 

доцент Қорқыт Ата атындағы 

Қызылорда мемлекеттік 

университеті 

8.Стоматология факультеті 

8.1.5В130200 – Стоматология мамандығы бойынша: 

№ Аты-жөні Ғылыми 

дәрежесі, атағы 

Қызметі Жұмыс орны 

2

5

. 

Жолдасова Нургуль 

Жанабаевна 

м.ғ.к., доцент «Терапиялық және 

ортопедиялық 

стоматология» 

кафедрасы басшысы 

М.Оспанов атындағы Батыс 

Қазақстан Мемлекеттік 

Медициналық Университеті 

 



                                                  9.Филология факультеті 

9.1.  5В011700 – Қазақ тілі мен әдебиеті, 5В020500 – Филология: қазақ тілі, 5B021000 – Шетел 

филологиясы: түрік тілі, 5В011800 – Орыс тілі мен әдебиеті, 6М020500 – Филология: қазақ тілі, 

6М021000 – Шетел филологиясы: түрік тілі, 6М021200 – Түркітану, 6D011700 – Қазақ тілі мен 

әдебиеті 

№ Аты-жөні Ғылыми 

дәрежесі, атағы 

Қызметі Жұмыс орны 

2

6

. 

Әлімхан Жүнісбек ф.ғ.д., 

профессор 

Бас ғылыми 

қызметкер  

А.Байтұрсынұлы атындағы 

Тіл білімі институты  

9.2.  5B021000 – Шетел филологиясы: ағылшын тілі, 5B020700 – Аударма ісі: ағылшын тілі, 

5В011900 – Шетел тілі: екі шетел тілі (ағылшын-түрік тілдері), 5В011900 – Шетел тілі: екі шетел 

тілі (ағылшын-қытай тілдері), 6M021000 – Шетел филологиясы (ағылшын тілі), 6М011900 – 

Шетел тілі: екі шетел тілі мамандықтары бойынша: 

№ Аты-жөні Ғылыми 

дәрежесі, атағы 

Қызметі Жұмыс орны 

2

7

. 

Мүтәлі Әлия 

Қадырқызы 

п.ғ.к., доцент 

м.а. 

Шетел тілдері 

кафедрасының 

доцент м.а. 

Л.Н.Гумилев атындағы 

Еуразия ұлттық университет 

10.Жоғары медициналық білімнен кейінгі білім беру факультеті (Шымкент) 

10.1.5В130100 – Жалпы  медицина мамандығы бойынша:  (бакалавриат) 

№ Аты-жөні Ғылыми 

дәрежесі, атағы 

Қызметі Жұмыс орны 

2

8

. 

Букеева Жанар 

Каналбаевна 

м.ғ.к., доцент департамент  

директоры 

«Астана  медицина  

университеті»  АҚ  

академиялық мәселелер  

және  сапа  бойынша  

департаменті 

 

10.2.5В130100 – Жалпы  медицина мамандығы бойынша интернатура (Хирургия,  Терапия, 

Акушерия және  гинеколгия, Педиатрия, Жалпы  тәжірибелік  дәрігер дайындық бағыттарына) 

№ Аты-жөні Ғылыми 

дәрежесі, атағы 

Қызметі Жұмыс орны 

2

9

. 

Оспанова Айман 

Хожановна 

м.ғ.к. Бас  дәрігер Шымкент  қаласы денсаулық 

сақтау  басқармасының  

шаруашылық  жүргізу  

құқығындағы «№7 қалалық 

емханасы» мемлекеттік  

комуналдық кәсіпорны 

10.3.5В130200 – Стоматология интернатура   

№ Аты-жөні Ғылыми 

дәрежесі, атағы 

Қызметі Жұмыс орны 

3

0

. 

Суманова Айгуль 

Махсатовна 

м.ғ.к., 

профессор 

Кафедра  

меңгерушісі 

«Астана  медицина  

университеті»  АҚ 

Стоматология және жақ-бет 

хирургиясы  кафедрасы  

 

10.4.6R114400 – Акушерия және гинекология, соның ішінде балалар гинекологиясы,  6R111500 – 

Невропатология, соның ішінде  балалар невропатологи»,  6R114200 – Педиатрия» резидентура 

№ Аты-жөні Ғылыми 

дәрежесі, атағы 

Қызметі Жұмыс орны 

3

1

Нургужаев Еркын 

Смагулович   

м.ғ.д., 

профессор  

Кафедра 

профессоры  

«С.Д.Асфендияров  ат. Қазақ  

ұлттық  медицина  



. университеті» Жүйке 

аурулары  және  

нейрохирургия кафедрасы 

 

Күн тәртібіндегі әр түрлі мәселелердің сегізінші сұрағы бойынша:  

Академиялық комитет кеңес ҚАУЛЫ ЕТЕДІ: 

 

6.8. 2018-2022 оқу жылдары  «Дуалды оқытуды дамыту» концепциясы 

бекітілсін (Жауапты: Білім беру бағдарламалары және әдістемелік 

орталықтың басшысы М.Р.Жолшибекова). 

 

Күн тәртібіндегі әр түрлі мәселелердің тоғызыншы сұрағы бойынша:  

Академиялық комитет кеңес ҚАУЛЫ ЕТЕДІ: 

 

6.9.Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік 

университетінің 2018-2019 жылындағы Сенат мәжілісінің №4 хаттама 

(26.11.2018 ж.) шешіміне сай  «Platonus» бағдарламасындағы тізімдемемен 

жұмыс істеу жүйесін қабылдау және бекіту  үшін:  

6.9.1. «Platonus» бағдарламасы бойынша жауапты құрылымдық 

бөлімшелер тізімдемесі бекітуге ұсынылсын; 

6.9.2. «Platonus» бағдарламасына қолданыстағы ендірілген мәліметтер 

және жаңадан ендірілетін мәліметтер тізімдемесінде жауапкершілігі 

көрсетілген құрылымдық бөлімдерге жауапкершілік жүктеліп, таратылсын 

(Жауапты: Тіркеуші офисінің жетікші маманы Ә.Қ.Бурханбаева); 

6.9.3. «Platonus» бағдарламасында жұмыстың сапалы ұйымдастырылуын 

қадағалау Тіркеуші офисі басшысының міндетін атқарушы  Ж.Мырзахановқа 

және факультет декандарына жүктелсін;  

6.9.4. «Platonus» бағдарламасына қолданыстағы ендірілген мәліметтер 

және жаңадан ендірілетін мәліметтер тізімдемесі негізінде транскрипт және 

емтихан тізімдемесіне өзгертулер ендірілсін (Жауапты:Тіркеуші офисі 

басшысының міндетін атқарушы  Ж.Мырзаханов). 

 

Күн тәртібіндегі әр түрлі мәселелердің оныншы сұрағы бойынша:  

Академиялық комитет кеңес ҚАУЛЫ ЕТЕДІ: 

6.10.2018 жылы қабылданған докторанттардың Негізгі оқу жоспарларына 

өзгерістер енгізу туралы ұсыныс кезекті университет Сенатына бекітілуге  

жолдансын (Жоғары білімнен кейінгі білім беру орталығының басшысы – 

Г.Балкибаева). 

Мамандық атауы Енгізілетін пәндер атауы 

Негізгі жоспар бойынша 2 

семестрде жоспарланған  

ғылыми-зерттеу жұмысы 

Енгізілген пәндер 

атауы 

6D010300-Педагогика 

және психология 

Докторлық 

диссертацияның 

орындалуын қамтитын 

докторанттың ғылыми-

зерттеу жұмысы  (ДҒЗЖ) 

1.Зерттеудің дизайны 

және әдістері-3 кредит 

2.Зерттеулердің сандық 

және сапалық әдістері 3 

кредит 

6D010900-Математика 

6D011000-Физика 

6D011400-Тарих 



6D011700-Қазақ тілі 

мен әдебиеті 

ІІ -11 кредит 3.Зерттеулердің 

қолданбалы әдістері -3 

кредит 6D030100-Құқықтану 

6D070500- 

Математикалық және 

компьютерлік 

модельдеу 

 

Күн тәртібіндегі әр түрлі мәселелердің он бірінші  сұрағы бойынша:  

Академиялық комитет кеңес ҚАУЛЫ ЕТЕДІ: 

 

6.11.Медицина, стоматология, дипломнан кейінгі білім беру 

факультеттерінің білім алушыларының барлық оқу мерзімі бойынша курстан 

курсқа көшу GPA ұпайына 2019-2020 оқу жылының 01-қыркүйегінен  бастап 

төмендегіше  өзгерістер енгізу туралы ұсыныс Сенат мәжілісінде қарауға 

ұсынылсын (Жауапты: Медицина факультетінің деканы – Молдалиев И.С.) 

5В130100 - «Жалпы медицина»  және  5В130200 – «Стоматология» 

мамандықтары үшін:  

1- курстан  2- курсқа өту GPA  ұпайы:  2,33; 

2 - курстан  3- курсқа өту GPA  ұпайы: 2,67; 

3- курстан  4-курсқа өту GPA  ұпайы:   2,8; 

4 - курстан  5- курсқа өту GPA  ұпайы: 3,0. 

Интернатура бойынша:  

5- курстан  6- курсқа өту  GPA ұпайы: 3,0; 

6- курсқа қабылдау (басқа ЖОО-нан ауысып келгендер үшін)  GPA 

ұпайы:3,0; 

6 - курстан 7- курсқа көшіру GPA ұпайы: 3,0. 

Резидентура  бойынша:  

1 -курстан 2- курсқа көшіру  GPA ұпайы: 3,1; 

2- курстан 3 - курсқа көшіру GPA ұпайы: 3,2. 

Магистратура бойынша;  

1 - курстан 2- курсқа көшу GPA  ұпайы: 3,0.  

 Докторантура бойынша: 

1- курстан 2 - курсқа көшу GPA  ұпайы: 3,0;   

2 -курстан 3- курсқа көшу GPA  ұпайы: 3,0. 

 

Күн тәртібіндегі әр түрлі мәселелердің он екінші  сұрағы бойынша:  

Академиялық комитет кеңес ҚАУЛЫ ЕТЕДІ: 

 

6.12. Университет оқытушы-профкссор құрамының  оқулықтары мен оқу 

құралдарын баспаға ұсыну үшін (өз есебінен шығаруға) университет 

Сенатының күн тәртібіне енгізуге ұсынылсын: 

6.12.1.«Арнайы клиникалық пәндер» кафедрасының профессоры 

К.Б.Бралов пен магистр-оқытушы З.А.Юсупбекова дайындаған «Петер Дуус 

бойынша неврологиядағы топикалық диагноз» атты оқулығын; 



6.12.2.«Арнайы клиникалық пәндер» кафедрасының профессоры 

К.Б.Бралов пен оқытушы М.С.Алмуханбетова дайындаған  «Сranial nerves» 

атты оқу құралын; 

6.12.3.«Жалпы хирургия» кафедрасының профессор м.а., ф,-м.ғ.к., п.ғ.д. 

Ү.А.Байзак, б.ғ.к., аға оқытушы  Б.У.Байзакова және магистр-оқытушы 

А.С.Минтасова  дайындаған «Медициналық биологиялық физика» атты оқу 

құралын. 

 

Күн тәртібіндегі әр түрлі мәселелердің он екінші  сұрағы бойынша:  

Академиялық комитет кеңес ҚАУЛЫ ЕТЕДІ: 

 

6.13. Ішінара  тәртіптік мәселелер (Іс-сапарлар, Мемлекеттік емтихан 

төрғаларын бекіту, ұсыну т.б.) назарға алынсын (Жауапты:Факультет 

декандары.). 

 

Қаулылар мәжіліс хаттамасынан көшіріп алынды. Көшірме дұрыс. 

 

       Хатшы                                                   Ж.И.Исаева 

 


