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Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті 

2018-2019 оқу жылындағы 

№9 Академиялық комитет кеңесінің 

 

ҚАУЛЫЛАРЫ 

 

   

Түркістан қаласы                                                        8 мамыр 201\9 жыл   

 

Академиялық комитет кеңес мүшелері – 36 

Қатысқандар: 31 мүше 

Келмегендер:  5 

 

  

КҮН ТӘРТІБІ: 

 

1.Үздіксіз білім беру және қашықтықтан оқыту орталығындағы оқу үдерісін 

ұйымдастыру жұмыстары (НОЖ, индикативті жоспар, дәріс өткізу, емтихан 

қабылдау, пән кешендерімен қамтамасыз етілу т.б. ҚР стандарттары талап-

тарына сәйкестілігі) туралы (Үздіксіз білім беру және қашықтықтан оқыту 

орталығы басшысының орынбасары Е.Меңдыбаев); 

2.Үздіксіз білім беру және қашықтықтан оқыту орталығы оқу үдерісінің 

сапасын арттыру мақсатында ішкі комиссия құрамын бекіту. 

3.Білім беру грантынан және Туркия Республикасы квотасынан босаған 

орындарға ауыстыру ережесін бекіту (Академиялық мәселелер жөніндегі 

департамент директоры Т.Ж.Ниязов); 

4.Ақылы негізде қабылданған білім алушыларға оқу төлемақысына берілетін 

жеңілдіктер Ережесін бекіту (Академиялық мәселелер жөніндегі департамент 

директоры Т.Ж.Ниязов). 

5.2019-2020 оқу жылына қабылданатын білімгерлер үшін Білім беру 

бағдарламаларын бекіту (Жауапты: факультет декандары, кафедра 

меңгерушілері); 

6.2019-2020 оқу жылына арналған 1 жылдық (1,2,3,4,5-курстар) оқу жұмыс 

жоспарларын бекіту (Жауапты: факультет декандары, кафедра меңгерушілері); 

7.2018-2019 оқу жылына арналған академиялық күнтізбеге өзгеріс енгізу (Оқу 

ісін ұйымдастыру орталығының басшысы Г. Жумжаева). 

8.2019-2020 оқу жылына арналған мамандықтар бойынша академиялық 

күнтізбені бекіту (Оқу ісін ұйымдастыру орталығының басшысы 

Г.Жумжаева). 

9.2019-2020 оқу жылына профессор-оқытушылар құрамының жылдық жүктеме 

мөлшерін бекіту (Оқу ісін ұйымдастыру орталығының басшысы Г.Жумжаева). 

10.Әр түрлі мәселелер: 

10.1.Білім алушыларға қызмет көрсету орталығының ережесін бекіту туралы 

(Білім алушыларға қызмет көрсету орталығының басшысы С.Мухиддинова). 



10.2.Жазғы семестрді ұйымдастыру және өткізу ережесін бекіту туралы (Оқу 

ісін ұйымдастыру орталығының басшысы Г.Жумжаева). 

10.3.Білім алушыларға арналған сауалнама сұрақтарын бекіту туралы (Білім 

беру бағдарламалары және әдістемелік орталық басшысының орынбысары Ж. 

Шайхидинұлы); 

10.4.Ахмет Ясауи университетінде басылымдар қолжазбасын рәсімдеу 

ережесіне толықтырулар енгізу туралы (Білім беру бағдарламалары және 

әдістемелік орталық басшысының орынбысары Ж.Шайхидинұлы). 

10.5.2019-2020 жаңа оқу жылына (PhD) докторантура, магистратура және 

резидентура бағдарламалары бойынша оқуға түсушілерге арналған 

пререквизиттер тізімін бекіту (Жоғары білімнен кейінгі білім беру 

орталығының басшысы Г.Балкибаева). 

10.6.«Дайындық курсында оқу үдерісін ұйымдастыру ережесіне» толықтырулар 

мен өзгерістер еңгізіп, бекіту. (Жауаптылар: Факультет деканы А.Гүнгөр 

және оқу-әдістемелік ісі-жөніндегідекан орынбасары М.Сұлтанбек) 

10.7.2019-2020 оқу жылында ШМИ оқу үрдісін ұйымдастыру туралы 

(Жауапты: Факультет деканы А.Сариева) 

10.8.2019-2020 оқу жылында  кафедралар бойынша пәндер бөлінісі туралы 

(Жауапты: Білім беру бағдарламалары және әдістемелік орталық басшысы 

М.Р.Жолшибекова). 

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

нұсқауларын талқылап бекіту туралы (Эксперттік комиссия төрайымы: 

М.Р.Жолшибекова). 

ЖАРАТЫЛЫСТАНУ ФАКУЛЬТЕТІ: 

10.9.1.Биология кафедрасының оқытушысы, а.-ш..ғ.к., профессор Е.Байбековтің   

«Қазіргі заман генетикасы» оқу-әдістемелік құралын; 

10.9.2.Биология кафедрасының оқытушысы, б.ғ.к. Ғ.И.Исаевтың  

«Эволюциялық биология» оқу-әдістемелік құралын; 

10.9.3.Экология және химия кафедрасының  оқытушылары Н. Әбдімүталіп,      

Г.Тойчибековалардың «Жаратылыстанудың экологиялық аспектілері» оқу-

әдістемелік құралын; 

10.9.4.Биология кафедрасының оқытушылары Дуйсебекова А., Абдукаюмов С., 

Ибрагимова Д. дайындаған «Молекулалық биология» оқу-әдістемелік құралын; 

10.9.5.Физика кафедрасының оқытушылары У.Ж.Абдуманапов, 

С.М.Бекбаев,Т.А.Тұрмамбековтің «Электроника негіздері» оқу құралын; 

10.9.6.Биология кафедрасының оқытушылар Турметова Г.Ж., Толбаев Н.Б., 

Бабаева Г.А. дайындаған «Invertebrate Zoology» оқу  құралын;  

ИНЖЕНЕРИЯ ФАКУЛЬТЕТІ: 

10.9.7.Компьтерлік ғылымдар кафедрасының оқытушылары Ә.С.Төлеп, 

И.Б.Ескараеваның «Графтар теориясы» оқу құралын; 

10.9.8.Компьтерлік ғылымдар кафедрасының оқытушысы Н.И Байтерекованың  

«Ақпараттық жүйелер» оқу құралын; 

10.9.9.Электр инженериясы кафедрасының оқытушылары Рустамов Н.Т., 

Меирбекова О.Д., Кибишев А.Т. «Электр машиналары пәнінен есептер жинағы» 

оқу- құралын; 

10.9.10.Электр инженериясы кафедрасының оқытушысы О.Д.Меирбекованың 

«Жарықтандыру технологиясы және жобалау» пәні бойынша практикалық 

сабақтарды өткізуге арналған оқу-әдістемелік құралын; 



10.9.11.Компьютерлік инженерия кафедрасының оқытушысы 

А.С.Қасымбековтың «Ақпараттық ресурстарды іздестіру үдерісінің негіздері» 

оқу құралын; 

10.9.12.Компьютерлік инженерия кафедрасының оқытушылары Г.Д. Кошанова,  

Г.С. Искендированың Компьютерлік қауіпсіздік оқу-әдістемелік құралын; 

ӘЛЕУМЕТТІК ҒЫЛЫМДАР ФАКУЛЬТЕТІ: 

10.9.13.Қоғамдық ғылымдар кафедрасының оқытушылары Г.А. Шадинова, 

А.М.Нысанбаеваның «Гендерлік саясат» лекция жинақтарын;  

10.9.14.Қоғамдық ғылымдар кафедрасының оқытушысы Г.А. Шадиноваың  

«Философия тарихы ІІ (орта ғасырлар және қайта өрлеу философиясы)» 

лекциялық жинағын;  

10.9.15.Қоғамдық ғылымдар кафедрасының оқытушылары А.Ж.Малдыбек, 

Г.Б.Дайрабаеваның «Онтология және гносеология» лекция жинағын; 

10.9.16.Қоғамдық ғылымдар кафедрасының оқыьтушылары Муртазаева Г.Т., 

Байкенже Н.Қ., Жарқынбекова Д.С. дайындаған «Қарым-қатынас дамытуға 

арналған психожаттығулар мен ойындар» оқу-әдістемелік құралын; 

10.9.17.Қоғамдық ғылымдар кафедрасының оқытушылары Г.А. Шадинова, 

Г.Б.Көлегеннің «Философия негіздері» лекция жинақтарын;  

10.9.18.Қоғамдық ғылымдар кафедрасының профессор м.а. А.Ж.Малдыбек пен 

доцент Г.Б.Дайрабаеваның «Этика және эстетика» лекция жинақтарын;  

10.9.19.Қоғамдық ғылымдар кафедрасының оқытушылары Г.А. Шадинова, 

Г.Б.Көлегеннің «Felsefe temelleri» лекция жинақтарын;  

ӨНЕР ФАКУЛЬТЕТІ: 

10.9.20.Дене мәдениеті кафедрасының оқытушылары Дуйсенов О.Қ., Исаев 

А.И. дайындаған «Спорттық ойындар» оқу құралын;  

10.9.21.Орындаушылық өнер кафедрасының оқытушы Ж.Мусаевтың «Оңтүстік 

Қазақстан аймағының эпикалық дәстүрі: жыр өнері негізінде» оқу-әдістемелік 

құралын; 

10.9.22.Дене мәдениеті кафедрасының оқытушылары Баетов К.Д., Баетов Б.К., 

Баетов Д.М. «Спортты басқары және ұйымдастыру» оқу құралын;  

10.9.23.Орындаушылық өне кафедрасының оқытушылары С.Елеуов, М.Сабыр, 

Д.Ельжановтың «1-4 сыныпқа арналған  әндер жинағы» оқу-әдістемелік 

құралын;  

10.9.24.Дене мәдениеті кафедрасының оқытушысы Т.Б.Касенов дайындаған 

«Тактикалық дайындық» оқу құралын; 

10.9.25.Бейнелеу өнері кафедрасының оқытушылары Ералин Қ., Бейсенбаев Ж., 

Ералина Ғ. Дайындаған «Өнер шығармаларын қабылдау» оқу құралын; 

МЕДИЦИНА ФАКУЛЬТЕТІ: 

10.9.26.Жалпы хирургия кафедрасының оқытушысы Ү.А. Байзақтың «Физика» 

Жоғары оқу орнына түсушілерге арналған оқу құралын;  

10.9.27.Жалпы хирургия кафедрасының оқытушылары У.А.Жумабаев, 

Ө.Мырзағалиұлы, Б.Т.Дуйсембаеваның «Сборник ситуационных задач» оқу- 

әдістемелік құралын;  

10.9.28.Адам морфологиясы және физиологиясы  кафедрасының профессоры 

С.Н. Жумашовтың «Гистология негіздері» оқу құралын; 

10.9.29.Адам морфологиясы және физиологиясы  кафедрасының профессоры 

С.Н. Жумашовтың «Основы гистологии» оқу құралын; 



10.9.30.Адам морфологиясы және физиологиясы  кафедрасының профессоры 

С.Н. Жумашовтың «Basic Histology» оқу құралын; 

10.9.31.Жедел медициналық жәрдем кафедрасының оқытушысы А.К.Бекарыс-

танованың «Физиотерапия» оқу-әдістемелік құралын;  

10.9.32.Адам морфологиясы және физиологиясы  кафедрасының оқытушысы 

З.Б.Талқанбаеваның «Жасуша биологиясы» оқу-әдістемелік құралын; 

СТОМАТОЛОГИЯ ФАКУЛЬТЕТІ: 

10.9.33.Адам патологиясы кафедрасының  м.ғ.д., профессоры Г.К.Аширбеков -

тың «Психогигиена и психопрофилактика среди учащихся средне-специальных 

и высших учебных заведений» оқу құралын; 

10.9.34.Зертханалық пәндер кафедрасының оқытушысы Д.К.Бердінің «Химия 

пәнінен практикумы»  оқу құралын;  

10.9.35.Зертханалық пәндер кафедрасының оқытушысы Б.Ж.Шырынбекованың 

«Биохимиядағы формулалар мен схемалар» оқу-әдістемелік құралын; 

10.9.36.Зертханалық пәндер кафедрасының оқытушылары  Мамырбекова А.,         

Берді Д. дайындаған «Test tasks for gtntral and organic chemistry» оқу әдістемелік 

құралын;  

ЖОҒАРЫ МЕДИЦИНАЛЫҚ БІЛІМІНЕН КЕЙІНГІ БІЛІМ БЕРУ 

ФАКУЛЬТЕТІ: 

10.9.37.Акушерлік және гинекология кафедрасының оқытушылары Утепова 

Р.Я., Байбосын М.А. «Акушерлік және гинекология» пәнінен бағалау әдістері 

бойынша чек-парақтар жинағы» оқу-құралын; 

10.9.38.Жалпы дәрігерлік практика кафедрасының оқыушысы Садыкова Г.С. 

«Ішкі аурулардың диагноздық критерийлері мен жіктемесі» оқу құралын; 

10.9.39.Акушерлік және гинекология кафедрасының оқытушылары Э.Н.Алиева, 

И.С.Саркулованың «Бедеулік» оқу құралын; 

10.9.40.Акушерлік және гинекология кафедрасының оқытушылары м.ғ.к., 

доцент Л.М.Бегимбекова, PhD С.Н.Кулбаеваның «Бесплодный брак» оқу-

әдістемелік құралын; 

10.9.41.Педиатрия кафедрасының оқытушылары Г.Мұханқызы, 

Т.А.Алимованың «Балалардағы бронхобуструктивті синдром» оқу-әдістемелік 

құралын;  

10.9.42.Жалпы дәрігерлік практика кафедрасының оқытушысы 

Қ.А.Сартаеваның «Ішкі аурулардың синдромдық-диагноздық алгоритмі» оқу-

әдістемелік құралын; 

10.9.43.Терапия кафедрасының оқытушылары Г.Ж.Садырханова, Е.П. 

Несмеянова «Особенности течения забовалеваний желудочно-кишечного тракта 

при беременности» оқу  құралын;  

10.9.44.Педиатрия кафедрасының оқытушылары С.М.Тоқбергенова П.Е. 

Калменова В.М.Рашимованың «Балалардағы жөтелдің заманауи диогностика 

және емдеу әдістері» оқу-әдістемелік құралын; 

10.9.45.Жалпы дәрігерлік практика кафедрасының оқытушысы К.А. 

Тургунованың «Жедел медициналық жәрдемде қолданатын дәрілер» оқу  

құралын;  

10.9.46.Акушерлік және гинекология кафедрасының оқытушылары Туғанбаева 

А., Бегимбекова Л., Сариева А., Бердикулова К. Дайындаған «Pediatric skills in 

work of the general practitioner» оқу –әдістемелік құралын; 



10.9.47.Акушерлік және гинекология кафедрасының оқытушылары  

Кульшабаева Ж.М., Туганбаева А.Т., Муздубаева Г.А. дайындаған «Methods of 

examination, manipulation and operation applied in obstetrics and ginekology» оқу-

әдістемелік құралын;  

10.9.48.Терапия кафедрасының оқытушылары  Несмеянова Е.П., Темиркулвоа 

Ш.А.дайындаған «Cardiovascular diseases and pregnancy» оқу-әдістемелік 

құралын;  

10.9.49. Терапия кафедрасының оқытушылары  Шадырханова Г.Ж., Кульбаева 

Л.А. дайындаған «Features of the cjurse of diseases of the gastrointestinal tract 

during pregnancy» оқу–әдістемелік құралын;  

10.9.50.Акушерлік-гинекология кафедрасының оқытушысы М.С.Панаев 

дайындаған «Оперативная гинекология» электронды оқу құралын; 

ФИЛОЛОГИЯ ФАКУЛЬТЕТІ: 

10.9.51.Ағылшын филологиясы кафедрасының оқытушылары Уразбаев К.Б., 

Сегизова Г.Т., Шериева Г.Т., Ербота А.С. «Сихронды аударма практикасы» 

(жаттығулар жинағы) оқу-әдістемелік құралын; 

10.9.52.Ағылшын филологиясы кафедрасының оқытушылары М.Сеитова, 

Р.Батырханова, А. Аманбаева «Translation practice» оқу –әдістемелік құралын;  

10.9.53.Жалпыакадемиялық ағылшын тілі кафедрасының оқытушылары 

Жанатаев К.А., Сактаганова М.Ж., Оналбек Г.А. «Textbook (next and exercises 

for medical students)» оқу-әдістемелік құралын;  

10.9.54.Ағылшын филологиясы кафедрасы оқытушылары М.М. Акешова,       

А.М.Аманбаева, Ж.М.Шымыбекова дайындаған «Learn english trough games» 

оқу-әдістемелік құралын;  

10.9.55.Ағылшын филологиясы кафедрасының оқытушылары Али Евлер, 

Турлубеков Б. Сеитова М. дайындаған «English Dialogs in 50 Situations» оқу-

әдістемелік құралын; 

10.9.56.Ағылшын филологиясы кафедрасының оқытушылары Акешова М.М., 

Ризаходжаева Г.А., Сайфутдинова А.С. дайындаған «Supplementary assignment 

on biology (for EFL students)» оқу-әдістемелік құралын;  

10.9.57.Ағылшын филологиясы кафедрасының оқытушылары Турлыбеков Б., 

Каракулова У., Әріпжан Г. дайындаған «Study biology in english» оқу–

әдістемелік құралын;  

10.9.58.Әлем тілдері кафедрасының профессоры Г.Г.Еркибаева дайындаған 

«Лексика и фразеология: Русский язык ІІ» оқу-әдістемелік құралын; 

10.9.59.Түрік филологиясы кафедрасының оқытушылары Р.Аблаева мен 

Ш.Каримованың «Turkce B2 Alıtırma Kıtabı практикалық (семинар) 

сабақтарының әдістемелік нұсқауы» оқу-әдістемелік құралын; 

10.9.60.Г.А.Ризаходжаева, Ы.Е.Нурмагомбетова, А.Ю.Балтабаева, 

Л.М.Муратовалар дайындаған «Ұлы жібек жолы бойындағы туризм саласы 

бойынша кәсіби және іскерлік қарым-қатынас» (қазақ, орыс, ағылшын, түрік 

тілдерінде)  тілашар-разговорник; 

ГУМАНИТАРЛЫҚ ҒЫЛЫМДАР ФАКУЛЬТЕТІ: 

10.9.61.Педагогикалық ғылымдар кафедрасының оқытушысы П.Искакованың 

«Мамандандыру практикумы» оқу-әдістемелік құралын; 

10.9.62.Педагогикалық ғылымдар кафедрасының оқытушылары Ж.З.Торыбаева, 

М.У.Тусеев дайындаған «Педагогикалық-психологиялық практикум: кейс әдісін 

қолдану әдістемесі» оқу-әдістемелік құралын; 



10.9.63.Тарих кафедрасынан авторлар Х.М.Тұрсын, К.М.Беркимбаев, 

М.Т.Салгарев дайындаған «Изучение истории скифов по античным письменам 

(древнегреческие и римские» оқу құралын; 

10.9.64.Дінтану кафедрасының оқытушысы Қ.Р.Қаратышқанованың «Сопылық 

тарихы және философиясы» электронды оқу құралын; 

10.10. 2018-2019 оқу жылындағы  Барлық мамандықтар бойынша Диплом 

жұмыстарын антиплагиаттан  өткізу мәселесі туралы (Білім беру бағдарлама -

лары және әдістемелік орталық басшысы М.Р.Жолшибекова). 

 

Күн тәртібіндегі бірінші мәселе бойынша:  

Академиялық комитет кеңесі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ: 

 

1.Үздіксіз білім беру және қашықтықтан оқыту орталығындағы оқу 

үдерісін ұйымдастыру жұмыстары (ҚР стандарттары, НОЖ, индикативті 

жоспар, дәріс өткізу, емтихан қабылдау, пән кешендерімен қамтамасыз етілу 

т.б. талаптарына сәйкестілігі)  қадағаланып, оқу үдерісі сапасын арттырудың 

нақты іс-шаралары жүзеге асырылсын (Жауапты:Үздіксіз білім беру және 

қашықтықтан оқыту орталығы басшысының орынбасары Е.Меңдыбаев). 

  

Күн тәртібіндегі екінші мәселе бойынша:  

Академиялық комитет кеңес ҚАУЛЫ ЕТЕДІ: 

 

2.Үздіксіз білім беру және қашықтықтан оқыту орталығы оқу үдерісінің 

сапасын арттыру мониторингін ұдайы жасап отыру мақсатында төмендегі 

құрамдағы ішкі комиссия құрамы бекітілсін:  

Комиссия төрайымы – Білім беру бағдарламалары және әдістемелік 

орталық басшысы М.Р.Жолшибекова; 

Комиссия мүшелері:  

        –  Оқу ісін ұйымдастыру орталығының басшысы Г.Ж. Жумжаева; 

– Жоғары білімнен кейінгі білім беру орталығының басшысы 

Г.Балкибаева; 

– Білім беру бағдарламалары және әдістемелік орталық 

басшысының орынбысары Ж.Шайхидинұлы; 

– Үздіксіз білім беру және қашықтықтан оқыту орталығы 

басшысының орынбасары Е.Меңдыбаев. 

 

Күн тәртібіндегі үшінші мәселе бойынша:  

Академиялық комитет кеңес ҚАУЛЫ ЕТЕДІ: 

 

3.Білім беру грантынан және Туркия Республикасы квотасынан босаған 

орындарға ауыстыру ережесі мақұлданып, бекітуге ұсынылсын (Академиялық 

мәселелер жөніндегі департамент директоры Т.Ж.Ниязов). 

 

Күн тәртібіндегі төртінші мәселе бойынша:  

Академиялық комитет кеңес ҚАУЛЫ ЕТЕДІ: 

4.Ақылы негізде қабылданған білім алушыларға оқу төлемақысына 

берілетін жеңілдіктер Ережесі мақұлданып, бекітуге ұсынылсын (Академиялық 

мәселелер жөніндегі департамент директоры Т.Ж.Ниязов). 



 

Күн тәртібіндегі бесінші мәселе бойынша:  

Академиялық комитет кеңес ҚАУЛЫ ЕТЕДІ: 

 

5.2019-2020 оқу жылына қабылданатын білімгерлер үшін факультеттер 

тарапынан ұсынылған Білім беру бағдарламалары бекітілсін (Жауапты: 

факультет декандары, кафедра меңгерушілері). 

 

Күн тәртібіндегі алтыншы мәселе бойынша:  

Академиялық комитет кеңес ҚАУЛЫ ЕТЕДІ: 

 

6.2019-2020 оқу жылына арналған 1 жылдық (1,2,3,4,5-курстар) оқу 

жұмыс жоспарлары бекітілсін (Жауапты: факультет декандары, кафедра 

меңгерушілері). 

 

Күн тәртібіндегі жетінші мәселе бойынша:  

Академиялық комитет кеңес ҚАУЛЫ ЕТЕДІ: 

 

7.2018-2019 оқу жылына арналған академиялық күнтізбеге өзгеріс 

енгізілсін (Оқу ісін ұйымдастыру орталығының басшысы Г.Жумжаева). 

 

Күн тәртібіндегі сегізінші мәселе бойынша:  

Академиялық комитет кеңес ҚАУЛЫ ЕТЕДІ: 

 

8.2019-2020 оқу жылына арналған барлық деңгейдегі мамандықтар 

бойынша академиялық күнтізбе бекітілсін (Оқу ісін ұйымдастыру 

орталығының басшысы Г.Жумжаева). 

 

Күн тәртібіндегі тоғызыншы мәселе бойынша:  

Академиялық комитет кеңес ҚАУЛЫ ЕТЕДІ: 

 

9. 2019-2020 оқу жылына профессор-оқытушылар құрамының жылдық 

жүктеме мөлшері бекітілсін (Оқу ісін ұйымдастыру орталығының басшысы 

Г.Жумжаева). 

 

  Күн тәртібіндегі әр түрлі мәселелердің бірінші сұрағы бойынша:  

Академиялық комитет кеңес ҚАУЛЫ ЕТЕДІ: 

 

10.1.Білім алушыларға қызмет көрсету орталығының ережесін бекітілсін. 

(Білім алушыларға қызмет көрсету орталығының басшысы С.Мухиддинова). 

 

Күн тәртібіндегі әр түрлі мәселелердің екінші сұрағы бойынша:  

Академиялық комитет кеңесі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ: 

 

10.2.Жазғы семестрді ұйымдастыру және өткізу ережесі бекітілсін (Оқу ісін 

ұйымдастыру орталығының басшысы Г.Жумжаева). 

 

 



 

Күн тәртібіндегі әр түрлі мәселелердің үшінші сұрағы бойынша:  

Академиялық комитет кеңесі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ: 

 

10.3.Білім алушыларға арналған сауалнама сұрақтары мен нұсқаулығы 

бекітілсін (Білім беру бағдарламалары және әдістемелік орталық басшысының 

орынбысары Ж. Шайхидинұлы). 

 

Күн тәртібіндегі әр түрлі мәселелердің төртінші сұрағы бойынша:  

Академиялық комитет кеңесі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ: 

 

10.4.Ахмет Ясауи университетінде басылымдар қолжазбасын рәсімдеу 

ережесіне толықтырулар енгізіліп, бекітілсін (Білім беру бағдарламалары және 

әдістемелік орталық басшысының орынбысары Ж.Шайхидинұлы). 

 

Күн тәртібіндегі әр түрлі мәселелердің бесінші сұрағы бойынша:  

Академиялық комитет кеңесі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ: 

 

10.5.2019-2020 жаңа оқу жылына (PhD) докторантура, магистратура және 

резидентура бағдарламалары бойынша оқуға түсушілерге арналған 

пререквизиттер тізімі бекітілсін (Жоғары білімнен кейінгі білім беру 

орталығының басшысы Г.Балкибаева). 

 

Күн тәртібіндегі әр түрлі мәселелердің алтыншы сұрағы бойынша:  

Академиялық комитет кеңесі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ: 

 

    10.6.1. «Дайындық курсында оқу үдерісін ұйымдастыру ережесіне» 

толықтырулар мен өзгерістер еңгізіп, бекітілсін (Жауаптылар: Факультет 

деканы А.Гүнгөр және оқу-әдістемелік ісі-жөніндегі декан орынбасары 

М.Сұлтанбек). 

10.6.2. Жоғары оқу орнына дейінгі дайындық факультетінің Тіл білімін 

жетілдіру курсы, Түркі тілдес елдер мен туыстас қауымдастықтардан және 

Түркия Республикасынан келген тыңдаушылар үшін Филология факультетіне 

қарасты Қазақ филологиясы, Әлем тілдері, Ағылшын филологиясы, Жалпы 

академиялық ағылшын тілі және Түрік филологиясы кафедраларының оқытушы 

- профессорлар құрамынан 2018-2019 оқу жылы көктемгі аралық аттестаттау 

кезінде қазақ тілі, орыс тілі, ағылшын, түрік тілдерінің Speaking сатысы 

бойынша сұхбаттасу жүргізу және емтихандардың жазбаша жұмыстарын 

тексеру үшін  арнайы комиссия құрылсын (Жауапты: Академиялық мәселелер 

жөніндегі департамент директоры Т.Ж.Ниязов). 

 

10.6.3. Жоғары оқу орнына дейінгі дайындық факультетінің Тіл білімін 

жетілдіру курсы, Түркі тілдес елдер мен туыстас қауымдастықтардан және 

Түркия Республикасынан келген тыңдаушылар үшін қажеттілікке қарай екі 

апта қосымша кеңес сабақтары ұйымдастырылсын. (Жауапты: Академиялық 

мәселелер жөніндегі департамент директоры Т.Ж.Ниязов). 

 



10.6.4. Жоғары оқу орнына дейінгі дайындық факультетінің Тіл білімін 

жетілдіру курсы, Түркі тілдес елдер мен туыстас қауымдастықтардан және 

Түркия Республикасынан келген тыңдаушылардың 2018-2019 оқу жылына 

арналған академиялық күнтізбесіне өзгеріс енгізіліп, емтихан сессиясы 

10.06.2019-22.06.2019 жыл аралығында ұйымдастырылсын (Жауапты: 

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

 

10.6.5. 2018-2019 оқу жылы көктемгі аралық аттестаттау емтихандары 

Түркістан қаласының оқу базасында өткізілсін (Жауапты: Академиялық 

мәселелер жөніндегі департамент директоры Т.Ж.Ниязов). 

 

Күн тәртібіндегі әр түрлі мәселелердің жетінші сұрағы бойынша:  

Академиялық комитет кеңесі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ: 

 

10.7.2019-2020 оқу жылында ШМИ оқу үрдісін ұйымдастыру туралы 

ұсыныстары мақұлданып,  нақты іс-шаралар жоспары жасалсын  (Факультет 

деканы А.Сариева). 

 

Күн тәртібіндегі әр түрлі мәселелердің сегізінші сұрағы бойынша:  

Академиялық комитет кеңесі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ: 

 

10.8.2019-2020 оқу жылына  кафедралар бойынша пәндер бөлінісі қайта 

қаралып, келесі Академиялық комитет кеңес мәжілісіне қалдырылсын 

(Жауапты: Білім беру бағдарламалары және әдістемелік орталық басшысы 

М.Р.Жолшибекова). 

 

Күн тәртібіндегі әр түрлі мәселелердің тоғызыншы сұрағы бойынша:  

Академиялық комитет кеңес ҚАУЛЫ ЕТЕДІ: 

 

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

нұсқауларын талқылап бекіту туралы (Эксперттік комиссия төрайымы: 

М.Р.Жолшибекова). 

ЖАРАТЫЛЫСТАНУ ФАКУЛЬТЕТІ: 

10.9.1.Биология кафедрасының оқытушысы, а.-ш..ғ.к., профессор Е.Байбековтің   

«Қазіргі заман генетикасы» оқу-әдістемелік құралын; 

10.9.2.Биология кафедрасының оқытушысы, б.ғ.к. Ғ.И.Исаевтың  

«Эволюциялық биология» оқу-әдістемелік құралын; 

10.9.3.Экология және химия кафедрасының  оқытушылары Н. Әбдімүталіп,      

Г. Тойчибековалардың «Жаратылыстанудың экологиялық аспектілері» оқу-

әдістемелік құралын; 

10.9.4.Биология кафедрасының оқытушылары Дуйсебекова А., Абдукаюмов С., 

Ибрагимова Д. дайындаған «Молекулалық биология» оқу-әдістемелік құралын; 

10.9.5.Физика кафедрасының оқытушылары У.Ж.Абдуманапов, 

С.М.Бекбаев,Т.А.Тұрмамбековтің «Электроника негіздері» оқу құралын; 

10.9.6.Биология кафедрасының оқытушылар Турметова Г.Ж., Толбаев Н.Б., 

Бабаева Г.А. дайындаған «Invertebrate Zoology» оқу  құралын;  

ИНЖЕНЕРИЯ ФАКУЛЬТЕТІ: 



10.9.7.Компьтерлік ғылымдар кафедрасының оқытушылары Ә.С.Төлеп, 

И.Б.Ескараеваның «Графтар теориясы» оқу құралын; 

10.9.8.Компьтерлік ғылымдар кафедрасының оқытушысы Н.И Байтерекованың  

«Ақпараттық жүйелер» оқу құралын; 

10.9.9.Электр инженериясы кафедрасының оқытушылары Рустамов Н.Т., 

Меирбекова О.Д., Кибишев А.Т. «Электр машиналары пәнінен есептер жинағы» 

оқу- құралын; 

10.9.10.Электр инженериясы кафедрасының оқытушысы О.Д.Меирбекованың 

«Жарықтандыру технологиясы және жобалау» пәні бойынша практикалық 

сабақтарды өткізуге арналған оқу-әдістемелік құралын; 

10.9.11.Компьютерлік инженерия кафедрасының оқытушысы 

А.С.Қасымбековтың «Ақпараттық ресурстарды іздестіру үдерісінің негіздері» 

оқу құралын; 

10.9.12.Компьютерлік инженерия кафедрасының оқытушылары Г.Д. Кошанова,  

Г.С. Искендированың Компьютерлік қауіпсіздік оқу-әдістемелік құралын; 

ӘЛЕУМЕТТІК ҒЫЛЫМДАР ФАКУЛЬТЕТІ: 

10.9.13.Қоғамдық ғылымдар кафедрасының оқытушылары Г.А. Шадинова, 

А.М.Нысанбаеваның «Гендерлік саясат» лекция жинақтарын;  

10.9.14.Қоғамдық ғылымдар кафедрасының оқытушысы Г.А. Шадиноваың  

«Философия тарихы ІІ (орта ғасырлар және қайта өрлеу философиясы)» 

лекциялық жинағын;  

10.9.15.Қоғамдық ғылымдар кафедрасының оқытушылары А.Ж.Малдыбек, 

Г.Б.Дайрабаеваның «Онтология және гносеология» лекция жинағын; 

10.9.16.Қоғамдық ғылымдар кафедрасының оқыьтушылары Муртазаева Г.Т., 

Байкенже Н.Қ., Жарқынбекова Д.С. дайындаған «Қарым-қатынас дамытуға 

арналған психожаттығулар мен ойындар» оқу-әдістемелік құралын; 

10.9.17.Қоғамдық ғылымдар кафедрасының оқытушылары Г.А. Шадинова, 

Г.Б.Көлегеннің «Философия негіздері» лекция жинақтарын;  

10.9.18.Қоғамдық ғылымдар кафедрасының профессор м.а. А.Ж.Малдыбек пен 

доцент Г.Б.Дайрабаеваның «Этика және эстетика» лекция жинақтарын;  

10.9.19.Қоғамдық ғылымдар кафедрасының оқытушылары Г.А. Шадинова, 

Г.Б.Көлегеннің «Felsefe temelleri» лекция жинақтарын;  

ӨНЕР ФАКУЛЬТЕТІ: 

10.9.20.Дене мәдениеті кафедрасының оқытушылары Дуйсенов О.Қ., Исаев 

А.И. дайындаған «Спорттық ойындар» оқу құралын;  

10.9.21.Орындаушылық өнер кафедрасының оқытушы Ж.Мусаевтың «Оңтүстік 

Қазақстан аймағының эпикалық дәстүрі: жыр өнері негізінде» оқу-әдістемелік 

құралын; 

10.9.22.Дене мәдениеті кафедрасының оқытушылары Баетов К.Д., Баетов Б.К., 

Баетов Д.М. «Спортты басқары және ұйымдастыру» оқу құралын;  

10.9.23.Орындаушылық өне кафедрасының оқытушылары С.Елеуов, М.Сабыр, 

Д.Ельжановтың «1-4 сыныпқа арналған  әндер жинағы» оқу-әдістемелік 

құралын;  

10.9.24.Дене мәдениеті кафедрасының оқытушысы Т.Б.Касенов дайындаған 

«Тактикалық дайындық» оқу құралын; 

10.9.25.Бейнелеу өнері кафедрасының оқытушылары Ералин Қ., Бейсенбаев Ж., 

Ералина Ғ. Дайындаған «Өнер шығармаларын қабылдау» оқу құралын; 

МЕДИЦИНА ФАКУЛЬТЕТІ: 



10.9.26.Жалпы хирургия кафедрасының оқытушысы Ү.А. Байзақтың «Физика» 

Жоғары оқу орнына түсушілерге арналған оқу құралын;  

10.9.27.Жалпы хирургия кафедрасының оқытушылары У.А.Жумабаев, 

Ө.Мырзағали-ұлы, Б.Т.Дуйсембаеваның «Сборник ситуационных задач» оқу- 

әдістемелік құралын;  

10.9.28.Адам морфологиясы және физиологиясы  кафедрасының профессоры 

С.Н. Жумашовтың «Гистология негіздері» оқу құралын; 

10.9.29.Адам морфологиясы және физиологиясы  кафедрасының профессоры 

С.Н. Жумашовтың «Основы гистологии» оқу құралын; 

10.9.30.Адам морфологиясы және физиологиясы  кафедрасының профессоры 

С.Н. Жумашовтың «Basic Histology» оқу құралын; 

10.9.31.Жедел медициналық жәрдем кафедрасының оқытушысы 

А.К.Бекарыстанованың «Физиотерапия» оқу-әдістемелік құралын;  

10.9.32.Адам морфологиясы және физиологиясы  кафедрасының оқытушысы 

З.Б.Талқанбаеваның «Жасуша биологиясы» оқу-әдістемелік құралын; 

СТОМАТОЛОГИЯ ФАКУЛЬТЕТІ: 

10.9.33.Адам патологиясы кафедрасының  м.ғ.д., профессоры 

Г.К.Аширбековтың «Психогигиена и психопрофилактика среди учащихся 

средне-специальных и высших учебных заведений» оқу құралын; 

10.9.34.Зертханалық пәндер кафедрасының оқытушысы Д.К.Бердінің «Химия 

пәнінен практикумы»  оқу құралын;  

10.9.35.Зертханалық пәндер кафедрасының оқытушысы Б.Ж.Шырынбекованың 

«Биохимиядағы формулалар мен схемалар» оқу-әдістемелік құралын; 

10.9.36.Зертханалық пәндер кафедрасының оқытушылары Мамырбекова А.,         

Берді Д.  дайындаған «Test tasks for gtntral and organic chemistry» оқу 

әдістемелік құралын;  

ЖОҒАРЫ МЕДИЦИНАЛЫҚ БІЛІМІНЕН КЕЙІНГІ БІЛІМ БЕРУ 

ФАКУЛЬТЕТІ: 

10.9.37.Акушерлік және гинекология кафедрасының оқытушылары Утепова 

Р.Я., Байбосын М.А. «Акушерлік және гинекология» пәнінен бағалау әдістері 

бойынша чек-парақтар жинағы» оқу-құралын; 

10.9.38.Жалпы дәрігерлік практика кафедрасының оқыушысы Садыкова Г.С. 

«Ішкі аурулардың диагноздық критерийлері мен жіктемесі» оқу құралын; 

10.9.39.Акушерлік және гинекология кафедрасының оқытушылары Э.Н.Алиева, 

И.С.Саркулованың «Бедеулік» оқу құралын; 

10.9.40.Акушерлік және гинекология кафедрасының оқытушылары м.ғ.к., 

доцент Л.М.Бегимбекова, PhD С.Н.Кулбаеваның «Бесплодный брак» оқу-

әдістемелік құралын; 

10.9.41.Педиатрия кафедрасының оқытушылары Г.Мұханқызы, 

Т.А.Алимованың  «Балалардағы бронхобуструктивті синдром» оқу-әдістемелік 

құралын;  

10.9.42.Жалпы дәрігерлік практика кафедрасының оқытушысы 

Қ.А.Сартаеваның «Ішкі аурулардың синдромдық-диагноздық алгоритмі» оқу-

әдістемелік құралын; 

10.9.43.Терапия кафедрасының оқытушылары Г.Ж.Садырханова, Е.П. 

Несмеянова «Особенности течения забовалеваний желудочно-кишечного тракта 

при беременности» оқу  құралын;  



10.9.44.Педиатрия кафедрасының оқытушылары С.М.Тоқбергенова П.Е. 

Калменова В.М.Рашимованың «Балалардағы жөтелдің заманауи диогностика 

және емдеу әдістері» оқу-әдістемелік құралын; 

10.9.45.Жалпы дәрігерлік практика кафедрасының оқытушысы К.А. 

Тургунованың «Жедел медициналық жәрдемде қолданатын дәрілер» оқу  

құралын;  

10.9.46.Акушерлік және гинекология кафедрасының оқытушылары Туғанбаева 

А., Бегимбекова Л., Сариева А., Бердикулова К. Дайындаған «Pediatric skills in 

work of the general practitioner» оқу –әдістемелік құралын; 

10.9.47.Акушерлік және гинекология кафедрасының оқытушылары  

Кульшабаева Ж.М., Туганбаева А.Т., Муздубаева Г.А. дайындаған «Methods of 

examination, manipulation and operation applied in obstetrics and ginekology» оқу-

әдістемелік құралын;  

10.9.48.Терапия кафедрасының оқытушылары  Несмеянова Е.П., Темиркулвоа 

Ш.А. дайындаған «Cardiovascular diseases and pregnancy» оқу-әдістемелік 

құралын;  

10.9.49. Терапия кафедрасының оқытушылары  Шадырханова Г.Ж., Кульбаева 

Л.А. дайындаған «Features of the cjurse of diseases of the gastrointestinal tract 

during pregnancy» оқу–әдістемелік құралын;  

10.9.50.Акушерлік-гинекология кафедрасының оқытушысы М.С.Панаев 

дайындаған «Оперативная гинекология» электронды оқу құралын; 

ФИЛОЛОГИЯ ФАКУЛЬТЕТІ: 

10.9.51.Ағылшын филологиясы кафедрасының оқытушылары Уразбаев К.Б., 

Сегизова Г.Т., Шериева Г.Т., Ербота А.С. «Сихронды аударма практикасы» 

(жаттығулар жинағы) оқу-әдістемелік құралын; 

10.9.52.Ағылшын филологиясы кафедрасының оқытушылары М.Сеитова, 

Р.Батырханова, А. Аманбаева «Translation practice» оқу –әдістемелік құралын;  

10.9.53.Жалпыакадемиялық ағылшын тілі кафедрасының оқытушылары 

Жанатаев К.А., Сактаганова М.Ж., Оналбек Г.А. «Textbook (next and exercises 

for medical students)» оқу-әдістемелік құралын;  

10.9.54.Ағылшын филологиясы кафедрасы оқытушылары М.М. Акешова,       

А.М.Аманбаева, Ж.М.Шымыбекова дайындаған «Learn english trough games» 

оқу-әдістемелік құралын;  

10.9.55.Ағылшын филологиясы кафедрасының оқытушылары Али Евлер, 

Турлубеков Б. Сеитова М. дайындаған «English Dialogs in 50 Situations» оқу-

әдістемелік құралын; 

10.9.56.Ағылшын филологиясы кафедрасының оқытушылары Акешова М.М., 

Ризаходжаева Г.А., Сайфутдинова А.С. дайындаған «Supplementary assignment 

on biology (for EFL students)» оқу-әдістемелік құралын;  

10.9.57.Ағылшын филологиясы кафедрасының оқытушылары Турлыбеков Б., 

Каракулова У., Әріпжан Г. дайындаған «Study biology in english» оқу–

әдістемелік құралын;  

10.9.58.Әлем тілдері кафедрасының профессоры Г.Г.Еркибаева дайындаған 

«Лексика и фразеология: Русский язык ІІ» оқу-әдістемелік құралын; 

10.9.59.Түрік филологиясы кафедрасының оқытушылары Р.Аблаева мен 

Ш.Каримованың «Turkce B2 Alıtırma Kıtabı практикалық (семинар) 

сабақтарының әдістемелік нұсқауы» оқу-әдістемелік құралын; 



10.9.60.Г.А.Ризаходжаева, Ы.Е.Нурмагомбетова, А.Ю.Балтабаева,Л.М.Мурато- 

валар дайындаған «Ұлы жібек жолы бойындағы туризм саласы бойынша кәсіби 

және іскерлік қарым-қатынас» (қазақ, орыс, ағылшын, түрік тілдерінде)  

тілашар-разговорник; 

ГУМАНИТАРЛЫҚ ҒЫЛЫМДАР ФАКУЛЬТЕТІ: 

10.9.61.Педагогикалық ғылымдар кафедрасының оқытушысы П.Искакованың 

«Мамандандыру практикумы» оқу-әдістемелік құралын; 

10.9.62.Педагогикалық ғылымдар кафедрасының оқытушылары Ж.З.Торыбаева, 

М.У.Тусеев дайындаған «Педагогикалық-психологиялық практикум: кейс әдісін 

қолдану әдістемесі» оқу-әдістемелік құралын; 

10.9.63.Тарих кафедрасынан авторлар Х.М.Тұрсын, К.М.Беркимбаев, 

М.Т.Салгарев дайындаған «Изучение истории скифов по античным письменам 

(древнегреческие и римские» оқу құралын; 

10.9.64.Дінтану кафедрасының оқытушысы Қ.Р.Қаратышқанованың «Сопылық 

тарихы және философиясы» электронды оқу құралдары бекітілсін. 

 

Күн тәртібіндегі әр түрлі мәселелердің оныншы сұрағы бойынша:  

Академиялық комитет кеңес ҚАУЛЫ ЕТЕДІ: 

 

10.10.Университетіміздегі  білім алушылардың, оқытушы-профессорлар 

құрамының, қызметкерлердің академиялық адалдықты сақтау кодексіне және 

Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университетінің Сенат 

қаулысына сәйкес, білім беру үдерісіндегі академиялық адалдық принциптерін 

сақтау мақсатында 2018-2019 оқу жылында Барлық факультеттердегі 

мамандықтар бойынша Диплом жұмыстарын антиплагиаттан өткізуді 

ұйымдастыру факультет декандарына жүктелсін (Жауапты: Факультет 

декандары).  

 

  

Қаулылар мәжіліс хаттамасынан көшіріп алынды. Көшірме дұрыс. 

 

 

       Хатшы                                               Ж.И.Исаева 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


