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Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті 

2019-2020 оқу жылындағы 

Университет Академиялық комитетінің №3 ҚАУЛЫЛАРЫ 

   

Түркістан қаласы                                                        23 қазан 2019 жыл   

 

Академиялық комитет кеңес мүшелері – 43 

Қатысқандар: 39 мүше 

Келмегендер:  4 

Өткізілетін орын:  Мәдениет сарайы,  

кіші конференция залы. 

 

 

Күн тәртібі: 

 

1.Мамандықтардың оқу-әдістемелік әдебиеттермен қамтамасыз етілу 

мониторингі туралы (БББ бойынша) (Білім беру бағдарламалары және 

әдістемелік орталық басшысының орынбасары – Шайхитдинұлы Ж.); 

2.Білім беру процесін оқу әдебиеттермен және ғылыми-әдістемелік  

әдебиеттермен қамтамасыз ету мониторингін  жүргізу (Мамандық-БББ 

бойынша) туралы (Ғылыми кітапхана директоры М.Абсеметова); 

3.Білімгерлердің сабаққа қатысуына мониторинг жүргізу (Факультет 

декандары); 

4.Стратегиялық жоспар аясында оқу-әдістемелік жұмыстардың орындалуы 

туралы (Жауапты: Филология факультетінің деканы) 

5. Әр түрлі мәселелер: 

5.1. «ЖОО-ның үздік оқытушысы – 2019» байқауына қатысатын үміткерлер 

тізімін Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі, Білім және 

ғылым саласындағы бақылау комитетіне ұсыну (Академиялық мәселелер 

жөніндегі департамент директоры - Т.Ж.Ниязов). 

 

 

Күн тәртібіндегі бірінші мәселе бойынша:  

Академиялық комитет кеңесі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ: 

 

  1.1.Мамандықтардың (БББның) оқу-әдістемелік әдебиеттермен 

қамтамасыз етілу мониторингі  назарға алынып, қайта толықтырулар 

жасалынсын.   

1.2.Университеттің 2019-2020 мамандықтардың (БББның) оқу-

әдістемелік әдебиеттермен қамтамасыз етілу мониторингі  факультеттер 

бойынша қайта қаралып, толықтыруларымен  университеттің академиялық 

комитет кеңесінде қайта қарауға  ұсынылсын.  Жауапкершілік білім беру 

бағдарламалары және әдістемелік орталық басшысының орынбасары – 

Ж.Шайхитдинұлына және факультет декандарына жүктелсін. 



 

 

Күн тәртібіндегі екінші мәселе бойынша:  

Академиялық комитет кеңесі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ: 

 

2.1. Факультеттер бойынша оқу  үрдісіне   қажетті  кітаптарды сатып  

алуға берілген ұсыныстарға  қосымша жаңа  ашылатын  мамандықтарға 

қатысты кітаптарды  енгізу қадағалансын (Жауапты: Ғылыми кітапхана 

директоры М.Абсеметова; Факультет декандары). 

2.2. Ғылыми кітапхана  ұсынысы назарға алынсын: Әр оқу жылында  

кітап қорын оқу үрдісіне қажетті оқулық және оқу әдістемелік құралдармен 

толықтыру мақсатында кафедралардың сұраныстар негізінде оқулықтарды, 

ақылы  халықаралық  толық мәтінді деректер базаларын және материалды-

техникалық базасының (сканер) жаңарту үшін мақсатты қаржы  бөлінуіне. 

 2.3.Білім алушылардың кітапханадан  алған кітаптарын уақытылы 

өткізілуі үшін Platonus ақпараттық базасына қосымша  сілтеме  жасалуына.   

(Жауапты: Ғылыми кітапхана директоры М.Абсеметова; Факультет 

декандары). 

 

Күн тәртібіндегі үшінші мәселе бойынша 

Академиялық комитет кеңесі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ: 

 

3.Факультеттер бойынша білімгерлердің сабаққа қатысуы қатаң 

қадағаланып, білімгерлердің ай сайынғы дәріске қатысу мониторингі 

жасалынып отырылсын (Жауапты – Факультет декандары).  

 

Күн тәртібіндегі төртінші мәселе бойынша 

Академиялық комитет кеңесі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ: 

 

4.Стратегиялық жоспар аясында оқу-әдістемелік  жұмыстардың 

орындалуы назарға  алынсын. Стратегиялық жоспар аясында оқу-әдістемелік  

жұмыстардың орындалуы есебіне толықтырулар жасалынып, кафедра 

есептері факультет аясында біріктірілсін. Жауапкершілік факультет 

деканына  Н.Айтбаеваға жүктелсін. 

 

 

    Күн тәртібіндегі әр түрлі мәселелердің бірінші сұрағы 

       бойынша Академиялық комитет кеңесі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ: 

 

       Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі, Білім және 

ғылым саласындағы бақылау комитетіне ұсыну үшін Университет Сенат 

мәжілісінде қарауға  100  балдан жоғары жинаған 18 үміткердің құжаты ұсынылсын. 

       Үздік оқытушы-2019 конкурсына қатысуға ұсынылған  18  ОПҚ тізімі: 

 

№ Тегі Лауазымы , 

Ғылыми 

Факультеті, 

кафедрасы 

 Пед. 

өтілі 

балл 



дәрежесі 

                                          1.Стоматология факультеті 

1 Мамырбекова 

Айжан 

Кумекбаевна 

х.ғ.к. доцент Стоматология 

факультеті 

 

25 

214, 5 балл 

2 Жуманазаров  

Назарбек 

Абдуназарович 

м.ғ.к.  

доцент 

Стоматология 

факультеті 

30 108 балл 

                                                 2.Өнер факультеті 

3 Абусейтов Б.З. П.ғ.к., 

профессор 

«Дене мәдениеті» 

кафедрасы 

26 100 балл 

4.Филология факультеті 

4 Адиева Пакизат 

Минаваровна 

Ф.ғ.к.,доцент «Қазақ филологиясы» 

кафедрасы 

13 115 балл 

5 Ергубекова 

Жанат 

Сапарбекқызы 

PhD, доцент 

м.а. 

«Қазақ филологиясы» 

кафедрасы 

11 

 

174, 5 

6 Турлыбеков 

Бердибай 

Дуйсенбекович 

Соц.ғ.к., 

доцент м.а. 

«Ағылшын 

филологиясы» 

кафедрасы 

22 115 балл 

5.Әлеуметтік ғылымдар факультетті 

7 Балтабаева 

Алена 

Юлдашевна 

Ф.ғ.к.,  

ХҚТУ 

профессоры 

Әлеуметтік ғылымдар 

факультеті 

21 143 балл 

8 Ыдырыс Қанат 

Серікбайұлы 

PhD, аға 

оқытушы 

«Халықаралық 

қатынастар» 

кафедрасы 

9 112, 5 балл 

6.Инженерия факультеті 

9 Сапарходжаев 

Н.П. 

PhD, доцент Инженерия факультеті 16 207, 5 балл 

7.Жаратылыстану факультеті 

10 Назарова 

Күлзина 

Жаркимбековна 

доцент м.а.,       

  ф.-м.ғ.к. 
«Математика» 

кафедрасы  

27 102 балл 

11 Раманкулов 

Шерзод 

Жумадуллаевич 

доцент м.а., 

PhD «Физика» кафедрасы  

10 225 балл 

12 Салыбекова 

Нурдана 

Нуртайевна 

аға оқытушы, 

PhD «Биология» кафедрасы  

14 138,5 балл 

13 Аймбетова 

Индира 

Оразғалиқызы 

доцент м.а., 

PhD «Биология» кафедрасы  

13 117,5 



14 Мейірбеков 

Әбділда 

Тұрсынханұлы 

профессоры, 

техн.ғ.к. 

«Экология және 

химия» кафедрасы  

45    125, 5 балл 

7. Медицина факультеті 

15 Лаханова 

Гулзада 

Мергенбаевна 

б.ғ.к., доцент  42 117 балл 

8. Мемлекеттік басқару және экономика жоғары мектебі 

16 Келесбаев 

Дінмұхаммед 

Нурмаханбетови

ч  

PhD, доцент Менеджмент және 

лидерлікті дамыту 

бағдарламасы 

5 

жыл, 

2 ай 

141 балл 

9.Жоғары медициналық білімнен кейінгі білім беру 

17 Жанабаев 

Нурлан 

Смадиярович 

Жоғары 

медициналы

қ білімнен 

кейінгі білім 

беру 

Ф.ғ.д. 19 185,5 балл 

18 Булешова 

Айжан 

Мырзатаевна 

Жоғары 

медициналы

қ білімнен 

кейінгі білім 

беру 

Ф.ғ.д. 9 188,5 

балл 

 

 

         Қаулылар мәжіліс хаттамасынан көшіріп алынды. Көшірме дұрыс. 

 

 

       Хатшы                                               Ж.И.Исаева 

 

 


