
Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті 

2019-2020 оқу жылындағы 

Университет Академиялық комитетінің №5 ҚАУЛЫЛАРЫ 

 

 

Түркістан қаласы      24  желтоқсан  2019 жыл 

 

Сағат 16:00 

Мәдениет орталығы, кіші зал  

Қатысқандар – 39 
 

Күн тәртібі: 
 

1.Оқу үдерісіне қазіргі заманғы оқу-әдістемелік және ғылыми-

әдістемелік, дидактикалық материалдарды, және оқытудың автомат-

тандырылған жүйелерін бағдарламалық-ақпараттық кітапханалық жүйелерін 

енгізу туралы (Факультет декандары, Ғылыми кітапхана директоры 

М.Абсеметова); 

2.Факультеттердегі кафедралар бойынша өзара сабақтарды 

ұйымдастыру және өткізу сапасы, алдыңғы қатарлы педагогикалық тәжірибе 

мен білім беруді ақпараттандыруды қорыту және тарату жөніндегі іс-

шараларды  өткізу және ұйымдастыру туралы (Факультет декандары, Білім 

беру бағдарламалары және әдістемелік орталық басшысының орынбасары 

– Шайхидинұлы Ж.);  

3.Ақпараттық коммуникациялық технологиялар пәнінің ағылшын                                                                                    

тілдегі жүргізілу сапасы туралы (Жауапты: Инженерия факультетінің 

деканы  – Н.Сапарходжаев); 

4.2020-2021 оқу жылында университеттің БББ реестріне өзгерістер мен 

толықтырулар енгізу жоспарын бекіту (жаңа, инновациялық БББ жасау, 

тиімсіз БББ-н реестрінен алу т.б (Білім беру бағдарламалары және 

әдістемелік орталық басшысының орынбасары – Шайхидинұлы Ж.); 

5.Стратегиялық жоспар аясында оқу-әдістемелік жұмыстардың 

орындалуы (Жауапты: Дайындық факультетінің деканы –  Эрдал 

Айдоғмуш)   

6. Әртүрлі мәселелер: 

6.1.«Түркітану» білім беру қосдипломдық бағдарламаны бекіту туралы  

Жауапты: Филология факультетінің деканы  – Айтбаева Н.); 

6.2.2019-2020 оқу жылына  университет бітіруші білімгерлеріне 

қорытынды  аттестаттау өткізу үшін Аттестаттау комиссиясының 

төрағаларын бекіту туралы (Жауапты: Факультет декандары, Оқу ісін 

ұйымдастыру орталығының басшысы – Г.К.Жумжаева). 

6.3. ҚР БжҒМ «ЖОО-ның үздік оқытушысы – 2018» грант 

иегерлерінің есебін талқылау (Жауапты: Грант иегерлері, Академиялық 

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

6.3.1. Мемлекеттік басқару және экономика жоғары мектебі, э.ғ.к., 



доцент М.Е.Мунасипова; 

        6.3.2. Жоғары медициналық білімнен кейінгі білім беру факультеті, 

м.ғ.д. проф. Ғ.Елікбаев;  

        6.3.3.Жаратылыстану факультеті, «Математика» кафедрасының 

меңгерушісі, ф.-м.ғ.к профессор м.а. М.А.Cултанов; 

         6.3.4.Гуманитарлық ғылымдар факультеті, «Тарих» кафедрасының 

т.ғ.к., доценті Л.С.Динашева. 

         6.4. 2019-2020 оқу жылына  университет бітіруші білімгерлеріне 

кешенді емтихан сұрақтарын бекіту (Жауапты: Факультет декандары, 

Жоғары білімнен кейінгі білім беру орталығының басшысы – Жолшибекова 

М.Р.). 

6.5.Университет ОПҚ басылымдарын бекіту туралы (Білім беру 

бағдарламалары және әдістемелік орталық басшысының орынбасары – 

Шайхидинұлы Ж.); 

 

Күн тәртібіндегі бірінші мәселесі бойынша 

Академиялық комитет кеңесі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ: 

 

1.1.Кітапхананың ақпараттық – ресурстарын кеңінен пайдалану, 

қолжетімділікті қамтамасыз ету мақсатында кітапхана  сайтын ОПҚ мен  

білімгерлер  арасында  кеңінен насихаттау жұмыстары жасалынсын;  

1.2.Университет репозиторийін ашық кеңістікте ұсыну мақсатында 

ОПҚ (ағылшын тіліндегі) еңбектерін  DSPASE  бағдарламасы негізінде  

OPENDOAR жүйесін қолға алынсын. 

 

Күн тәртібіндегі екінші мәселесі бойынша 

Академиялық комитет кеңесі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ: 

 

2.1.Берілген мәлімет назарға алынсын; 

2.2.Өзара сабақтарға ену және аз өткізілген факультеттерде 2-семестрде  

өзара сабаққа ену санын 100 пайызға арттырылсын; 

2.3.Факультеттерден ұсынылған тәжірибелі профессор-

оқытушылардың  дәрістеріне тәжірибе алмасу мақсатымен жұмыс өтілі 3 

жылға толмаған жас оқытушылар қатыстырылсын, нәтижесі АК мәжілісінде 

баяндалсын. 

 

 

Күн тәртібіндегі үшінші мәселесі бойынша 

Академиялық комитет кеңесі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ: 

 

3.1. Коммерциализациялау офисі тарапынан ұйымдастырғалы отырған 

«Ағылшын тілін оқыту» курсына АКТ пәнін жүргізетін оқытушыларды 

толығымен қатыстырылсын;  

3.2. «Академиялық ұтқырлық бағдарламасы» бойынша тәжірибе алмасу 

мақсатымен С.Ж. Асфендияров атындағы ҚазҰМУ-нің   ағылшын тілінде 



жүргізетін «АКТ» пәнінің  білікті профессор-оқытушылар құрамы 

шақыртылсын.  

 

 

Күн тәртібіндегі төртінші мәселе  бойынша 

Академиялық комитет кеңесі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ: 

 

4.1.Тізімдегі жаңа және инновациялық БББ бойынша реестрге тіркеуге 

дайындық жұмыстары жүргізілсін (Жауапты: Кафедра меңгерушілері, БББ 

әзірлеушілер). 

4.2.Қолданыстағы БББ реестрге қайта әзірленіп енгізу жұмыстары 

жүргізілсін (Жауапты: Кафедра меңгерушілері, БББ әзірлеушілер) 

4.3.БББ ЖОО модуль пәндері бекітілсін.  

4.4. 2020-2021 оқу жылына арналған Білім беру бағдарламаларын 

әзірлеу жұмыстары ұйымдастырылып, аяқталу мерзімі 2020 жылдың 20 - 

ақпаны болып бекітілсін. Жоғары білім беруді басқарудың ортақ жүйесіне 

(ЕСУВО) төмендегі бағдарламалар салынсын: 

 
1. Жаңа және инновациялық бағдарламалар 

Факультет атауы  Кафедра атауы  ББ атауы  Негіздеме  

Әлеуметтік 

ғылымдар  

Туризм және 

журналистика  

1. Сандық журналистика 

(инновациялық)  

Технологияның 

дамуына байланысты 

сандық журналистика 

ны дамыту  

2. Мейрамхана ісі және 

қонақ үй бизнесі (жаңа)  

Өңірлік және 

нарықтық сұранысқа 

байланысты  

Спорт және өнер  Бейнелеу өнері  3. Интерьер және 

қоршаған орта дизайны 

(инновациялық)  

Облыстық өңірдегі 

жаңа ғимараттардың, 

жаңа үйлердің 

көбеюіне байланысты 

сұраныстың артуы  

Инженерия  Компьютерлік 

инженерия  

4. Компьютерлік 

инженерия 

(инновациялық)  

Сұранысқа ие 

бағдарлама  

Мемлекеттік 

басқару және 

экономика 

жоғары мектебі  

Экономика 

бағдарламасы  

5. Бизнес және 

кәсіпкерлік 

(инновациялық)  

Заманауи нарықта 

бизнес және 

кәсіпкерлікті игерген 

мамандарға 

сұраныстың артуына 

байланысты  

 

 

2. Қолданыстағы білім беру бағдарламаларының  

ЖОО таңдау пәндерін нақтылау кестесі   

 

Даярлау бағытының коды және атауы  
ББ тобының  

шифры және атауы ЖОО пәндері  



6B011 
Педагогика және 

психология  

В001-Педагогика және 

психология  

1. Экономика, кәсіпкерлік 

және бизнес  негіздері 

2. Экология және өмір 

қауіпсіздігі                      

3. Көшбасшылық теориясы 

4. Психикалық денсаулық 

профилактикасы және 

суицид превенциясы 

5. Білім берудегі цифрлық 

технологиялар  

6В012 
Мектепке дейінгі тәрбиелеу 

және оқыту педагогикасы  

В002-Мектепке дейінгі 

оқыту және тәрбиелеу  

6В013 

Пәндік 

мамандандырылмаған 

мұғалімдерді даярлау  

В003-Бастауышта 

оқыту педагогикасы 

мен әдістемесі  

6В014 

Жалпы дамудың пәндік 

мамандандыруымен 

мұғалімдерді дайындау  

В004-Бастапқы әскери 

дайындық 

мұғалімдерін даярлау 

1. Экономика, кәсіпкерлік 

және бизнес  негіздері 

2. Экология және өмір 

қауіпсіздігі                      

3. Көшбасшылық теориясы                              

4.  Мемлекеттік тілде іс 

қағаздарын жүргізу 

5.  Мәңгілік Ел 

В005-Дене мәдениеті 

мұғалімдерін даярлау 

В006-Музыка 

мұғалімдерін даярлау 

В007-Көркем еңбек 

және сызу 

мұғалімдерін даярлау 

(Бейнелеу өнері және 

сызу, Кәсіптік оқыту) 

6В015 

Жаратылыстану пәндері 

бойынша мұғалімдер 

даярлау  

В009-Математика 

мұғалімдерін даярлау 

(Математика, 

Математика-физика, 

Математика-

информатика) 

1. Экономика, кәсіпкерлік 

және бизнес  негіздері 

2. Экология және өмір 

қауіпсіздігі                      

3. Көшбасшылық теориясы                             

4. Мемлекеттік тілде іс 

қағаздарын жүргізу 

5. Білім берудегі цифрлық 

технологиялар  

В010-Физика 

мұғалімдерін даярлау 

(Физика, Физика-

информатика) 

В011-Информатика 

мұғалімдерін даярлау 

Информатика, АКТ 

және работотехника 

В012-Химия 

мұғалімдерін даярлау 

(Химия, Химия-

биология) 

В013-Биология 

мұғалімдерін даярлау 

В014-География 

мұғалімдерін даярлау 

6В016 

Гуманитарлық пәндер 

бойынша мұғалімдер 

даярлау  

В015-Гуманитарлық 

пәндер бойынша 

мұғалімдер даярлау 

(Тарих) 

1. Экономика, кәсіпкерлік 

және бизнес  негіздері 

2. Экология және өмір 

қауіпсіздігі                      

3. Көшбасшылық теориясы                                              

4. Білім берудегі цифрлық 

технологиялар 



5. Мәңгілік Ел  

6В017 

Тілдер және әдебиет 

бойынша мұғалімдерді 

даярлау  

В016-Қазақ тілі мен 

әдебиеті мұғалімдерін 

даярлау (Қазақ тілі мен 

әдебиеті, Қазақ тілінде 

оқытпайтын 

мектептердегі қазақ 

тілі мен әдебиеті) 1. Экономика, кәсіпкерлік 

және бизнес  негіздері 

2. Экология және өмір 

қауіпсіздігі                      

3. Көшбасшылық теориясы                                  

4. Мемлекеттік тілде іс 

қағаздарын жүргізу 

5. Сыни және жүйелі ойлау  

В017-Орыс тілі мен 

әдебиеті мұғалімдерін 

даярлау (Орыс тілі мен 

әдебиеті, Орыс тілінде 

оқытпайтын 

мектептердегі орыс 

тілі мен әдебиеті) 

В018-Шет тілі 

мұғалімдерін даярлау  

(Шет тілі: екі шетел 

тілі (ағылшын, түрік)                        

Шет тілі: екі шетел тілі 

(ағылшын, қытай))                    

6В022  Гуманитарлық ғылымдар  

В034-Тарих және 

археология 

(Археология және 

этнология, Тарих) 

1. Экономика, кәсіпкерлік 

және бизнес  негіздері 

2. Экология және өмір 

қауіпсіздігі                      

3. Көшбасшылық теориясы                                              

4. Кәсіби цифрлық 

технологиялар 

5. Мәңгілік Ел  

 
Жалпы БББ саны: 
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2020-2021 оқу жылына БББ реестріне салынбайтын бағдарламалар 

 

№ факультеті Кафедра атауы БББ атауы Негіздемесі  

1 Әлеуметтік 

ғылымдар 

Қоғамдық 

ғылымдар 

6В03137 

Әлеуметтану 

Бағдарламаның 4 

жылында 3-курста 

2 студ. бар. 

Сұраныс жоқ. 

2 Жаратылыстану  Экология және 

химия 

6В11258 

Қоршаған 

ортаны қорғау 

және өмір 

тіршілігінің 

қауіпсіздігі 

Бағдарламаның 4 

жылында 2-курста 

3 студент бар. 

Сұраныс жоқ. 



3 Филология  Әлем тілдері 6В02334 Шетел 

филологиясы: 

қытай тілі 

2019-2020 оқу 

жылында 

білімгерлердің 

қабылданбауы 

және дәрежелі 

оқытушылардың 

жетіспеуі 

4 Инженерия  Компьютерлік 

ғылымдар 

6В01511 

Информатика 

6В06150 

Информатика 

Заман талабына сай 

жаңа білім беру 

бағдарламалардың 

ашылуына 

байланысты  

 

2020-2021 оқу жылына БББ реестріне біріктіріліп салынатын бағдарламалар 

 

№ факультеті Кафедра атауы БББ атауы Негіздемесі  

1 Спорт және өнер Бейнелеу өнері 6В01408 

Бейнелеу өнері 

және сызу 

6В01407 

Кәсіптік оқыту 

Мектеп 

бағдарламаларына 

сәйкес «Көркем еңбек 

және графикалық 

жобалау» 

2 Инженерия  Компьютерлік 

инженерия 

6В06151 

Ақпараттық 

жүйелер 

6В06152 Есептеу 

техникасы және 

бағдарламаларды 

қамтамасыз ету 

АКТ бағытында 

салалас білім беру 

бағдарламаларын 

біріктіру мақсатында 

«Компьютерлік 

инженерия» 

 

 

Күн тәртібіндегі бесінші мәселе бойынша 

Академиялық комитет кеңесі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ: 

 

5.1. Стратегиялық жоспар аясында оқу-әдістемелік жұмыстар аясында   

шетелдік білім алатын студенттер үлесі 45 % дан 50 % арттырылсын; 

5.2.Шетелден шақырылған оқытушылар ағылшын және түрік тілінен 

үлесі арттырылсын; 

5.3.PhD  дәрежесін шетелдерде алған оқытушылар саны арттырылсын; 

5.4.Ағылшын тілін жетік меңгерген оқытушылар саны:IELTS >5 

игерген оқытушылар санын 27 % дан 60 % арттырылсын; 

    5.5.Түрік тілін жетік меңгерген оқытушылар саны: YUNUS EMRE>B2 

игергеноқытушылар санын 11 % дан 50 % арттырылсын (Жауапты: ЖОО 

дейінгі дайындық факультетінің деканы, кафедра меңгерушілері,). 

 

Күн тәртібіндегі әр түрлі мәселелердің бірінші сұрағы бойынша 

Академиялық комитет кеңес ҚАУЛЫ ЕТЕДІ: 

 

6.1.«Түркітану» білім беру қосдипломдық бағдарламасы бекітілсін  

(Жауапты: Филология факультетінің деканы  – Айтбаева Н.); 



 

Күн тәртібіндегі әр түрлі мәселелердің екінші сұрағы бойынша:  

Академиялық комитет кеңесі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ: 

 

6.2.2019-2020 оқу жылындағы бітіруші білімгерлерді қорытынды 

аттестаттау үшін аттестаттау комиссиясының төрағалары төмендегі тізім 

бойынша кезекті университет Сенатына бекітуге ұсынылсын.  
 

Әлеуметтік ғылымдар факультеті 

5В020200 - Халықаралық қатынастар,  6М050200 - Саясаттану 

№ Аты-жөні Ғылыми 

дәрежесі, 

атағы 

Қызметі Жұмыс орны АК қызметі 

1 Амирбек 

Айдарбек 

Ануарбекулы 

РhD, доцент 

м.а 

Гуманитарлы-

экономикалық 

факультетінің 

деканы 

SILKWAY 

халықаралық 

университеті 

Комиссия 

төрағасы 

 

5В090200-Туризм 

№ Аты-жөні Ғылыми 

дәрежесі, 

атағы 

Қызметі Жұмыс орны АК қызметі 

2 Агыбетова 

Рина 

Есимовна 

PhD «Туризм» 

кафедрасының 

доценті 

Л.Гумилев атындағы 

Еуразия Ұлттық 

университеті 

Комиссия 

төрайымы 

 

5В030100 - Құқықтану, 6М030100-Құқықтану, 6М030100-Құқықтану (қашықтықтан 

оқыту), 6D030100-Құқықтану 

№ Аты-жөні Ғылыми 

дәрежесі, 

атағы 

Қызметі Жұмыс орны АК қызметі 

3 Тұрғараев 

Мұхит 

Бекетұлы 

з.ғ.к. Әділет 

департаментінің 

басшысы 

Түркістан 

облысының Әділет 

департаменті 

Комиссия 

төрағасы 

 

                                                     5В050400-Журналистика   

№ Аты-жөні Ғылыми 

дәрежесі, 

атағы 

Қызметі Жұмыс орны АК қызметі 

4 Мукашева 

Манчук 

Тынышкалиевна 

Ф.ғ.к., 

доцент 

«Журналистика» 

кафедрасының 

меңгерушісі 

Х.Досмұхамедов 

атындағы Атырау 

мемлекеттік 

университеті 

Комиссия 

төрайымы 

 

6М050100-Әлеуметтану 

№ Аты-жөні Ғылыми 

дәрежесі, 

атағы 

Қызметі Жұмыс орны АК 

қызметі 



5 Сағындыкова 

Балагуль 

Есенгельдиевна 

Соц. ғ.к. «Қазақстан тарихы 

және қоғамдық 

пәндер» 

кафедрасының аға 

оқытушысы 

Оңтүстік Қазақстан 

мемлекеттік 

педагогикалық 

университеті 

Комиссия 

төрайымы 

 

6М020100-Философия 

№ Аты-жөні Ғылыми 

дәрежесі, 

атағы 

Қызметі Жұмыс орны АК 

қызметі 

6 Кусаинов 

Дауренбек 

Умирбекович 

филос.ғ.д. «Саясаттану және 

әлеуметтік-

философиялық пәндер» 

кафедрасы, профессор 

Абай атындағы 

Қазақ ұлттық 

педагогикалық 

университеті 

Комиссия 

төрағасы 

 

Гуманитарлық ғылымдар факультеті 

5В020600-Дінтану, 6М020600-Дінтану, 5В021100-Теология 

№ Аты-жөні Ғылыми 

дәрежесі, 

атағы 

Қызметі Жұмыс орны АК 

қызметі 

6 Кусаинов 

Дауренбек 

Умирбекович 

филос.ғ.д. «Саясаттану және 

әлеуметтік-

философиялық пәндер» 

кафедрасы, профессор 

Абай атындағы 

Қазақ ұлттық 

педагогикалық 

университеті 

Комиссия 

төрағасы 

 

5В011400-Тарих, 6D011400-Тарих, 5В020300-Тарих, 6М020300-Тарих, 

5В020800-Археология және этнология 

№ Аты-жөні Ғылыми 

дәрежесі, 

атағы 

Қызметі Жұмыс орны АК 

қызметі 

7 Қалыш Аманжол 

Боранбайұлы 

т.ғ.д., 

профессор 

«Археология, 

этнология және 

музеология» 

кафедрасы, профессор 

Әл-Фараби 

атындағы Қазақ 

Ұлттық 

университеті 

Комиссия 

төрағасы 

 

5В010100, 6М010100-Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу, 

5В010200, 6М010200-Бастауыш оқыту педагогикасы мен әдістемесі, 

5В010300,6М010300, 6D010300- Педагогика және психология, 6М050700-Менеджмент 

(Білім беру саласындағы менеджмент, қашықтықтан оқыту) 

№ Аты-жөні Ғылыми 

дәрежесі, 

атағы 

Қызметі Жұмыс орны АК 

қызметі 

8 Майгельдиева 

Шарбан 

Мусабековна 

п.ғ.д, 

профессор 

Педагогика және 

психология 

кафедрасы, 

профессор 

Қорқыт Ата 

атындағы Қызылорда 

мемлекеттік 

университеті 

Комиссия 

төрайымы 

 

Жаратылыстану факультеті 

5В011000-Физика, 5В060400-Физика, 6М011000-Физика,  

 6М060400-Физика, 6D011000-Физика  

№ Аты-жөні Ғылыми 

дәрежесі, 

Қызметі Жұмыс орны АК қызметі 



атағы 

9 Калиев Бакыт 

Калиевич 

техн.ғ.к., 

доцент  

«Физика және 

математика» 

кафедрасының 

доценті 

Қорқыт Ата атындағы 

Қызылорда 

мемлекеттік 

университеті 

Комиссия 

төрағасы 

 

5В010900-Математика, 5В060100-Математика, 6М060100-Математика,  

6D010900-Математика, 6D070500-Математикалық және компьютерлік модельдеу 

№ Аты-жөні Ғылыми 

дәрежесі, 

атағы 

Қызметі Жұмыс орны АК қызметі 

10 Сәрсенбі 

Әбдіжаһан 

Манапұлы 

ф.-м.ғ.д., 

профессор 

профессор М.Әуезов атындағы 

Оңтүстік Қазақстан 

мемлекеттік 

университеті 

Комиссия 

төрағасы 

 

5В011300-Биология, 5В060700-Биология, 6М011300-Биология, 

№ Аты-жөні Ғылыми 

дәрежесі, 

атағы 

Қызметі Жұмыс орны АК қызметі 

11 Зияева Гулнар 

Керимбековна 

б.ғ.к. доцент М.Х.Дулати атындағы 

мемлекеттік университеті 

Комиссия 

төрағасы 

 

5В011200 - Химия, 5В060800 - Экология, 5В011600 - География, 6М060600 - Химия, 

6М060800 - Экология  

№ Аты-жөні Ғылыми 

дәрежесі, 

атағы 

Қызметі Жұмыс орны АК қызметі 

12 Кеделбаев 

Бақытжан 

Шылмырзаұлы 

техн.ғ.д., 

профессор  

профессор М.Әуезов атындағы 

Оңтүстік  Қазақстан 

мемлекеттік  

университеті 

Комиссия 

төрағасы 

 

Инженерия факультеті 

5В011100- Информатика, 5В060200-Информатика, 6М060200-Информатика, 5В070300-

Ақпараттық жүйелер, 6М070300-Ақпараттық жүйелер (қашықтықтан оқыту), 6М070300-

Ақпараттық жүйелер, 5В070400-Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету 

№ Аты-жөні 

Ғылыми 

дәрежесі, 

атағы 

Қызметі Жұмыс орны АК қызметі 

13 

 

Урматова Айжан 

Нигматуллақызы 

PhD доцент м.а. М.Әуезов атындағы 

Оңтүстік Қазақстан 

мемлекеттік 

университеті 

Комиссия 

төрайымы 

 

5В070200-Автоматтандыру және басқару, 5В071800 – «Электр энергетикасы», 

6М071800-Электр энергетикасы 

№ Аты-жөні 

Ғылыми 

дәрежесі, 

атағы 

Қызметі Жұмыс орны АК қызметі 

14 
Матаев 

Умирбек 

техн.ғ.к. доцент Алматы энергетика 

және байланыс 

Комиссия 

төрағасы 



Матаевич университеті 

 

Мемлекеттік басқару және экономика жоғары мектебі 

5В050600-Экономика 

№ Аты-жөні Ғылыми 

дәрежесі, 

атағы 

Қызметі Жұмыс орны АК 

қызметі 

15 Оспанов 

Тұрғанбек  

Үсенбекұлы 

 Түркістан облысы ауыл 

шаруашылығы басқармасы 

басшысының экономика 

жөніндегі орынбасары 

Түркістан 

облысы, 

Түркістан 

қаласы 

Комиссия 

төрағасы 

 

5В050800-Есеп және аудит, 5В050900-Қаржы 

№ Аты-жөні Ғылыми 

дәрежесі, 

атағы 

Қызметі Жұмыс орны АК қызметі 

16 Нұржанов 

Бақберген 

Балтабайұлы 

 Түркістан қаласы 

«Қуаныш» 

микроқаржыландыру 

ұйымы бөлім басшысы 

Түркістан 

қаласы 

Комиссия 

төрағасы 

 

6М050600-Экономика,  6M050800– Есеп және аудит, 6D050600- Экономика,  

5В050700– Менеджмент, 6М050700-Менеджмент, 6D050700– Менеджмент, 6М050600-

Экономика (Кәсіпорын экономикасы - қашықтықтан оқыту) 

№ Аты-жөні Ғылыми 

дәрежесі, 

атағы 

Қызметі Жұмыс орны АК 

қызметі 

17 Кемел 

Мырзагелді 

э.ғ.д., 

профессор 

Менеджмент 

кафедрасының 

профессоры 

Л.Н.Гумилев 

атындағы Еуразия 

ұлттық университеті 

Комиссия 

төрағасы 

 

5В051000-Мемлекеттік және жергілікті басқару,  

6М051000-Мемлекеттік және жергілікті басқару 

№ Аты-жөні Ғылыми 

дәрежесі, 

атағы 

Қызметі Жұмыс 

орны 

АК 

қызметі 

18 Асанұлы 

Ғанижан 

 Қазақстан Республикасының 

мемлекеттік сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 

агенттігінің түркістан облысы 

бойынша департамент 

басшысының орынбасары, әдеп 

жөніндегі кеңес хатшылығының 

меңгерушісі 

Түркістан 

облысы. 

Түркістан 

қаласы 

Комиссия 

төрағасы 

 

Спорт және өнер факультеті 

5В010800-Дене шынықтыру және спорт, 5В010400-Бастапқы әскери дайындық,  

6М010800- Дене шынықтыру және спорт 

 

№ Аты-жөні Ғылыми 

дәрежесі, 

Қызметі Жұмыс орны АК 

қызметі 



атағы 

19 Битабаров Ермек 

Абдимажитович 

п.ғ.к., 

доцент  

«Дене 

шынықтыру»  

кафедрасының 

меңгерушісі 

Оңтүстік Қазақстан 

Мемлекеттік 

педагогикалық 

университеті 

Комиссия 

төрағасы 

 

5В010700- Бейнелеу өнері және сызу, 5В042100-Дизайн,  

5В041700- Сәндік өнер, 5В012000- Кәсіптік оқыту 

№ Аты-жөні Ғылыми 

дәрежесі, 

атағы 

Қызметі Жұмыс орны АК қызметі 

20 Тәңірбергенов 

Медеубек 

Жұматайұлы 

п.ғ.д., 

профессор 

«Жаңа технологиялар 

және өнер» 

факультетінің деканы 

Оңтүстік 

Қазақстан 

мемлекеттік 

институты 

Комиссия 

төрағасы 

 

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

өнері, 5В040700 – Актерлік өнер, 5В040900 – Хореография 

№ Аты-жөні Ғылыми 

дәрежесі, 

атағы 

Қызметі Жұмыс орны АК қызметі 

21 Искакова 

Гульнар 

Исламбекқызы 

өнертану 

кандидаты 

доцент Қорқыт Ата атындағы 

Қызылорда мемлекеттік 

университеті 

Комиссия 

төрайымы 

Стоматология факультеті 

«5В130200-Стоматология» 

№ Аты-жөні Ғылыми 

дәрежесі, 

атағы 

Қызметі Жұмыс орны АК қызметі 

22 Жолдасова 

Нургуль 

Жанабаевна 

м.ғ.к. доцент Доцент Марат Оспанов атындағы 

Батыс Қазақстан 

медицина университеті 

Комиссия 

төрайымы 

 

Филология факультеті 

5В011700 - Қазақ тілі мен әдебиеті, 5В020500 - Филология: қазақ тілі, 5B021000 - Шетел 

филологиясы: түрік тілі, 5В021000 – Шетел филологиясы: қытай 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 АК 

қызметі 

23 Нусупова Алима 

Жеңісбекқызы 

ф.ғ.к., 

доцент 

Филология 

және 

журналистика 

кафедрасының  

доценті 

М.Х.Дулати 

атындағы Тараз 

мемлекеттік 

университеті 

Комиссия 

төрайымы 

 

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 

 

№ Аты-жөні Ғылыми 

дәрежесі, 

атағы 

Қызметі Жұмыс орны АК 

қызметі 

24 Сейдалиева 

Гүлдана 

Омаровна 

PhD,  

аға 

оқытушы 

Шетел тілдерін 

оқыту әдістемесі 

кафедрасының 

аға оқытушысы 

Қазақ ұлттық 

қыздар 

педагогикалық 

университеті 

Комиссия 

төрайымы 

 

Медицина факультеті 

6М110100-Медицина, 6D110100-Медицина, 6D110200-Қоғамдық денсаулық сақтау, 

6М050700 – Менеджмент (Денсаулық сақтау саласындағы, қашықтықтан оқыту) 

№ Аты-жөні Ғылыми 

дәрежесі, 

атағы 

Қызметі Жұмыс орны АК 

қызметі 

25 Керимбаева 

Закира 

Амировна 

М.ғ.д., 

профессор 

«Денсаулық 

сақтаудағы 

менеджмент» 

кафедрасы, 

профессор 

«Астана медицина 

университеті» 

коммерциялықемесакционерлік 

қоғамы. 

Комиссия 

төрайымы 

 

5В130100 – Жалпы медицина бакалавриат (Түркістан, Шымкент) 

№ Аты-жөні Ғылыми 

дәрежесі, 

атағы 

Қызметі Жұмыс орны АК 

қызметі 

26 Ахмадиева 

Камила 

Ерликовна 

М.ғ.к., 

доцент 

м.а 

«Фармакология, 

фармакотерапия және 

клиникалық 

фармакология» 

кафедрасының 

меңгерушісі 

Оңтүстік 

Қазақстан 

мемлекеттік 

медицина 

академиясы 

Комиссия 

төрайымы 

 

Жоғары медициналық білімнен кейінгі білім беру факультеті (Шымкент) 

5В130100-Жалпы  медицина интернатура (Хирургия,  Терапия, Акушерия және  

гинекология, Педиатрия, Жалпы  тәжірибелік  дәрігер дайындық бағыттарына), 6R114400 

– Акушерия және гинекология, соның ішінде балалар гинекологиясы,  6R111500- 

Невропатология, соның ішінде  балалар невропатологиясы, 6R114200 Педиатрия, 

6R112700- Жалпы  хирургия» резидентура 

 

№ Аты-жөні Ғылыми 

дәрежесі, 

атағы 

Қызмет  Жұмыс орны АК қызметі 

27 Сисабеков 

Касымхан 

Ермекбаевич 

М.ғ.д., 

профессор 

 

Кафедра 

профессоры 

Оңтүстік Қазақстан 

медицина академиясы 

Комиссия 

төрағасы 

 

5В130200-Стоматология интернатура 

№ Аты-жөні Ғылыми 

дәрежесі, 

Қызметі Жұмыс орны АК 

қызметі 



атағы 

28 Рустембаев  

Темирхан 

Абдинурович 

М.ғ.к. Клиника 

директоры  

Шымкент қаласы, «Дентал-

Арт» клиникасы 

Комиссия 

төрағасы 

 

 

Күн тәртібіндегі әр түрлі мәселелердің үшінші сұрағы бойынша 

Академиялық комитет кеңесі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ: 

 

        6.3.1. «Мемлекеттік басқару және экономика жоғары мектебі»,  э.ғ.к., 

доцент М.Е.Мунасипованың ҚР БжҒМ «ЖОО-ның үздік оқытушысы – 2018» 

грант есебі қанағаттанарлық деп танылып, университет Сенат мәжілісінде 

қарауға ұсынылсын. 

         6.3.2. - ШМИ ЖМБКББ факультеті «Хирургия және анестизиология-

реанимация»  кафедрасының профессоры  Ғ.М.Елікбаевтың  «Үздік оқытушы 

-2018» есебі 23.12.2019жылы өткен факультет кеңесінің шешіміне сәйкес 

«Академиялық комитетке» қаралуға ұсынылмағандықтан, күн тәртібінен 

алынып тасталсын. 

         6.3.3.Жаратылыстану факультеті, «Математика» кафедрасының 

меңгерушісі, ф.-м.ғ.к профессор м.а. М.А.Cултановтың ҚР БжҒМ «ЖОО-ның 

үздік оқытушысы – 2018» грант есебі қанағаттанарлық деп танылып, 

университет Сенат мәжілісінде қарауға ұсынылсын. 

6.3.4.Тарих» кафедрасының т.ғ.к., доценті Л.С.Динашеваның ҚР БжҒМ 

«ЖОО-ның үздік оқытушысы – 2018»грант есебі қанағаттанарлық деп 

танылып, университет Сенат мәжілісінде қарауға ұсынылсын. 

 

 

Күн тәртібіндегі әр түрлі мәселелердің төртінші сұрағы бойынша 

                              Академиялық комитет кеңесі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ: 

 

6.4 2019-2020 оқу жылына  университет бітіруші білімгерлеріне 

магистратура және докторантура  бағдарламалары бойынша кешенді емтихан 

сұрақтары бекітілсін. (Жауапты:Жоғары білімнен кейінгі білім беру 

орталығының басшысы – Жолшибекова М.Р.). 

 

Күн тәртібіндегі әр түрлі мәселелердің бесінші сұрағы бойынша 

Академиялық комитет кеңесі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ: 

 

6.5. Университет оқытушы-профессор құрамының  оқулықтары мен оқу 

құралдары (өз есебінен шығаруға) баспаға ұсынылсын.  

ЖОҒАРЫ МЕДИЦИНАЛЫҚ БІЛІМІНЕН КЕЙІНГІ БІЛІМ БЕРУ 

ФАКУЛЬТЕТІ БОЙЫНША: 

6.5.1.Терапия  кафедрасынан автор  К.Т.Байжанованың  «Қалқанша безі және 

және оның аурулары» оқу құралы; 

ЖАРАТЫЛЫСТАНУ ФАКУЛЬТЕТІ БОЙЫНША: 



6.6.2.Биология кафедрасынан автор А.Сейтметованың «Микробиология және 

вирусология негіздері» оқу құралы; 

6.5.3.Математика кафедрасының  меңгерушісі, ф. –м.ғ.к.,  М.А.Сұлтанов 

дайындаған «Higher mathematics for economists» атты оқу құралы; 

6.5.4. Математика кафедрасының  меңгерушісі, ф. –м.ғ.к.,  М.А.Сұлтанов, ф..-

м.ғ.д., профессор Г.Б.Баканов және  ф.-м.ғ.д., профессор  А.С.Бердышев 

дайындаған  «Алгебра және геометриядан есептер шешу» атты оқу құралы; 

МЕДИЦИНА ФАКУЛЬТЕТІ БОЙЫНША: 

6.5.5.Акушерлік іс және гинекология кафедрасынан авторлар А.К.Аязбеков, 

А.А.Кушкарова, Р.Г.Нурхасимова дайындаған «Экстрагенитальды аурулары 

бар босану жасындағы әйелдердің жүктілік алды дайындығы: дәрігерлерге 

арналған әдістемелік құрал» оқу-әдістемелік құралы;  

ФИЛОЛОГИЯ ФАКУЛЬТЕТІ БОЙЫНША: 

  6.5.6.Қазақ филологиясы кафедрасының ф.ғ.к.,  проф. м.а. Г.Жылқыбайдың 

«Қазіргі қазақ тілінің морфологиясының теориялық курсы» атты  оқу құралы. 

 

 

Қаулылар мәжіліс хаттамасынан көшіріп алынды. Көшірме дұрыс. 

 

 

       Хатшы                                               Ж.И.Исаева 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


