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Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті 

2016-2017 оқу жылындағы 

№5 Оқу-әдістемелік Кеңес мәжілісінің 

ҚАУЛЫЛАРЫ 
 

 

Түркістан қаласы 23 желтоқсан 2016 ж. 

Сағат 15:00 

Ректорат  – Сенат залы Қатысқандар – 26 
 

 Күн тәртібі: 
1. Білімгерлердің ағымдық үлгерім бойынша бағалау саясаты (Оқу-әдістемелік 

орталық басшысы - Ұ.Б.Татыкаева) 

2. Факультеттердегі кафедралар бойынша өзара сабақтарды ұйымдастыру және өткізу 

сапасы (Факультет Оқу-әдістемелік Кеңес төрағалары)  

3. Әр түрлі  мәселелер: 

3.1. 2016-2017 оқу жылына оқу, оқу-әдістемелік құралдарды дайындау Ережесіне 

өзгерістер енгізу туралы (Әдістемелік бөлім басшысы – Г.Г.Еркибаева) 

3.2. Университетте пәндердің оқу-әдістемелік кешен құрылымының жаңа үлгісін 

бекіту (Әдістемелік бөлім басшысы – Г.Г.Еркибаева) 

3.3. Университет ОПҚ дайындаған оқу, оқу-әдістемелік құралдар мен  нұсқауларын 

талқылап бекіту (Эксперттік комиссия төрағасы – Г.Г.Еркибаева, эксперттік комиссия 

мүшесі – У.Маханбетова). 

   

МЕДИЦИНА 

1.«Арнайы клиникалық пәндер» кафедрасының м.ғ.д., профессор К.Бралов, оқытушылар 

З.А.Юсупбекова, М.С.Алмуханбетова дайындаған «Бас сүйек нервтері» атты оқу құралын;  

2.«Адам морфологиясы және физиологиясы» кафедрасының м.ғ.д., профессор 

С.Н.Жумашов дайындаған «Гистология, цитология және эмбриология-1» атты оқулығын; 

3.«Арнайы клиникалық пәндер» кафедрасының м.ғ.д., профессор Ж.Н.Шалхарова, доцент 

м.а. Г.О.Нұсқабаева, оқытушылар Д.Н.Айдарбекова, У.М.Амирешова дайындаған 

«Компетентностный подход в обучении студентов медицинского факультета (цикл 

кардиология)» атты оқу құралын;  

 

ӨНЕР  

4.«Бейнелеу өнері» кафедрасының профессоры п.ғ.д., Г.Еркибаева, т.ғ.к. С.Хамзаева, 

докторант  А.Ермекбаева дайындаған «Application of innovative technologies in educational 

process» атты оқу-әдістемелік құралын; 

5.«Бейнелеу өнері» кафедрасының профессоры п.ғ.д., Қ.Е.Ералин, п.ғ.к., доцент 

Ж.Бейсенбеков  дайындаған «Бейнелеу шығармаларын бағалау» атты оқу құралын; 

6.«Бейнелеу өнері» кафедрасының профессоры п.ғ.д., Қ.Е.Ералин, п.ғ.к., доцент 

Ж.Бейсенбеков  дайындаған «Этнодизайн» атты оқу құралын; 

7.«Бейнелеу өнері» кафедрасының профессоры п.ғ.д., Қ.Е.Ералин, п.ғ.к., доцент 

Ж.Бейсенбеков  дайындаған «Дизайн негіздері» атты оқу құралын; 

8.«Бейнелеу өнері» кафедрасының оқытушысы Г.Абдуллаева дайындаған «Бейнелеу өнері 

және сызуды оқыту әдістемесінің дидактикалық негіздері» атты оқу құралын; 

9.«Бейнелеу өнері» кафедрасының доценті, п.ғ.к. Е.Ауелбеков дайындаған «Бейнелеу 

өнерін оқытуда рухани-көркемдік білім беру» атты оқу-әдістемелік құралын; 

 

ГУМАНИТАРЛЫҚ ҒЫЛЫМДАР 
10.«Педагогикалық ғылымдар» кафедрасының PhD докторы Б.Керимбаева  



 

 

дайындаған «Methods of training organization» атты оқу құралын; 

 

ФИЛОЛОГИЯ 

11.«Әлем тілдері» кафедрасының ф.ғ.к, доцент А.Н.Байтуованың дайындаған 

«Психолингвистика» атты оқу-әдістемелік құралын;  

12.«Әлем тілдері» кафедрасының оқытушысы К.С.Бабаеваның дайындаған «Практический 

русский язык» атты оқу-әдістемелік құралын;   

13.«Түркі филологиясы» кафедрасының оқытушылары Е.Ахметов, Э.Өмірзақ, 

Ы.Нұрмағамбетованың дайындаған «Türkçe Öğrenıyoruz» атты электрондық оқу құралын; 

14.«Түркі филологиясы» кафедрасының ф.ғ.к. Асыл Шенгүн дайындаған «Yeni Öğrenenler 

İçin Türkçe Alıştırmalar-1» атты оқу-әдістемелік құралын; 

ЖАРАТЫЛЫСТАНУ 

15.«Физика» кафедрасының доценті Ә.Х.Сарыбаева дайындаған «Физика есептерін 

шығару әдістемесінің негіздері» атты оқу құралын; 

ИНЖЕНЕРИЯ  

16.«Компьютерлік инженерия» кафедрасының профессоры, техн.ғ.к. А.Темірбеков  

дайындаған «Ақпаратты өңдеуді алгоритмдеу» атты оқу  құралын 

ШМИ  

17.«Травматология, ортопедия және онкология» кафедрасының м.ғ.к., доцент 

И.Н.Есмембетов дайындаған «Открытые повреждения костей и суставов» атты оқу 

құралын; 

Күн тәртібінің негізгі мәселелері бойынша Оқу-әдістемелік кеңес мүшелерінің 

ұсыныстарын ескере отырып 

 

Күн тәртібіндегі бірінші мәселе бойынша 

Оқу-әдістемелік кеңес ҚАУЛЫ ЕТЕДІ: 

1.1. Білімгерлердің ағымдық үлгерім бойынша бағалау саясатында өзгерістер енгізу үшін 

Гуманитарлық ғылымдар факультетінің педагогикалық бағыттағы 1 мамандығы аясында 

жоба дайындалып, ұсынылсын (Жауапты - Е.Төлегенов). 

1.2. Білімгерлердің ағымдық үлгерім бойынша бағалау саясатында өзгерістер енгізу 

үшін арнайы жұмыс тобы құрылсын. Оқу-әдістемелік кеңестің кезекті мәжілісіне Жұмыс 

тобының жобасы ұсынылсын. Жұмыс тобының құрамы: Е.М.Төлегенов (топ жетекшісі), 

Ұ.Б.Татыкаева, доцент Пусат Пилтен, А.Қ.Рысбекова бекітілсін (Жауапты - Е.Төлегенов). 

 

Күн тәртібіндегі екінші мәселе бойынша 

Оқу-әдістемелік кеңес ҚАУЛЫ ЕТЕДІ : 

2.1. Факультеттердің өзара сабақты ұйымдастыруды талдау мәселесі кезекті Оқу-

әдістемелік кеңестерге қойылсын. Өзара сабақтарды талқылау форматы келісіліп, 

белгіленсін. Факультеттерді кесте бойынша ұйымдастыруға ұсыныс берілсін (Жауапты - 

Әдістемелік бөлім басшысы – Г.Г.Еркибаева). 

2.2. Университетте педагог-мамандарды жұмысқа қабылдау тәртібіне қойылатын 

талаптарға ұсыныс берілсін. Жұмыс тобы құрамы: Е.Т.Маханбет, У.Б.Татыкаева, 

А.А.Сариева бекітілсін (Жауапты - Өнер факультетінің деканы – Е.Т.Маханбет).  

 

Күн тәртібіндегі әртүрлі мәселелер бойынша 

Оқу-әдістемелік кеңес ҚАУЛЫ ЕТЕДІ : 

3.1. 2016-2017 оқу жылына оқу, оқу-әдістемелік құралдарды дайындау Ережесі жобасы 

факультет декандары мен кафедра меңгерушілеріне жіберілсін. Ереже талаптары қаралып, 

ұсыныстар берілсін (Жауапты - Әдістемелік бөлім басшысы – Г.Г.Еркибаева).  

3.2. Университетте пәндердің оқу-әдістемелік кешен құрылымының жаңа үлгісі 

университеттің факультеттері деңгейінде талқыланып, ұсыныстар берілсін (Жауапты - 

Әдістемелік бөлім басшысы – Г.Г.Еркибаева).  



 

 

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

бойынша бекітілсін. 

МЕДИЦИНА 

1.«Арнайы клиникалық пәндер» кафедрасының м.ғ.д., профессор К.Бралов, оқытушылар 

З.А.Юсупбекова, М.С.Алмуханбетова дайындаған «Бас сүйек нервтері» атты оқу құралын;  

2.«Адам морфологиясы және физиологиясы» кафедрасының м.ғ.д., профессор 

С.Н.Жумашов дайындаған «Гистология, цитология және эмбриология-1» атты оқулығын; 

3.«Арнайы клиникалық пәндер» кафедрасының м.ғ.д., профессор Ж.Н.Шалхарова, доцент 

м.а. Г.О.Нұсқабаева, оқытушылар Д.Н.Айдарбекова, У.М.Амирешова дайындаған 

«Компетентностный подход в обучении студентов медицинского факультета (цикл 

кардиология)» атты оқу құралын;  

ӨНЕР  

4.«Бейнелеу өнері» кафедрасының профессоры п.ғ.д., Г.Еркибаева, т.ғ.к. С.Хамзаева, 

докторант  А.Ермекбаева дайындаған «Application of innovative technologies in educational 

process» атты оқу-әдістемелік құралын; 

5.«Бейнелеу өнері» кафедрасының профессоры п.ғ.д., Қ.Е.Ералин, п.ғ.к., доцент 

Ж.Бейсенбеков  дайындаған «Бейнелеу шығармаларын бағалау» атты оқу құралын; 

6.«Бейнелеу өнері» кафедрасының профессоры п.ғ.д., Қ.Е.Ералин, п.ғ.к., доцент 

Ж.Бейсенбеков  дайындаған «Этнодизайн» атты оқу құралын; 

7.«Бейнелеу өнері» кафедрасының профессоры п.ғ.д., Қ.Е.Ералин, п.ғ.к., доцент 

Ж.Бейсенбеков  дайындаған «Дизайн негіздері» атты оқу құралын; 

8.«Бейнелеу өнері» кафедрасының оқытушысы Г.Абдуллаева дайындаған «Бейнелеу өнері 

және сызуды оқыту әдістемесінің дидактикалық негіздері» атты оқу құралын; 

9.«Бейнелеу өнері» кафедрасының доценті, п.ғ.к. Е.Ауелбеков дайындаған «Бейнелеу 

өнерін оқытуда рухани-көркемдік білім беру» атты оқу-әдістемелік құралын; 

ГУМАНИТАРЛЫҚ ҒЫЛЫМДАР 

10.«Педагогикалық ғылымдар» кафедрасының PhD докторы Б.Керимбаева  дайындаған 

«Methods of training organization» атты оқу құралын; 

ФИЛОЛОГИЯ 

11.«Әлем тілдері» кафедрасының ф.ғ.к, доцент А.Н.Байтуованың дайындаған 

«Психолингвистика» атты оқу-әдістемелік құралын;  

12.«Әлем тілдері» кафедрасының оқытушысы К.С.Бабаеваның дайындаған «Практический 

русский язык» атты оқу-әдістемелік құралын;   

13.«Түркі филологиясы» кафедрасының оқытушылары Е.Ахметов, Э.Өмірзақ, 

Ы.Нұрмағамбетованың дайындаған «Türkçe Öğrenıyoruz» атты электрондық оқу құралын; 

14.«Түркі филологиясы» кафедрасының ф.ғ.к. Асыл Шенгүн дайындаған «Yeni Öğrenenler 

İçin Türkçe Alıştırmalar-1» атты оқу-әдістемелік құралын; 

ЖАРАТЫЛЫСТАНУ 

15.«Физика» кафедрасының доценті Ә.Х.Сарыбаева дайындаған «Физика есептерін 

шығару әдістемесінің негіздері» атты оқу құралын; 

ИНЖЕНЕРИЯ  

16.«Компьютерлік инженерия» кафедрасының профессоры, техн.ғ.к. А.Темірбеков  

дайындаған «Ақпаратты өңдеуді алгоритмдеу» атты оқу  құралын 

ШМИ  

17.«Травматология, ортопедия және онкология» кафедрасының м.ғ.к., доцент 

И.Н.Есмембетов дайындаған «Открытые повреждения костей и суставов» атты оқу 

құралын. 

 

 

Қаулылар мәжіліс хаттамасынан көшіріп алынды. Көшірме дұрыс. 

 

Хатшы Г.Примкулова  


