
14.09.2012 жылы сағат 10.00-де 

«А.Байтұрсынов—қазақ халқының ар-ожданы» атты  

кездесу кеші 
 

Кештің ашылуы:  С.Ж.Асфендияров  атындағы  ҚазҰМУ-дың  ректоры,  

профессор  А.А.Аканов 

 

Құттықтау сөз: ректордың студенттермен жұмыс бойынша кеңесшісі,  м. ғ.д. , 

проф. Мұстафина Ж.Ғ. 

 

Баяндамашылар:   

1. Мұражай үйінің директоры, ф.ғ.к., доцент Р.С.Имаханбетова 

«А.Байтұрсынов және қазақ әліпбиі»  

 

2. А.Байтұрсынов атындағы Тіл білімі институтының жетекші маманы,  

эксперименталды фонетика бөлімінің меңгерушісі, профессор Ә.Жүнісбек 

«Қазақ әліпбиінің мәселелері» 

 

3. Қазақ тілі кафедрасының аға оқытушысы, ф.ғ.к., Зайсанбаев Т.Қ. 

«Медициналық терминдердің жасалуы және қазақ орфографиясындағы 

кемшіліктер» 

 

Мұражай қызметкерлері және ұрпақтарымен әңгіме-сұхбат. 

 

А.Байтұрсынов әндері мен күйлерін тыңдау, өлеңдерін оқу. 

 

«А.Байтұрсынов оқулары» атты апталықтың қорытындысы.               

Қорытынды сөз кафедра меңгерушісі, ф.ғ.к., доцент  С.Қ.Суатай 

С.Ж.АСФЕНДИЯРОВ  АТЫНДАҒЫ 
ҚАЗАҚ  ҰЛТТЫҚ  МЕДИЦИНА 

УНИВЕРСИТЕТІ 

 
КАЗАХСКИЙ  НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
МЕДИЦИНСКИЙ  УНИВЕРСИТЕТ  
ИМЕНИ  С.Д.АСФЕНДИЯРОВА 

 
ҚАЗАҚ ТІЛІ КАФЕДРАСЫ ЛАТЫН ТІЛІ КУРСЫМЕН 

 

 

ДЕНСАУЛЫҚ  САҚТАУ ЖӘНЕ  

ФАРМАЦИЯДАҒЫ     МЕНЕДЖМЕНТ  

ФАКУЛЬТЕТІ  

   

 

ҚАЗАҚ  ТІЛІ  КАФЕДРАСЫ  ЛАТЫН  ТІЛІ  

КУРСЫМЕН  

 

 

«А.Байтұрсынов оқулары» атты апталық  

 

 

 

 

 

 

Алматы  2012, 10-14 қыркүйек    



 

ҚҰРМЕТТІ 
______________________________________ 

 

 

СІЗДІ  КАФЕДРАНЫҢ    А.Байтұрсынов  

оқулары атты апталық  аясында 

өткізілетін «А.Байтұрсынов — қазақ 

халқының ар-ожданы» атты  

кездесу кешіне   

ШАҚЫРАМЫЗ 
 

 

 

Қазақ  тілі  кафедрасы  латын  
тілі  курсымен 

«А.Байтұрсынов  оқулары»  атты апталық 

 

 

 

10-14 қыркүйек   2012  жыл 

 

 

БАҒДАРЛАМА 

 

І. 10 қыркүйек – 15 қыркүйек аралығында   1 курс студенттеріне  

А.Байтұрсынов өмірі  мен  шығармашылығына байланысты  ашық сабақтар 

өткізу. 

Өтетін орны: Қазыбек би көшесі,  71үй.  (2,6,8,13 дәрісханалар) 

 

ІІ. 1 курс студенттерімен  А.Байтұрсыновтың  мұражай үйіне  бару, 

мұрағаттармен танысу, дәріс тыңдау.   

Өтетін  орны: А.Байтұрсынов–Жамбыл  көшелерінің қиылысы. 

А.Байтұрсынов мұражай үйі. 

 

ІІІ. 14 қыркүйек  сағат 10.00-11.00 аралығында  «А.Байтұрсынов—қазақ 

халқының ар-ожданы» атты кездесу кешін өткізу. 

Өтетін орны: С.Ж.Асфендияров атындағы ҚазҰМУ-дың Даңқ залы 

 

 

  Ашық  сабақтар:  

 

1.     10.09.12ж.  сағат14.30-17..20,  ЖМ 35-2 

ф.ғ.к.,  аға  оқытушы  Зайсанбаев Т.Қ.    «А.Байтұрсынов—қазақ жазуының  

негізін қалаушы». Сейфуллин-Қазыбек  би көшесі, №8а  дәрісхана. 

 

2. 13.09.12ж.  сағат 8.00-10.50, фарм. 005-1 

оқытушы Канленова Б.Н. «Байтұрсыновтың аударма мысалдарының тәрбиелік 

мәні». Сейфуллин-Қазыбек  би көшесі, №8б  дәрісхана. 

 

 

3. 13.09.12ж. сағат 8-10.50, ЖМ 37-1 

Абдуллина З.А., Қалысбаева А.И.  «А.Байтұрсынов және қазақ әдебиетінің 

теориясы» Сейфуллин-Қазыбек  би көшесі, №13  дәрісхана. 

 

 

4. 13.09.12ж, сағат 11.00-14.30, фарм 202-05. 

Исаева Ж.Т., Тәттібаева А.Е. «Ұлтымыздың ұстазы—А.Байтұрсынов» 

Сейфуллин-Қазыбек  би көшесі, №8а  дәрісхана. 

 

 

 

 

 

 

 


