
Кафедраларды біріктіру туралы

Қазакстан Республикасы Еңбек Кодексінін 11 бабына сәйкес Әл-Фараби 
атындағы Қазак ұлттык универсптетінін 2014 жылдың кыркүйек айының 1 
жұлдызында өткен Ғылыми кеңесінің шешімі негізінде БҰЙЫРАМЫН:
1. «Қазак филологиясы» мен «Мемлекеттік тіл» кафедралары біріктірілсін. «Қазак 
тіл білімі» кафедрасы күрылсын.
2. «Қазак тіл білімі» кафедрасының меңгерушісі кызметіне Ақымбек Съезд 
ІПардарбекұлы, ф.ғ.к., жасалған еңбек шартына сәйкес, 2014 жылдың қыркүйек 
айының 1 жұлдызынан 2015 жылдың тамыз айының 31 жұлдызына дейін 
тағайындалсын.
2. Бюджеттік саясат жэне экономикалык жоспарлау баскармасының басшысы С.С. 
Елемесова университеттің штаттык кестесіне өзгерту енгізсін.
3. Осы бұйрыктың орындалуын кадағалау бірінші проректор М.Бүркітбаевке 
жүктелсін.

Негіздеме: 01.09.2014 жылғы Ғылыми кеңесінің мәжілісінің № 1
хаттамасынан көшірмесі, филология, эдебиеттану және элем 
тілдері факультеті деканның усынысы.
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Әл-Фараби атындағы Қазак ұлттык университеті Ғылыми кеңесінің
2014 жылгы 01 қыркүйек күні өткен №1 мәжілісінің хаттамасынан

ҮЗІНДІ

ТЫ ҢДАЛДЫ : филология, әдебиеттану жэне элем тілдері
факультетінің деканы Ө. Әбдиманұлының факультеттің кұрылымына 
өзгерістер енгізу туралы хабарламасы.

ҚАУЛЬІ: Ғылыми кеңес мүшелерінің бірауыздан кабылдаған шешімі 
негізінде:

1. Қазак филологиясы мен мемлекеттік тіл кафедралары кайта 
кұрылып, зерттеу мен окытуды жүйелі түрде жүргізетін бір 
кафедраға айналсын эрі кафедра «казак тіл білімі» кафедрасы деп 
аталсын;

2. Кафедра меңгерушісі қызметіне тэжірибелі үстаз-галым, филология 
ғылымдарының кандидаты, доцент С.Ш. Ақымбек тагайындалсын.
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Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттык университетінің ғылыми-зерттеу 
университетіне өтуі кезеңінде Қазак тіл білімін зерттеу мен казак тілін 
оқытуды жетілдіру уақыт талабы болып отыр. Осыған орай казак тілі 
мәселелерін зерттеу мен окыту үдерісін үйлестіру мақсатында филология, 
эдебиетгану жэне әлем тілдері факультетінің Қазақ филологиясы жэне 
Мемлекеттік тіл кафедрасының зерттеу-оқыту бағытындагы бағдарыи 
оңтайландыру қажеттігі туындауда. Сондықтан да:

1. Қазак филологиясы мен Мемлекеттік тіл кафедраларын кайта күрып 
зерттеу мен оқытуды жүйелі түрде жүргізетін бір кафедраға 
айналдыруға жэне кафедраны «Казак тіл білімі» кафедрасы деп 
атауға рүқсат етуіңізді;

2. Кафедра меңгерушісі кызметіне тэжірибелі үстаз-ғалым, филология 
ғылымдарының кандидаты, доцент Акымбек Съезд Шардарбекүлын 
тағайындауыңызды өтінеміз.
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