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ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ИНСТИТУТЫ 
 

2017-2018 оқу жылындағы кезекті оқу-әдістемелік кеңес мәжілісінің 
қаулылары №1 

 
31.08.2017 ж.                                                                                                  Шымкент қ. 
 
Өткізілген орны: 236 
Өткізілетін уақыты: 2017 жылдың 31 тамызы, сағат 15:00 
 
Кеңес мүшелері:23 
Қатысқандар:  23   келмегендер:0 
 

КҮН ТӘРТІБІ: 

3. Элективті пәндер бойынша оқу бағдарламаларын талқылау және бекіту.  
Жауапты: кеңес төрайымы  мен мүшелері 
4. Мамандық пәндерінің оқу-әдістемелік кешендерінің мазмұнын талқылау. 
Жауапты: кеңес төрайымы мен мүшелері 
5. Академиялық ұтқырлық бағдарламасы бойынша лекция оқитын 
профессорларды бекіту. 
6. Әр түрлі мәселелер.                                                                                                                                                                         
 

Күн тәртібіндегі бірінші мәселе бойынша ОӘК  ҚАУЛЫ ЕТЕДІ: 
1. 2017-2018 оқу жылына институттың оқу-әдістемелік кеңесінің жоспары 

бекітілсін. 
Күн тәртібіндегі екінші мәселе бойынша ОӘК  ҚАУЛЫ ЕТЕДІ: 
2. 2017-18 оқу жылына факультеттердің оқу-әдістемелік жұмыстарының 

жоспарлары бекітілсін. 
Күн тәртібіндегі үшінші мәселе бойынша ОӘК  ҚАУЛЫ ЕТЕДІ: 
3. 2017-2018 оқу жылына таңдау пәндері бойынша оқу бағдарламалары 

бекітілсін. 
Күн тәртібіндегі төртінші мәселе бойынша ОӘК  ҚАУЛЫ ЕТЕДІ: 
4. Мамандық пәндерінің оқу-әдістемелік кешенінің құрамы мен пәндердің 

оқу-әдістемелік кешенінің құрамы бекітілсін:  
Мамандықтың оқу-әдістемелік кешенінің құрамы: 

1. МЖМББС. 
2. Типтік оқу жоспары. 
3. Жұмыс оқу жоспары. 
4. БББ, ЭПК,  мамандық  пәндерінің құзыреттілік матрицасы, модулдік анықтағыш  
5. Мамандық пәндерінің оқу -әдістемелік қамтамасыздану картасы. 

1. Институттың 2017-2018 оқу жылына жоспарлаған оқу-әдістемелік жұмыстары 
ның жоспарын бекітуге ұсыну. Жауапты: кеңес төрайымы  мен мүшелері 
2. Факультеттердің  оқу-әдістемелік жұмыстарының жоспарларын қарау және 
бекіту. Жауапты: кеңес төрайымы мен мүшелері 
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6. Мамандық пәндерінің ОПҚ қамтамасыздану картасы. 
7. Іс-тәжірибелердің өтілуі бойынша әдістемелік нұсқаулары. 
8. Дипломдық  жұмыстарды орындауға арналған әдістемелік нұсқау. 
9. Білім алушылардың мемелекеттік қорытынды аттестациясы бойынша әдістемелік 

нұсқау.   
10.  Мамандандырылған аудиториялар мен зертханалардың тізбесі.  

Пәндердің оқу-әдістемелік кешенінің құрамы: 
1. Пәннің (міндетті пән болса) оқу  типтік бағдарламасы. 
2. Пәннің жұмыс оқу бағдарламасы (Sillabus).  
3. Лекциялық кешен (лекция тезисі, таратылым материалдар, қолданылған 

әдебиеттер тізімі). 
4. Курстық жұмыстардың, зертханалық және практикалық жұмыстардың әдістемелік 

нұсқаулары. 
5. Өзіндік жұмыстардың материалдары (тапсырмалар, өзіндік даярлығы үшін 

сұрақтар, нұсқаулар). 
6. а) аралық бақылауды ұйымдастыру материалдары (бақылау жұмыстары, тестілеу 

тапсырмалары, жеке тапсырмалар);  
6) қорытынды бақылауды ұйымдастыру материалдары (тестілеу емтихандық 
тапсырмалар, емтихан сұрақтары, билеттер, емтихандық бақылау жұмыстары), 
бағалау критерийлері. 

7.  Сабақтарда АКТ-ны қолдануға арналған материалдар. 
Міндетті пәндердің типтік оқу бағдарламалары пән кешеніне енгізілуі 

керек. Пәннің оқу-әдістемелік қамтамасыз етілуінің картасындағы пәндердің 
кітапханадағы оқулықтармен сәйкестендірілуі қадағалануы тиіс. 

Күн тәртібіндегі бесінші мәселе бойынша ОӘК ҚАУЛЫ ЕТЕДІ: 
5. Академиялық ұтқырлық бағдарламасы бойынша лекция оқитын 

профессорлар бекітілсін. Академиялық ұтқырлық бағдарламасына сәйкес 2017-
2018 оқу жылында ОҚМПИ-да Гарвард (АҚШ) университетінен физика-
математика бағыты бойынша РҺ докторы Георгиос Неофотистос лекция оқу үшін 
шақыртылсын. 
 

Күн тәртібіндегі әр түрлі мәселелердің бірінші сұрағы бойынша ОӘК  
ҚАУЛЫ ЕТЕДІ: 

Тесттік тапсырмалардың үлгісі (қосымша 1) және межелік бақылау, 
емтиханға жасалатын сұрақтар саны (қосымша 2) бекітілсін. 

 
 
Қаулылар мәжіліс хаттамасынан көшіріп алынды. Көшірме дұрыс. 

                     
Хатшы                                        Айтбаева А.Е. 


