
Ф 4.03-05 Хаттама 
 

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК ПЕДАГОГИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ 
 

2018-2019 оқу жылындағы кезекті оқу-әдістемелік кеңес мәжілісінің қаулылары №1 
 

03.09.2018 ж.                                                                                                                         Шымкент қ. 
                                                                                                                 
Өткізілген орны: 236 
Өткізілетін уақыты: 2018 жылдың 3 қыркүйегі, сағат 15:00 
 
Кеңес мүшелері: 33 
Қатысқандар:  33   келмегендер: 0 
 

КҮН ТӘРТІБІ: 
 

1.Университеттің 2018-2019 оқу жылына жоспарлаған оқу-әдістемелік жұмыстарының 
жоспарын бекітуге ұсыну. 
2. Факультеттердің оқу-әдістемелік жұмыстарының жоспарларын қарау және бекіту. 
3 Күзгі және көктемгі семестрде өтетін пәндердің қорытынды бақылау түрлерін талқылау және 
бекіту. 
4. Мамандық пәндерінің оқу-әдістемелік кешендерінің мазмұнын талқылау. 
5.Кафедралардағы мамандықтар бойынша 2018-2019 оқу жылында оқуға түскен білім 
алушылар үшін элективті пәндер каталогын бекіту. 
6. 2018-2019 оқу жылының күзгі жартыжылдығына арналған профессор- оқытушылардың 
ОСӨЖ өткізу кестесін бекіту 
7. Әр түрлі мәселелер. 
7.1 Мектепке дейінгі тәрбие және дефектология  кафедрасының оқытушысы Қожабаева Динара 
Абылайқызын аға оқытушылыққа  ұсыну 

 
Күн тәртібіндегі бірінші мәселе бойынша ОӘК ҚАУЛЫ ЕТЕДІ: 
1. Университеттің 2018-2019 оқу жылына жоспарлаған оқу-әдістемелік 

жұмыстарының жоспарын бекітілсін. 
 

Күн тәртібіндегі екінші мәселе бойынша ОӘК  ҚАУЛЫ ЕТЕДІ: 
2. 2018-2019 оқу жылына факультеттердің оқу-әдістемелік жұмыстарының 

жоспарларын бекітілсін.. 
 

Күн тәртібіндегі үшінші мәселе бойынша ОӘК  ҚАУЛЫ ЕТЕДІ: 
3.1. Күзгі және көктемгі семестрде өтетін пәндердің қорытынды бақылау түрлері 

кафедралардың ұсыныстары бойынша бекітілсін. 
3.2.Тесттік тапсырмалардың үлгісі және межелік бақылау, емтиханға жасалатын 

сұрақтар саны бекітілсін. Бағалау тәртібі есепке алынсын. 
 
 Күн тәртібіндегі төртінші мәселе бойынша ОӘК  ҚАУЛЫ ЕТЕДІ: 
4. Мамандық пәндерінің оқу-әдістемелік кешендерінің мазмұны есепке алынсын. 
талқылау. 

 
Күн тәртібіндегі бесінші мәселе бойынша ОӘК  ҚАУЛЫ ЕТЕДІ: 
5. Кафедралардағы мамандықтар бойынша 2018-2019 оқу жылында оқуға түскен 

білім алушылар үшін элективті пәндер каталогы бекітілсін. 
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Күн тәртібіндегі алтыншы  мәселе бойынша ОӘК  ҚАУЛЫ ЕТЕДІ: 
6. 2018-2019 оқу жылының күзгі жартыжылдығына арналған профессор- 

оқытушылардың ОСӨЖ өткізу кестесі бекітілсін 
 

Күн тәртібіндегі әр түрлі мәселе бойынша ОӘК  ҚАУЛЫ ЕТЕДІ: 
7. Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық университетінің аға оқытушы 

қызметіне өткізу ережесіне құжаттары сәйкес Қожабаева Динара Абылайқызының аға 
оқытушылық қызметке ауыстыру өтініші университеттің оқу-әдістемелік кеңесінің шешімімен 
Ғылыми кеңестің қарауына ұсынылсын 

  
Қаулылар мәжіліс хаттамасынан көшіріп алынды. Көшірме дұрыс. 

 
 

Хатшы                                        Айтбаева А.Е. 
 


