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ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК ПЕДАГОГИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ 
 

2019-2020 оқу жылындағы кезекті оқу-әдістемелік кеңес мәжілісінің қаулылары №1 
 
28.08.2019 ж.                                                                                                                      Шымкент қ.               
                                                                                                                 
Өткізілген орны: 236 
Өткізілетін уақыты: 2019 жылдың 28 тамызы, сағат 15:00 
 
Кеңес мүшелері: 33 
Қатысқандар:  33   келмегендер: 0 
 

КҮН ТӘРТІБІ: 
 

1.Университеттің 2019-2020 оқу жылына жоспарлаған оқу-әдістемелік кеңесінің жоспарын 
бекітуге ұсыну. 
2.Факультеттердің оқу-әдістемелік жұмыстарының жоспарларын қарау және бекіту. 
3.Күзгі семестрде өтетін пәндердің қорытынды бақылау түрлерін талқылау және бекіту. 
4.Пәндердің оқу-әдістемелік кешендерінің мазмұнын талқылау. 
5.2019-2020 оқу жылының күзгі жартыжылдығына арналған профессор-оқытушылардың 
ОСӨЖ өткізу кестесін бекіту 
6.Әр түрлі мәселелер. 

 
Күн тәртібіндегі бірінші мәселе бойынша ОӘК ҚАУЛЫ ЕТЕДІ: 
1. 2019-2020 оқу жылына университеттің оқу-әдістемелік кеңесінің жоспары және аға 

оқытушы қызметіне өткізу  ережесі бекітуге ұсынылсын. 
 

Күн тәртібіндегі екінші мәселе бойынша ОӘК ҚАУЛЫ ЕТЕДІ: 
2. 2019-2020 оқу жылына факультеттердің оқу-әдістемелік жұмыстарының жоспарлары 

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. 
3.3. Қашықтықтан білім алу технологиясымен  оқитын студенттерден 1-ші және 2-ші 

межелік бақылау тест түрінде қабылдансын. 
3.3.1. Қашықтықтан білім алу технологиясымен  оқитын студенттер саны 2-ден аспайтын 

топтарда аралық және межелік бақылау қашықтықтан жазбаша билет түрінде берілген 
сұрақтарға жауап беру арқылы қабылдансын. 

 
Күн тәртібіндегі төртінші мәселе бойынша ОӘК  ҚАУЛЫ ЕТЕДІ: 
4. Мамандық пәндерінің оқу-әдістемелік кешендерінің мазмұнын талқылау есепке 

алынсын. 
 

Күн тәртібіндегі бесінші мәселе бойынша ОӘК  ҚАУЛЫ ЕТЕДІ: 
  5. Кафедралардағы мамандықтар бойынша 2019-2020 оқу жылында оқуға түскен 

білім алушылар үшін элективті пәндер каталогы бекітілсін. 
 
Күн тәртібіндегі алтыншы мәселе бойынша ОӘК  ҚАУЛЫ ЕТЕДІ: 
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6. 2019-2020 оқу жылының күзгі жартыжылдығына арналған профессор- 
оқытушылардың ОСӨЖ өткізу кестесі бекітілсін. 

 
Күн тәртібіндегі әр түрлі мәселе бойынша ОӘК  ҚАУЛЫ ЕТЕДІ: 
7.1. Ш.Ж. Арзымбетова, А.К.Оралбекованың «Inclusive education» атты оқу құралы 

университеттің ғылыми кеңесіне ұсынылсын. 
7.2. Р.И. Кадирбаева, Л.А. Сулейменова, Қ.Ә. Сарсенбаеваның «MOODLE виртуальды 

жүйесінде ақпараттық-коммуникациялық пәндік орта әзірлеу» атты әдістемелік құралы баспаға 
ұсынылсын. 

Университет профессор-оқытушыларының баспадан шығаруға ұсынылған оқу, оқу-
әдістемелік құралдарының тізімі: 

Ш.Ж. Арзымбетова, А.К.Оралбекованың «Inclusive education» атты оқу құралы. 88 
бет. Пікір бергендер: Абай атындағы ҚазҰПУ PhD Умирбекова А.Н; Спорт және туризм қазақ 
академиясының PhD Шалабаева Л.И; ОҚМПУ п.ғ.к., доцент Ғ.І Сманова.  

Р.И. Кадирбаева, Л.А. Сулейменова, Қ.Ә. Сарсенбаевтың «MOODLE виртуальды 
жүйесінде ақпараттық-коммуникациялық пәндік орта әзірлеу» атты әдістемелік құралы 
(84 бет). Пікір бергендер: М.Әуезов атындағы ОҚМУ, ф.-м.ғ.к., доцент  Р.А. Медетбекова; . 
ОҚМПУ, п.ғ.к. А.Б. Ибашова; ф.-м.ғ.к., доцент А. Әмірбекұлы 

 
 
 

Қаулылар мәжіліс хаттамасынан көшіріп алынды. Көшірме дұрыс. 
 
                                    Хатшы                                        Айтбаева А.Е. 


