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ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК ПЕДАГОГИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ 

2017-2018 оқу жылындағы кезекті оқу-әдістемелік кеңес мәжілісінің қаулылары №2 
 
06.12.2017 ж.                                                                                                                         Шымкент қ. 
 
Өткізілген орны: 236 
Өткізілетін уақыты: 2017 жылдың 6 желтоқсаны, сағат 15:00 
 
Кеңес мүшелері:23 
Қатысқандар:  23   келмегендер:0 
 

КҮН ТӘРТІБІ: 
1. Университет бойынша көп тілді білім беру мәселесі. Жауапты:оқу бөлімі  
2. 2017-2018 оқу жылына жоспарланған оқу-әдістемелік жұмыстардың орындалу барысы. 
Жауапты:Факультеттердің оқу-әдістемелік кеңесінің төрайымдары 
3. 2017-2018 оқу жылында мемлекеттік емтихан пәндерін бекіту, МАК және МЕ (Қазақстан 
тарихы) шақырылатын төрағаларды талқылау және бекіту. Жауапты:Кеңес төрайымы мен 
кафедра меңгерушілері 
4. Кітапхана қорын жаңа кітаптармен толықтыру туралы. Жауапты:Кітапхана меңгерушісі 
5. Әр түрлі мәселелер. 
1. Педагогикалық кадрларды орта білім берудің жаңартылған мазмұны негізінде даярлауда 
атқарылған жұмыстар (жұмыс оқу жоспарына енгізілген пәндер т.б). және ұсыныстар (04.06.17 
дейін жазбаша өткізу) 

 
Күн тәртібіндегі бірінші мәселе бойынша ОӘК ҚАУЛЫ ЕТЕДІ: 
1. Университет бойынша көп тілді білім беру мәселесі жайлы мәлімет есепке алынсын. 
 
Күн тәртібіндегі екінші мәселе бойынша ОӘК ҚАУЛЫ ЕТЕДІ: 
2. 2017-2018 оқу жылына жоспарланған факультеттердің оқу-әдістемелік жұмыстардың 

орындалу барысы  назарға алынсын. 
 
Күн тәртібіндегі үшінші мәселе бойынша ОӘК  ҚАУЛЫ ЕТЕДІ: 
3. ОҚМПУ-нің 2017-2018 оқу жылында бітіруші мамандықтары бойынша шақырылатын 

Мемлекеттік аттестаттау комиссиясы төрағаларының және мемлекеттік емтихан пәндері 
бекітілсін. 

 
Күн тәртібіндегі төртінші мәселе бойынша ОӘК  ҚАУЛЫ ЕТЕДІ: 
4.1.Мамандыққа қажетті кітаптарды сұранысқа беруді кафедра меңгерушілері 

қадағаласын. 
4.2. Кітапхана қорын жаңа кітаптармен толықтыру туралы мәлімет есепке алынсын. 
 
Күн тәртібіндегі әр түрлі мәселелердің бірінші сұрағы бойынша ОӘК  ҚАУЛЫ 

ЕТЕДІ: 
5.1. Орта білім берудің жаңартылған мазмұны негізінде апталық ұйымдастырылып, білім 

беру бағдарламалары мен оқулықтар талқыға салынсын. 
Орта білім берудің жаңартылған мазмұны негізінде апталық ұйымдастыру оқу-әдістемелік 
бөлім басшысы Д.Т Бердалиевке жүктелсін.  

5.2. 2017-2018 оқу жылында кейбір студенттердің инклюзивті ерекшеліктерін ескеріп 
пән бойынша тест тапсырмаларымен қоса жазбаша тапсыруға билеттер дайындалған дұрыс. 
Мәлімет назарға алынсын. 
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Күн тәртібіндегі әр түрлі мәселелердің екінші сұрағы бойынша ОӘК  ҚАУЛЫ 
ЕТЕДІ: 

6. Төмендегі ұсынылған Университет профессор-оқытушыларының оқулық, оқу 
құралдары мен оқу-әдістемелік құралдарын  баспаға ұсыну үшін (өз есебінен шығаруға) 
бекітілсін және баспаға ұсынылсын. 

Профессор-оқытушылардың оқулық, оқу құралдары мен оқу-әдістемелік құралдарының 
тізімі: 
1) Пернебекова Г.Е. - Балалар хорына арналған шығармалар (93бет). Оқу құралы. Пікір 
бергендер: ОҚМПИ Кәсіптік-шығармашылық факультеті, «Музыкалық білім» кафедрасының  
аға оқытушысы Джоламанова Г.Ж.; ХГТУ п.ғ.к.Утешева А.Ж.; АӘИУ оқу-бөлімінің  
меңгерушісі п.ғ.к. Күздеубаева А.Б.  
2) Байғонова А.С. - Бір дауысты Сольфеджио (1-2 курсқа арналған) (80 бет). Оқу құралы. 
Пікір бергендер: М.Әуезов атындағы ОҚМУ «Жалпы педагогика және музыкалық білім» 
кафедрасының доценті, п.ғ.к. С.С.Естемесова: ОҚМПИ Кәсіптік-шығармашылық факультеті, 
«Музыкалық білім»  кафедрасының аға оқытушысы Г.Ж. Джоламанова; АӘИУ оқу-бөлімінің 
меңгерушісі п.ғ.к. Күздеубаева А.Б.  
3) Джоламанова Г.Д. - Әлем музыкасының тарихы. Барокко. Классицизм (94 бет). Оқу 
құралы. Пікір бергендер:  М.Әуезов атындағы  ОҚМУ «Жалпы педагогика және музыкалық 
білім» кафедрасының доценті,  п.ғ.к. С.С.Естемесова;  АӘИУ Отырар институты «Музыкалық 
білім» кафедрасының меңгерушісі профессор Ө.Губайдуллин;  ОҚМПИ п.ғ.к. Г.Л. Сманова. 
4) Тұрысқұлов Ө.Ж., Омаров Б.С.-Жаттықтырушы-оқытушылардың ұйымдастыру-
әдістемелік құзыреттілігі ( 196 бет). Оқу құралы. 
Пікір бергендер: ОҚМУ п.ғ.к. профессор М.Т.Темирханов; М.Әуезов атындағы ОҚМУ п.ғ д, 
профессор Ж.А Жолдасбеков; М.Әуезов атындағы ОҚМУ  п.ғ.к. доцент  А.Балабеков.  
5) Кемешев Д.А. - Ұлы дала философиясы (116 бет) Монография.  
Пікір бергендер: М.Әуезов атындағы ОҚМУ п.ғ.д., профессор С.Қ.Бейсенбаев; ОҚМПИ ф.ғ.к., 
доцент Ә.Қ.Тұрашбеков; Халықтар Достығы университеті п.ғ.д., профессор Есен Омар.  
 
 

Қаулылар мәжіліс хаттамасынан көшіріп алынды. Көшірме дұрыс. 
 

                                  Хатшы                                        Айтбаева А.Е. 


