
Ф 4.03-05 Хаттама 
 

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК ПЕДАГОГИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ 
 

2018-2019 оқу жылындағы кезекті оқу-әдістемелік кеңес мәжілісінің қаулылары №2 
 

28.11.2018 ж.                                                                                                                         Шымкент қ. 
                                                                                                                 
Өткізілген орны: 236 
Өткізілетін уақыты: 2018 жылдың 28 қарашасы, сағат 15:00 
 
Кеңес мүшелері: 33 
Қатысқандар:  33   келмегендер: 0 
 
 

КҮН ТӘРТІБІ: 
1. Білім берудің жаңартылған мазмұны компоненттерін педагогикалық мамандықтардағы 
білім беру бағдарламаларына интеграциялау 
2. 2018-2019 оқу жылына жоспарланған оқу-әдістемелік жұмыстардың орындалу барысы  
3. Білім алушылардың оқу жетістіктерінің (1-межелік бақылау) деңгейін талдау 
4. Академиялық ұтқырлық жұмыстарының барысы 
5. Әр түрлі мәселелер 
5.1. Университет профессор-оқытушыларының баспаға ұсынылатын оқу-әдістемелік құралдары 
 

Күн тәртібіндегі бірінші мәселе бойынша ОӘК ҚАУЛЫ ЕТЕДІ: 
 
 1. 2019-2020 оқу жылына арналған педагогикалық мамандықтардың білім беру 
бағдарламаларын, білім берудің жаңартылған мазмұны негізінде қайта жасау үшін жұмысшы 
тобы құрылсын: 

2019-2020 оқу жылына арналған педагогикалық мамандықтардың білім беру 
бағдарламаларын, білім берудің жаңартылған мазмұны негізінде қайта жасау үшін төмендегі 
құрамда жұмысшы тобы құрылсын. 

 

1 Исабек Баршагүл Қашқынқызы 
Оқу және оқу - әдістемелік істер жөніндегі 
проректор  

2 Бердалиев Даулетбай Тұрдалыұлы Оқу-әдістемелік басқармасының басшысы 

3 Сүгірбаева Гүлжан Дәулетбекқызы  
Менеджмент және мониторинг бөлімінің 
басшысы  

4 Абишева Роза Жанысбековна  
Магистратура және докторантура бөлімінің 
басшысы  

5 Аширбаева Сәуле Құдайбергеновна 
Оқу-әдістемелік басқармасының басшысының 
орынбасары 

6 Қадірбаева Роза Ізтілеуқызы Физика-математика  кафедрасының меңгерушісі 

7 Сыздыкова Гаухар Майсуровна 
Қазақстан тарихы және қоғамдық пәндер 
кафедрасының меңгерушісі 

8 Арзымбетова Шолпан Жақсылыққызы Педагогика  кафедрасының меңгерушісі  
9 Алипбек Ардақ Зәуірбековна  Психология кафедрасының меңгерушісі м.а.  

10 Масалиева Жанар Амалбайқызы 
Мектепке дейінгі тәрбие және дефектология 
кафедрасының меңгерушісі 

11 Айтбаева Айгул Ергенқызы Кәсіптік практика жетекшісі 

 
 



Ф 4.03-05 Хаттама 
 

Күн тәртібіндегі екінші мәселе бойынша ОӘК  ҚАУЛЫ ЕТЕДІ: 
2. 2018-2019 оқу жылына жоспарланған оқу-әдістемелік жұмыстардың орындалу 

барысында факультеттердің оқу-әдістемелік кеңестері төраға мен төрайымдарының 
мәліметтері назарға алынсын. 

 
Күн тәртібіндегі үшінші мәселе бойынша ОӘК  ҚАУЛЫ ЕТЕДІ: 
3. Білім алушылардың оқу жетістіктерінің (1-межелік бақылау) жайлы мәлімет 

есепке алынсын. Кафедраларда қорытынды бақылау түрлері қайта қаралсын. 
 
Күн тәртібіндегі төртінші мәселе бойынша ОӘК  ҚАУЛЫ ЕТЕДІ: 
4. Халықаралық байланыс және академиялық ұтқырлық бөлімі берген мәлімет есепке 

алынсын. 
 
Күн тәртібіндегі әр түрлі мәселе бойынша ОӘК  ҚАУЛЫ ЕТЕДІ: 
5. Университет профессор-оқытушыларының баспадан шығаруға ұсынылған оқу, оқу-

әдістемелік құралдары баспаға ұсыну үшін (өз есебінен шығаруға) бекітілсін және баспаға 
ұсынылсын: 

Университет профессор-оқытушыларының баспадан шығаруға ұсынылған оқу, оқу-
әдістемелік құралдарының тізімі: 
1. Г.И. Сманова, Р.Д. Жекебаева «The oretische phonetic der Deutschensprache». Учебное 
пособие. 127 стр. Рецензенты:  к.п.н., доцент кафедры иностранных языков ЮКГПУ им. М. 
Ауезова А.А.Суюбердиева; к.ф.н., доцент кафедры английского языка ЮКГПУ Г.И. Абрамова; 
к.ф.н., доцент КИПУДН У.С. Каирбекова. 
2. М.И. Кадеева, О.А.Стычева «Тестовый практикум по русскому языку». Учебно-
методическое пособие. 156 стр. Рецензенты: к.п.н., доцент кафедры русского языка ЮКГПУ 
им. М. Ауезова С.Е.Калдыкозова; к.п.н., заведующий кафедрой ангийского языка ЮКГПУ Г.И. 
Сманова; к.ф.н., доцент ЮКГПУ Н.А.Сандыбаева 
3. Г.М. Сыздықова Дінтану. Оқу құралы. Пікір бергендер: М.Әуезов атындағы ОҚМУ, 
«Философия және мәдениеттану» кафедрасының аға оқытушысы, ф.ғ.к. Шалдарбекова Т.А., 
Қ.А.Ясауи атындағы ХҚТУ, «Тарих» кафедрасының доценті т.ғ.к. М.М.Тастанбеков; ОҚМПУ 
«Қазақстан тарихы және қоғамдық пәндер» кафедрасының профессоры, ф.ғ.д. Н.Н. Иманқұл.,   
4. Д.Қ.Пошаев, А.С.Узахова, А.Е.Байбатшаева «Жаңартылған бағдарлама бойынша 
көркем еңбекті оқыту» (91 бет) пәнінен дәріс жинағы. Пікір бергендер: 1) М. Әуезов атындағы 
ОҚМУ «Кәсіптік оқыту» кафедрасының доценті п.ғ.к. Т.Ш.Маханов; 2) Silkwau халықаралық 
университетінің «Кәсіптік оқыту және өнер» кафедарсының меңгерушісі Ұ.Ж.Қонақбаева; 3) 
«Кәсіптік оқыту және бейнелеу өнері» кафедрасының аға оқытушысы, PhD докторы Қ.Т. 
Мұсақұлов.  
5. Темирова Ж.Ж., Ескерова А.С. «Макроэкономика» оқу құралы. 166 бет. Пікір бергендер: 
М.Әуезов атындағы ОҚМУ, «Экономикалық теория» кафедрасының доценті, э.ғ.к. Утемисова 
Г.Т.ОҚМПУ, «География» кафедрасының аға оқытушысы, э.ғ.к. Баубекова И.М. 
6. Бекбосунов А.Қ., Кадырбаев Ж.А., Кулсейтов М.Т. «Запастағы офицер дайындығы» оқу 
құралы. 125б. Пікір бергендер: М.Әуезов атындағы ОҚМУ доценті, п.ғ.к. Демеуов А.К.; 
ОҚМПУ «Дене шынықтыру жәнне спорт» факультетінің деканы, доцент, п.ғ.к. Турыскулов 
У.Ж.; «Дене шынықтыру» кафедрасының меңгерушісі, п.ғ.к. Битабаров Е.М. 
 

 
 

Қаулылар мәжіліс хаттамасынан көшіріп алынды. Көшірме дұрыс. 
 

Хатшы                                        Айтбаева А.Е. 
 


