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ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК ПЕДАГОГИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ 
 

2019-2020 оқу жылындағы кезекті оқу-әдістемелік кеңес мәжілісінің қаулылары №2 
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Кеңес мүшелері: 33 
Қатысқандар:  33   келмегендер: 0 
 

КҮН ТӘРТІБІ: 
 

1. Білім берудің жаңартылған мазмұны компоненттерін педагогикалық саладағы білім беру 
бағдарламаларына интеграциялау 
2. 2019-2020 оқу жылына жоспарланған оқу-әдістемелік жұмыстардың орындалу барысы. 
3. Білім алушылардың оқу жетістіктерінің  нәтижесін талдау. 
4. Академиялық ұтқырлық жұмыстарының барысы 
5.Әр түрлі мәселелер. 
5.1.Нұр-Сұлтан қаласында өткен «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы аудит және сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру тәсілдері» тақырыбындағы семинар туралы 
ақпарат  
 

Күн тәртібіндегі бірінші мәселе бойынша ОӘК ҚАУЛЫ ЕТЕДІ: 
1.  Білім берудің жаңартылған мазмұны компоненттерін педагогикалық саладағы білім 

беру бағдарламаларына интеграциялау 
 
 Күн тәртібіндегі екінші мәселе бойынша ОӘК ҚАУЛЫ ЕТЕДІ: 

  2. 2019-2020 оқу жылына жоспарланған оқу-әдістемелік жұмыстардың орындалу барысы 
есепке алынсын. 

 
Күн тәртібіндегі үшінші мәселе бойынша ОӘК  ҚАУЛЫ ЕТЕДІ: 
3.1. Факультет декандары факультет Кеңесінде қарап, әр пән бойынша талдау жүргізсін. 
3.2. Кафедра меңгерушілері мен топ тәлімгерлері, әсіресе, 1-курстарға түсіндіру 

жұмыстарын жүргізсін.  
3.3. Шетел азаматтары үшін тест болатын бақылау түрлері ауызша не жазбаша бақылау 

түріне мүмкіндік болған жағдайда  ауыстырылсын.   
 

Күн тәртібіндегі төртінші мәселе бойынша ОӘК  ҚАУЛЫ ЕТЕДІ: 
4. Академиялық ұтқырлық жұмыстарының барысы есепке алынсын. Анықталған 

кемшіліктер бойынша кафедрада тиісті жұмыстар жүргізілсін. 
 
Күн тәртібіндегі әр түрлі мәселе бойынша ОӘК  ҚАУЛЫ ЕТЕДІ: 
5.1 Нұр-Сұлтан қаласында өткен «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы аудит және сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру тәсілдері» тақырыбындағы семинар туралы 
ақпарат есепке алынсын.  

 
 5.2. Университет профессор-оқытушыларының баспадан шығаруға ұсынылған оқу, оқу-
әдістемелік құралдары баспаға ұсынылсын. Университет профессор-оқытушыларының 
баспадан шығаруға ұсы нылған оқу, оқу-әдістемелік құралдарының тізімі: 
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1.Бекбосынов А.Қ., Қадырбаев Ж.А., Кулсейтов М.Т. «Әскери патриоттық тәрбие 
негіздері»  Оқу-әдістемелік құрал. 120 бет. Пікір бергендер: ОҚМПУ п.ғ.к., доцент 
Ө.Ж.Тұрысқұлов және п.ғ.к., оқытушы Битабаров Е.А., М.Әуезов атындағы ОҚМПУ п.ғ.к., 
доцент А.К. Демеуов 
2. Тұрмаханова С.Ә. «Ерекше білім беруге қажеттілігі бар балаларды қоғамға бейімдеу 
жолдары». Оқу құралы. 152 бет. Пікір бергендер: «Мектепке дейінгі тәрбие және дефектология» 
кафедрасының аға оқытушысы, п.ғ.к. Г.А. Жапбарова;  М.Әуезов атындағы ОҚМУ доценті, п.ғ.к. Г.О. 
Жетпісбаева;  М.Әуезов атындағы ОҚМУ доценті, п.ғ.к. С.Б. Жораева. 
3. Ғ.І. Сманова, Р.Д. Жекебаева.  Linguoculturology (Лингвомәдениеттану). Оқу құралы. 128 бет. 
Пікір бергендер: М. Ауэзов атындағы ОҚМУ п.ғ.к., доцент А.А. Суюбердиева; А.Қуатбеков 
атындағы Қазақстан халықтар достығы университеті, ф.ғ.к., доцент У.С. Қайырбекова. 
4. А.К. Дилдабекова «Аударма технологиясы және оқыту әдістері» Лекция жинағы. Пікір 
бергендер: Аймақтық әлеуметтік-Инновациялық университеті. п.ғ.к. Л.К. Карабаева; ОҚМПУ 
п.ғ.к., доцент Ғ.І  Сманова.  
5. А.К. Дилдабекова «Country studies: Great Britain» (Елтану: Ұлыбритания). Оқу құралы. 
224 бет. Пікір бергендер: Аймақтық әлеуметтік-Инновациялық университеті. п.ғ.к. Л.К. 
Карабаева; ОҚМПУ ф.ғ.к, доцент Г.И. Абрамова;  ОҚМПУ п.ғ.к., доцент Ғ.І  Сманова.  
 
 
 
 

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


