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ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК ПЕДАГОГИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ 
 

2019-2020 оқу жылындағы кезекті оқу-әдістемелік кеңес мәжілісінің қаулылары №3 
 

 
29.01.2020 ж.                                                                                                                    Шымкент қ.               
                                                                                                                 
Өткізілген орны: 236 
Өткізілетін уақыты: 2020 жылдың 29 қаңтары, сағат 15:00 
 
Кеңес мүшелері: 33 
Қатысқандар:  33   келмегендер: 0 
 

КҮН ТӘРТІБІ: 
1. 2019-2020 оқу жылының ІІ жартыжылдығында академиялық ұтқырлықпен басқа оқу 
орындарына жіберілетін студенттерді бекіту  
2. Кітапхана қорын жаңа кітаптармен толықтыру туралы. 
3. Кәсіптік практиканың ұйымдастырылуы жайлы мәлімет 
4. 2109-2020 оқу жылының көктемгі жартыжылдығына арналған профессор- оқытушылардың 
ОСӨЖ өткізу кестесін бекіту 
5. Көктемгі семестрде өтетін пәндердің қорытынды бақылау түрлерін талқылау және бекіту 
6. Кафедра филиалдарының жұмысы жайлы 
7.Әр түрлі мәселелер 
7.1 2020 жылдың 10.03-14.03 аралығында Қалалық білім беру мекемелерімен тәжірибе алмасу 
үшін «Педагогикалық ЖОО кәсіби даярлық процесінде түлектердің бәсекеге қабілетті моделі» 
атты апталық ұйымдастыру 
7.2 Алматы қаласында өткен «Білім берудің жаhандық стандарттары:КИМЭП үлгісі» семинары 
туралы ақпарат  
7.3 Университет профессор-оқытушыларының баспаға ұсынылатын оқу-әдістемелік құралдары 

 
Күн тәртібіндегі бірінші мәселе бойынша ОӘК ҚАУЛЫ ЕТЕДІ: 
1. 2019-2020 оқу жылының ІІ жартыжылдығында академиялық ұтқырлықпен басқа оқу 

орындарына жіберілетін студенттер  бекітілсін.  
 

 Күн тәртібіндегі екінші мәселе бойынша ОӘК ҚАУЛЫ ЕТЕДІ: 
2.1. Кітапхана қорын жаңа кітаптармен толықтыру туралы мәлімет есепке алынсын.  
2.2. Кітапхана қорына ОҚМПУ оқытушы-профессорлар құрамы дайындаған оқулықтар, 

оқу құралдары, монографияларының электрондық нұсқада міндетті түрде тапсырылсын. 
2.3. Барлық мамандық бойынша оқу және ғылыми әдебиеттермен қамтамасыз ету картасы 

берілген нысанға сәйкес толтыруылуы және Қазақстан Республикасының Білім және ғылым 
министрінің 2015 жылғы 17 маусымдағы №391 бұйрығына сәйкес 2,8 қосымшалар берілген 
нысанға сәйкес толтыруылуы кафедра меңгерушілеріне жүктелсін 
 

Күн тәртібіндегі үшінші мәселе бойынша ОӘК  ҚАУЛЫ ЕТЕДІ: 
   3.  Кәсіптік практиканың ұйымдастырылуы жайлы мәлімет 

университеттің 2019-2020 оқу жылының академиялық күнтізбесіне сәйкес мекемелерге 
студенттер кәсіптік практикаға жіберілді: 

№ 
Базалар 

2 курс 
2 апта, 

20.01.20-
31.01.20ж

. 

3 курс 
4 апта, 

20.01.20-
14.02.20ж 

4 курс 
8 апта, 

17.02.20-
10.04.20ж

. 

кешкі 

3 курс 
20.01.20-
14.02.20ж 

4 курс 
20.01.20-
07.02.20ж 

5 курс 
17.02.20-
10.04.20ж 
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Күн тәртібіндегі төртінші мәселе бойынша ОӘК  ҚАУЛЫ ЕТЕДІ: 
4. 2019-2020 оқу жылының көктемгі жартыжылдығына арналған профессор- 

оқытушылардың ОСӨЖ өткізу кестесі бекітілсін. 
 

Күн тәртібіндегі бесінші мәселе бойынша ОӘК  ҚАУЛЫ ЕТЕДІ: 
5.1. ОЖСБ пәндері бойынша қорытынды бақылау түрлері тест түрінде қабылдансын. 
5.2. Мамандық (ББ) және курс бойынша пәндердің қорытынды бақылау түрлері әр 

пәннің ерекшелігі ескеріліп,  әр түрлі формада (тест, ауызша, жазбаша, шығармашылық) 
болуын қадағалау кафедра меңгерушісіне жүктелсін. 

 
Күн тәртібіндегі алтыншы мәселе бойынша ОӘК  ҚАУЛЫ ЕТЕДІ: 
6. Кафедра филиалының жұмыстарын жандандыру кафедра меңгерушілеріне жүктелсін. 
 
Күн тәртібіндегі әр түрлі мәселе бойынша ОӘК  ҚАУЛЫ ЕТЕДІ: 
7.1 «Педагогикалық  ЖОО кәсіби даярлық процесінде болашақ педагогтардың бәсекеге 

қабілеттілігі»  әдістемелік кеңес апталығының бағдарламасы бекітілсін. 
7.2 Алматы қаласында өткен «Білім берудің жаhандық стандарттары:КИМЭП үлгісі» 

семинары туралы ақпарат есепке алынсын. 
 7.3 «Химия» кафедрасының доценті, химия ғылымдарының кандидаты Битемирова Алия 
дайындаған «Оbtainment of the heterocyclic compounds» тақырыбындағы монографиясы Ғылыми 
Кеңеске ұсынылсын.  

Университет профессор-оқытушыларының баспадан шығаруға ұсынылған оқу, оқу-
әдістемелік құралдары баспаға ұсынылсын. Университет профессор-оқытушыларының 
баспадан шығаруға ұсы нылған оқу, оқу-әдістемелік құралдарының тізімі: 
1. Битемирова Алия «Оbtainment of the heterocyclic compounds» монографиясы 132 бет. 
Пікір бергендер: М.Әуезов атындағы ОҚМУ т.ғ.д., профессор  Б.Ш. Кеделбаев және х.ғ.д., 
профессор К.С. Надиров; ОҚМПУ х.ғ.к., доцент Г.М. Баймаханова. 
2. Қ. Абдрахманов және А.Д.Ниязымбетовтың дайындаған «Дифференциалдық 
теңдеулерден есептер шығару практикумы» оқу-әдістемелік құралы. Көлемі 128 бет. Пікір 
бергендер: М.Әуезов атындағы ОҚМУ доценті, ф-м.ғ.к. С.Т.Ахметова; ОҚМПУ  профессоры, 
ф-м.ғ.к. Н.Иманбаев; АӘИУ-нің PhD докторы, математика және информатика кафедрасының 
меңгерушісі Ә.Ә.Cәрсенбі 
3. Қ. Абдрахманов және А. Қаратаевтың  айындаған «Дифференциалдық геометрия және 
топология элементтері» есептер шығарудан оқу-әдістемелік құралы. Көлемі 120 бет. 
Пікір бергендер: М.Әуезов атындағы ОҚМУ доценті, ф-м.ғ.к. Ж.Қаратаев; ОҚМПУ  
профессоры, ф-м.ғ.к. Н.Иманбаев.  
4. Қ. Абдрахманов және А. Қаратаевтың дайындаған «Геометрия негіздері» оқу-
әдістемелік құралы. Көлемі 180 бет. Пікір бергендер: М.Әуезов атындағы ОҚМУ доценті, ф-
м.ғ.д. Н.Аширбаев; ОҚМПУ доценті, п.ғ.д. Р.Ибрагимов.  

   

Университет 
бойынша кәсіптік 
практикаға 
баратын 
студенттер саны/ 
Сұраныс хат 
негізінде 

1246 763 773/96 101 24 110/10 

Базалар саны 55 44 42 15 3 13 
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5. Қожабекова З.Е., Валиева Г.А. «Жалпы жертану пәнінен практикалық жұмыстар». Оқу 
әдістемелік құрал. 140 бет. Пікір бергендер: ОҚМПУ г.ғ.к., доцент м.а. Тажекова А.Д және 
п.ғ.к., аға оқытушы Налибаев К.К.; SILKWAY Халықаралық университетінің г.ғ.к 
З.К.Мырзалиева  
6. Қожабекова З.Е. «Геология негіздері». Оқу құралы. 116 бет. Пікір бергендер: ОҚМПУ 
г.ғ.к., доцент м.а. Тажекова А.Д және п.ғ.к., аға оқытушы Налибаев К.К.; SILKWAY 
Халықаралық университетінің г.ғ.к З.К.Мырзалиева  
7. Арынғазиева Б.Б. «Философия» пәнінен семинар сабақтарына арналған оқу әдістемелік 
құрал. 80 бет. Пікір бергендер: М.О.Әуезов атындағы ОҚМУ, «Философия және 
мәдениеттану» кафедрасының филос.ғ.к., профессор Сүлейменов Т.А және филос.ғ.к., доцент 
Есіркепова Г.К.; ОҚМПУ Қазақстан тарихы және қоғамдық пәндер» кафедрасы. филос.ғ.д., 
Қосанбаев Қ. 
8. Арынғазиева Б.Б. «Философия» оқу құралы. 176 бет. Пікір бергендер: М.О.Әуезов 
атындағы ОҚМУ, «Философия және мәдениеттану» кафедрасының филос.ғ.к., профессор 
Сүлейменов Т.А және филос.ғ.к., доцент Есіркепова Г.К.; ОҚМПУ Қазақстан тарихы және 
қоғамдық пәндер» кафедрасы. филос.ғ.д., Қосанбаев Қ. 
9. Лес М.К., Қарсыбаева А.М. «Қобызға арналған шығармалар» оқу құралы. 96 бет. Пікір 
бергендер: М.О.Әуезов атындағы ОҚМУ «Мәдени және әлеуметтік жұмыстар» кафедрасының 
аға оқытушысы, ҚР оқу ісінің үздігі, ҚР мәдениет қайраткері Г.Р. Жомартова және «Театр және 
эстрадалық шығармашылық» кафедрасының доценті м.а., ө.к. М.Я. Гамарник; ОҚМПУ 
«Музыкалық білім» кафедрасының аға оқытушысы, ө.к. Г.Д. Джоламанова 
10. Есимова А.Б., Сағындықова Б.Е. «Әлеуметтану» семинар сабақтарына арналған оқу-
әдістемелік құрал. 96 бет. Пікір бергендер: М.О.Әуезов атындағы ОҚМУ филос.ғ.к., А.Б. 
Шалдарбекова; ОҚМА социол.ғ.к., доцент М.А. Ертаев; ОҚМПУ Қазақстан тарихы және 
қоғамдық пәндер» кафедрасы. социол.ғ.к., доцент Э.С. Сатыбекова 
11. Нарожная В.Д. «Практикум по исторической грамматике русского языка» оқу құралы 
120 бет. Пікір бергендер: «Silkway» университетінің тілдік пәндер кафедрасының доценті 
Л.К.Яковенко; ОҚМПУ, ф.ғ.к., доцент М.И. Кадеева және  ф.ғ.к., доцент У.К. Абдыханов 
12. Кадеева М.И. «Словообразование современнного русского языка» оқу құралы. 112 бет. 
Пікір бергендер: «Silkway» университетінің тілдік пәндер кафедрасының доценті Л.К.Яковенко; 
ОҚМПУ, ф.ғ.д., доцент В.Д. Нарожная және  ф.ғ.к., доцент Н.А. Сандыбаева 
13. Маханова Г.Б. «Интерактивные методы преподавания литературы». Оқу құралы. 120 
бет. Пікір бергендер: М.О.Әуезов атындағы ОҚМУ ф.ғ.к. А.А. Джунисова; ОҚМПУ, п.ғ.к. О.А. 
Стычева және  ф.ғ.к., доцент У.К. Абдыханов 
14. Г.С. Халикова «Мектепте биология пәні бойынша оқыту процесін ұйымдастыру» Оқу 
құралы. 160 бет. Пікір бергендер: ОҚМПУ «Биология» кафедрасының доценті, б.ғ.к., М.У. 
Сарсембаева; М.Әуезов атындағы ОҚМУ «Биологияны оқыту теориясы мен әдістемесі» 
кафедрасының меңгерушісі, б.ғ.к., доцент Е. Исаев және а.ш.ғ.к., доцент м.а. О. Алшынбаев. 
15.Естеміров Мұхамеджан Жамантайұлы. Абай өсиеттері (Абай Құнанбайұлының 175 
жылдық мерейтойына арналады). Оқу құралы. 80 бет. Пiкiр бергендер:1. Исабек Баршагүл 
Қашқынқызы–ОҚМПУ, Оқу және оқу әдістемелік істер жөніндегі проректор, т.ғ.к., доцент; 
2.Мамыт Амангелді Алтыбайұлы–ОҚМПУ,«Қазақ тілі мен әдебиеті» кафедрасының 
меңгерушісі, ф.ғ.к.; 3.Бейсенбаев Бақтыбай Қыдырбайұлы–Дінтанушы-ғалым 
 

 
Қаулылар мәжіліс хаттамасынан көшіріп алынды. Көшірме дұрыс. 

 
                                    Хатшы                                        Айтбаева А.Е. 


