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ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК ПЕДАГОГИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ 
 

  2020-2021 оқу жылындағы кезекті оқу-әдістемелік кеңес мәжілісінің қаулылары №3 
 

 
23.12.2020 ж.                                                                                                                       Шымкент қ.    
                                   
Өткізілген орны: 236 
Өткізілетін уақыты: 2020 жылдың 23 желтоқсаны, сағат 15:00 
 
Кеңес мүшелері: 33 
Қатысқандар:  33   келмегендер: 0 
 

КҮН ТӘРТІБІ 
 
1. Докторантура және магистратура  білім беру бағдарламаларының сапасын арттыру. 
Спикер: Жоғары оқу орнынан кейінгі білім бөлімі басшысы басшысы Мамаев Қайрат 
Серикбаевич  
2.Білім беру процесінде дуальді оқыту элементтерін қолдану туралы 
Спикер: Академиялық мәселелер жөніндегі  басқарма басшысы Бердалиев Даулетбай 
Турдалиевич 
3. 2020- жылғы университет бітірушілердің жұмыспен қамтылуын және ББ-ға сұранысты 
талдау 
Спикер: Кәсіптік бағдар және мансап орталығының  басшысы Битұрсын  Ғалымжан 
Шәмшідінұлы 
4.Кафедра филиалдарының жұмысы жайлы 
Спикерлер:  
1. Білім беру бағдарламаларын әдістемелік қамтамасыздандыру бөлімінің басшысы Айтбаева 
Айгуль Ергеновна 
2. Кафедра меңгерушілері 
5. Әр түрлі мәселелер 
5.1 Кешенді емтихан бағдарламасын бекіту 
Спикер: Академиялық мәселелер жөніндегі  басқарма басшысы Бердалиев Даулетбай 
Турдалиевич 
5.2 Университет профессор-оқытушыларының баспаға ұсынылатын оқу-әдістемелік 
құралдары жайлы 
Спикер: Білім беру бағдарламаларын әдістемелік қамтамасыздандыру бөлімінің басшысы 
Айтбаева Айгуль Ергеновна. 
 

Күн тәртібіндегі бірінші мәселе бойынша ОӘК ШЕШІМ ЕТЕДІ: 
1.1 Докторантура және магистратура  білім беру бағдарламаларының сапасын арттыру. 

Баяндама назарға алынсын 
  1.2.Пән атаулары кафедрада талқыланып, келесі оқу жылына нақты және қатесіз 
ұсынылсын. 
 1.3. Маман даярлаушы кафедралар тарапынан білім беру бағдарламаларының пәндері 
мониторингілеп, қажеттілігіне қарай олардың құрамына өзгерістер енгізілсін. 
   1.4 Жоғары оқу орны компоненті, таңдау компоненті пәндері жұмыс берушілердің нақты 
сұраныстары мен жаңартылған білім бағдарламаларына сай етіп енгізілсін. 
   1.5 Білім беру бағдарламаларына білім алушылардың сұранысы бойынша ақылы негізде 
игеретін оқытудың қосымша түрлері (ОҚТ) енгізілсін. 
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Күн тәртібіндегі екінші мәселе бойынша ОӘК ШЕШІМ ЕТЕДІ: 
2.1. Дуальді оқытуды бойынша келісім шарттар түзілсін 
2.2. Дуальді оқытуды іске асыру үшін барлық кафедра білім беру мекемелерінің 

мұғалімдері (қызметкерлері) жұмысқа тартылсын. 
2.3. Пәндердің практикалық сабақтары сол мекемелерге қойылсын 
2.4. Дуальді оқытуды бойынша  жұмыстар жандандырылсын 

 
Күн тәртібіндегі үшінші мәселе бойынша ОӘК  ШЕШІМ ЕТЕДІ: 
3.1 ОҚМПУ мен басқа ЖОО-ның және білім беру мекемелерінің арасындағы 

Меморандум негізінде бітіруші түлектердің жұмысқа орналасуына қолайлы жағдайлар 
жасалсын. 

3.2 Шымкент қаласындағы педагог мамандарға қажеттілік ескеріліп, болашақ педагог 
мамандар сұранысқа сай даярлансын. 

 
Күн тәртібіндегі төртінші мәселе бойынша ОӘК  ШЕШІМ ЕТЕДІ:  
4.1. Білім беру мекемелеріндегі кафедра филиалдарының жұмыстары жандандырылсын. 
4.2. «Дене тәрбиесі мен бастапқы әскери дайындық»  және «География және құқық 

негіздері»  кафедра филиалдары ашылсын. 
 

Білім беру мекемелеріндегі кафедра филиалдары: 
Білім беру мекемелеріндегі кафедра филиалы  Кафедра 

1.№7 Қ.Спатаев атындағы мектеп-лицей Математика, Қазақ тілі мен әдебиеті, 
Биология 

2.№1 А.С.Пушкин атындағы мектеп-гимназия Орыс тілі мен әдебиеті, Бастауышта оқыту 
әдістемесі 

3.№23 З.Космедемьянская атындағы мектеп-
лицей 

Орыс тілі мен әдебиеті, Бастауышта оқыту 
әдістемесі 

4.№2 мамандандырылғанған үш тілде оқытатын 
мектеп-интернаты 

Математика, Информатика 

5.№38Н.Д. Оңдасынов атындағы, мектеп-
гимназиясы 

Ағылшын тілі 

6.№89 мектеп-лицейі Ағылшын тілі, 
7.№65 Ы.Алтынсарин атындағы мектеп-гимназия 
директоры                      

Музыкалық білім,  Кәсіптік оқыту және 
бейнелеу өнері, Психология 

8.Қазығұрт ауданы №5 Қаппаров атындағы 
мамандандырылған физика математика 
бағытындағы мектеп интернаты 

Физика  

9.№69 «Еркебұлан» бөбекжай балабақшасы Мектепке дейінгі және арнайы педагогика 
10.№15 Д.И.Менделеев атындағы мектеп-лицей Химия  
11.№ 9 Ө.А.Жолдасбеков  атындағы   IT  лицей Информатика 
12.№20 Титов атындағы мектеп-гимназия Тарих және қоғамдық пәндер 
13.№24 Ерубаев атындағы мектеп-лицей Педагогика 
14.Шымкент қосалқы мектеп-интернаты КМУ 
 

Мектепке дейінгі және арнайы педагогика 

15.№29 А.Молдағұлова атындағы ЖОМ Физика 
16. №107  Ю.Саремий ат. мектеп-лицей Қазақ тілі мен әдебиеті 
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Күн тәртібіндегі әр түрлі мәселе бойынша ОӘК  ШЕШІМ  ЕТЕДІ: 
5.1 Қорытынды аттестаттау кешенді емтихан бағдарламалары бекітілсін. 
 

 5.2 1.Университет профессор-оқытушыларының баспадан шығаруға ұсынылған оқу 
құралдары және оқу-әдістемелік құралдары баспаға ұсынылсын. 

    2. К.Т.Мусакулов дайындаған «Формирование экономических представлений 
бакалавров не экономических специальностей в системе профессиональной подготовки» атты 
монографиясы және О.А. Стычева,  Г.Т. Тургимбаева «Формирование коммуникативной 
компетентности студентов среднего профессионального образования» монографиясы  
университеттің ғылыми Кеңесіне ұсынылсын. 

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

1. Кадеева Майра Исаковна дайындаған «Морфология современного русского 
языка: Курс лекций» оқу құралы (160 бет). Пікір бергендер: Халықаралық «SILKWAY» 
университетінің доценті, ф.ғ.к.  Л. К. Яковенко; ОҚМПУ, орыс тілі және әдебиеті кафедрасы  
ф.ғ.д., профессор м.а. В. Д. Нарожная;  ОҚМПУ, орыс тілі және әдебиеті кафедрасы  ф.ғ.д.,  Н. 
А. Сандыбаева  

2. Кадеева Майра Исаковна дайындаған  «Синтаксис современного русского языка: 
Курс лекций» оқу құралы (160 бет). Пікір бергендер: Халықаралық «SILKWAY» 
университетінің доценті, ф.ғ.к.  Л. К. Яковенко; ОҚМПУ, орыс тілі және әдебиеті кафедрасы  
ф.ғ.д., профессор м.а. В. Д. Нарожная;  ОҚМПУ, орыс тілі және әдебиеті кафедрасы  ф.ғ.д.,  Н. 
А. Сандыбаева  

3. Нарожная Валентина Дмитриевна дайындаған «Исторический аспект изучения 
орфографии. Практикум» оқу-әдістемелік құрал (160 бет). Пікір бергендер:  Халықаралық 
«SILKWAY» университетінің доценті, ф.ғ.к.  Л. К. Яковенко;  ОҚМПУ, орыс тілі және әдебиеті 
кафедрасы ф.ғ.к.,  Кадеева М.И. и Абдыханов У.К.  

 4. Байбатшаева А.Е., Пошаев Д.Қ., Узахова А.С. дайындаған «Ақпараттарды 
визуализациялау технологиясы» атты оқу құралы (92 бет). Пікір бергендер: 1) М.Әуезов 
атындағы ОҚМУ «Кәсіптік оқыту теориясы мен әдістемесі» кафедрасының п.ғ.докторы  
Жолдасбекова С.А.; 2) «Silkway» Халықаралық Университеті «Кәсіптік оқыту және өнер» 
кафедрасының меңгерушісі   Phd докторы  Қонақбаева Ұ.Ж.; 3) ОҚМПУ «Кәсіптік оқыту және 
бейнелеу өнері» кафедрасының PhD Мұсакулов Қ.Т. 

5. Танирбергенов М.Ж. және Умралиева Л.М авторлығымен дайындалған «Ұлттық 
көркем шығармашылық мәдени құндылықтары» (107 бет) атты оқу құралы. Пікір 
бергендер: Ералин Қ.Е.  п.ғ.д., профессор   «Бейнелеу өнер» кафедрасы  Қ.А.Ясауи атындағы 
Халықаралық қазақ-түрік университеті.; Бейсенбаев С.Қ.    п.ғ.д., ҚПҒА академигі, Қазақстан 
Дизайнерлер одағының мүшесі, ҚР Суретшілер одағының мүшесі «Бейнелеу өнері және 
Дизайн» кафедрасының меңгерушісі М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан  университеті.; 
Кемешов Д.А. п.ғ.д., профессор  «Кәсіптік оқыту және бейнелеу өнер» кафедрасы Оңтүстік  
Қазақстан мемлекеттік педагогикалық университеті. 

6. Павловский А.Л., Умралиева Л.М авторлығымен дайындалған «Основы дизайна» 
(86 бет) атты оқу құралы. Пікір бергендер: Тулепов Л.А  PhD  доктор «Кәсіптік оқыту және 
өнер» кафедрасы «Silkway» Халықаралық Университеті.; Айдосов А. ҚР Суретшілер одағының 
мүшесі «Бейнелеу өнері және  Дизайн» кафедрасының  доценті  М.Әуезов атындағы Оңтүстік 
Қазақстан  университеті.; Кемешов Д.А. п.ғ.д., профессор  «Кәсіптік оқыту және бейнелеу 
өнер»  кафедрасы Оңтүстік  Қазақстан мемлекеттік педагогикалық университеті. 

7. Умралиева Л.М., Павловский А.Л., Қасмырзаев Б.Н. авторлығымен дайындалған  
«Натюрморт салу техникасы» (92 бет) атты оқу құралы. Пікір бергендер: Көшенов Ж.С.  
п.ғ.к., доцент «Кәсіптік оқыту және өнер» кафедрасы «Silkway» Халықаралық Университеті.; 
Айдосов А. ҚР Суретшілер одағының мүшесі «Бейнелеу өнері және  Дизайн» кафедрасының  
доценті  М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан  университеті.; Кемешов Д.А. п.ғ.д., профессор  
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«Кәсіптік оқыту және бейнелеу өнер»  кафедрасы Оңтүстік  Қазақстан мемлекеттік 
педагогикалық университеті. 

8. С.Б.Дюсебаевтың дайындаған «Әншілік өнер» атты оқу құралы (94 бет). Оқу құралға 
пікір бергендер: М.Әуезов атындағы  ОҚМУ «Музыкалық өнер» кафедрасының п.ғ.к., доценті 
С.С.Естемесова; Шымкет қалалық Опера және балет театрының кәсіподақ ұйымының 
төрайымы, ҚР «Мәдениет қайраткері» Сейлбекова У.К.; ОҚМПУ «Музыкалық білім» 
кафедрасы  ҚР Мәдениет саласының үздігі, аға оқытушы Ш.С.Арыстанова.   

9. А. А. Даулетова және А. К. Дилдабекова дайындаған «English language A1A2» атты 
оқу құралы  (128 бет). Пікір бергендер: ОҚМПУ, Ағылшын тілі кафедрасының меңгерушісі 
п.ғ.к., доцент м.а. Сманова Ғ.І.; Шымкент университеті, филология кафедрасының аға 
оқытушысы, п.ғ.к. Қарабаева Л.Қ.; ОҚМПУ, Ағылшын тілі кафедрасының меңгерушісі п.ғ.к., 
доцент Абрамова Г.И. 

10. А.А.Байжуманов дайындаған «Ықтималдықтар теориясы мен математикалық 
статистика мәселелері» атты оқу құралы (216 бет). Пікір бергендер: М.Әуезов атындағы 
ОҚМУ доценті ф.м. ғылымдарының кандидаты Ж. Куракбаев., М.Әуезов атындағы ОҚМУ 
профессоры, физика-математика ғылымдарының докторы Е.Нысанов., ОҚМПУ доценті, 
педагогика ғылымдарының докторы Р.Ибрагимов. 

11. С.А.Тұрмаханованың дайындаған  «Жоғары оқу орындарында арнайы пәндерді 
оқыту әдістемесі»  оқу құралы (180 бет). Пікір бергендер: М.Әуезов атындағы Оңтүстік 
Қазақстан Мемлекеттік  университетінің доценті, п.ғ.к., С.Б.Жораева, М.Әуезов атындағы 
Оңтүстік Қазақстан Мемлекеттік  университетінің доценті, п.ғ.к., С.М.Сихимбаева, ОҚМПУ-
дың  аға оқытушысы, п.ғ.к., Г.А.Жапбарова. 

12. Джаманкараева М.А. және Садуакасова Ж. дайындаған «Неопределенный и 
определенный интегралы» оқу-әдістемелік құрал (84 бет). Пікір бергендер: ОҚМПУ, 
математика кафедрасының доценті, Ниязымбетов А.Д.; ОҚМПУ, математика кафедрасының 
доценті, Курмаш Е.; Мардан Сапарбаев атындағы Институт п.ғ.к., Алдабергенов Н.А. 

13. А.Е.Битемирова және Г.Е.Түймебаева дайындаған «Органикалық химия» атты оқу-
әдістемелік құралы (90 бет). Пікір бергендер: М.Әуезов атындағы ОҚМУ-нің доценті, х.ғ.к. 
Ермаханов М.; ОҚМПУ Химия кафедрасының доценті, х.ғ.к. Б.Б.Шаграева. 

14. Медетбекова Г.К., Қожабекова Э.К, Серікбаева Ф.Б Атом және атом ядросының 
физикасы пәнінен дайындаған «Laboratory work on the discipline "Physics of the atom and the 
atomic nucleus» атты оқу әдістемелік құралы. Көлемі 4,3 б.т. құрайды. Пән 6 кредиттен тұрады. 
Барлық лабораториялық жұмыстар көрсетілген. Пән қазақ, орыс және ағылшын тілінде 
жүргізілетіндіктен оқу әдістемелік құрал  ағылшын тілінде жазылған. 
Жұмысқа пікір жазғандар: М.Әуезов атындағы ОҚМУ дың ф-м.ғ.к., аға оқытушы, Саидахметов 
П.А, М.Әуезов атындағы ОҚМУ дың ф-м.ғ.к., аға оқытушы Қабылбеков К.А.; ОҚМПУ доценті, 
ф-м.ғ.к. С.А. Рамазанова 

15. К.Т.Мусакулов дайындаған «Формирование экономических представлений 
бакалавров не экономических специальностей в системе профессиональной подготовки» атты 
монография (206 бет). Пікір бергендер: М.Әуезов атындағы ОҚМУ, кәсіптік оқыту теориясы 
мен әдістемесі кафедрасының профессоры, п.ғ.д. А.С.Жолдасбекова.; «Silkway» Халықаралық 
Университеті, «кәсіптік оқыту және өнер»  кафедрасының меңгерушісі, PhD доктор Конакбаева 
У.Ж.; ОҚМПУ, «кәсіптік оқыту және бейнелеу өнері»  кафедрасының п.ғ.д., доцент 
Танирбергенов М.Ж. 

16. География кафедрасының аға оқытушы, э.ғ.к., Г.Б.Исатаеваның «Инновационное 
предпринимательство» (орыс және ағылшын тілінде)  атты электронды оқу құралдары.авторлық 
куәліктері бар. Пікір бергендер: М.Әуезов атындағы ОҚМУ-нің  доценті, э.ғ.к. Утемисова Г.Т, 
ОҚМПУ География  кафедрасының аға оқытушысы, э.ғ.к. Ж.Ж. Темирова  

17. З. Керімбаеваның « Мұсабек Байзақов шығармаларының тілі» көмекші оқу құралы 
258 бет. Пікір бергендер: Халықаралық гуманитарлық-техникалық  университеті ф.ғ.к., 
Тоқтағұл Б.С.; ОҚМПУ, п.ғ.д., прфессор А.Жапбаров; ф.ғ.к., доцент Ж.А.Масалиева. 
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18. Г.Б.Маханова дайындаған «Русское народное поэтическое творчество» атты оқу-
әдістемелік құрал (80 бет) . Пікір бергендер: М.Әуезов атындағы ОҚМУ орыс тілі мен әдебиеті 
кафедрасының ф.ғ.к, доцент А.А.Джунисова, ОҚМПУ орыс тілі мен әдебиеті кафедрасының 
ф.ғ.к. доценттер У.К.Абдыханов пен Н.А.Сандыбаева. 

19. О.А. Стычева, Г.Т. Тургимбаева «Формирование коммуникативной 
компетентности студентов среднего профессионального образования» Монография (112 бет). . 
Пікір бергендер: М.Әуезов атындағы ОҚМУ-нің  «Орыс тілі және әдебиеті» кафедрасының 
меңгерушісі, ф.ғ.к. Ж.Ж. Жумагулова, М.Өтебаев атындағы  жоғарғы жаңа технологиялар 
колледжінің «Қазақ тілі және әдебиеті» кафедрасының меңгерушісі, ф.ғ.к. А.А. Дауренбаева; 
ОҚМПУ д.п.н., професссор І.Сманов. 

20. Байырбекова Л.М., Каратаев Н.С., Бәймішева А.Ж. «Lego mindstorms EV3 
кіріспе» оқу-әдістемелік құрал. 100 бет. Пікір бергендер:  М.Әуезов атындағы ОҚУ п.ғ.к. Л.К. 
Жайдакбаева;  ОҚМПУ п.ғ.к А.Б. Ибашова және тех.ғ.к. Л.А. Сулейменова  

 
Қаулылар мәжіліс хаттамасынан көшіріп алынды. Көшірме дұрыс. 

 
                             Хатшы                                        Айтбаева А.Е. 

 

  


