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ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК ПЕДАГОГИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ 

 
2019-2020 оқу жылындағы кезекті оқу-әдістемелік кеңес мәжілісінің қаулылары №4 

 
 
30.03.2020 ж.                                                                                                                         Шымкент қ.               
                                                                                                                 
Өткізілген орны: 236 
Өткізілетін уақыты: 2019 жылдың 30 наурызы, сағат 15:00 
 
Кеңес мүшелері: 33 
Қатысқандар:  33   келмегендер: 0 
    

КҮН ТӘРТІБІ: 
 

1. Кафедралардағы кешенді емтиханға қажетті құжаттардың даярлығы туралы. 
2. Қалалық білім беру мекемелерімен тәжірибе алмасу үшін апталық өткізу туралы. 
3. Кафедралардағы дипломдық, курстық жұмыстардың орындалу барысы туралы 
4. 2020-2021 оқу жылы үшін ББ қарау. Білім беру бағдарламаларының  оқу жұмыс   
жоспарларын талқылап, бекіту туралы. 
5.  Әр түрлі мәселелер. 

 
Күн тәртібіндегі бірінші мәселе бойынша ОӘК ҚАУЛЫ ЕТЕДІ: 
 
1. Кафедралардағы кешенді емтиханға қажетті құжаттардың даярлығы туралы 

мәлімет есепке алынсын. Кешенді емтихан билеттері бекітілсін. 
 

 Күн тәртібіндегі екінші мәселе бойынша ОӘК ҚАУЛЫ ЕТЕДІ: 
2. Қалалық білім беру мекемелерімен тәжірибе алмасу үшін апталық өткізу туралы 

мәлімет есепке алынсын. 
 

Күн тәртібіндегі үшінші мәселе бойынша ОӘК  ҚАУЛЫ ЕТЕДІ: 
3. Кафедралардағы дипломдық, курстық жұмыстардың орындалу барысы туралы 

мәлімет есепке алынсын. 
 
Күн тәртібіндегі төртінші мәселе бойынша ОӘК  ҚАУЛЫ ЕТЕДІ: 
4. 2020-2021 оқу жылы үшін ББ қарау. Білім беру бағдарламаларының  оқу жұмыс   

жоспарларын талқылап, бекіту туралы. Нормативтік-құқықтық актілерге енгізілген өзгерістер 
туралы 

 
 
Күн тәртібіндегі әр түрлі мәселе бойынша ОӘК  ҚАУЛЫ ЕТЕДІ: 

 5. 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. Айтбаева А.Е. Жеке даму биологиясы. Оқу құралы. 160 бет. Пікір бергендер:. ОҚМПУ 
«Биология» кафедрасының доценті, б.ғ.к.., Сарсембаева М.У., ОҚМПУ «Биология» 
кафедрасының а.ш.ғ.к., Халикова Г.С., ХГТУ, Мониторинг, сапа менеджмент және аккредиттеу 
бөлімінің басшысы, доценті а.ш.ғ.к., Кылышбаева Г. Б. 
2. Халила А.Н., Айтбаева А.Е. Генетика. Электронды оқу құралы. 218 бет (33 585 КБ). 
Пікір бергендер:. ОҚМПУ «Биология» кафедрасының доценті, б.ғ.к.., Сарсембаева М.У., 
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ОҚМПУ «Биология» кафедрасының а.ш.ғ.к., Халикова Г.С., ХГТУ, Мониторинг, сапа 
менеджмент және аккредиттеу бөлімінің басшысы, доценті а.ш.ғ.к., Кылышбаева Г. Б. 
3.Сарсембаева М.У., Әль - Фарабиқызы Ж.  «Ботаника» (орыс тілінде) Оқу-құралы. 232 
бет. Пікір бергендер: ОҚМПУ «Биология» кафедрасының профессоры, б.ғ.д. Халила Ә.Н., 
ОҚМПУ «Биология» кафедрасының меңгерушісі, доцент, б.ғ.к. Байсеитова Н.М.,  ХГТУ, 
Мониторинг, сапа менеджмент және аккредиттеу бөлімінің басшысы, доценті а.ш.ғ.к., 
Кылышбаева Г. Б. 
4. Сарсембаева М.У., Жайынбаева С. Өсімдіктің анатомиясы және морфологиясы 
(Ағылшын тілінде). Оқу құралы. 126 бет. Пікір бергендер: ОҚМПУ «Биология» 
кафедрасының а.ш.ғ.к., доцент м.а, Халикова Г.С., М.Әуезов атындағы ОҚМУ «Биологияны 
оқыту теориясы мен әдістемесі» кафедрасының доцент., б.ғ.к. Исаев Е.; М.Әуезов атындағы 
ОҚМУ «Биологияны оқыту теориясы мен әдістемесі» кафедрасының доцент., б.ғ.к. Бозшатаева 
Г.Б. 
5. Г.С. Халикова «Биологияны оқыту әдістемесі» Электронды оқу құралы. 466. бет (69 
КБ). Пікір бергендер: ОҚМПУ «Биология» кафедрасының профессоры, б.ғ.д. Халила Ә.Н., 
ОҚМПУ «Биология» кафедрасының профессор м.а., б.ғ.к. Сартаева Х.М.;Қ.А.Яссауи атындағы 
ХҚТУ доценті, б.ғ.к. Сейтметова А.  
6. Г.С. Халикова «Биология пәнін жаңартылған бағдарламамен оқыту» электронды оқу 
құралы, 206 бет (27,6 МБ) Пікір бергендер: М.Әуезов атындағы ОҚМУ доценті, п.ғ.к. 
Г.Қ.Тұрабаева, ОҚМПУ доценті, б.ғ.к. М.У.Сарсембаева, ОҚМПУ доценті, б.ғ.к. Д.Т.Исакова 
7. Т.Өмірзақ  «Генетика» пәні бойынша терминдер сөздігі. Оқу әдістемелік құрал. 84 бет. 
Пікір бергендер:. ОҚМПУ «Биология» кафедрасының профессоры, б.ғ.д.., А.Н. Халила., 
ОҚМПУ «Биология» кафедрасының доценті, а.ш.ғ.к., А.Е. Ай тбаева; ХГТУ, «Химия, биология, 
және экология» кафедрасының меңгерушісі,  а.ш.ғ.к., А.Бердалиева. 
8. Шетел тілдері кафедрасының магистр оқытушы Д. Е. Мауленкулова «English for 
Chemists» Оқу құралы. 95 бет. Пікір бергендер: Құдайбергенова М.Р. – М.Әуезов атындағы 
ОҚМУ филология кафедрасының п.ғ.к аға оқытушысы; Сманова Ғ.І. – ОҚМПУ, Ағылшын тілі 
кафедрасының меңгерушісі, доцент. м.а, п.ғ.к; Қиясова Қ.Қ - ОҚМПУ, Шетел тілдері 
кафедрасының  доценті м.а., п.ғ.к. 
9. Шетел тілдері кафедрасының магистр оқытушылары А.Айдаркулова, А.Ералиева 
дайындаған «English in Practice» атты 1 курс студенттеріне шетел тілі пәніне арналған оқу 
әдістемелік құралы. 128 бет. Пікір бергендер: Құдайбергенова М.Р. – М.Әуезов атындағы 
ОҚМУ филология кафедрасының п.ғ.к аға оқытушысы; Сманова Ғ.І. – ОҚМПУ, Ағылшын тілі 
кафедрасының меңгерушісі,.доцент.м.а п.ғ.к; Қиясова Қ.Қ - ОҚМПУ, Шетел тілдері 
кафедрасының  доценті м.а., п.ғ.к. 
10. Шетел тілдері кафедрасының магистр оқытушы Мұратова Меруерт Әбілсейтқызы 
дайындаған кәсіби бағытталған шет тілі пәніне арналған «English for geographers» оқу 
әдістемелік құралы. 130 бет.Пікір бергендер: Құдайбергенова М.Р. – М.Әуезов атындағы 
ОҚМУ филология кафедрасының п.ғ.к аға оқытушысы; Сманова Ғ.І. – ОҚМПУ, Ағылшын тілі 
кафедрасының меңгерушісі,.доцент.м.а п.ғ.к; Қиясова Қ.Қ - ОҚМПУ, Шетел тілдері 
кафедрасының доценті м.а., п.ғ.к. 
11. Калжанова А.К., Стычева О.А., Темирбекова Г.А. «Проектирование уроков русского 
языка и литературы в рамках обновления содержания образования: Элективный курс»,  
150 бет. Рецензенты: к.п.н., доцент кафедры педагогики и психологии Южно-Казахстанского 
государственного педагогического университета К.Н. Каражигитова; д.ф.н. кафедры русского 
языка и литературы Дмитрюк Н.В., заведующий кафедры практического русского языка и 
литературы ЮКГУ им. М. Ауезова, к.п.н. С.Е. Калдыкозова.  
12. У. К. Абдыханова «Русская литература конца ХХ – начала ХХI века» Учебное пособие 
для студентов специальности 5В011800 – русский язык и литература и 5В012200 – русский 
язык и литература в школах с нерусским языком обучения. 200 бет Рецензенты: Доцент 
кафедры русского языка и литературы ЮКГУ им. М. Ауезова, к.ф.н. А. А. Жунисова; К.ф.н., 
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доцент кафедры русского языка и литературы ЮКГПУ Н. А. Сандыбаева; К.ф.н., доцент 
кафедры  русского языка и литературы ЮКГПУ Г. Б. Маханова  
13. Сманова Г.И. Орысша-қазақша-ағылшынша педагогикалық сөздік. Сөздік. 296 бет  
Пікір бергендер:. М.Ауезов атындағы ОҚМУ «Гуманитарлы мамандықтары бойынша шетел 
тілдері» кафедрасының меңгерушісі, п.ғ.к. Суюбердиева А.А., ОҚМПУ «Ағылшын тілі» 
кафедрасының доценті, ф.ғ.к. Абрамова Г.И., ОҚМПУ «Ағылшын тілі» кафедрасының аға 
оқытушысы, ф.ғ.к. Қалдаяқов К.Қ. 
14.Мейірбек Н.Қ. «Ағылшын тілінің ауызша және жазбаша сөйлеу машығы және 
грамматикасы» пәнінен жаттығулар жинағы. Оқу әдістемелік құралы. 183 бет. Пікір 
бергендер:. М.Ауезов атындағы ОҚМУ «Гуманитарлы мамандықтары бойынша шетел тілдері» 
кафедрасының меңгерушісі, п.ғ.к. Суюбердиева А.А., ОҚМПУ «Ағылшын тілі» кафедрасының 
меңгерушісі, доцент м.а., п.ғ.к. Сманова  Г.И., ОҚМПУ «Ағылшын тілі» кафедрасының доценті, 
ф.ғ.к. Абрамова Г.И. 
15. Мейірбек Н.Қ. «Socіo-cultural actіvіty as a facіlіty of teaching foreіgn students» Оқу 
әдістемелік құралы. 80 бет. Пікір бергендер: М.Ауезов атындағы ОҚМУ «Гуманитарлы 
мамандықтары бойынша шетел тілдері» кафедрасының меңгерушісі, п.ғ.к. Суюбердиева А.А., 
ОҚМПУ «Ағылшын тілі» кафедрасының меңгерушісі, доцент м.а., п.ғ.к. Сманова Г.И., ОҚМПУ 
«Ағылшын тілі» кафедрасының доценті, ф.ғ.к. Абрамова Г.И. 
16. Арыстанова Ш.С., Байбатшаева С.З. Домбыраға арналған шығармалар.  Оқу құралы. 
96 бет. Пікір бергендер: С.С.Естемесова - М.Әуезов атындағы ОҚМУ, «Музыкалық өнер» 
кафедрасының п.ғ.к., доценті, Ө.Губайдуллин - АӘИУ «Музыкалық білім» кафедрасының 
меңгерушісі, профессор; Г.Д.Джоламанова ОҚМПУ «Музыкалық білім» кафедрасының  
Өнертану  кандидаты, аға оқытушы  

 
Қаулылар мәжіліс хаттамасынан көшіріп алынды. Көшірме дұрыс. 

. 
 
                                    Хатшы                                        Айтбаева А.Е. 

 
 

 


