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ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК ПЕДАГОГИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ 
 

2020-2021 оқу жылындағы кезекті оқу-әдістемелік кеңес мәжілісінің қаулылары №4 
 

 
26.02.2021 ж.                                                                                                               Шымкент қ.    
                                   
Өткізілген орны: 236 
Өткізілетін уақыты: 2021 жылдың 26 ақпаны, сағат 15:00 
 
Кеңес мүшелері: 33 
Қатысқандар:  33   келмегендер: 0 
 

КҮН ТӘРТІБІ 
1. Кәсіптік практиканың ұйымдастырылуы жайлы мәлімет  
2. Білім беру бағдарламаларының  оқу-әдістемелік әдебиеттермен қамтылуы туралы. 
3. 2020-2021о.ж. Халықаралық ынтымақтастық  және академиялық ұтқырлық жұмыстарының 
барысы 
4. 2020-2021 оқу жылының көктемгі жартыжылдығына арналған профессор- оқытушылардың 
ОСӨЖ өткізу кестесін бекіту 

5 Әр түрлі мәселелер. 
 

Күн тәртібіндегі бірінші мәселе бойынша ОӘК ШЕШІМ ЕТЕДІ: 
1.1 Кәсіптік практиканың ұйымдастырылуы жайлы мәлімет назарға алынсын. 
1.2. Практика жетекшілері студенттерін «Univer» жүйесіндегі практика базаларына 
тіркеулері тиіс. 
1.3. Факультет декандары кәсіптік практикадан баға алмаған студенттерімен жұмыс 
жүргізсін. 
1.4. Практика жетекшілері практикадан өткен мекеме қызметкерлеріне жеке сағатпен 
төлеуге арналған ведомосттерін уақытылы тапсырсын. 
1.5. Практика жетекшілері сұраныс хатпен педагогикалық практикаға жіберілген  4-курс 
студенттеріне «Univer» жүйесі арқылы тапсырмалар беріліп, қадағалансын. 

 
Күн тәртібіндегі екінші мәселе бойынша ОӘК ШЕШІМ ЕТЕДІ: 
2.1. Кафедралар білім беру бағдарламасының пәндері бойынша оқу және ғылыми 

әдебиеттерге сұраныс берсін.  
2.2. Сұраныстар бергенде кітапхана қорында жоқ оқулықтарды электронды каталогтан 

анықтап, тапсырыс берсін. 
 

Күн тәртібіндегі үшінші мәселе бойынша ОӘК  ШЕШІМ ЕТЕДІ: 
3. Баяндама есепке алынсын. Халықаралық ынтымақтастық және академиялық ұтқырлық 

жұмыстары жандандырылсын! 
 

Күн тәртібіндегі төртінші мәселе бойынша ОӘК  ШЕШІМ ЕТЕДІ: 
   4. 2020-2021 оқу жылының күзгі жартыжылдығына арналған профессор- 
оқытушылардың ОСӨЖ өткізу кестесін бекітілсін 
 

Күн тәртібіндегі әр түрлі мәселе бойынша ОӘК  ШЕШІМ  ЕТЕДІ: 
5.1. Аралас оқыту форматындағы педагогикалық білім беру  «Қысқы мектеп-2021» оқу 

әдістемелік семинарының есебі есепке алынсын. Мәліметтер ПОҚ-на таратылсын. 
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5.2 Кешенді емтихан билеттері бекітілсін. 
5.2.1. Ғ.І. Сманованың «Гуманистическая парагдима в учебно-воспитательном процессе» 

монографиясы және Б.У.Курбаналиев дайындаған «Бейнелеу өнері сабақтарында бастауыш 
сынып оқушыларының шығармашылық қабілетін қалыптастыру» атты монографиясы 
университеттің ғылыми Кеңесіне ұсынылсын. 
 5.2.2. Университет профессор-оқытушыларының баспадан шығаруға ұсынылған оқу 
құралдары және оқу-әдістемелік құралдары баспаға ұсынылсын. 

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

1. Ғ.І. Сманова «Гуманистическая парагдима в учебно-воспитательном процессе» 
монография (184 бет). Монография тілдік пәндер оқытушыларына арналған және «Шетел 
мұғалімін даярлау: екі шет тілі» білім беру бағдарламасын жүзеге асыру кезінде сұранысқа ие 
болады. Пікір бергендер:1) М.Әуезов атындағы ОҚУ п.ғ.к. А.А. Суюбердиева және ф.ғ.к. Г.К. 
Карбозова, ОҚМПУ ф.ғ.к. Т.М. Абдуалиев,  

2. Ж.О.Ахметова «Баянға арналған шығармалар» атты оқу құралы (88 бет). Пікір 
бергендер: 1) М.Әуезов атындағы ОҚМУ «Музыкалық өнер» кафедрасының п.ғ.к., доценті 
С.С.Естемесова; 2) Академик А.Қуатбеков атындағы Халықтар достығы Университеті 
«Музыкалық білім» кафедрасының меңгерушісі, ҚССР еңбек сіңірген жоғары мектеп 
қызметкері, Құрманғазы атындағы ұлттық концерваториясының құрметті профессоры 
Ө.Губайдуллин; 3) ОҚМПУ «Музыкалық білім» кафедрасы  ҚР Мәдениет саласының үздігі, аға 
оқытушы Ш.С.Арыстанова».            

3. Пошаев Д.Қ., Бурибеков А.,Рысқұлов А.Қ. автырлығында әзірлеген «Электроника 
негіздері» (128 бет) атты оқу құралы. мектепте тұрмыстық техника  және кәсіптік оқыту 
мазмұнында радиоэлектроника бағыты бойынша студенттерге нақты түсінік беру, жоғары оқу 
орнындарында болашақ кәсіптік оқыту мұғалімдерін, оқушыларға электротехникалық,  
тұрмыстық техника  құралдарын  өндіретін  электроникалық  өндіріс  салалары бойынша кәсіби  
бағдар мен даярлығын  қалыптастыруға бағытталған. Оқу құралы 5В012000 – Кәсіптік оқыту 
мамандығының студенттеріне арналған. Пікір бергендер::1) М.Әуезов атындағы ОҚМУ 
«Кәсіптік оқыту» кафедрасы п.ғ.д. профессоры Саипов А.; 2) «Grant _pius» дайындық 
орталығының директоры ф-м.ғ.к. Рахашев Б.Қ.;3) ОҚМПУ «Кәсіптік оқыту және бейнелеу 
өнері» кафедрасы PhD докторы Мұсакулов Қ.Т. 

4. Узахова А.С., Байбатшаева А.Е. авторлығымен дайындалған «Үй мәдениеті» (104 бет) 
атты оқу құралы. көркем еңбек пәні арқылы әлемді эстетикалық және рухани түрде меңгеруге 
және тұлғаның өз ойын білдірудің бір тәсілі болып табылады. Оқу құралында жеке бас 
гигиенасы, өз-өзіне күтім жасау, өсімдік шаруашылығының негізгі бағыттары, көктемгі 
жұмыстары қарастырылған. Оқу құралы 6В01404 - Көркем еңбек және сызу мұғалімін 
даярлау ББ бойынша бакалавр даярлау оқу үдерісінде қолдануға толық болады. Пікір 
бергендер:1) М.Әуезов атындағы ОҚМУ «Кәсіптік оқыту» кафедрасының  меңгерушісі п.ғ.д., 
профессор Жолдасбекова С.А. 2) «Silkway» Халықаралық Университеті «Кәсіптік оқыту және 
өнер» кафедрасының меңгерушісі PhD докторы Қонақбаева Г. Ж.; 3) ОҚМПУ «Кәсіптік оқыту 
және бейнелеу өнер»  кафедрасы PhD докторы Сайымбетова Ж.Т.   

5. Е.И. Байдыбекова «Бастауыш математика курсының негіздері» оқу-әдістемелік 
құралы (304 бет). Пікір бергендер:1) М.Әуезов атындағы ОҚУ, ф-м.ғ.к., доцент С.К. Досыбеков; 
ОҚМПУ профессоры п.ғ.к. Р.І. Қадірбаева және ф-м.ғ.к. М.А. Джаманкараева. 

6. Л.П. Әбішеваның «ҚР қазіргі білім беру жүйесі» пәнінен оқу-әдістемелік құралы (88 
бет). Пікір бергендер: п.ғ.к., доцент К.Н.Қаражігітова., PhD, аға оқытушы Ортаева А.С., 
М.Әуезов атындағы ОҚУ, б.ғ.к., доцент Сихимбаева С.М. 

7. PhD, аға оқытушы, А.С.Ортаева және аға оқытушы А.Т. Мамбетова дайындаған 
«Отбасымен әлеуметтік педагогикалық жұмыс» пәнінен  оқу әдістемелік құралы (88 бет). Пікір 
бергендер: ОҚМПУ, «Педагогика» кафедрасының  п.ғ.к., доценті Арзымбетова Ш.Ж.; М.Әуезов 
атындағы ОҚУ, «Жалпы педагогика және музыкалық білім беру» кафедрасының аға 
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оқытушысы, п.ғ.к., Ж.Ж.Қуатова. Бұл оқу-әдістемелік құрал барлық мамандықтың 
студенттеріне және магистранттарға  методикалық көмекші құрал болады. 

8. Ғ.І. Сманова мен Р.Д. Жекебаеваның «Deutsche grammatik in ubungen und 
kommentarien» атты оқу құралы (126 бет). Пікір бергендер: ) М.Әуезов атындағы ОҚУ п.ғ.к. 
А.А. Суюбердиева және ф.ғ.к. Г.К. Карбозова, ОҚМПУ ф.ғ.к. Т.М. Абдуалиев7 

9. филос.ғ.к., профессор м.а. Б.Б. Арынғазиеваның дайындаған «Этика. Құндылықтар 
философиясы» атты кейсін талқылауға ұсынды. Пікір бергендер: «Қазақстан тарихы және 
қоғамдық пәндер» кафедрасының аға оқытушысы, PhD Т.С. Мантаеваның бергендігін, 
М.Әуезов атындағы ОҚУ-нің «Философия және саясаттану» кафедрасының доценті, филос.ғ.к. 
А.Б.Шалдарбекованың және аталған кафедраның доценті, филос.ғ.к. М.К.Рахимшикованың 
берген.  

10. ф.ғ.к., доценті Б.Ш.Баймусаеваның «Национально-культурные ценности в 
дошкольном воспитании» оқу құралы (140бет). Пікір бергендер:: кафедраның аға оқытушылары 
п.ғ.к. Абуова Б.Ж., п.ғ.к. Жапбарова Г.А. М.Әуезов атындағы ОҚУ п.ғ.к. Р.Ш. Байдуллаева. 

11. п.ғ.к., аға оқытушы Б.Ж.Абуованың «Есту, көру және сөйлеу мүшелерінің 
анатомиясы, физиологиясы мен патологиясы» атты оқу құралы (120бет). Пікір бергендер: 
М.Әуезов атындағы ОҚМУ доценті, б.ғ.к., Муминова К.Ш., ОҚМПУ доценті, ф.ғ.к., Баймусаева 
Б.Ш., ОҚМПУ б.ғ.к., Ақынова  Л.А. 

12. М. А. Мұратова дайындаған «English grammar in use with worksheets» атты оқу құралы 
(170 бет). Пікір бергендер: ОҚМПУ филология факультеті ағылшын тілі кафедрасының 
меңгерушісі, п.ғ.к. Сманова Ғ. І., ОҚМПУ филология факультеті ағылшын тілі кафедрасының 
оқытушысы, ф.ғ.к. Қиясова Қ. Қ., М.Әуезов атындағы ОҚУ аға оқытушысы п.ғ.к. 
Құдайбергенова М. 

13. ф.ғ.к., доценті Б.Ш.Баймусаева мен магистр оқытушы Б. А. Аяпова дайындаған 
«Корекционная работа при ринолалии и нарушении голоса» атты оқу құралы (136 бет). Пікір 
бергендер: ОҚМПУ Мектепке дейінгі және арнайы педагогика кафедрасының аға оқытушысы, 
п.ғ.к Б.Ж.Абуова., МГТУ Педагогика кафедрасының меңгерушісі, доцент, п.ғ.к. Б. Ысқақ., 
М.Әуезов атындағы ОҚУ Қазіргі заманғы педагогика және психология кафедрасының доценті, 
п.ғ.к. А.Ж. Нуралиева. 

14. ф.ғ.к., доценті Б.Ш.Баймусаева мен магистр оқытушы Б. А. Аяпова дайындаған 
«Психическое и физическое развитие детей со сложными дефектами» атты оқу құралы (124 
бет). Пікір бергендер: ОҚМПУ Мектепке дейінгі және арнайы педагогика кафедрасының аға 
оқытушысы, п.ғ.к Б.Ж.Абуова., МГТУ Педагогика кафедрасының меңгерушісі, доцент, п.ғ.к. Б. 
Ысқақ., М.Әуезов атындағы ОҚУ Қазіргі заманғы педагогика және психология кафедрасының 
доценті, п.ғ.к. А.Ж. Нуралиева. 

15. п.ғ.к., аға оқытушы Б.У.Курбаналиев дайындаған «Бейнелеу өнері сабақтарында 
бастауыш сынып оқушыларының шығармашылық қабілетін қалыптастыру» атты монографиясы 
(208 бет). Пікір бергендер: ОҚМУ Мектепке дейінгі және арнайы педагогика кафедрасы п.ғ.к. 
доцент А.К. Ералина., ОҚМУ Кәсіптік білім және өнер кафедрасы п.ғ.д. профессор 
Д.Ә.Кемешов., Қожа Ахмет Яссауи атындағы ХҚТУ профессоры, п.ғ.д. Г.Т.Мұсабекова., 
SILKWAY университеті Бейнелеу өнері және сызу кафедрасы п.ғ.к. профессор Ж.С.Көшенов. 

16. М.А.Тайтелиева дайындаған «ENGLISH» атты оқу құралы (190 бет). Пікір бергендер: 
ОҚМПУ ағылшын тілі кафедрасының меңгерушісі, п.ғ.к. Сманова Ғ. І., және ф.ғ.к. Қиясова Қ. 
Қ., М.Әуезов атындағы ОҚУ аға оқытушысы п.ғ.к. Құдайбергенова М. 

 
Қаулылар мәжіліс хаттамасынан көшіріп алынды. Көшірме дұрыс. 

                            
Хатшы                                        Айтбаева А.Е. 

 
 


