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ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК ПЕДАГОГИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ 
 

2019-2020 оқу жылындағы кезекті оқу-әдістемелік кеңес мәжілісінің қаулылары №5 
 

 
11.06.2020 ж.                                                                                                                         Шымкент қ.               
                                                                                                                 
Өткізілген орны: 236 
Өткізілетін уақыты: 2019 жылдың 11 маусымы, сағат 15:00 
 
Кеңес мүшелері: 33 
Қатысқандар:  33   келмегендер: 0 
    

КҮН ТӘРТІБІ: 
 

1. Факультеттердің  2019-2020 оқу жылына жоспарлаған оқу-әдістемелік жұмыстарының есебі.. 
2. Университеттің 2020-2021 оқу жылына дайындық жұмыстары жайлы 
3.  Әр түрлі мәселелер. 

 
Күн тәртібіндегі бірінші мәселе бойынша ОӘК ҚАУЛЫ ЕТЕДІ: 
1. Факультеттердің оқу-әдістемелік кеңестері төраға мен төрайымдарының мәліметтері 

назарға алынсын. 
 

 Күн тәртібіндегі екінші мәселе бойынша ОӘК ҚАУЛЫ ЕТЕДІ: 
2. Мәлімет есепке алынсын. 2020-2021 оқу жылына арналған оқу жұмыс бағдарламасы 

(силлабус) ұсынылған үлгіде даярлансын. 
  

Күн тәртібіндегі әр түрлі мәселе бойынша ОӘК  ҚАУЛЫ ЕТЕДІ: 
 3. Университет профессор-оқытушыларының баспадан шығаруға ұсынылған оқу, оқу-
әдістемелік құралдары баспаға ұсынылсын. Университет профессор-оқытушыларының 
баспадан шығаруға ұсы нылған оқу, оқу-әдістемелік құралдарының тізімі: 

Педагогика-гуманитарлық факультет 
1. Э.С. Сатыбекова орыс тілінде «История философии и науки» атты оқу әдістемелік 
құралы. 94 бет. Пікір бергендер: ОҚМПУ ф.ғ.к. А.Тұрашбеков; ф.ғ.к. Қ. Бегдаулетова; 
М.Сапарбаев атындағы ОҚГИ профессоры, п.ғ.д. И.Б.Сихымбаев   
2. Э.С. Сатыбекова ағылшын тілінде жазылған HISTORY of PHILOSOPHY and 
SCIENCE атты оқу әдістемелік құралы 94 бет. Пікір бергендер: ф.ғ.к. А.Тұрашбеков, PhD 
А.Байғараева, сыртқы  пікірлерді М.Сапарбаев атындағы ОҚГИ профессоры, п.ғ.д. 
И.Б.Сихымбаев . 
3. Қ.Д.Бегдәулетова  «Мәдениеттану» пәнінен дайындаған оқу-әдістемелік құралы. 88 бет. 
Пікір бергендер: т.ғ.к. доцент М.Н.Алдаберген; PhD (философия докторы) М.К. Алдабергенова; 
ОҚМА профессор м.а., ф.ғ.к. Қ.Б. Кемелбеков. 
4. А.Ә.Сұлтанбекова «Специальная педагогика» оқу әдістемелік құралы (лекциялар 
жинағы).120 бет. Пікір бергендер: М.О.Әуезов атындағы ОҚМУ профессоры, п.ғ.д. 
Г.Ж.Лекерова,  п.ғ.к., аға оқытушы С.А.Тұрмаханова. 
5.  Б.Ш.Баймусаева «Литературное образование дошкольников» оқу құралы. 120 бет. Пікір 
бергендер: п.ғ.к. аға оқытушы Абуова Б.Ж.; М.О.Әуезов атындағы ОҚМУ ф.ғ.к. Аульбекова 
Ж.С. және аға оқытушы Байдуллаева Р.Ш. 
6.  Б.Ш.Баймусаева «Педагогика семьи» оқу құралы.120 бет.  Пікір бергендер: п.ғ.к. аға 
оқытушы Абуова Б.Ж.; М.О.Әуезов атындағы ОҚМУ ф.ғ.к. Аульбекова Ж.С. және аға оқытушы 
Байдуллаева Р.Ш.. 
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7. Ардақ Зәуірбекқызы «Этнопсихология» атты электронды оқу құралы. 100МБ. Пікір 
бергендер:  ОҚМПУ, «Психология» кафедрасының аға оқытушысы, филос.ғ.к. Оразимбетова 
К.Ш.; М.Әуезов атындағы ОҚМУ, «Педагогика және дефектология» кафедрасының 
профессоры, п.ғ.д. – Лекерова Гулсим Жанабергеновна және Нұрбекова Аида Муратбековна. 
8. П.ғ.к., доцент С.С.Тілеуова мен п.ғ.к., аға оқытушы Г.Б.Таутаевалардың авторлық 
бірлестікте дайындаған «Мектеп педагогикасы: бастауыш білім, жоғары білім»  және 
«Педагогика тарихы» атты электрондық оқу құралдары. Пікір бергендер:  ОҚМПУ, 
«Бастауышта оқыту әдістемесі кафедрасының» кафедрасының  доценті, п.ғ.к. Е.Ә.Байдыбекова, 
ал сыртқы пікірді М.Әуезов атындағы ОҚМУ Арнайы педагогика және психология 
кафедрасының меңгерушісі    п.ғ.д. профессор Г.Ж. Лекерова.  Бұл екі  электрондық оқу 
құралдары 2011-2012 оқу жылдарында ОҚМПИ оқу әдістемелік кеңесінің шешімімен 
даайындауға рұқсат беріліп, оқыту процесінде қолданыс тапқан. Қазіргі ұсынылып отырған 
оқулықтардың нұсқасы сол оқулықтардың негізінде мамандықтың Жаңартылған оқу 
бағдарламасына сай қайтадан өңделіп, жаңартылып, мазмұнына өзгеріс   пен толықтырулар 
енгізіліп ұсынылып отыр. Оқулықтың құрылымы гипермәтін, тапсырмалар және тест сұрақтары 
мен қосымшалардан тұрады. Электрондық оқулықтың жасалуына университеттің маман-
бағдарламашысы Ж.Базарқұлов техникалық, бағдарламалық және сазбен (музыка, «Абайдың 
Қара сөздері») көркемдеп, суреттермен әрлеу жұмыстарына кеңес беріп, кәсіби тұрғыдан 
жасауға көмек берген. Аталған электрондық оқу құралдары  жалпы «Білім» тобында  оқитын 
барлық мамандықтың студенттеріне және магистранттарға, жас оқытушыларға әдістемелік 
көмекші құрал ретінде пайдалануға ұсынылады. 
9. Е.И.Байдыбекова «Математика негіздерінен өзбетінше орындауға тапсырмалар» атты 
оқу-әдістемелік құралы. 84 бет. Математика курсын оқу барысындағы өзбетінше жұмыс 
оқытудың білім беру, тәрбиелеу, дамытушылық және ізденімпаздыққа баулу қызметтерін 
атқарумен қатар, жаңа білімдерді игеруге дайындау, ол білімдерді тиянақтаумен білім 
алушылардың меңгерген білімдерін тексеріп есепке алу құралы ретінде де қолданылады. Әр 
тақырыптан өзбетінше орындауға 10 нұсқадағы тапсырмалар ұсынылды. Пікір бергендер:  
ОҚМПУ, п.ғ.к., доцент А.Әмірбекұлы; ОҚМПУ, ф-м.ғ.к., доцент Қ.А. Абдрахманов; ОҚМУ, 
ф.ғ.к., доцент С.К. Досыбеков. 
10. Қ.Е. Қойшиев «Психология» Оқу құралы. 88 бет. Пікір бергендер: ОҚМПУ, п.ғ.к. А.З. 
Әліпбек және п.ғ.к. Сыдықов М.; М.Әуезов атындағы ОҚМУ, «Педагогика және дефектология» 
кафедрасының профессоры, п.ғ.д. – Лекерова Гулсим Жанабергеновна  
11. Г.А. Марина «Историческая метрология» Оқу құралы. 96 бет. Пікір бергендер:  
ОҚМПУ, т.ғ.к. АБ. Есимова; М.Әуезов атындағы ОҚМУ, т.ғ.к. С. Мусаева және т.ғ.к. Ж.Е. 
Мулдахметова. 
12. Л.П. Әбішева «Әлуметтік-педагогикалық жұмыстың технологиялары» оқу-әдістемелік 
құралы. 104 бет. Пікір бергендер:  ОҚМПУ, п.ғ.к. К.Н. Қаражігітова және PhD А.С. Ортаева; 
М.Әуезов атындағы ОҚМУ, б.ғ.к., доцент С.М. Сихимбаева. 
13. А.С. Ортаева «Педагогикалық- психоллогиялық диагностика» оқу-әдістемелік 
құралы. 96 бет. Пікір бергендер:  ОҚМПУ, п.ғ.к. Ж.Ж. Қуатова.; М.Әуезов атындағы ОҚМУ, 
п.ғ.к. Г.А. Нуриддинова. 
14. А.Ш. Досбенбетова «Теория и технология воспитательной работы в школе». 
Электронды оқулық. 

Жаратылыстану факультеті 
1. З.Е. Қожабекова, А.Д. Тажекова «Түркістан облысының физикалық географиясы» оқу 
құралы. 142 бет.  Пікір бергендер:  ОҚМПУ, География кафедрасының п.ғ.к., аға оқытушы 
Налибаев және а.ш.ғ.к. Г.Б. Алпамысова;  М.Әуезов атындағы ОҚМУ «Жалпы тарих және 
мұражай ісі» кафедрасының доценті г.ғ.д. Тасболат Б. 
2. А.Е. Битемирова «Циклді қосылыстардың органикалық химиясы» Оқу құралы. 94 бет. 
Пікір бергендер:  ОҚМПУ, Химия кафедрасының меңгерушісі, х.ғ.к., Б.Б. Шаграева; М.Әуезов 
атындағы ОҚМУ х.ғ.д., профессор К.С. Надиров; х.ғ.д., профессор Джакипбекова. 
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3. Н.М. Байсеитова «Өсімдіктер систематикасы» оқу құралы. 180 бет. Пікір бергендер: 
М.Әуезов атындағы ОҚМУ доценті, б.ғ.к. К.Ш. Муминова, ОҚМПУ доценті, б.ғ.к. 
М.У.Сарсембаева және а.ш.ғ.к. Г.М. Сартбаева. 
4. А.Ы. Мамытова «Қолданбалы биология және топырақтану негіздері» оқу құралы. 152 
бет. Пікір бергендер: М.Әуезов атындағы ОҚМУ доценті, б.ғ.к. Е. Б. Исаев, ОҚМПУ доценті, 
б.ғ.к. М.У.Сарсембаева және а.ш.ғ.к. Г.М. Сартбаева. 
5. А.Ы. Мамытова «Әлем фаунасы және флорасы» оқу-әдістемелік құралы. 80 бет. Пікір 
бергендер: М.Әуезов атындағы ОҚМУ доценті, б.ғ.к. Е.Б. Исаев, ОҚМПУ доценті, б.ғ.к. 
М.У.Сарсембаева және а.ш.ғ.к. Г.М. Сартбаева. 
6. Г.М. Баймаханова, У.А. Алтаев «Chemical ecology» Оқу құралы. 94 бет.  Пікір бергендер: 
М.Әуезов атындағы ОҚМУ профессоры, т.ғ.д. Н.О. Джакипбекова, Сырдария университетінің 
доценті, х.ғ.к. О.Н. Кобланова; ОҚМПУ х.ғ.к. М.Ж. Дүйсенбиев. 
 

Кәсіптік- шығармашылық факультеті 
1. М.Ж. Танирбергенов «Графикалық дизайн» Оқу құралы. 88 бет. Пікір бергендер: 
М.Әуезов атындағы ОҚМУ п.ғ.д. С.Қ. Бейсенбаев; Қ.А. Ясауи атындағы ХҚТУ Ж.Ж. 
Бейсенбаев; ОҚМПУ п.ғ.д. Д.А. Кемешев. 
2. А.С. Узахова, А.Е. Байбатшаева, Г.Д. Жолдасбекова, Н.К. Мыңбаева «Дизайн және 
технология» оқу құралы. 98 бет. Пікір бергендер: М.Әуезов атындағы ОҚМУ  п.ғ.д., 
профессор С.А. Жолдасбекова, ОҚМПУ PhD   Қ.Т. Мұсақұлов; Silkway халықаралық 
университеті, доцент, п.ғ.к. Г.А. Бакирова. 
3. А.Л. Павловский, М.Ж. Танирбергенов, А.Ш. Калыков «Техника рукописного шрифта» 
оқу құралы. 94 бет. Пікір бергендер: М.Әуезов атындағы ОҚМУ «Дизаин бейнелеу өнері» 
кафедрасының доценті А.Айдосов; Silkway халықаралық университеті, доцент, п.ғ.к. 
Л.А.Тулепов; ОҚМПУ п.ғ.д. Д.А. Кемешев. 
4. Жанбыршиев С.Н.Кескіндеме. Оқу құралы. 90 бет. Пікір бергендер: Бүркітбаев Т.С. –
п.ғ.к., М.Әуезов атындағы ОҚМУ «Бейнелеу өнері және дизайн» кафедрасы;  Бейсенбеков- 
Ж.Ж п.ғ.к., Қ.Ясауи атындағы ХҚТУ«Бейнелеу өнері және дизайн» кафедрасы; Тәңірбергенов 
М.Ж. –п.ғ.д., профессор ОҚМПУ«Кәсіптік оқыту және бейнелеу өнері» кафедрасы.  
5. Кемешев Д.А Визуалды өнер. Оқу құралы. 94 бет. Пікір бергендер: Көшенов Ж.С. –п.ғ.к., 
доцент Silkway халықаралық университеті «Кәсіптік оқыту және өнер» кафедрасы; Бейсенбаев 
С.Қ-п.ғ.д., профессор М.Ауезов атындағы ОҚМУ «Бейнелеу өнері және дизайн» кафедрасы; 
Тұрашбеков Ә.Қ-  п.ғ.к., доцент ОҚМПУ «Философия» кафедрасы. 
 

Филология факультеті 
1. Доцент, ф.ғ.к. Р.Б.Кажиакбарова дайындаған «Қазақ әдебиеті сынының тарихы» атты 
оқу-әдістемелік құралы 174 бет. Пікір бергендер: «Қазақ тілі мен әдебиеті» кафедрасының 
меңгерушісі, ф.ғ.к. А.Мамыт, сондай-ақ кафедра аға оқытушысы, ф.ғ.к. Қ.Алтынбеков, сыртқы 
пікірді М.Әуезов атындағы ОҚМУ-дың «Қазақ тілі мен әдебиеті» кафедрасынан ф.ғ.к. 
Н.Халикова берген.  Қазақ  әдебиетi сынының тарихын қарастыру замана сарынымен тарихта 
болған жағдаяттарға сыни көзбен қарауды талап ететіні белгілі. Жоғары мектептің оқыту 
жүйесінде «Қазақ әдебиеті сынының тарихы» пәні өте қажетті пәндердің бірі. 5В0011700 - 
Қазақ тілі мен әдебиеті мамандығында KAST 4309  «Қазақ әдебиеті сынының тарихы» пәніне 5 
кредит берілген. Еңбек осы пәннің оқу жұмыс бағдарламасының мазмұнына сәйкес 
дайындалған.     

Физика-математика факультеті 
1. Phd доктор Уалиханова Б.С., магистр оқытушылар: Кожабекова Э.К., Серікбаева 
Ф.Б, Сүйінжанова Ұ.П «Физиканы оқыту әдістемісі пәнінен зертханалық жұмыстар (үш 
тілде)» Оқу құралы. 216 бет. Пікір бергендер:  М.Әуезов атындағы  ОҚМУ Физика 
кафедрасының меңгерушісі Ф-м.ғ.к., доценті м.а. Б.А. Сайдахметов және Ф-м.ғ.к., доценті м.а.  
К.А Қабылбеков; ОҚМПУ  
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Қаулылар мәжіліс хаттамасынан көшіріп алынды. Көшірме дұрыс. 
 

 
                                    Хатшы                                        Айтбаева А.Е. 

 
 


