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ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК ПЕДАГОГИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ 
   
2020-2021 оқу жылындағы кезекті оқу-әдістемелік кеңес мәжілісінің қаулылары №5 

 
 
22.04.2021 ж.                                                                                                           Шымкент қ.    
                                   
Өткізілген орны: 236 
Өткізілетін уақыты: 2021 жылдың 22 сәуірі, сағат 15:00 
 
Кеңес мүшелері: 33 
Қатысқандар:  33   келмегендер: 0 
 

КҮН ТӘРТІБІ 
1. Ыбырай Алтынсариннің туғанына 180 жылдық мерейтойына арналған оқу-әдістемелік 
апталық есебі. 
2. Көктемгі семестрде өтетін пәндердің қорытынды бақылау түрлерін талқылау және бекіту 
3. Кафедралардағы кешенді емтиханға қажетті құжаттардың даярлығы туралы, дипломдық, 
курстық жұмыстардың, видеолекциялардың орындалу барысы туралы 
4. 2020-2021 оқу жылына жоспарлаған оқу-әдістемелік жұмыстардың орындалу барысы. 
5. 2021-2022 оқу жылында кафедрада оқытылатын пәндер тізімін бекіту 
6. Әр түрлі мәселелер 
6.1 Университет профессор-оқытушыларының баспаға ұсынылатын оқу-әдістемелік құралдары 
жайлы 
 

Күн тәртібіндегі бірінші мәселе бойынша ОӘК ШЕШІМ ЕТЕДІ: 
1.1. Ыбырай Алтынсариннің туғанына 180 жылдық мерейтойына арналған оқу-

әдістемелік апталық есебі назарға алынсын. 
1.2. «Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық» жобасы бойынша 

таныстырылған оқулықтар ББ оқытылатын пәндердің жұмыс оқу бағдарламасының әдебиеттер 
тізіміне енгізіліп, білім алушыларға ұсынылсын. 

 
Күн тәртібіндегі екінші мәселе бойынша ОӘК ШЕШІМ ЕТЕДІ: 
2. 2020-2021 оқу жылындағы күндізгі және кешкі оқу түрі бойынша білім алушылардың 

көктемгі сессияда өтілетін пәндердің қорытынды бақылау түрлері әр пәннің ерекшелігі 
ескеріліп, әр түрлі формада (тест, ауызша, жазбаша, шығармашылық) болуын қадағалау 
кафедра меңгерушісіне жүктелсін. 

 
Күн тәртібіндегі үшінші мәселе бойынша ОӘК  ШЕШІМ ЕТЕДІ: 
3.1. Дипломдық жұмыстарын антиплагиаттан өткізу жұмыстарын қадағалау кафедра 

меңгерушілеріне жүктелсін. 
3.2. Пәндер бойынша видеолекциялар толықтырылсын 
 
Күн тәртібіндегі төртінші мәселе бойынша ОӘК  ШЕШІМ ЕТЕДІ: 
4. 2020-2021 оқу жылына жоспарлаған факультеттердің  оқу-әдістемелік жұмыстарға 

жауаптылардың мәліметі есепке алынсын 
 

Күн тәртібіндегі бесінші мәселе бойынша ОӘК  ШЕШІМ ЕТЕДІ: 
5. 2021-2022 оқу жылында кафедрада оқытылатын пәндердің емтихан түрі бекітілсін. 
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Күн тәртібіндегі әр түрлі мәселе бойынша ОӘК  ШЕШІМ  ЕТЕДІ: 
 6.1.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. Сартбаева У.К., Битұрсын Ғ.Ш. Қазақстан Республикасының Қылмыстық құқығы. Оқу 
құралы. 208б. Пікір бергендер: ОҚМПУ заң ғылымдарының магистрі Мусабекова А.К. және 
Советхан Ш.Д.; Орталық - Азия инновациялық университеті, заң ғылымдарының кандидаты 
Исмайлов А.А. Оқу құралы «6В04201-Құқықтану білім беру бағдарламасы негізінде 
дайындалып, жоғары оқу орындарының студенттері мен магистранттары үшін жазылған. Білім 
алушылармен қатар, құқық қорғау органдарының қызметкерлеріне арналған оқу құралында 
Қазақстан Республикасының Қылмыстық құқығы, жалпы бөлімінің тақырыптары қамтылған.  
2. Ж.Ж.Темирова «Экономика және бизнес» (қазақ тілінде) Оқу құралы. 120 бет. Пікір 
бергендер: Есболова А.Е. PhD докторы, М.Әуезов атындағы ОҚУ «Экономика» кафедрасының 
доценті; Жадигерова Г.А. э.ғ.к., М.Әуезов атындағы ОҚУ «Бухгалтерлік есеп және аудит» 
кафедрасының аға оқытушысы; Исатаева Г.Б. э.ғ.к., ОҚМПУ «География» кафедрасының аға 
оқытушысы. 
3. Қожабекова З.Е., Тажекова А.Д., Исах Ж.Е. Материктер мен мұхиттардың физикалық 
географиясы. Оқулық. 296 бет.Пікір жазғандар:Тасболат Б. –г.ғ.д., М.Әуезов атындағы ОҚМУ 
«Биология және география»  кафедрасының профессоры; МырзалиеваЗ.К. –г.ғ.к., Silkway 
Халықаралық университеті, Қазіргі заман тарихы, тарих және география кафедрасының 
меңгерушісі; Саулембаев А.Т. –г.ғ.к., ОҚМПУ Жаратылыстану факультетінің деканы; 
Налибаев К.К. - п.ғ.к, ОҚМПУ, «География» кафедрасының аға оқытушысы. Оқулық 
педагогикалық жоғарғы оқу орындарының «География» мамандығы бойынша білім алатын 
студенттеріне арналған. Ұсынылып отырған оқулық кіріспеден және бірнеше тараудан тұрады.  
4. А.Л. Бердыбекова «Құқық негіздері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет» 
(ағылшын тілінде) оқу құралы. 113 бет. Пікір бергендер: ОҚМПУ заң ғылымдарының магистрі 
Битұрсын Ғ.Ш және Советхан Ш.Д.; Шымкент университеті, құқықтану кафедрасының 
меңгерушісі, п.ғ.к. Г.М. Дайрабаева. 
5. Н.А. Абдикаюмова, А.Е. Битемирова «Критериалды бағалау тапсырмалары» Оқу-
әдістемелік құрал. Педагогикалық жоғарғы оқу орындарының «Химия» мамандығы бойынша 
білім алатын студенттерге және жалпы орта мектеп мұғалімдеріне арналған. 120 бет. Ол 8- 
сыныпта «Химия» пәнінен жиынтық бағалауды үш тілде ұйымдастыруға арналған. Пікір 
жазғандар: Ермаханов М. – химия ғылымының кандидаты, доцент, М. Әуезов атындағы 
Оңтүстік Қазақстан университеті; Шаграева Б.Б. - химия ғылымының кандидаты, доцент, және 
Шертаева Н. Т. - химия ғылымының кандидаты, доцент ОҚМПУ. 
6.Г.М. Баймаханова «Физикалық химия» (ағылшын тілінде) оқу құралы. 96бет. Пікір 
бергендер: М.Әуезов атындағы ОҚУ т.ғ.д., профессор Н.О. Джакипбекова; ОҚМПУ х.ғ.к., 
доцент М.Ж. Дуйсенов; Сырдарья университеті, х.ғ.к., профессор О.Н. Кобланова. 
7. М.Ж. Дуйсембиев және Б.Б. Шаграеваның «Химия пәнін оқыту әдістемесі» Оқу құралы 
146 б. Пікір бергендер: Пікір бергендер: М.Әуезов атындағы ОҚУ х.ғ.д., профессор С.П. 
Назарбекова және т.ғ.к., доцент М. Ермаханов; ОҚМПУ х.ғ.к., доцент А. Битемирова. 
8. Э.Б.Жаппарбергенова. «Биотехнология» Оқу құралы 108 б. Пікір бергендер: М.Әуезов 
атындағы ОҚУ, Биотехнология» кафедрасының меңгерушісі, б.ғ.к., доцент А.А.Сапарбекова; 
ОҚМПУ б.ғ.к., доцент м.а. Р.У. Мамыкова және б.ғ.к., доцент Ғ.А. Рыспаева. Оқу құралы 
теориялық, практикалық және білім алушылардың өзіндік жұмыстары бөлімдерінен тұрады. Ол 
білім алушылардың «Биотехнология» пәні бойынша функционалдық сауатын дамытуға 
арналған оқу құралы болып табылады.  
9. Э.Б.Жаппарбергенова, Л.Е.Серікбай. Микроағзалар физиологиясы. Оқу құралы. 112б. 
Пікір бергендер: М.Әуезов атындағы ОҚУ, б.ғ.к., доцент Г.Т.Бошатаева; ОҚМПУ б.ғ.к., доцент 
м.а. Р.У. Мамыкова және б.ғ.к., доцент Ғ.А. Рыспаева. Оқу құрал мазмұнында прокариотты 
және эукариотты микроағзалар физиологиясы қарастырылып, катаболиттік және биосинтездік 
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процестері, қоршаған ортамен байланыс заңдылықтары, маңызды бактерия өкілдерінің 
қоректену механизмдері берілген. Сонымен бірге, оқу құралда заманауи микробиологиялық 
жабдықтармен микроскопиялық техниканың фотосуреттері және пайдалану жолдары 
ұсынылған. 
10. А.Р.Боранбаева «Мектепке дейінгі ұйымдардағы тәрбие жұмысының теориясы мен 
әдістемесі» Оқу-әдістемелік құрал 152б. Пікір бергендер: М.Әуезов атындағы ОҚУ, п.ғ.д., 
профессор Н.Ш. Алметов; ОҚМПУ, ПРЖжҚДБ басшысы, п.ғ.к. С.С. Дайырбеков 
11. Т.Өмірзақ, А.Е. Айтбаева «Генетика» Оқу құралы (лекциялар мен практикалық 
сабақтарды жүргізуге арналған әдістемелік нұсқаулар қарастырылған). 120 бет. Пікір 
бергендер: : Орталық Азия инновациялық университет а.ш.ғ.к., доцент Кылышбаева Гульнар 
Бакирамовна; ОҚМПУ б.ғ.к., доцент Д.Т.Исакова және б.ғ.к. Г.Т. Жусипова 
12.Г.М.Сартбаеваның «Орнитология» пәнінен дайындаған оқу құралы. Пікір бергендер: 
М.Әуезов атындағы ОҚУ б.ғ.к., Абилдаева Р; ОҚМПУ б.ғ.к., доцент Н.М. Байсеитова және 
а.ш.ғ.к. А.Е. Айтбаева. 
13.Г.С.Халикованың «Мектептегі оқыту және бағалаудың жаңа тәсілдері» Оқу құралы. 88 бет. 
Пікір бергендер: О.Алшынбаев-а.ш.ғ.к, М.Әуезов атындағы ОҚМУ доценті; Г.Пошаева-б.ғ.к, 
ОҚМПУ доценті; .Д.Т.Исакова-б.ғ.к., ОҚМПУ доценті 
14. Г.С.Халикованың «Биология пәнін қашықтықтан оқыту» Оқу құралы. 96 бет. Пікір 
бергендер: М.Әуезов атындағы ОҚУ а.ш.ғ.к. О.Алшынбаев; ОҚМПУ б.ғ.к., доцент Д.Т.Исакова 
және б.ғ.к., доцент Г.Пошаева. Оқу құралында коронавирус (COVID-19) пандемиясына 
байланысты жаппай қашықтықтан (онлайн) оқу жағдайында білім беру жүйесіндегі өзгерістер: 
әдістеме, сабақ жоспарларын құру, АҚТ қолдану механизмі сипатталған. Оқу құралында 
Биология пәні бойынша қалыптастырушы, жиынтық бағалау үдерісін жоспарлау, 
ұйымдастыруға қатысты мәселелер қарастырылған. Білім мазмұнын жаңарту аясында (7-11-
сыныптар) «Биология» пәні оқу бағдарламасының ерекшеліктері, пәнді оқытуды 
ұйымдастырудың формалары мен әдістері, қысқа мерзімді жоспар дайындау және критериалды 
бағалауды ұйымдастыру бойынша әдістемелік ұсынымдар берілген. 
15. Р.Г. Сыздықбаева, А.А. Айдаркулова, С.Т. Байжигитова, Д.С.Сейтжапбарованың 
«Қашықтықтан химия пәнін оқытудағы белсенді әдістер» атты оқу-әдістемелік көмекші құралы. 
84б. Пікір бергендер: 
Біздің студенттерге практикаға барған кезде пайдалануға өте қажет. 
16.Х.ғ.к., доценттер Б.Б.Шағраева және М.Т.Дүйсенбиевтің дайындаған «Органикалық 
химия есептері мен жаттығулары» атты оқу құралы. 84б. Пікір бергендер:  ОҚМПУ-нің доценті 
х.ғ.к. Шертаева Н.Т., М.Әуезов атындағы ОҚУ-нің доценттері, х.ғ.к. Жұрқабаева Л., Ермаханов 
М.Н. 
17. У.К. Абдыханов «Тексты и задания к практическим занятиям по теории литературы» 
Оқу құралы. 84б. Пікір бергендер: Академик А.Қуатбеков атындағы Халықтар достығы 
Университеті ф.ғ.к., доцент Ж.Н. Ботабаева; ОҚМПУ, орыс тілі және әдебиеті кафедрасы ф.ғ.к., 
доцент Г.Б. Маханова және п.ғ.к. О.А. Стычева. 
18. Султанмұрат М.С., Уалиханова Б.С. «Тілдік емес  жоғары оқу орнында ағылшын тілін 
үйрену». Оқу құралы. Пікір бергендер: Саидахметов П.А. – ф.-м.ғ.к., доцент М.Әуезов 
атындағы ОҚУ; Абдрахманова Х.К. –х.ғ.к., доцент ОҚМПУ. Оқу құралы ағылшын тілін 
үйренуге бағытталған мәтіндер мен жаттығулардан құралып, ағылшын тілін еркін меңгеруді 
мақсат еткен білімгерлерге арналған. Аталған оқу құралы мағынасы белгісіз болған сөздерді 
сөздік қолданбай-ақ болжауға болатын контексттерден құралып, соның негізінде жасалған 
жаттығулар арқылы сөздік қорын өңдеп, жақсартуға ынталандырады. 
19. Б.Қ. Рахашев, Б.З. Абдукадировтың дайындаған «Физика 1,2» атты оқу құралы. Әр оқу 
құралы 2 тараудан тұрады. Әр қайсысының көлемі 4,3 б.т. құрайды. Бұл оқу құралы 
«Физикалық есептер шығару практикумы» пәніне арналған оқу – құралы. Пән 6 кредиттен 
тұрады. Пікір бергендер: М.Әуезов атындағы ОҚУ дың ф-м.ғ.к., аға оқытушы, Саидахметов 
П.А, М.Әуезов атындағы ОҚУ дың п.ғ.к., аға оқытушы Ортаева К..   
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20. Д.Н.Байғұтова мен А.С.Пазылованың дайындаған «Қазақ диалектологиясы» атты оқу-
әдістемелік құралы. Пікір бергендер: Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік 
университеті Қазақ филологиясы кафедрасының доцент м.а., PhD Ж.С.Ергөбекова; ОҚМПУ 
ф.ғ.к. Ғ.Ө. Танабаев және Б.Қ. Омар. 
21. Сыздықова Г.М. «Қазақстан халықтарының тарихы мен мәдениеті» оқу құралы 124б. Пікір 
бергендер: Д.М. Бекманова - т.ғ.к., аға оқытушы, ОҚМПУ; Э.У.Зулпыхарова- т.ғ.к., профессор, 
Қ.А.Ясауи атындағы ХҚТУ; Г.Ж.Примкулова –т.ғ.к., доцент, Қ.А.Ясауи атындағы ХҚТУ. Оқу 
құралында Қазақстан территориясында өмір сүретін халықтардың мәдениеті мен тарихы 
қарастырылады.  
22. Танирбергенов М.Ж., Умралиева Л.М. Көркем еңбек сабағында көркем шығармашылық 
мәдени құндылықтарды оқытудағы педагогика – психологиялық ерекшеліктері «Қазақстан 
қолөнер шеберлерінің шығармашылығы». Оқу құралы. 80 бет. Пікір бергендер: Қ.А.Ясауи 
атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті, «Бейнелеу өнер» кафедрасы, п.ғ.д., 
профессор Ералин Қ.Е.; М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті, ҚПҒА академигі, 
Қазақстан Дизайнерлер одағының мүшесі, ҚР Суретшілер дағының мүшесі, п.ғ.д Бейсенбаев 
С.Қ.; ОҚМПУ, «Кәсіптік оқыту және бейнелеу өнер» кафедрасы, п.ғ.д., профессор Кемешов 
Д.А. Оқу құралы жоғары оқу орындарында көркем білім беру жүйесіндегі мәдени 
құндылықтарды оқыту үдерісінің тиімділігі оның теориялық-әдістемелік тұрғыдан 
негізделуімен және арнайы әдістеменің дайындалуымен қамтамасыз етілген. Оқу құралы 
7М1404 –Көркем еңбек және графика, 7М007 – Бейнелеу өнері және сызу, 5М042100 - Дизайн 
мамандығы бакалаврларына және магистрлеріне зерттеу жұмыстарына және оқу үдерісінде 
қолдануға арналған. 
23. Темирбекова Г.А. дайындаған «Информационные технологии в лингвистике»  оқу құралы. 
116 бет. Пікір бергендер: М.Әуезов атындағы ОҚУ, п.ғ.к. доцент Калдыкозова С.Е., 
ОҚМПУ, орыс тілі және әдебиеті кафедрасы п.ғ.к. доцент О.А. Стычева., ОҚМПУ, орыс тілі 
және әдебиеті кафедрасы ф.ғ.к., доцент Г.Б. Маханова. 
24. Ералина А.Қ., Курбаналиев Б.У., Куланбаеваның Г.К. дайындаған «Логопсихология» 
пәнінен оқу әдістемелік құралы. «Логопсихология» пәні 7 кедитті құрайды. Пікір бергендер: 
ОҚМПУ, Мектепке дейінгі және арнайы педагогика кафедрасының доценті ф.ғ.к., Б.Ш. 
Баймусаева, Мектепке дейінгі және арнайы педагогика кафедрасы п.ғ.к., аға оқытушы Б.Д. 
Абуова, Орта Азиялық Иновациялық университеті, Халықаралық гуманитарлық-техникалық 
институтының, доцент ф.ғ.к., Сыдыкова З.Е., Орта Азиялық Иновациялық университеті. 
Халықаралық гуманитарлық-техникалық институты п.ғ.к., доцент Ысқақ Б.С. 
25. Риксибаева А.Б. дайындаған «Балалар дауысына арналған шығармалар» атты оқу құралы 
83б. Пікір бергендер: М.Әуезов атындағы ОҚМУ «Музыкалық өнер» кафедасының п.ғ.к., 
доценті Естемесова С.С., Шымкент қалалық Опера және балет театрының Кәсіподақ ұйымының 
төрайымы, ҚР «Мәдениет қайраткері» «Ерен еңбегі үшін» медалінің иегері Сейлбекова У.К., 
ОҚМПУ «Музыкалық білім» кафедрасының ө.к. аға оқытушы Джоламанова Г.Д. 
26. Пошаев Д.Қ., Рысқұлов А.Қ. «Гумандылық білім берудің қазіргі кезеңдегі құндылығы» 
Оқу құралы. 80б. Пікір бергендер: Саипов А. - п.ғ.д., профессор «Кәсіптік оқыту» кафедрасы 
М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті; Қуанышбаева З.Б. - п.ғ.к. лектор 
оқытушы "Өрлеу" Біліктілікті арттыру ұлттық орталығы АҚФ Түркістан облысы және 
Шымкент қаласы бойынша ПҚБАИ.; Мұсақұлов Қ.Т. PhD доктор «Кәсіптік оқыту және 
бейнелеу өнері» кафедрасының аға оқытушысы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық 
университеті. 
27. Керімбаева К.З. Жалпы химия: оқу құралы. -96 бет. Пікір бергендер: Ермаханов М. – х.ғ.к., 
доцент және Бегжігітова К.А. – х.ғ.к., доцент, М.Әуезов атындағы ОҚУ; Битурсын С.С. – 
доктор PhD, аға оқытушы ОҚМПУ 
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