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Іс-шара түрі: Университеттің оқу-әдістемелік кеңесінің мәжілісі 

Төрайым - Оқу және оқу-әдістемелік істер жөніндегі проректор Исабек Б.Қ. 

Хатшы Білім беру бағдарламаларын әдістемелік қамтамасыздандыру 

 бөлімінің басшысы. Айтбаева А.Е. 

Қатысқандар: 

Бердалиев Д.Т. - Академиялық мәселелер жөніндегі  басқарма басшысы 

Махашов Е.Ж. - Тіркеу бөлімінің басшысы  

Тілеукеева Р.Ә. -  Кітапхана басшысы 

Мамаев Қ.С.- Жоғары оқу орнынан кейінгі білім бөлімі басшысы 

Байгараева А.Е.-Халықаралық ынтымақтастық  және академиялық  ұтқырлық  бөлімінің 

басшысы 

Турлыбекова А.А. - Стратегиялық жоспарлау, менеджмент және мониторинг бөлімінің 

басшысы 

Каликулов Н.Е.- Цифрландыру және оқу процесін ақпараттық сүйемелдеу бөлімінің басшысы 

Жусипова Г.Т - Қашықтықтан, кешкі оқыту және дайындық орталығының басшысы 

Нурпеисов Н.Ж. -Филология факультетінің деканы 

Байбатшаева А.Е. - Өнер және білім факультетінің деканы 

Оразбаева Э.Б. - Тарих және педагогика  факультетінің деканы 

Ибашова А.Б. - Физика-математика факультетінің деканы  

Саулембаев А. Т. -  Жаратылыстану факультетінің деканы 

Турысқулов У. Ж. - Дене шынықтыру және спорт факультетінің деканы 

Арзымбетова Ш.Ж. - Педагогика кафедрасының меңгерушісі 

Сыздықова Г.М. - Қазақстан тарихы және қоғамдық пәндер кафедрасының меңгерушісі 

Масалиева Ж.А. - Мектепке дейінгі тәрбие және және арнайы педагогика кафедрасының 

меңгерушісі 

Уалиханова Б.С. - Физика кафедрасының меңгерушісі 

Сулейменова Л.А. - Информатика кафедрасының меңгерушісі 

Шаграева Б.Б. - Химия кафедрасының меңгерушісі 

Сманова Г.И. - Ағылшын тілі кафедрасының меңгерушісі 

Таутаева Г.Б. - Бастауышта оқыту әдістемесі кафедрасының меңгерушісі 

Узахова А.С. - Кәсіптік оқыту және бейнелеу өнері кафедрасының меңгерушісі 

Тайтелиева М.А. - Филология факультеті оқу-әдістемелік кеңесінің төрайымы 

Абуова Б.Ж. - Тарих және педагогика факультеті оқу-әдістемелік кеңесінің төрайымы 

Арыстанова Ш.С.- Өнер және білім факультеті оқу-әдістемелік кеңесінің төрайымы 

Жетпісбаева Г.О.- Физика-математика факультеті оқу-әдістемелік кеңесінің төрайымы 

Айдарбеков К.Д.- Дене шынықтыру және спорт факультетінің оқу-әдістемелік кеңесінің 

төрағасы 

Битимирова А- Жаратылыстану факультеті оқу-әдістемелік кеңесінің төрайымы 

Қатыспағандар: жоқ 

 

КҮН ТӘРТІБІ 

 

1. Факультеттердің 2020-2021оқу жылына жоспарлаған оқу-әдістемелік жұмыстарының есебі. 

2. Әр түрлі мәселелер. 

2.1 Аға оқытушы қызметіне өту туралы.  
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 Шетел тілдері кафедрасының оқытушысы А.М. Мусабекова және ағылшын тілі кафедрасының 

оқытушысы.А.А.Абдукаримовнаны аға оқытушылыққа өткізу. 

2.2 Университет профессор-оқытушыларының баспаға ұсынылатын оқу-әдістемелік құралдары 

 

1. Факультеттердің  2020-2021оқу жылына жоспарлаған оқу-әдістемелік жұмыстарының 
есебі.  

1. ТЫҢДАЛДЫ: 

1. Тайтелиева Майра Абдикаимовна (Филология факультеті оқу-әдістемелік кеңесінің 

төрайымы): Филология факультеті бойынша 21 оқу құралы мен   оқу-әдістемелік құрал   және  3 

оқу-әдістемелік нұсқау, 1-электрондық оқу құралы, 1-монография жоспарланған. Орындалғаны: 

26 оқу құралы мен оқу – әдістемелік құралы және 3 оқу -әдістемелік  нұсқау, 1-электрондық оқу 

құралы, 2-монография. Оқу құралдары мен оқу –әдістемелік құралдар талапқа сай дайындалып 

білім бағдарламасында көрсетілген пәндерге арналған. 

Ағылшын тілі кафедрасында 3 оқу құралы мен оқу-әдістемелік құралы жоспарланған 

болатын. Жоспардан тыс: А.Абдукаримованың 1 оқу- әдістемелік құралы шықты және 

Ғ.І.Сманова, Р.Д.Жекебаева дайындаған «Deuctshe grammatikin ubungen und komentarien»  атты  

оқу құралы «, Ғ.І Сманованың «Гуманистическая парадигма в учебно-воспитательном 

процессе» атты монографиясы  баспаға ұсынылды.  

Қазақ тілі мен әдебиеті кафедрасында 4 оқу құралдары мен оқу -әдістемелік құралдар 

баспадан шығару жоспарланып, орындалды. 3 оқу құралы жоспардан тыс баспаға ұсынылып 

отыр. 

Шетел тілдері кафедрасында  баспаға 5 оқу құралы дайындалды, кафедра мәжілісінде кесте 

бойынша қаралды, факультет, кеңестерінде қаралды, хаттамаларға еңгізілді, рецензиялары бар. 

Университет оқу-әдістемелік кеңесінде қаралды. Бұл оқу-әдістемелік құралдар күнделікті 

практикалық сабақтарда, СӨЖ дайындауда, ОБСӨЖ сабақтарында опробациядан өткізілді . 

Орыс тілі кафедрасында 2020-2021 оқу жылы барлығы 14 - оқу-әдістемелік құралдары 

жоспарланып орындалды, оның ішінде саны: 5-оқу құрал, 4- оқу әдістемелік құралы, 3- оқу 

әдістемелік нұсқау, 1 – электрондық оқу құралы  және 1- монография орындалды. 

2020-2021 оқу жылында оқытушы-профессорлар құрамының баспадан шығарылған 

жұмыстарының саны 

 

Кафедра Оқулықтар 

саны 

Оқу 

құралдары 

саны 

Оқу-

әдістемелік 

құралдар саны 

Оқу-әдістемелік 

нұсқаулар саны 

Орыс тілі мен әдебиеті  4 3 3 

Қазақ тілі мен әдебиеті  5 4  

Ағылшын тіл   2 3  

Шетел тілдері  5   

Барлығы    29  16 10 3 

 

Абуова Бейбет Джанабаевна (Тарих және педагогика факультеті оқу-әдістемелік кеңесінің 

төрайымы): Факультет бойынша 15- оқу құралы, 22- оқу әдістемелік құрал, 21- оқу-әдістемелік 

нұсқау, 1- монография, 6- электронды оқу құралы жоспарланған. 65- оқу әдістемелік жұмыстар 

жоспарланған.  

2020-2021 оқу жылында оқытушы-профессорлар құрамының баспадан шығарылған 

жұмыстарының саны 

 
Кафедра Оқу 

құралдары 

саны 

Оқу-

әдістемелік  

құралдар саны 

Электронды оқу 

құралдар саны 

Оқу-әдістемелік 

нұсқаулар саны 

Мектепке дейінгі және 

аранайы педагогика  

4/2 6  5 
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кафедрасы 

Бастауышта оқыту 

әдістемесі кафедрасы 

 2 1 7 

Педагогика кафедрасы 1 2 1 4 

Психология кафедрасы 2 3 2 4 

Қазақстан тарих және 

қоғамдық пәндер 

кафедрасы 

3/1 4/1   

Барлығы    51 10 17 4 20 

 

Бастауышта оқыту әдістемесі кафедрасында  баспаға 14 оқу–әдістемелік жұмыстар 

жоспарланған. 3- оқу-әдістемелік құрал, 1- электронды оқу құралы, 7- әдістемелік нұсқау 

дайындалды, кафедра мәжілісінде, факультет кеңестерінде қаралып, баспаға ұсынылды. 

Сонымен, қатар 4- бейнелекция, 1-бейнекурс жоспардан тыс дайындалып, ұсынылды. 

Дайындалмаған оқу әдістемелік жұмыстар, келесі оқу жылына  дайындық үстінде. 

Мектепке дейінгі  және арнайы педагогика кафедрасында  6 оқу құралдары мен 6 оқу 

әдістемелік құралдар, 5 әдістемелік нұсқау, 1 электронды оқу құралы баспадан шығаруға 

жоспарланды. 2 оқу құралы, 1 электронды оқу құралын  2021-2022 оқу жылына, дайындық 

үстінде. Орындалғаны -15. Жоспардан тыс – 2 оқу құралы, 1- монография баспаға ұсынылып 

отыр 

Психология кафедрасында 2020-2021 оқу жылы бар оқу жылында жоспарланғаны 13 - оқу-

әдістемелік құралдары жоспарланып орындалды, оның ішінде саны: 2-оқу құрал, 3- оқу 

әдістемелік құралы, 5- оқу әдістемелік нұсқау, 2 – электрондық оқу құралдары орындалып,  

баспаға ұсынылып отыр. 1- оқу құралы, 2021-2022 оқу жылына, дайындық үстінде. 1- оқу 

әдістемелік нұсқау орындалмады, себебі жұмыс орнын ауыстыруына байланысты. 

Педагогика кафедрасында 2020-2021 оқу жылында 11 - оқу-әдістемелік құралдары 

жоспарланып орындалды, оның ішінде саны: 1-оқу құралы, 2- оқу әдістемелік құралы, 5- оқу 

әдістемелік нұсқау, 1– электрондық оқу құралдары орындалды. 1- оқулық, 1- монграфия 

дайындық үстінде және 1- әдістемелік құрал орындалмады, себебі жұмыс орнын ауыстыруына 

байланысты. 

Қазақстан тарихы және қоғамдық пәндер кафедрасында 2020-2021 оқу жылында 

жоспарланғаны 9 - оқу-әдістемелік құралдары жоспарланып орындалды, оның ішінде саны: 2-

оқу құралы, 6-оқу әдістемелік құралдары және 1- оқу құралы жоспардан тыс баспаға ұсынылып 

отыр. 1- әдістемелік құралы дайындық үстінде. 

Ескерту: жоспар бойынша 65, орындалғаны 51, жоспардан тыс орындалғаны 3- оқу құралы, 1- 

оқу– әдістемелік құрал, 1- монография, 4- бейнелекция, 1- бейнекурс. Орындалмаған жұмыстар 

саны- 14, оның ішінде екеуі жұмыс орнын ауыстыруына байланысты, ал қалған 12-ы, 2021-

2022 оқу жылына дайындық үстінде.  

 

3. Арыстанова Шолпан Сәбитовна (Өнер және білім факультеті оқу-әдістемелік кеңесінің 

төрайымы): Факультетте 2020-2021 оқу жылына жоспар бойынша баспадан шығарылатын оқу-

әдістемелік құралдар саны -14.  Олар: 1 - монография, 11 - оқу құралы, 2 - оқу-әдістемелік нұсқау. 

2020-2021 оқу жылында оқытушы-профессорлар құрамының баспадан шығарылған 

жұмыстарының саны 

Кафедра Оқулық

тар 

саны 

Монограф

иялар 

саны 

Оқу 

құралдары 

саны 

Оқу-

әдістемелік 

құралдар 

саны 

Оқу-әдістемелік 

нұсқаулар саны 

Кәсіптік оқыту 

және бейнелеу өнері  

- 1 8 - 1 

Музыкалық білім  - - 4 - 1 

Барлығы  - 1 12 - 2 
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4. Жетпісбаева Гүлжан Оразбекқызы (Физика-математика факультеті оқу-әдістемелік 

кеңесінің төрайымы): Оқытушы-профессорлардың 2020-2021 оқу жылында дайындайтын оқу-

әдістемелік жұмыстарының жоспары бекітілді (№1 28.08.2020ж.). Жоспарға сәйкес, жоспардан 

тыс 10 оқу құралы мен 10 оқу-әдістемелік құрал барлығы 4 еңбек дайындалып,  баспадан 

шығарылды. Ал, қалған жұмыстардың түпнұсқалары бар, бірақ олар өңдеуді қажет ететіндіктен 

келесі жылға қалдырылды. Алайда, олардың орнына оқытушылар өздерінің бұрыннан 

дайындалып келе жатқан басқа жұмыстарын қайта редакциялап, өз қаржыларына баспадан 

шығарды және  әрқайсысынан 10 данадан библиотекаға тапсырылды. Олар: 

1. Абдрахманов Қ. Қаратаев А. Дифференциальдық геометрия және топология 

элементтері. Оқу құралы (Есептер шығару практикумы). 2020. 120 б. 

2. Абдрахманов Қ.Қаратаев А.Геометрияның негіздері. Оқу құралы. 2020. 175 б. 

3. Абдрахманов Қ. Ниязымбетов А.Дифференциальдық теңдеулерден есептер шығару 

практикумы, Оқу-әдістемелік құрал. 2020. 128 б. 

4. Абдрахманов Қ. Жоғары геометрия 1. 

5. Байжұманов А. Математикалық логика негіздері, Оқу құралы. 2020. 150 б. 

6. Рахымбек Д. Оқытудың жалпы әдістемесі: оқушылардың ойлау және сөйлеу әрекетін 

дамыту 2020. 320б. 

2020-2021 оқу жылында оқытушы-профессорлар құрамының баспадан шығарылған 

жұмыстарының саны 

Кафедра Оқулықтар 

саны 

Оқу құралдары 

саны 

(монография) 

Оқу-әдістемелік 

құралдар саны 

Оқу-

әдістемелік 

нұсқаулар 

саны 

Математика - 6 4 - 

Физика  3 1 4 

Информатика  1 5 4 

Факультет  10 10 8 

 

5. Битимирова Алия Еркегуловна (Жаратылыстану факультеті оқу-әдістемелік кеңесінің 

төрайымы): Профессор-оқытушылар құрамымен оқулық, оқу құралы, оқу-әдістемелік құралдар, 

нұсқаулар, силлабус, оқу кешені, лабораториялық, практикалық  жұмыстардың, курстық және 

диплом жұмыстарын жазудың әдістемелік нұсқаулары, Кәсіптік практиканың бағдарламалары 

дайындалды. Дайындалған оқу-құралдары мен оқу-әдістемелік құралдары және т.б. кафедра, 

факультет мәжілісінде талқыланып, университеттің оқу әдістемелік кеңесіне ұсынылды. 

Химия  кафедрасында  жоспар бойынша -  11 оқу-әдістемелік құралы,  орындалғаны-11 . 

(орындалмағаны- 1, ал 1-жоспардан тыс) 

Биология жоспар бойынша-29, орындалғаны- 28; (орындалмағаны- 4, ал 3-жоспардан тыс) 

География жоспар бойынша- 14 ,  орындалғаны- 13; (орындалмағаны- 1) 

Факультет  бойынша жоспарланған-53; орындалғаны-52 (4-жоспардан тыс);  

орындалмағаны- 5. 

2020-2021 оқу жылында оқытушы-профессорлар құрамының баспадан шығарылған 

жұмыстарының саны 

Кафедра Оқулықтар 

саны 

Оқу құралдары 

саны 

Оқу-әдістемелік 

құралдар саны 

Оқу-әдістемелік 

нұсқаулар саны 

Химия - 8 1 2 

Биология - 11 3 9 

География  - 6 1 1 

Жаратылыстану 

факультеті  

- 25 5 12 

 

6. Айдарбеков Копжасар Джасузакович (Дене шынықтыру және спорт факультетінің оқу-

әдістемелік кеңесінің төрағасы): 2020-2021 оқу жылында профессор-оқытушылар құрамымен 
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оқулық, оқу құралы, оқу-әдістемелік құралдар, нұсқаулар, силлабус, оқу кешені, практикалық  

жұмыстардың диплом жұмыстарын жазудың әдістемелік нұсқаулары, Кәсіптік практиканың 

бағдарламалары дайындалды. Дайындалған оқу-құралдары мен оқу-әдістемелік құралдары 

және т.б. кафедра, факультет мәжілісінде талқыланып, университеттің оқу әдістемелік кеңесіне 

ұсынылды. 

2020-2021 оқу жылында оқытушы-профессорлар құрамының баспадан шығарылған 

жұмыстарының саны 

Кафедра Оқулықтар 

саны 

Оқу 

құралдары 

саны 

Оқу-

әдістемелік 

құралдар саны 

Оқу-әдістемелік 

нұсқаулар саны 

Дене тәрбиесі мен бастапқы 

әскери дайындық 

 1  2 

Дене шынықтыру    6 

Дене шынықтыру және спорт 

факультеті 

 1  8 

 

1.ШЕШІМ: 

Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық университеті факультеттерінің оқу-әдістемелік 

жұмыстарының есебі есепке алынсын. 

 

2. Әр түрлі мәселелер. 

2.1. ТЫҢДАЛДЫ: 

Төрайым: Жаңа 2021-2022 оқу жылында Абдукаримова Айгуль Ахмедовна аға 

оқытушылық қызметке ауысу туралы өз өтінішін білдірді. Өтініш жасаған оқытушының 

құжаттары Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық университетінің аға оқытушы 

қызметіне өткізу ережесіне сәйкес, сәйкес еместігі тексеріліп, қорытынды жасалды.  

2.1.СӨЗ АЛДЫ:  

Хатшы: Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық университетінің аға оқытушы 

қызметіне өткізу ережесі бойынша Абдукаримова Айгуль Ахмедовнаның құжаттары 

сарапталып тексерілді: 

«Ағылшын тілі» кафедрасының оқытушысы Абдукаримова Айгуль Ахмедовнаның 

өтініші: 

Педагогикалық өтілі -17 жыл 8 ай, оның 9 жыл 9 ай ОҚМПУ қабырғасында. 

Біліктілікті жоғарлату курстарын Гете институтінің Берлин қаласындағы және Бішкек 

қаласындағы мекемелерінен өткен. «Өрлеу» АО ұйымдастыруымен «Заманауи педагоикалық 

технологиялар» атты біліктілік арттыру курсына қатысты. 

А.А.Абдукаримова - өз ісін жетік білетін, берілген тапсырмаларды уақытылы 

жауапкершілікпен орындайтын тәжірибелі маман. Осы оқу жылында «Lesen fȕrs Leben» Deutsh 

als Zweitsprache  атты 2-4 курс студенттеріне арналған оқу- әдістемелік құрал баспадан 

шығарды. Ағылшын тілі кафедрасының Ғылыми жұмыстар бойынша іс құжаттарды 

орындалуына және іс-шараларды ұйымдастырлуына жауапты тұлға. 2020-2021 оқу жылында, 

студенттермен ғылыми онлайн конференция жүргізді, бітірушілермен әдістемелік семинар 

ұйымдастырды. 1703-29 және 119-87 оқу топтарына тәлімгер. Тәлімгерлік топ студенттерімен, 

олардың ата-анасымен қарым –қатынасы өте жоғары деңгейде. А.А.Абдукаримова  қазақ, орыс, 

неміс тілін жетік біледі, ақпараттық технологиялық құралдарды қолдана алады. 

«ОҚМПУ -80 жылдық» төсбелгісін иегері. 

2020-2021 ж.ж. оқу жылында кафедра YouTube каналына «Екінші шет тілінің күнделікті 

тілдік қарым-қатынас практикумы» пәні бойынша 9 видео жүктеген. Оның үшеуі ақпараттық 

видео, 6 видео сабақ.  

Ағымдағы оқу жылында ешқандай ескерту және сөгіс алмады. Аттестаттаудан өтуге 

лайықты деп санаймын. 

1.Екінші шетел тілінің тәжірибелік курсы – 100 балл 
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2.Екінші шетел тілінің көркем әдебиетін түсініп оқу -  100 балл  

2.1.ШЕШІМ: 

Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық университетінің аға оқытушы 

қызметіне өткізу ережесіне құжаттары сәйкес Абдукаримова Айгуль Ахмедовнаның аға 

оқытушылық қызметке ауыстыру өтініші университеттің оқу-әдістемелік кеңесінің 

шешімімен Ғылыми кеңестің қарауына ұсынылсын: 

 

2.2 Университет профессор-оқытушыларының баспаға ұсынылатын оқу-әдістемелік 

құралдары 

ТЫҢДАЛДЫ:  
Төрайым: Университет профессор-оқытушыларының оқу құралдарын баспаға ұсыну 

туралы ұсыныс келіп түсті. Баспадан шығарылатын оқу және оқу-әдістемелік құралдары 

кафедрада оқытылатын пәндерге сәйкес болу керек.  

СӨЗ АЛДЫ: Айтбаева А.Е.: Университет профессор-оқытушыларының баспаға 

ұсынылатын оқу-әдістемелік құралдарының құжаттары талапқа сай дайындалған. Барлық оқу-

әдістемелік құралдарға факультеттің оқу-әдістемелік кеңесінен, кафедраның мәжілісінен 

көшірмелер дайындалған. Сыртқы, ішкі пікірлері бар. Университет профессор-

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

1. Г.Т.Танабаева «Мектеп жасына дейінгі балаға әдебиеттік білім беру» атты оқу-

әдістемелік құрал. Пікір бергендер: М.Әуезов атындағы ОҚУ, Мектепке дейінгі және 

бастауыш оқыту теориясы мен әдістемесі кафедрасының доценті, ф.ғ.к. У.Б.Ибрагимова. 

ОҚМПУ, Мектепке дейінгі және арнайы педагогика кафедрасы п.ғ.к. аға оқытушы 

С.Тұрмаханова. ОҚМПУ, Мектепке дейінгі және арнайы педагогика кафедрасы, Философия 

докторы (PhD) доцент міндетін атқарушы А.Р.Боранбаева. 

2. М.М.Дуйсенова және С.Ж.Балкыбекованың «Шеттілдік білім беру әдістемесіндегі 

инновация-Innovations in foreign language Education method» атты оқу-әдістемелік құрал. Пікір 

бергендер: Қожа Ахмет Яссауи атындағы Халықаралық Қазақ-түрік университеті, PhD, аға 

оқытушы И.И.Сагдуллаев., ОҚМПУ, ф.ғ.к., доцент, Г.И.Абрамова., ОҚМПУ, ф.ғ.к., аға 

оқытушы К.Қалдаяқов. 

3. М.М.Утембаева «Вторичные научные тексты» атты оқу құралы. Пікір бергендер: М.Әуезов 

атындағы ОҚУ, Техникалық мамандықтар үшін практикалыққ орыс тілі кафедрасы, ф.ғ.к. 

А.Н.Турсунов., ОҚМПУ, Орыс тілі және әдебиеті кафедрасының доценті, ф.ғ.д., В.Д.Нарожная., 

ОҚМПУ, Орыс тілі және әдебиеті кафедрасының ф.ғ.к. А.К.Калжанова. 

4. М.М.Утембаева «Подстили научного стиля» атты оқу-әдістемелік құралы. 100 бет. Пікір 

бергендер: М.Әуезов атындағы ОҚУ, Техникалық мамандықтар үшін практикалыққ орыс тілі 

кафедрасы, доцент, п.ғ.к. Н.А.Есимханова., ОҚМПУ, Орыс тілі және әдебиеті кафедрасының 

доценті, ф.ғ.д., В.Д.Нарожная., ОҚМПУ, Орыс тілі және әдебиеті кафедрасының доценті, п.ғ.к. 

О.А.Стычева. 

5. Г.Д.Джоламанова және А.С.Байғонова дайындаған «Фортепиано тартып үйренейік» 

(Ағылшын тілінде) атты оқу құралы. 80 бет. Оқу құралы болашақ музыка пәні мен студенттерге 

арналған. Пікір бергендер: М.Әуезов атындағы ОҚУ, Музыкалық өнер кафедрасының п.ғ.к., 

доцент М.Гамарник., А.Қуатбеков атындағы Халықтар Достығы университеті, ҚазССР-нің 

еңбек сіңірген жоғары мектеп қызметкері, профессор Ө.Губайдуллин., ОҚМПУ, Музыкалық 

білім кафедрасының аға оқытушысы, ҚР Мәдениет саласының үздігі А.М.Қарсыбаева. 

6. А.А.Абдукаримова дайындаған «Lesen furs Leben Deutsch als Zweitsprache» оқу-әдістемелік 

құрал. 102 бет. Оқу-әдістемелік құрал 3 бөлімнен тұрады. Әр бөлім арнайы тараулардан, өзіндік 

жұмыс тапсырмалар мен сұрақтардан тұрады. Пікір бергендер: Silkway Халықаралық 

университеті, ф.ғ.к., доцент Т.А.Айнабекова., ОҚМПУ, Ағылшын тілі кафедрасының аға 

оқытушысы, ф.ғ.к. Т.М.Абдуалиев, ОҚМПУ, Ағылшын тілі кафедрасының аға оқытушысы, 

М.М.Дуйсенова. 
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7. М.К.Алдабергенова «Тарихты жаңартылған бағдарлама бойынша оқыту» оқу-әдістемелік 

құрал. 104 бет. Пікір бергендер: М.Әуезов атындағы ОҚУ, PhD, аға оқытушы Г.Батырбекқызы., 

ОҚМПУ, ф.ғ.к. доцент Г.М.Сыздыкова., «Орда» университеті, профессор м.а. Б.Р. Найманбаев. 

8. Д.Т.Исакова дайындаған «Оқушылардың физиологиялық дамуы» оқу әдістемелік құралы. 

114 бет. Пікір бергендер: М.Әуезов атындағы ОҚУ, доцент, б.ғ.к. Е.Исаев. ОҚМПУ, доцент м.а. 

а/ш.ғ.к. Г.С.Халыкова., ОҚМПУ, б.ғ.к., доцент Э.Б.Жаппарбергенова. 

9. Д.Т.Исакова дайындаған «Адам және жануарлар физиологиясы» оқу құралы. 154 бет. Пікір 

бергендер: М.Әуезов атындағы ОҚУ, доцент, б.ғ.к. Е.Исаев. ОҚМПУ, доцент м.а. а/ш.ғ.к. 

Г.С.Халыкова., ОҚМПУ, аға оқытушы, а/ш.ғ.к. Г.М.Сартбаева. 

10. Р.Б.Кажиакбарова дайындаған «Қазақ тілі» оқу әдістемелік құрал. 164 бет. Пікір 

бергендер: Шымкент университеті, ф.ғ.к., доцент З.Т.Жантасова. Орда университеті, ф.ғ.к., 

доцент Г.И.Акылбаева. ОҚМПУ, ф.ғ.к., доцент А.Г.Құрбанов. 

11. Ш.С.Шыназбекова дайындаған «Сандық анализ» атты оқу құралы. 85 бет. Пікір бергендер: 

М.Әуезов атындағы ОҚУ, х.ғ.д., профессор С.П.Назарбекова., М.Әуезов атындағы ОҚУ, х.ғ.к., 

доцент М.М.Нарманов., ОҚМПУ, х.ғ.к., доцент Ғ.М.Мәдібекова. 

12. А.Б. Есимова және Б.Е. Сағындықова дайындаған «Әлеуметтану» атты оқу құралы. 96 

бет. Пікір жазғандар: М.Әуезов атындағы ОҚУ, Философия кафедрасының ф.ғ.к., аға оқытушы 

А.Б.Шалдарбекова.,  Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы, әлеуметтік-гуманитарлық 

пәндер кафедрасының профессор м.а., ф.ғ.к. Қ.Б Кемелбеков., ОҚМПУ, әлеуметік ғылымдар 

кандидаты, доцент Э.С.Сатыбекова. 

13. Л.А. Ақынова дайындаған «Жаратылыстануды оқыту әдістемесі» атты оқу құралы. 103 бет. 

Пікір жазғандар: М.Әуезов атындағы ОҚУ, б.ғ.к., доцент К.Ш.Муминова., .Әуезов атындағы 

ОҚУ, б.ғ.к., доцент Е.Б.Исаев., ОҚМПУ, п.ғ.д., профессор А.Жапбаров. 

14. Н.Б.Шегенбаев,  Б.І.Құрманбаев, А.А. Байдосова, Ұ.О.Сералиева дайындаған «Балалар 

мен жасөспірімдер спортының негізі» атты оқу-әдістемелік құрал. 148 бет. Пікір жазғандар: 

ОҚМПУ, п.ғ.к., ҚР еңбгі сіңген жаттықтырушы М.Т.Темірханов., «Сырдария» университеті, 

п.ғ.к., доцент Л.Ә. Мырзабек, «Сырдария» университеті, п.ғ.к., доцент Р.Д. Халмухамедов. 

15. Р.Қозыкеева және С.С.Битұрсынның «Қашықтықтан оқыту және ақпараттық оқыту 

технологиясы» дайындаған оқк құралы. 108 бет. Пікір жазғандар: М.Әуезов атындағы ОҚУ, 

т.ғ.к., профессор Н.О.Джакипбекова., ОҚМПУ, Химия кафедрасының доценті 

Г.М.Баймаханова., ОҚМПУ, Химия кафедрасының доценті К.З. Керімбаева. 

16. Ғ.М.Мәдібекова және Ш.С.Шыназбекованың «Аналитикалық химия. Сандық анализ» оқу 

құралы. 168 бет. Пікір жазғандар: М.Әуезов атындағы ОҚУ, КЕАҚ, х.ғ.к., доцент А.М.Есимова., 

М.Әуезов атындағы ОҚУ, КЕАҚ, х.ғ.к., доцент Ш.Б.Тасыбаева., ОҚМПУ, х.ғ.к., доцент 

Б.Б.Шағраева. 

17. Ш.Наралиева., Қ.Хусанбаева., Р.Ниезметова дайындаған «Өзбек әдебиетін оқыту 

әдістемесі» атты оқу құралы. 328 бет. Пікір бергендер: ОҚМПУ, доцент, PhD, А.Мыңбаева., 

М.Әуезов атындағы ОҚУ, п.ғ.д., профессор Н.Ш.Алметов., Ә.Науаи атындағы Ташкент 

мемлекеттік өзбек тілі мен әдебиеиті университеті, PhD, п.ғ.д. С.Камбарова. 

18. Ш.Наралиева., Т.Юсупова., К.Мавлонова дайындаған «Өзбек тілін оқыту әдістемесі» 

атты оқу құралы. 292 бет. Пікір бергендер: ОҚМПУ, доцент, PhD, А.Мыңбаева., М.Әуезов 

атындағы ОҚУ, п.ғ.д., профессор Н.Ш.Алметов., Ә.Науаи атындағы Ташкент мемлекеттік өзбек 

тілі мен әдебиеиті университеті, ф.ғ.ф. доцент М.Сапарниязова. 

19. Ш.Наралиева және А.Мыңбаева дайындаған «Өзбек тілі пәнінен бағалаудың өлшемдік 

технологиясы» атты оқу-әдістемелік құрал. Пікір бергендер: М.Әуезов атындағы ОҚУ, п.ғ.д., 

профессор Н.Ш.Алметов., ОҚМПУ, ф.ғ.к. Ұ.Ж.Қайырбекова., Қазақ ұлттық қыздар 

педагогикалық университеті, PhD, қауымд. профессор м.а. Н.С.Балтабаева. 

20. Ш.Наралиева және А.Мыңбаева дайындаған «Өзбек әдебиеті пәнінен бағалаудың 

өлшемдік технологиясы» атты оқу-әдістемелік құрал. Пікір бергендер: М.Әуезов атындағы 

ОҚУ, п.ғ.д., профессор Н.Ш.Алметов., ОҚМПУ, ф.ғ.к. Ұ.Ж.Қайырбекова., Қазақ ұлттық қыздар 

педагогикалық университеті, PhD, қауымд. профессор м.а. Н.С.Балтабаева. 
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21. Ш.Наралиева және З.Холманова дайындаған «Тіл білімі теориясы» атты оқу құралы. 198 

бет. Пікір бергендер: ОҚМПУ, PhD доктор А.Мыңбаева., ОҚМПУ, ф.ғ.к., доцент 

Р.Б.Кажиакбарова., Ә.Науаи атындағы Ташкент мемлекеттік өзбек тілі мен әдебиеиті 

университеті, ф.ғ.д., профессор Б.Менглиев. 

22. Ғ.М.Мәдібекова дайындаған «Колоидно-химические основы микрокапсулирования 

различных активных агентов» атты монография. 144 бет. Пікір бергендер: М.Әуезов атындағы 

ОҚУ, х.ғ.д., профессор К.С.Надиров., М.Әуезов атындағы ОҚУ, х.ғ.к., доцент Б.Ж.Муталиева., 

ОҚМПУ, х.ғ.к., доцент Е.Ж.Махашов. 

23. Г.Пошаева және Е.Байбеков дайындаған «Жалпы биология» (Биологияға кіріспе) атты оқу 

құралы. 328 бет. Пікір бергендер: М.Әуезов атындағы ОҚУ, б.ғ.к., доцент К.Ш.Моминова., 

Silkway Халықаралық университеті, доцент Ә.Е.Сихымбаев., ОҚМПУ, а/ш.ғ.к., аға оқытушы 

Г.М.Сартбаева. 

24. У.А.Агулыкова дайындаған «Алғашқы қауым тарихы» атты оқу құралы. 80 бет. Пікір 

бергендер: М.Әуезов атындағы ОҚУ, аға оқытушы, т.ғ.к. Ж.Е.Молдахметова., ОҚМПУ, ф.ғ.к., 

доцент Г.М.Сыздыкова., ОҚМПУ, аға оқытушы, т.ғ.к. Б.С.Айтай. 

25. Н.А.Сандыбаева,  М.И.Кадеева дайындаған «Фонетика современного руского языка» атты 

электронды оқу құралы. Пікір бергендер: М.Әуезов атындағы ОҚУ, ф.ғ.к., доцент 

Г.А.Ахметжанова; ОҚМПУ ф.ғ.д., профессор Нарожная В.Д.; «SILK WAY» халықаралық 

университеті ф.ғ.к., доцентЛ.К. Яковенко. 

26. Исабек Б.Қ., Айтай Б.С. дайындаған «Тарихи өлкетану»  атты оқу құралы. 264 бет. Пікір 

бергендер: ОҚМПУ «Қазақстан тарихы және қоғамдық пәндер» кафедрасының меңгнрушісі, 

ф.ғ.к., доцент Г.М.Сыздықова, М.Әуезов атындағы ОҚУ, профессор, т.ғ.д. С.Әлібек. 

27. Байырбекова Л. М., Одаманова Г. П., Буркитбаева Н.С. «Информатиканы 

қашықтықтан оқыту технологиялары» пәнінен оқу-әдістемелік құрал. Пікір бергендер: 

М.Әуезов атындағы ОҚУ, п.ғ.к. Жайдақбаева Л.  ОҚМПУ т.ғ.к. Сулейменова Л.А   және п.ғ.к., 

доцент А.Б. Ибашова  

28. А.К. Дилдабекова «English for Mathematicians» (90 бет) оқу құрал. Пікір берушілер: Л.Қ. 

Қарабаева, Шымкент университеті, филология кафебрасының аға оқытушысы, п.ғ.к., Дүйсенова 

М.М., ОҚМПУ, ағылшын туюілі кафедрасының менгеруші м.а., PhD, Абрамова Г.И., ОҚМПУ, 

ағылшын тілі кафедрасының доценті, ф.ғ.к.ситет профессор-оқытушыларының баспадан 

шығаруға ұсынылған оқу құралдары және оқу-әдістемелік құралдары баспаға ұсынылсын. 

29. К.К. Киясова дайындаған «English for Special education specialty» атты оқу құралы. 19 бет. 

Пікір бергендер: ОҚМПУ, PhD, аға оқытушы М.М.Дуйсенова, ОҚМПУ, аға оқытушы, ф.ғ.к. 

К.Қ.Қалдаяқов, Орда университеті, ф.ғ.к., аға оқытушы, Ф.И.Артыкбаева. 
30. М.Е.Сыдыковтың «Педагогиканы оқыту әдістемесі» атты оқу құралы. Пікір бергендер: 

Мирас университеті, «Психология» кафедрасының аға оқытушысы, п.ғ.к. С.Жанболатов, 

ОҚМПУ, «Психология» кафедрасының аға оқытушысы, п.ғ.к. Қ.Е.Қойшиев, ОҚМПУ, 

«Психология» кафедрасының аға оқытушысы, п.ғ.к. К.Ш.Оразымбетова. 

31. Б.Ш.Мырзахметованың «Язык программирования С#»  атты оқу-әдістемелік құралы. 

Пікір бергендер: М.О. Әуезов атындағы ОҚМУ «Есептеу техникасы және бағдарламамен 

қамтамасыз ету» кафедрасының меңгерушісі, доцент, ф.-м.ғ.к. С.Т. Ахметова, ОҚМПУ 

«Информатика» кафедрасының меңгерушісі, т.ғ.к. Л.А.Сулейменова, ОҚМПУ, «Информатика» 

кафедрасының аға оқытушысы, п.ғ.к. Э.Т.Әділбекова. 

32. А.Д.Алдияров және Б.Р.Беисенова дайындаған «Логопсихология» атты оқу-әдістемелік 

құрал. Пікір бергендер: ОҚМПУ, «Психология» кафедрасының аға оқытушысы, п.ғ.к. 

Қ.Е.Қойшиев, ОҚМПУ, «Психология» кафедрасының аға оқытушы, п.ғ.к. Б.Ж.Абуова,    

М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті, психология ғылымының докторы Г.Ж. 

Лекерова. 

33. Н.Ф.. Сарсенбиеваның «Есептеуіш жүйелер, желілер және телекоммуникация» пәнінен 

оқу-әдістемелік құрал. Пікір бергендер: Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық 

университетінің «Информатика» кафедрасының меңгерушісі т.ғ.к. Л.А. Сулейменова, т.ғ.к., 
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доцент Б.С. Қалдарова мен М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университетінің 

«Информатика» кафедрасының меңгерушісі п.ғ.к. Л.Қ. Жайдақбаева. 

34. А.З. Әліпбек «Жеткіншектер педагогикасының негіздері» атты монография. 170 бет. 10,6 

шартты баспа табақтан тұратын ұсынылып отырған монографиясында жеткіншек-

оқушылардың жас және дара ерекшеліктеріне сай тәрбиелеудің ерекшеліктері, ғылыми-

теориялық талдаулар жан-жақты қамтылған. Бұл ғылыми еңбек білім алушыларға, жас 

оқытушыларға және көпшілікке арналған. Пікір бергендер: Мирас университетінің профессоры, 

п.ғ.д. Қ.Т. Атемова және осы университеттің аға оқытушысы, п.ғ.к. С.Е. Жанболатовтың, 

ОҚМПУ, «Психология» кафедрасының аға оқытушысы, п.ғ.к. Қ.Е. Қойшиев.  

35. А.З. Әліпбек  «Денсаулық педагогикасы» атты оқу құрал. 175 бет. 10,6 шартты баспа 

табақтан тұратын ұсынылып отырған оқу құралында денсаулық педагогикасының негізгі 

мәселелері, денсаулық сақтау технологиялары, оқушылардың денсаулығын сақтауға 

тәрбиелеудің ерекшеліктері жайында теориялық материалдар жан-жақты қамтылған. Пікір 

бергендер: Мирас университетінің профессоры, п.ғ.д. Қ.Т. Атемова және осы университеттің 

аға оқытушысы, п.ғ.к. С.Е. Жанболатовтың, ОҚМПУ, «Психология» кафедрасының аға 

оқытушысы, п.ғ.к. Қ.Е. Қойшиев. 

36. Байсеитова Н.М., Ж.Әль-Фарабиқызы «Өсімдіктер систематикасы» – Оқу әдістемелік 

құралы. 132 бет. Пікір бергендер: Алшынбаев О.  – а/ш.ғ.к., доцент  М.Әуезов атындағы ОҚУ;                                

Жаппарбергенова Э.Б. - б.ғ.к., доцент  және Мамыкова Р.У.- б.ғ.к., аға оқытушы ОҚМПУ. 

      

 

ШЕШІМ:  
1. З. Әліпбектің «Жеткіншектер педагогикасының негіздері» атты монографиясы және 

«Денсаулық педагогикасы» атты оқу құралы университеттің ғылыми кеңесіне ұсынылсын.  

2. Ғ.М.Мәдібекова дайындаған «Колоидно-химические основы микрокапсулирования 

различных активных агентов» атты монографиясы университеттің ғылыми кеңесіне 

ұсынылсын. 

3.Университет профессор-оқытушыларының баспадан шығаруға ұсынылған оқу құралдары 

және оқу-әдістемелік құралдары баспаға ұсынылсын. 

 

 

 

Шешімдер мәжіліс хаттамасынан көшіріп алынды. Көшірме дұрыс. 

 

 

                      

Хатшы                                        Айтбаева А.Е. 

 


