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Отчет о работе МС Педагогического института  имени У. Султангазина 

 

Ө.Сұлтанғазин атындағы педагогикалық институттың ӘК жұмысы туралы есебі  

     Оқу үдерісінің сапасын қамтамасыз ету үшін оқу – әдістемелік құралдарды дайындау 

және баспаға ұсынудың  маңызы зор. 2020-2021 оқу жылындағы оқу-әдістемелік 

құралдардар студенттер мен практик педагогтарға өздерінің теориялық және практикалық 

білімдерін кеңейтуге көмектесуге арналған тапсырмалар-жаттығулармен толықтырылуда. 

Оқу-әдістемелік жоспар бойынша профессорлық оқытушылар құрамының келесі оқу 

құралдары комиссия шешімімен баспаға ұсынылды: 

Ө.Сұлтанғазин атындағы педагогикалық институттың әдістемелік комиссия кеңесі 

хаттамасынан көшірме 15.01.2021 ж.хаттама №1 

Выписка из протокола заседания методической комиссии педагогического института 

имени У. Султангазина 15.01.2021 г. протокол №1 

№ Ф.И.О. Вид работы Кафедра 

1 Смаглий Т.А. старший 

переподаватель 

Учебное пособие «ResourcePackfor 

1styearstudents» 

педагогика и 

психологии 

2 Медетова Э.Б. старший 

преподаватель, 

Монгилева Н.В.доцент,  

Тричик М.В. доцент 

учебно-методическое пособие 

«Классическая филология» 

иностранной 

филологии 

Ө.Сұлтанғазин атындағы педагогикалық институттың әдістемелік комиссия кеңесі 

хаттамасынан көшірме 12.03.2021 ж.хаттама №3 

Выписка из протокола заседания методической комиссии педагогического института 

имени У. Султангазина 12.03.2021 г. протокол №3 

№ Ф.И.О. Вид работы Кафедра 

1 А. Күзембайұлы 

профессор, т.ғ.д.  

«Деректану пәнінің оқу-әдістемелік 

материалдары» оқу-әдістемелік 

құрал 

Қазақстан тарихы 

2 ИбраевЕ.Е. 

қауымдастырылған 

профессор  

«Еуропа және Американың қазіргі 

заманғы тарихы» оқу-әдістемелік 

құрал 

 

Қазақстан тарихы 

3 Бегежанова Р.К. 

педагогика магистрі  

 

«Ерекше оқытуды қажет ететін 

тұлғалаға білім берудегі 

ақпараттық-коммуникативті 

технологиялары»оқу-әдістемелік 

құрал 

Арнайы білім беру  

кафедрасы 

4 ДосоваА.Т. 

қауымдастырылған 

профессор, ф.ғ.к.  

«Академиялық хат» оқу құрал Тіл және әдебиет 

теориясы 

кафедрасы 



 

5 Кифик 

Н.Ю.ассоциированный 

профессор, к.п.н.., 

Ковш Н.А. старший 

преподаватель 

 

учебно-методическое пособие 

«Профессиональные ориентиры 

учителя» 

кафедратеории и 

практики 

физической 

культуры и спорта 

 

Ө.Сұлтанғазин атындағы педагогикалық институттың әдістемелік комиссия кеңесі 

хаттамасынан көшірме 23.04.2021 ж.хаттама №4 

Выписка из протокола заседания методической комиссии педагогического института 

имени У. Султангазина 23.04.2021 г. протокол №4 

№ Ф.И.О. Вид работы Кафедра 

1 Жилова Ю.П.старший 

преподаватель, 

магистром педагогики и 

психологии, Казакова 

О.В. старший 

преподаватель,магистр 

психологии 

 

«Методические рекомендации по 

развитию творческого потенциала 

детей с задержкой психического 

развития» 

Кафедра 

специального 

образования 

2 Лемехова В.К.магистр 

педагогических наук  

 

методические рекомендации 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение младших 

школьников с ЗПР в условиях 

инклюзивного образования» 

кафедраспециального 

образования 

3 Ибраева Р.Ж., п.ғ.к., 

қауымдастырылған 

профессор, Жабарин Н.А. 

Б.Момышұлы ММ №5 

орта мектебінің дене 

шынықтыру мұғалімі, 

Балтабай Д.Ө. 5В010800-

Дене шынықтыру және 

спорт мамандығының 4 

курс студенті.  

«Футбол терминдерінің үш тілдегі 

сөздігі» оқу-анықтамалық құрал 

Дене шынықтыру 

және спорт теориясы 

мен практикасы 

кафедрасы 

4 

 

Есмаганбетова Ш.К. аға 

оқытушы 

 

«Ежелгі музыка тарихы» оқу 

құрал 

Өнер кафедрасы 

 

 

Ө.Сұлтанғазин атындағы 

 педагогикалық институтының 

 ӘК төрайымы                                                                                      Айдналиева Н.А. 
 

 

 

 


