






ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА СПЕЦИАЛЬНОСТИ  

5В010200 – ПЕДАГОГИКА И МЕТОДИКА НАЧАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

Уровень: бакалавриат 

Цели образованияпо специальности: 
- формирование фундаментальных знаний, умений и компетенций, 

необходимых в профессиональной деятельности;  

– - формирование  готовности выпускников  к реализации  обновленной 

образовательной  программы, компетенций в организации конструктивной модели 

образования в начальной школе; 

– - формирование конкурентоспособных выпускников на рынке труда; 

Перечень квалификаций и должностей  
Выпускнику данной образовательной программы присваивается степень 

«Бакалавр образования». Бакалавр образования по специальности 5В010200 – 

Педагогика и методика начального обучения может занимать должность: 

- учитель в начальной школе; 

- преподаватель педагогического колледжа; 

- ведущий специалист управления образованием;  

- специалист по начальному образованию в институтах повышения 

квалификации педагогических кадров. 

Квалификационная характеристика выпускника образовательной 

программы  

Сфера профессиональной деятельности  

Сферой профессиональной деятельности бакалавра 5В010200 – Педагогика и 

методика начального обучения являются учреждения образования (начальная 

ступень общеобразовательной школы, педагогические колледжи, институты 

повышения квалификации и переподготовки работников образования, управление 

образованием). 

Объекты профессиональной деятельности  

Объектом профессиональной деятельности бакалавра образования по 

специальности 5В010200 – Педагогика и методика начального обучения являются 

педагогический процесс в организациях начального среднего образования всех 

типов и видов, а также методическая работа в них.  

Виды профессиональной деятельности  

Бакалавр образования по специальности 5В010200 – Педагогика и методика 

начального обучения может выполнять следующие виды профессиональной 

деятельности:  

- диагностическую – изучение личности школьника, результатов обучения, 

воспитания и развития;  

- организационно-технологическую (организация процесса обучения и 

воспитания на основе педагогических технологий);  

- управленческо-педагогическую (взаимодействие «субъект-субъект», 

менеджмент в образовании);  

- проектную (моделирование образования в начальной школе);  

- научно-исследовательскую (творческий поиск в решении проблем 

образования, изучение педагогического опыта, рефлексия). 

Содержание профессиональной деятельности: 

- формирование готовности к профессиональной деятельности в организациях 

начального среднего образования;  



- качественная организация и управление педагогическим процессом в 

организациях начального среднего образования;  

- создание предметной, развивающей среды для самостоятельной 

познавательной творческой деятельности детей начального школьного возраста;  

- применение различных инновационных педагогических технологий в 

воспитательно-образовательном процессе организаций начального среднего 

образования.  

Траектория «Учитель английского языка в начальной школе»: 

Знать: методику преподавания предмета и воспитательной работы; программы 

и учебники; средства обучения и их дидактические возможности. 

Уметь: в профессионально-педагогической деятельности: в работе с 

разновозрастными группами обучаемых, применять адекватные технологии 

обучения и осуществлять рефлексию в целях самосовершенствования.  

Иметь навыки корректно использовать языковой материал во всех видах 

коммуникативно-речевой деятельности;  

Траектория «Учитель малокомплектной школы» 

Знать содержание своего предмета и смежных дисциплин, требования к 

методам обучения в малокомплектной школе. 

Уметь организовать урок, общаться и взаимодействовать с детьми разного 

возраста 

Иметь навыки построения интегрированного урока 

1.2  Ключевые компетенции 

«Бакалавр образования» по специальности 5В010100 «Дошкольное обучение 

и воспитание» владеет следующими ключевыми компетенциями: 
– в области родного, иностранного языков: обеспечение условий для овладения 

грамотной и развитой речью, владение родным и иностранными языками, знаниями в 

области технологии общения, стратегиями коммуникации, умениями и навыками 

конструктивного диалога, общения в поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе; 

– в области фундаментальной математической, естественнонаучной и 

технической подготовки: обладать базовыми знаниями по фундаментальным 

математическим, естественнонаучным и техническим дисциплинам, способствующих 

формированию высокообразованной личности с широким кругозором и культурой 

мышления; 

– в области компьютерных технологий: умение применять информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ) в профессиональной деятельности, владеть Web, 

сетевыми и мультимедийными технологиями для планирования и организации проектной 

деятельности будущих учителей информатики, для организации онлайн форумов и 

семинаров, виртуальной среды обучения;  использовать ИКТ,  интерактивные доски и 

мультимедийные проекторы для технической поддержки активных видов обучения; 

владеть навыками обработки информации различных видов, в том числе: получать, 

извлекать и систематизировать цифровую, текстовую, графическую и  визуальную, 

гипермедийную информацию и базы данных; применять мультимедийные ресурсы и 

СМИ; владеть приемами поиска информации в Интернете и базах данных: находить, 

отбирать и обрабатывать данные с цифровых и Интернет-источников; умение 

использовать модели и выполнять моделирование объектов, владеть методами создания 

мультимедийных презентаций; владеть навыками программирования с использованием 

современных инструментальных средств, формирование у обучающихся понимания роли 

информационных процессов в обществе, технических возможностей и перспектив 

использования информационных технологий в различных сферах человеческой 



деятельности; развитие алгоритмического и операционного мышления, логических, 

интеллектуальных и творческих способностей учащихся средствами информационно-

коммуникационных технологий. 

– в области учебной деятельности: создание условий для развития творческого 

потенциала, инициативы и новаторства, получения знаний по основополагающим 

дисциплинам формирующейся науки об обучении и воспитании, приобретения 

практических навыков, необходимых учителю начальных классов, эффективного 

закрепления теоретических знаний в период прохождения учебных и производственных 

практик, осознанного выбора дисциплин специализаций, а также для продолжения 

студентами обучения на последующей ступени высшего образования,  формирование 

конкурентоспособности выпускников на рынке рабочей силы в сфере образования, что 

обеспечит возможность максимально быстрого трудоустройства по специальности; 

выбора студентами индивидуальных программ в области образования и 

профессиональной компетентности с учетом личностных предпочтений, специфики вуза; 

создание условий для развития компетенций, способствующих реализации 

педагогической деятельности  на высоком  уровне и проектирования  дальнейшего 

профессионального роста; навыков  совместной (коллективной, групповой) деятельности, 

мотивации и развития субъектности и креативности в образовательной деятельности. 

Руководство нормативными и концептуальными документами в области обновления 

содержания среднего образования, новыми научными подходами и принципами 

организации учебно-воспитательной деятельности образовательных учреждений. 

– в области социально-культурной деятельности: иметь представление об 

этических, духовных и культурных ценностях, об основных закономерностях и формах 

регуляции социального поведения, о социологических подходах к личности, знать 

традиции и культуру народов Казахстана, знать тенденции развития общества, уметь 

адекватно ориентироваться в различных социальных ситуациях, креативно мыслить, быть 

толерантным к традициям, культуре других народов мира, иметь активную жизненную 

позицию; 

– в области экономической и предпринимательской подготовки: применять основы 

экономических знаний, быть компетентным и иметь представления в области экономики, 

менеджмента, маркетинга, финансах, знать и понимать цели и методы государственного 

регулирования экономики. 
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Содержание образовательной программы 5 В010200 Педагогика и методика начального обучения 
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1.Жалпы пәндердің міндетті модульдері 

1.Общеобразовательные обязательные модули (ОбОМ) 

1.General education compulsory modules 

Коммуникат

ивті 1 

Коммуникат

ивный 1 

Communicat

ive 1 

білуі тиіс:  филологияның негізгі бөлімдерінің 

мазмұнын. 

істей алуы керек: ауызша және жазбаша түрде 

әртүрлі тақырыптық, типтік мазмұндағы 

мәтіндерді түсіну, аудару және құру. 

дағдылары: тыңдалым және айтылым; әртүрлі 

лексикалық тақырыптарда практикалық іс-әрекет 

ету,  оқу және жазу 

знать:  содержание основных разделов 

филологии; 

уметь: понимать, переводить, создавать тексты 
разнообразной типовой, стилевой и тематической 

принадлежности в устной и письменной формах,  

иметь навыки:  аудирования и говорения;  

чтения и письма, практической деятельности на 

разные лексические темы. 

to have an idea: about the system of language and 

ways of its use in intercultural and communicative 

activity. 

know: the content of the main sections of philology; 

be able to: understand, translate, create texts of 
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Шетел тілі 

Иностранный язык 
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6   емтихан 

экз 
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KK1, 

KK2 

 1,2 K(R)Y
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Қазақ (орыс) тілі 

Казахский 

(русский) язык 

Kazakh (Russian) 

Language  

ЖБП 

ООД  

GES 

А МК 

ОК  

MC 

 6  емтихан 

экз 

exam 



various types, styles and thematic accessories in oral 

and written forms, 

have skills: listening and speaking; reading and 

writing, practical activities on different lexical topics. 

Саяси-

әлеуметтік 

Социально-

политическ

ий 

The socio-

political 

білуі тиіс:  нарықтық экономика жағдайында 

қоғамдаболып жатқан әлеуметтік, экономикалық, 

саяси үрдістерді бағалау әдіснамасы. 

істей алуы керек: өз кәсіби іс-әрекетінің 

тұлғалық аймағында әлеуметтік-гуманитарлы 

ғылымдар әдістерін қолдану, динамикадағы 

әлеуметтік-экономикалық және қоғамдық-саяси 

құбылыстарды талдау, мемлекеттің дамуы мен 

қалыптасуы кезеңінде және қоғамдағы тұлғаның 

дамуы заңдылықтарына қатысты мәселелер 

бойынша өз көзқарасын білдіру және дәлелдеу. 
дағдылары: бақылау, қарым-қатынас жасау, 

тілдік емес құралдар мен сөйлеу техника 

элементтерін қолдану.  

Оқыту дағдылары мен оқуға деген қабілеті: 

қоғамдағы әлеуметтік,  экономикалық және саяси 

үрдістерді бағалау мен болжау; қоғамдық 

құбылыстардың өзара байланысын анықтау 

дағыдары. 

знать: методологию оценки политических, 

экономических, социальных  процессов, 

происходящих в обществе в условиях рыночной 
экономики; 

уметь: использовать методы социально-

гуманитарных наук в личных сферах своей 

профессиональной деятельности; анализировать 

общественно-политические, социально-

экономические явления в динамик; выражать и 

обосновывать свою позицию по вопросам, 

касающимся закономерности развития 

человеческого общества, этапах формирования и 

развития государства; 

иметь навыки: пользования элементами техники 

речи, неречевых средств, общения, наблюдения. 
навыки обучения или способности к учебе: 

навыки изучения взаимосвязей общественных  

явлений,  прогнозирования, оценки политических, 

экономических, социальных  процессов, 

происходящих в обществе. 

know: the methodology for assessing the political, 

7 12 1 
OP -

1103 

Құқық негіздері  

Основы права  

Bases of law 

OOД 

GES 

A КВ 

SC 

2 емтихан 

экз 

exam 

KK7, 

KK9 

 

 1 

SIK -

1104 

Қазақстанның 

қазіргі заман 

тарихы  

Современная 

история 

Казахстана  

The modern history 

of Kazakhstan 

OOД 

GES 

A ОК 

MC 

3 емтихан 

экз 

exam 

2 OEP -

1105 

Экономика және 

кәсіпкерліктің 

негіздері  
Основы экономики 

и 

предпринимательс

тва  

The basics of 

Economics and 

entrepreneurship 

OOД 

GES 

A ОК 

MC 

2 емтихан 

экз 

exam 



economic, social processes occurring in a society in a 

market economy; 

be able to: use the methods of social and human 

sciences in the personal spheres of their professional 

activities; to analyze socio-political, socio-economic 

phenomena in dynamics; express and substantiate 

their position on issues relating to the pattern of 

development of human society, the stages of the 

formation and development of the state; 
have skills: using elements of speech techniques, 

non-verbal means, communication, observation. 

skills of training or ability to study: skills of studying 

the interrelationships of social phenomena, 

forecasting, evaluation of political, economic, social 

processes occurring in society. 

Психо-

физиология

лық 

Психо-

физиологич

еский 
The psycho-

physiological 

білуі тиіс:  әлеуметтік-саяси мектептер, бағыттар 

мен ғылымдары қызметінің заңдылықтары мен 

теориялық, қолданбалы негіздері, әлеуметтану 

мен саясаттану аймағындағы заманауи зерттеу 

нәтижелері 

істей алуы керек: қоғамдағы құбылыстар мен 
үрдістерді өз бетінше салдау, өз ойын ауызша 

және жазбаша түрінде тұжырымдау, меңгерілген 

білімін нақты жағдайларда қолдану, кәсіби 

міндеттерді орындауда жаңа инновациялық 

әлеуметтік бағыттарды қолдану 

дағдылары: замануи қоғамдағы жоспарлау, 

талдау және жобалау мәселесіне тұтастық бағыт, 

толеранттылық пен сыйламдылыққа негізделген 

тұлғаралық және мәдени аралық коммуникация, 

әлеуметтікзерттеулерді жүргізу, ақпараттарды сын 

тұрғысынан қабылдауға қабілеттілігі 

знать:  теоретические и прикладные основы и 
закономерности функционирования социально-

политических наук, школы и научные 

направления и результаты современных 

исследований в области социологии и 

политологии, политическую систему и ее 

институты; 

уметь: самостоятельно анализировать процессы 

и явления, происходящие в обществе, корректно 

и аргументировано формулировать свою мысль в 

устной и письменной форме, использовать 

усвоенные знания в конкретных ситуациях, 
динамично использовать альтернативные, новые 

и/или инновационные социологические подходы 

5 9 2 PS -

1106 

Саясаттану-

әлеуметтану 

Политология-

социология 

Political science-

sociology 

ЖБП 

ООД  

GES 

A КВ 

SC 

3 емтихан 

экз 

exam 

KK7, 

KK9 

 

 

2 FRSh -

1207 

Оқушылардың 

даму 
физиологиясы  

Физиология 

развития 

школьников  

Physiology of 

development of 

school students 

БД 

BS 

A МК 

ОК  
MC 

3 емтихан 

экз 
exam 



к решению профессиональных задач, 

основываясь на знаниях физиологии человека 

иметь навыки:  целостного подхода к анализу, 

проектированию и прогнозированию проблем 

современного общества; межличностной и 

межкультурной коммуникации, основанными на 

толерантности и уважении; методикой 

проведения социологических исследований; 

способностью к критическому восприятию 
информации («критическому мышлению»). 

to know: the theoretical and applied foundations and 

patterns of the functioning of socio-political sciences, 

schools and scientific trends and the results of 

modern research in the field of sociology and 

political science, the political system and its 

institutions; 

be able to: independently analyze the processes and 

phenomena occurring in society, correctly and 

reasonably formulate their ideas in oral and written 

form, use the acquired knowledge in specific 
situations, dynamically use alternative, new and / or 

innovative sociological approaches to solving 

professional problems, based on knowledge human 

physiology 

have skills: a holistic approach to analyzing, 

designing and forecasting the problems of modern 

society; interpersonal and intercultural 

communication, based on tolerance and respect; 

methods of carrying out sociological research; the 

ability to critically perceive information ("critical 

thinking"). 

Психология

лық-
педагогикал

ық 

Психолого-

педагогичес

кий 

Psychology - 

pedagogical 

білуі тиіс:  Қазақстан Республикасының білім 

беру жүйесінің жалпы заңдылықтары мен арнайы 
ерекшеліктері, білім беру мекемесіндегі оқыту, 

тәрбиелеу және дамытудың ғылыми-теориялық 

негіздері, бастауыш мектеп дамуының негізгі 

тенденциясы 

істей алуы керек:педагогикалық және ғылыми-

зерттеу іс-әрекетінде теориялық білімдерін 

қолдану, балаларды оқыту мен тәрбиелеу 

мәселесін шешуде педагогикалық білімдерін 

тереңдету 

дағдылары: бастауыш мектепте жаңартылған 

12 20 4 MO -

2201 

Білім берудегі 

менеджмент  
Менеджмент в 

образовании  

Management in 

education 

БД 

BS 

А МК 

ОК  
MC 

3 емтихан 

экз 
exam 

KK1, 

KK2,  
СК1 

3 Ped -

2202 

Педагогика  

Педагогика  

Pedagogics 

БД 

BS 

А МК 

ОК  

MC 

3 емтихан 

экз 

exam 

3 Psi -

2203 

Психология  

Психология  

Psychology 

БД 

BS 

А МК 

ОК  

MC 

3 емтихан 

экз 

exam 



білім беру мазмұны жағдайында сабақты 

ұйымдастыру мен өңдеу 

знать: специальные особенности и общие 

закономерности системы образования Республики 

Казахстан, методологические и научно- 

теоретические основы обучения, воспитания и 

развития в образовательных учреждениях; - 

основные тенденции развития начальной школы 
уметь: применять теоретические знания в 

педагогической и научно- исследовательской 

деятельности;  делать установку на постоянный 

поиск приложений педагогических знаний к 

решению проблем обучения и воспитания 

младших школьников;  

иметь навыки: разработки и проведения уроков в 

условиях обновленного содержания образования в 

начальной школе. 

know: special features and general patterns of the 

education system of the Republic 

Kazakhstan, methodological and scientific-theoretical 
bases of education, upbringing and development in 

educational institutions; - the main trends in the 

development of primary school 

be able to: apply theoretical knowledge in 

pedagogical and research activities; make the 

installation of a permanent search for applications of 

pedagogical knowledge to solve problems of 

education and upbringing of younger schoolchildren; 

have skills: developing and conducting lessons in the 

context of the updated content of education in primary 

school. 

4 TMVR

NSh -

2204 

Бастауыш 

мектептегі тәрбие 

жұмысының 

теориясы мен 

әдістемесі  

Теория и методика 

воспитательной 

работы в 
начальной школе  

Theory and methods 

of educational work 

in primary schools 

БД 

BS 

А МК 

ОК  

MC 

3 емтихан 

экз 

exam 

4 TKO -

2205 

Критериальдық 

бағалау 

технологиясы  

Технологии 

критериального 

оценивания  

Criteria-based 

assessment 
technology 

БД 

BS 

А МК 

ОК  

MC 

2 емтихан 

экз 

exam 

Информати
ка, бизнес 

және құқык 

Информати

ка, бизнеса 

и права 

Informatics, 

business and 

right 

білуі тиіс:  қоғам мен табиғат дамуының 
заңдылықтары, информатика негізгі, операциялық 

жүйе, мәтіндік процессор, электронды кесте және 

мәліметтер қоры мен оларды қолдану әдістемесі  

істей алуы керек: болашақ мамандар мен 

азаматтардың мәдениетін қалыптастырунегізі 

ретінде өмірдің мәнісі мен еркіндігі, танымы, 

тұрмыстық мәселелерінің философиясы, 

компьютерлік жүйе мен ақпараттық технологияға 

бағдарлану, іртүрлі операциялық жүйеде жұмыс 

жасау 

дағдылары: әлеуметтік бағдарлама мысалында 
заманауи компьютерлік технологияны тәжірибеде 

6 10 4 IKT -

2106 

 Ақпаратты
қ-

коммуникациялық 

технологиялар 

(ағылшын тілде)  

Информационно-

коммуникационны

е технологии (на 

англ. языке)  

Information and 

communication 

technologies (in 
English language) 

ЖБП 
ООД  

GES 

А МК 
ОК  

MC 

3 емтихан 
экз 

exam 

 



игеру 

знать:  закономерности развития природы, 

общества, человека и человеческого мышления и 

базовые понятия основ информатики, 

функциональные возможности операционных 

систем, операционных оболочек, текстовых 

процессоров, электронных таблиц, баз данных и 

общую методологию их использования. 
уметь: ориентироваться в наиболее общих 

философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как основе 

формирования культуры гражданина и будущего 

специалиста и ориентироваться в компьютерных 

системах и информационных технологиях, 

работать в различных операционных системах; 

иметь навыки:  практического усвоения 

современных компьютерных технологий на 

примере социальных программ. 

to know: the laws of the development of nature, 

society, man and human thinking and the basic 
concepts of the basics of computer science, the 

functional capabilities of operating systems, operating 

shells, word processors, spreadsheets, databases and a 

common methodology for their use. 

be able to: navigate in the most common 

philosophical problems of being, cognition, values, 

freedom and the meaning of life as the basis for the 

formation of a citizen's culture and future specialist 

and orientate themselves in computer systems and 

information technologies, work in different operating 

systems; 
to have skills: practical mastering of modern 

computer technologies on the example of social 

programs 

4 Fil -

2107 

Философия  

Философия  

Philosophy 

ЖБП 

ООД  

GES 

А МК 

ОК  

MC 

3 емтихан 

экз 

exam 

2.Мамандық бойынша міндетті модулдері 

2.Обязательные модули по специальности (ОМС) 

2.Compulsory modules in the specialty 

Бастауыш 

мектепте 

теория және 

әдістеме 

жұмысы  

Теория и 

методика 
работы в 

начальной 

білуі тиіс:  қазақ/орыс тілі, математика, дүниетану 

бойынша жұмыс жасау түрлері, әдіс-тәсілдері, 

білім, імкерлік және дағды мазмұнын ғылыми 

таңдау принципі 

істей алуы керек: бастауыш мектепте заманауи 

белсенді оқыту стратегиясын, әдіс-тәсілін таңдау 

дағдылары: коллаборативті ортаны ұйымдастыру 
бойынша ақпараттарды өз бетінше іздеу 

знать:  принципы научного отбора содержания 

  2 OE -

1201 

Жаратылыстану 

негіздері  

Основы 

естествознания  

The Basics of 

Natural Science 

БП 

БД 

BS 

А ТК 

КВ 

SC 

3 емтихан 

экз 

exam 

KK1, 

KK2,  

СК1 

1 PE -

1202 

Жаратылыстану 

бойынша 
практикум  

БП 

БД 
BS 

В ТК 

КВ 
SC 

3 емтихан 

экз 
exam 



школе  

A theory and 

methodology 

of work are 

at initial 

school 

знаний, умений, навыков, методы, приёмы, 

формы работы с учащимися по математике, 

познанию мира, казахскому/русскому языку 

уметь: подбирать целесообразные методы и 

приёмы,  современные стратегии активного 

обучения на уроках в начальной школе 

иметь навыки:  самостоятельного поиска 

информации по организации коллаборативной 
среды. 

know: the principles of scientific selection of the 

content of knowledge, skills, methods, techniques, 

forms of work with students in mathematics, 

knowledge of the world, Kazakh / Russian language 

be able to: select appropriate methods and 

techniques, modern strategies for active learning in 

lessons in primary school 

have skills: independent search for information on the 

organization of the collaborative environment. 

Практикум по 

естествознанию  

Workshoponnaturals

ciences  

1 OSK(R

)Ya -

1303 

Қазіргі қазақ 

(орыс) тілі 

негіздері  

Основы 

современного 
казахского 

(русского) языка  

Foundations of 

modern Kazakh 

(Russian) language 

КП 

ПД 

PS 

А МК 

ОК  

MC 

2 емтихан 

экз 

exam 

2 OM -

1304 

 

Математика 

негіздері  

Основы 

математики  

Fundamentals of 

Mathematics 

КП 

ПД 

PS 

В ТК 

КВ 

SC 

3 емтихан 

экз 

exam 

1 PARvS

h -1305 

Баланың мектепке 

бейімделу мәселесі  
Проблемы 

адаптации ребенка 

в школе  

Problems of child 

adaptation in school 

КП 

ПД 
PS 

В ТК 

КВ 
SC 

3 емтихан 

экз 
exam 

Әдістемелік 

2  

Методическ

ий 2 

Methodical 2 

білуі тиіс:  педагогикалық шеберлік мазмұны мен 

мәні, кәсіби-педагогикалық іс-әрекет мәні, 

құрылымы, ғылыми-педагогикалық зерттеу 

әдістемесі мен әдіснамалық негізі 

істей алуы керек: педагогтің кәсіби мәнді 

қасиеттерін қалыптастыру, балаларға деген 

сүйіспеншілігі, бақылампаздық, шығармашылық; 

педагогикалық іскерліктің қалыптасу деңгейін 
айқындау: құрылымдық, ұйымдастырушылық, 

дидактикалық, қолданбалы; педагогикалық 

іскерлікті жүзеге асыру; практикалық міндеттерді 

шешуде зерттеушілік әдістемелерін қолдану 

дағдылары:  өз беттілік жұмысты ұйымдастыру, 

еңбектің оқу мәдениеті; өзіндік реттеу техникасын 

қолдана отырып психофизиологиялық жағдайын 

басқару; әртүрлі ақпараттық көздердерімен жұмыс 

жасау  

знать:  сущность и содержание педагогического 

мастерства; сущность профессионально-

6 100 4 PMNS

h -2201 

Бастауыш 

мектепте 

педагогикалық 

шеберлік  

Педагогическое 

мастерство в 

начальной школе  

Pedagogical skills in 
elementary school 

БП 

БД 

BS 

А ТК 

КВ 

SC 

3 емтихан 

экз 

exam 

KK1, 

KK2,  

СК1 

4 VvN -

2202 

Ғылымға кіріспе  

Введение в науку  

Introduction to 

science 

БП 

БД 

BS 

А ТК 

КВ 

SC 

3 емтихан 

экз 

exam 



педагогической деятельности, ее структуру и 

основы методологии и методики научно-

педагогического исследования;; 

уметь: формировать в себе профессионально-

значимые качества педагога: любовь к детям, 

наблюдательность, общительность, творчество; 

определять уровень сформированности 

педагогических умений: конструктивных, 

организаторских, гностических, дидактических, 
прикладных; совершенствовать педагогические 

умения; совершенствовать собственную речь и 

применять исследовательские методики для 

решения практических задач; 

иметь навыки:  организации самостоятельной 

работы; культуры учебного труда; управления 

своим психофизическим состоянием, применяя 

техники саморегуляции; навыки работы с 

различными информационными источниками. 

know: the essence and content of pedagogical skill; 

the essence of professional and pedagogical activity, 
its structure and the foundations of methodology and 

methodology of scientific and pedagogical research; 

to be able: to form in itself professionally significant 

qualities of the teacher: love to children, observance, 

sociability, creativity; determine the level of the 

formation of pedagogical skills: constructive, 

organizational, gnostic, didactic, applied; improve 

pedagogical skills; Improve their own speech and 

apply research methods to solve practical problems; 

have the skills: organization of independent work; 

culture of educational work; management of their 
psychophysical state, using techniques of self-

regulation; skills of working with various information 

sources. 

Педагогикал

ық 2 

Педагогичес

кий 2 

Pedagogica 2 

білуі тиіс:  филология бөлімдерінің негізгі 

мазмұны; жас ерекшелік және тұлғалық даму 

ерекшеліктері мен заңдылықтары; инклюзивті 

білім берудің қазіргі технологиялары. 

істей алуы керек: ғылыми ақпараттарды 

алмастыру үшін қазақжәне ағылшын тілінде 

мамандық бойынша әдебиеттерді таңдап оқу, 

инклюзивті ортаны жобалау жәнне диадактикалық 

материалдармен толықтыру, өз білімдерін 

бастауыш мектепте қолдану. 
дағдылары: монологты және диалогтысөйлеуді 

әр түрлі тілде құру, білім беру мекемелерінде 

9 15 5 DL -

3201 

Балалар әдебиеті  

Детская 

литература  

Children's literature 

БП 

БД 

BS 

А ТК 

КВ 

SC 

3 емтихан 

экз 

exam 

КК3,  

СК1 

5 IO -

3202 

Инклюзивтті білім 

беру  

Инклюзивное 

образование  

Inclusive education 

БД 

BS 

А МК 

ОК  

MC 

3 емтихан 

экз 

exam 

6 POIYa 

-3203 

Кәсіби-

бағытталған шет 

тілі  

БД 

BS 

А МК 

ОК  

MC 

4 емтихан 

экз 

exam 



тұтас педагогикалық үрдісте инклюзивті білім 

беру технологиясын қолдану.  

знать: содержание основных разделов филологии; 

закономерности и особенности возрастного и 

личностного развития детей с особыми 

образовательными потребностями; современные 

технологии инклюзивного образования, 

уметь: читать по собственному выбору 
литературу по специальности на казахском и 

английском языке для получения и передачи 

научной информации, проектировать 

инклюзивную среду и ее дидактическое 

наполнение, использовать свои знания в практике 

начальной школы 

иметь навыки: построения монологической и 

диалогической речи на разных языках, 

применения технологий инклюзивного 

образования в целостном педагогическом 

процессе образовательного учреждения, принятия 

управленческих решений. 
know: the content of the main sections of philology; 

regularities and features of the age and personal 

development of children with special educational 

needs; modern technologies of inclusive education, 

be able to: read by their own choice literature on the 

specialty in Kazakh and English to receive and 

transmit scientific information, design an inclusive 

environment and its didactic content, use their 

knowledge in primary school practice 

to have skills: to build monologic and dialogical 

speech in different languages, to apply technologies 
of inclusive education in the whole pedagogical 

process of an educational institution, and to make 

managerial decisions. 

Профессионально-

ориентированный 

иностранный язык  

Professionally-

oriented foreign 

language 

5 PK(R)

Ya -

3204 

Кәсіптік қазақ 

(орыс) тілі  

Профессиональны
й 

казахский(русский

) язык  

Professional Kazakh 

(Russian) Language 

БД 

BS 

А МК 

ОК  

MC 

3 емтихан 

экз 

exam 

Жаратылыс

тану 

Естественн

ый 

naturally 

білуі тиіс:  «Дүниетану» пәнін оқыту теориясын 

және бастауыш мектепте бейнелеу өнерін оқыту 

әдістемесінің заңдылықтары мен жүйесі 

істей алуы керек: мәдени ортаға бағытталуы; 

заманауи технологияды қолдана отырып өнер 

аймағында ақпараттарды өңдеу және іздеу; өзіндік 

тұжырымын білдіре алу. Балалардың табиғат және 

әлеуметтік құбылыстарды бақылауын 

ұйымдастыру, бақылау нәтижесін оқу үрдісінде 

қолдану. 
дағдылары: өнердің әртүрлі аймағында көркем-

шығармашылық іс-әрекеттерін ұйымдастыру, 

6 10 5 MPPM 

-3305 

«Дүниетану» пәнін 

оқыту әдістемесі  

Методика 

преподавания 

«Познания мира»  

Methods of teaching 

"knowledge of the 

world" 

КП 

ПД 

PS 

В ТК 

КВ 

SC 

3 емтихан 

экз 

exam 

СК1,  

СК2 

5 TTOI -

3306 

Бастауыш 

мектепте бейнелеу 

өнерін оқыту 
теориясы мен 

КП 

ПД 

PS 

В ТК 

КВ 

SC 

3 емтихан 

экз 

exam 



«Дүниетану» пәнінің оқу-тәрбиелік міндеттерін 

жүзеге асыруда оқыту құралдарын, әдіс-тәсілдерін 

тиімді қолдану  

знать:  передовую теорию обучения предмета 

«Познание мира» и специфику и закономерности 

методики преподавания изобразительного 

искусства в начальной школе. 

уметь:  ориентироваться в окружающем 
культурном пространстве; осуществлять 

самостоятельный поиск и обработку информации 

в области искусства, используя современные 

технологии; выражать собственные суждения. 

организовывать наблюдения детей за природными 

и социальными объектами и явлениями, при 

проведении опытной работы, использовать 

результаты наблюдений в учебном процессе; 

иметь навыки: организовывать собственную 

художественно-творческую деятельность в 

различных областях искусства и использовать 

эффективные методы и приемы, а также средства 
обучения для реализации учебно-воспитательных 

задач предмета «Познание мира» 

know: the advanced theory of teaching the subject 

"Cognition of the world" and the specifics and 

regularities of the methods of teaching fine arts in 

primary school. 

be able to: navigate the surrounding cultural space; 

To carry out independent search and processing of 

information in the field of art using modern 

technologies; express their own judgments. to 

organize observations of children for natural and 
social objects and phenomena, when conducting 

experimental work, use the results of observations in 

the educational process; 

have the skills: to organize their own artistic and 

creative activity in various areas of art and use 

effective methods and techniques, as well as 

educational tools for the implementation of teaching 

and educational tasks in the subject "Cognition of the 

world" 

технологиясы  

Теория и 

технология 

обучения 

изобразительному 

искусству в 

начальной школе  

Theory and 
technology of 

teaching fine arts at 

primary school 

Әдістемелік 

3  

Методическ
ий 3 

Methodical 3 

білуі тиіс:  бастауыш мектепте пәнді оқыту 

әдістемесінің жүесі мен заңдылықтары 

істей алуы керек: жаңартылған білім беру 
мазмұнының стратегиясын қолдана отырып сабақ 

жүргізу және ҚМЖ, КТЖ құру 

дағдылары: келешектегі жұмыс үшін 

13 22 6 MOG -

3207 

Сауат ашу 

әдістемесі  

Методика 
обучения грамоте  

Methods of teaching 

reading and writing 

БП 

БД 

BS 

В ТК 

КВ 

SC 

3 емтихан 

экз 

exam 

СК1,  

СК2 



мақсаттарды қою және жеткен жетістіктерге 

талдау жасау 

знать:  специфику и закономерности методики 

преподавания предметов в начальной школе. 

уметь: составлять КТП, КСП и проводить уроки с 

использованием стратегий обновленного 

содержания образования 

иметь навыки:  анализа достигнутых результатов 
и постановки целей для  дальнейшей работы. 

to know: the specifics and regularities of the methods 

of teaching subjects in elementary school. 

to be able to: compile the KTP, PCB and conduct 

lessons using strategies of updated content of 

education 

have the skills: analyzing the results achieved and 

setting goals for further work. 

6 MPK(

R) Ya -

3208 

Бастауыш 

мектепте қазақ 

(орыс) тілін оқыту 

әдістемесі  

Методика 

преподавания 

казахского 

(русского) языка 
начальной школы  

Methods of teaching 

Kazakh (Russian) 

language in 

elementary school 

КП 

ПД 

PS 

В ТК 

КВ 

SC 

4 емтихан 

экз 

exam 

5 MOM 

-3309 

Математиканы 

оқыту әдістемесі  

Методика 

обучения 

математике  

Methods of teaching 

mathematics 

КП 

ПД 

PS 

В ТК 

КВ 

SC 

3 емтихан 

экз 

exam 

6 MFK -

3310 

Дене мәдениетінің 
әдістемесі  

Методика 

физической 

культуры  

Methodofрhysicalсu

lture 

КП 
ПД 

PS 

В ТК 
КВ 

SC 

3 емтихан 
экз 

exam 

Тілдік 

Языковый 

tongue 

білуі тиіс: әдебиеттік білім беру құрылымы мен 

мазмұны, дамуы, негізгі орфоэпиялық нормалары; 

мәтінді талдаудағы әртүрлі әдіс-тәсілдер  

істей алуы керек: оқушылардың оқу-танымдық 

іс-әрекетін басқару әдіс-тәсілдері, құралдары мен 

түрлері 

дағдылары: сабақтың бірнеше түрлерін даярлау 
және жүргізу  

знать:  содержании и структуре современного 

литературного образования и перспективах 

развития, основные орфоэпические нормы; разные 

методы, виды и приемы действенного анализа 

текста; 

уметь: использовать разнообразные формы, 

методы, средства и приемы руководства учебно-

познавательной деятельностью учащихся  

иметь навыки: готовить и проводить различного 

типа уроки 

to know: the content and structure of modern literary 

12 20 7 VCH -

4201 

Мәнерлеп оқу  

Выразительное 

чтение  

Expressive reading 

БП 

БД 

BS 

В ТК 

КВ 

SC 

3 емтихан 

экз 

exam 

СК1,  

СК2 

7 MLR -

4202 

Әдебиетті дамыту 

әдістемесі  

Методика 

литературного 
развития  

Methods of literary 

development 

БП 

БД 

BS 

В ТК 

КВ 

SC 

3 емтихан 

экз 

exam 

 OIPK

RiIY -

4203 

Қазақ тілінде, орыс 

тілінде, шет 

тілдерінде 

пәндерді оқытуды 

ұйымдастыру  

Организация 

изучения 

предметов на 

БП 

БД 

BS 

В ТК 

КВ 

SC 

3 емтихан 

экз 

exam 



education and development prospects, the basic 

orthoepic norms; different methods, types and 

methods of effective text analysis; 

be able to: use a variety of forms, methods, tools and 

techniques to guide the teaching and cognitive activity 

of students 

have the skills to prepare and conduct various types 

of lessons 

казахском, русском 

и иностранном 

языках  

Organization of 

learning objects in 

Kazakh, Russian 

and foreign 

languages 

 RSRU 

-4204 

Бастауыш 
мектептерде 

оқушылардың 

байланыстырып 

сөйлеуін дамыту  

Развитие связной 

речи учащихся в 

начальной школе  

Development of 

coherent speech of 

pupils in ungraded 

elementary school 

БП 
БД 

BS 

В ТК 
КВ 

SC 

3 емтихан 
экз 

exam 

3.Белгілібірмамандықүшінтаңдаумодулі 

3.Модули по выбору для определенной специальности(МВОС) 

3.Optional modules for thespecialty 

Білім беру бағдарламасы:шағын кешенді мектеп мұғалімі 

Образовательная программа:учитель малокомплектной школы 

Education program:Teacher of a small school 

Ауызша 

сөйлеу мен 

жазуды 

қалыптастыр

у  

Формирован

ия устной и 

письменной 

речи 

білуі тиіс: стандартты арифметикалық 

тапсырмаларды шешуде іскерліктерін 

қалыптастыру әдістемесі, әртүрлі тақырыптық 

топта лексикамен таныстыру  

істей алуы керек: білім беру үрдісін жобалау, 

тыңдалым, айтылым және жазылым түрлерін 

қолдану 

дағдылары: оқушылардың оқу іс-әрекетін 

ұйымдастыру 
знать: методику формирования умений в 

области решения нестандартных арифметических 

задач, ознакомления с лексикой разных 

тематических групп; 

уметь: проектировать образовательный процесс 

и использовать разные виды говорения, 

слушания и письма; 

иметь навыки: организации учебной 

деятельности младших школьников. 

to know: a technique of formation of abilities in the 

field of the decision of non-standard arithmetic 

6 10 7 

RNZ -

4201 

Стандартты емес 

есептерді шешу 

Решение 

нестандартных задач 

Decision of non-

standard problems 

БП 

БД 

BS 

В ТК 

КВ 

SC 

3 емтихан 

экз 

exam 

СК1,  

СК2 

7 SAYa -

4202 

Ағылшын тілінің 

арнайы курсы 

Спецкурс английского 

языка 
Special course in 

English 

БП 

БД 

BS 

В ТК 

КВ 

SC 

3 емтихан 

экз 

exam 



problems, acquaintance with vocabulary of different 

thematic groups; 

be able to: design the educational process and use 

different types of speaking, listening and writing; 

to have skills: the organization of educational 

activity of junior schoolchildren. 

Бастауыш 

білімнің 

қазіргі 
мәселелері 

Современны

е проблемы 

начального 

образования 

Modern 

problems of 

primary 

education 

білуі тиіс:  шағын кешенді мектепте барлық 

пәндер бойынша жұмыстарды ұйымдастыру 

әдістемесі 
істей алуы керек: шағын кешенді мектептерде 

барлық пәндер бойынша педагогикалық 

үрдістерді басқару технологиясы мен мәселені 

шешу жолдарын үлгілеу 

дағдылары: бастауыш шағын кешенді 

мектептерде білім беру үрдісін ұйымдастыру 

знать: методику организации работы 

малокомплектной начальной  школы по всем 

предметам;   

уметь: моделировать эффективные пути и 

технологии управления педагогическим 
процессом в малокомплектной школе по разным 

предметам; 

иметь навыки:  организации образовательного 

процесса в начальной малокомплектной школе. 

know: the methodology of organizing the rural 

small-school in all subjects of primary school; 

be able to: model effective ways and technologies 

for managing the pedagogical process in a small 

school in different subjects; 

have the skills: the organization of the educational 

process in the primary small-school. 

9 15 5 OKRv

MSh -

3303 

Шағын комплектілі 

мектепте өлкетану 

жұмысын 
ұйымдастыру 

Организация 

краеведческой работы 

в малокомплектной 

школе 

Organization of local 

history work in small 

schools 

КП 

ПД 

PS 

B ТК 

КВ 

SC 

3 емтихан 

экз 

exam 

СК1,  

СК2, 

 СК3 

6 TTTO 

-3304 

Шағын кешенді 

бастауыш мектептерде 

еңбекті оқыту 

теориясы мен 
технологиясы 

практикуммен бірге 

Теория и технология 

трудового обучения в 

малокомплектной 

начальной школе с 

практикумом 

Theory and technique of 

labor training in 

ungraded elementary 

school to the practicum 

КП 

ПД 

PS 

B ТК 

КВ 

SC 

3 емтихан 

экз 

exam 

6 DFNF -

3305 

Шағын кешенді 

бастауыш мектептерде 
функционалды 

сауаттылық 

дағдыларын 

қалыптастыру 

диагностикасы 

Диагностика 

формирования 

навыков 

функциональной 

грамотности в 

малокомплектной 
школе 

КП 

ПД 
PS 

B ТК 

КВ 
SC 

3 емтихан 

экз 
exam 



Diagnosis of the 

formation of functional 

literacy skills in small 

schools 

Тіл және 

әдебиеттің 

әдістемесі 1 

Методика 

языка и 
литературы 1 

Technique of 

language and 

literature 1 

білуі тиіс:  бастауыш шағын кешенді 

мектептерде барлық пәндер бойынша 

коллабораториялық ортаны ұйымдастыру 

әдістемесі 

істей алуы керек: шағын кешенді мектептерде 
барлық пәндер бойынша коллабораториялық 

ортаны басқару технологиясы мен мәселені шешу 

жолдарын үлгілеу 

дағдылары: бастауыш шағын кешенді 

мектептерде білім беру үрдісін ұйымдастыру 

знать: методику организации коллобаративной 

среды в малокомплектной начальной  школе по 

всем предметам;   

уметь: моделировать эффективные пути и 

технологии управления коллобаративной средой 

в малокомплектной школе по разным предметам; 
иметь навыки:  организации образовательного 

процесса в начальной малокомплектной школе. 

know: the methodology of organization of the 

collaborative environment in a small elementary 

school in all subjects; 

be able to: model effective ways and technologies 

for managing the collaborative environment in a 

small school in different subjects; 

have the skills: the organization of the educational 

process in the primary small-school. 

7 12 7 IUPIvN

SH -

2206 

Бастауыш мектептегі 

кіріктірілген оқу пәні 

«Өнер» 

Интегрированный 

учебный предмет 
«Искусство» в 

начальной школе 

Integrated subject "art" 

in elementary school 

БП 

БД 

BS 

В ТК 

КВ 

SC 

3 емтихан 

экз 

exam 

СК1,  

СК2,  

СК3 

 TTOIY

a -2307 
Шағын кешенді 

бастауыш мектепте 

шетел тілін оқыту 

теориясы мен 

технологиясы 

Теория и технология 
обучения 

иностранному языку в 

малокомплектной 

начальной школе 

The theory and foreign 

language teaching 

technology in ungraded 

elementary school 

КП 

ПД 

PS 

B ТК 

КВ 

SC 

3 емтихан 

экз 

exam 

Білім беру бағдарламасы:мектепке дейінгі мекеме әдіскері 

Образовательная программа:методист детских дошкольных учреждений 

Education program:methodist of kindergartens 

Ауызша 
сөйлеу мен 

жазуды 

қалыптастыр

у  

Формирован

ия устной и 

письменной 

речи 

білуі тиіс:  әртүрлі тапсырмаларды орындаудағы 
әдістемелік талаптар 

істей алуы керек: әртүрлі түрдегі 

тапсырмаларды шешу және тілдік жаттығуларды 

орындау 

дағдылары: теориялық білімін тәжірибеде 

қолдану 

знать:  методические требования к оформлению 

разных видов заданий; 

уметь: решать разного типа задачи и выполнять 

языковые упражнения 

иметь навыки: применения теории на  практике. 
know: methodological requirements for the design of 

6 10 7 PAYa -

4201 

Ағылшын тілі 
бойынша практикум 

Практикум по 

английскому языку 

English language 

workshop 

БП 
БД 

BS 

В ТК 
КВ 

SC 

3 емтихан 
экз 

exam 

СК1,  
СК2,  

СК3 

7 PM -

4202 

Математика бойынша 

практикум 

Практикум по 

математике  

Workshop on 

Mathematics 

БП 

БД 

BS 

В ТК 

КВ 

SC 

3 емтихан 

экз 

exam 



different types of tasks; 

be able to: solve a different type of task and perform 

language exercises 

have the skills: applying the theory to practice. 

Бастауыш 

білімнің 

қазіргі 

мәселелері 

Современны
е проблемы 

начального 

образования 

Modern 

problems of 

primary 

education 

білуі тиіс:  көркем еңбек, өзін-өзі тану сабағын 

және мониторинг жүргізу әдістемесін 

ұйымдастырудың классикалық және 

интербелсенді түрлері 

істей алуы керек: сабақ барысында әртүрлі 
заманауи оқытудың әдіс-тәсілдерін қолдану, 

диагностика  нәтижесін талдау  

дағдылары: кәсіби іс-әрекетте ұйымдастырудың 

дұрыс әдіс-тәсілдерін таңдау 

знать:  классические и интерактивные формы 

организации занятий по самопознанию, 

художественному труду и методики для 

проведения мониторинга  

уметь: применять разнообразные современные 

методы обучения на уроках, интерпретировать 

результаты диагностики 
иметь навыки:  выбора адекватных методов 

организации профессиональной деятельности. 

know: classical and interactive forms of organization 

of classes on self-knowledge, art work and methods 

for monitoring 

be able to: apply a variety of modern teaching 

methods in the classroom, interpret the results of the 

diagnosis 

have the skills: the choice of adequate methods of 

organizing professional activities. 

9 15 6 TMPH

T -3303 

«Көркем еңбекті» 

оқыту теориясы мен 

әдістемесі 

Теория и методика 

преподавания 
«Художественного 

труда» 

Theory and Methods of 

Teaching "Art work" 

КП 

ПД 

PS 

В ТК 

КВ 

SC 

4 емтихан 

экз 

exam 

СК1, СК2, 

СК3 

5 MPS -

3304 

Бастауыш мектепте 

«Өзін-өзі тану» пәнін 

оқыту әдістемесі 

Методика 

преподавания 

«Самопознание» в 

начальной школе 

Methods of teaching 
"Self-knowledge" in 

elementary school 

КП 

ПД 

PS 

В ТК 

КВ 

SC 

3 емтихан 

экз 

exam 

6 MYSN 

-3305 

Бастауыш мектепте 

функционалды 

сауаттылық дағдысын 

қалыптастыру 

деңгейінің 

мониторингісі 

Мониторинг уровня 

сформированности 

навыков 

функциональной 

грамотности в 
начальной школе 

Monitoring the level of 

formation of skills of 

functional literacy in 

elementary school 

КП 

ПД 

PS 

В ТК 

КВ 

SC 

3 емтихан 

экз 

exam 

Тіл және 

әдебиеттің 

әдістемесі 1 

Методика 

языка и 

литературы 1 

Technique of 

білуі тиіс:  көптілділік жағдайында балалардың 

іс-әрекетін ұйымдастыру әдістемесі 

істей алуы керек: көптілділік жағдайында 

балалардың оқу іс-әрекетін жоспарлау 

дағдылары: қарым-қатынастың өзіндік 

коммуникативті тәжірибесі 

знать: методику организации деятельности 

7 12 3 IUPKY

iLvNS

H -

2206 

Бастауыш мектепте 

«Қазақ тілі және 

әдебиет» («Орыс тілі 

және әдебиет») 

кіріктірілген оқу 

пәндері 

Интегрированный 

БП 

БД 

BS 

В ТК 

КВ 

SC 

4 емтихан 

экз 

exam 

СК1, СК2, 

СК3 



language and 

literature 1 

детей в условиях полиязычия 

уметь: планировать урочную деятельность детей 

в условиях полиязычия 

иметь навыки:  в собственной коммуникативной 

практике общения. 

know: the methodology of organizing children's 

activities in a multilingual environment 

be able to: plan the educational activities of children 
in a multilingual environment 

to have skills: in one's own communicative 

communication practice. 

учебный предмет 

«Казахский язык и 

литература» 

(«Русский язык и 

литература») в 

начальной школе 

Integrated subject 

"Kazakh language and 
literature" ("Russian 

language and literature) 

in elementary school 

4 TMA -

2307 

Ағылшын тілінің 

теориясы мен 

әдістемесі  

Теория и методика 

английского языка 

Theory and Methods of 

English 

КП 

ПД 

PS 

В ТК 

КВ 

SC 

3 емтихан 

экз 

exam 

4. Біліктілік шегінен шыққан, таңдау модулі 

4.Модули по выбору, выходящие за рамки квалификации (МВВК) 

4.Optional modules, beyond qualification 

Рухани-
өнегелі 

Духовно-

нравственны

й 

Spiritualandm

oral 

білуі тиіс:  сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
мәдениеттің негізгі сипаттамасы, әртүрлі 

әлеуметтік топтағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы 

мәдениетті қалыптастырудың негізгі бағыты, 

жемқорлық құқық бұзушылыққа 

жауапкершілікпен қарау, әлемнің діни негіздері, 

құндылықтар жүйесі, діннің әлемдік этикалық 

нормалары. 

істей алуы керек: құқықтық және әлеуметтік 

жемқорлыққа қарсы әрекеттерде сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру 

бойынша мемлекеттік басқару органдарының іс-

әрекетінде білімдерін қолдану.кәсіби іс-әрекетте 
және күнделікті жағдайда нақты жағдаяттарға 

діни бағытты ұстану. 

дағдылары: жемқорлықты тану халықаралық 

және ұлттық мәнмәтінде қоғамның әлеуметтік-

саяси өмірі ретінде, әр түрлі ақпарат көздерден 

дін жайында ақпараттарды талдау. 

знать: основные определения 

антикоррупционной культуры, основные 

подходы к формированию антикоррупционной 

культуры в различных социальных группах, меры 

ответственности за коррупционные 
правонарушения в различных сферах и 

5 9 3 
R -

2202 

Дінтану 

Религиоведение 

Religionstudies 

БП 
БД 

BS 

C ТК 
КВ 

SC 

3 емтихан 
экз 

exam 

КК8, КК9 

3 OAK -

2201 

Сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы 

мәдениет негіздері 

Основы 

антикоррупционной 

культуры 

Bases of  anticorruption 

culture 

БП 

БД 

BS 

С ТК 

КВ 

SC 

2 емтихан 

экз 

exam 



теоретические основы религиоведческой науки, 

основные религиозные картины мира, системы 

ценностей, этические нормы мировых религий; 

уметь: применять полученные знания в анализе, 

в деятельности органов государственного 

управления по формированию 

антикоррупционной культуры общества в части 

правового и социального противодействия 
коррупции и борьбе с ней как с социальным 

явлением и использовать религиоведческий 

подход к осмыслению конкретной ситуации в 

повседневной жизни и в профессиональной 

деятельности. 

иметь навыки: распознавать коррупцию как 

элемент социально-политической жизни 

общества в международном и национальном 

контексте и анализировать информацию о 

религии из различных источников. 

know: the main definitions of anti-corruption 

culture, the main approaches to the formation of anti-
corruption culture in various social groups, the 

measures of responsibility for corruption offenses in 

various fields and the theoretical foundations of 

religious science, the main religious pictures of the 

world, value systems, ethical norms of world 

religions; 

be able to: apply the acquired knowledge in 

analysis, in the activities of government bodies to 

form an anti-corruption culture of society in terms of 

legal and social counteraction to corruption and 

combat it as a social phenomenon, and use a 
religious approach to understanding the concrete 

situation in everyday life and in professional 

activities. 

have the skills: to recognize corruption as an 

element of the sociopolitical life of society in the 

international and national context and to analyze 

information about religion from various sources 

6.Іс-тәжірибе модульдер 

6.Модули практик (МП) 

6.Modules of practices (MP) 

Оқу 

Учебный 

Training 

Білу және түсіну: теориялық ережелер, мазмұны, 

генезисі мендамуы экологиялық объектілерді 

экологиялық зерттеу әдістері 
Білімдерін қолдану және түсіну: применение 

знаний о экологических процестерге оқу 

2 1 2 Uch Оқуіс-тәжірибе 

Учебная практика 

Teaching  practice 

 B МК 

ОК  

MC 

2 зачет 

credit 

СК1, СК2, 

СК3, СК4 

 



практикада қолдана білу, теориялық білімдерін 

өткізу үшін оқу зерттеу 

Білдіру пікірлерді қажеттігі туралы теориялық 

білімін және оларды қолдану практикасы, 

коммуникативтік қабілеттерін талдай 

білудеңгейі (теориялық, 

қолданбалысипатынанықтаутеориялықбілімдібағ

алауғажәнеөздеңгейінісжүзінде; 
қабілеттерін, оқуға деген: дағдыларын меңгеру, 

ақпаратты жинау түрлі ақпарат көздерімен 

жұмыс істеу дағдысын, ресімдеу және есептерді 

ұсыну. 

знание и понимание: теоретические положения, 

содержание, генезис и развитие экологических 

объектов, методы экологических исследований 

применение знаний и понимания:  применение 

знаний о экологических процессах на учебной 

практике, умение использовать теоретические 

знания для проведения учебных исследований,  

выражение суждений: о необходимости 
теоретических знаний и применении их на 

практике,  

коммуникативные способности: уметь 

анализировать уровень теоретической 

подготовки, определять прикладной характер 

теоретических знаний, оценивать собственный 

уровень подготовленности на практике; 

способности к учебе:  владеть навыками сбора 

информации работы с различными источниками 

информации, навыками оформления и 

представления отчетов. 
knowledge and understanding of: theoretical 

principles, content, Genesis and development of 

environmental sites, environmental studies 

application of knowledge and understanding: 

application of oecological processes in educational 

practice, the ability to use theoretical knowledge for 

educational research, 

expression of judgments: the need for theoretical 

knowledge and their application in practice, 

communicative abilities: to be able to analyze the 

level of theoretical training, to determine the applied 
nature of theoretical knowledge, to assess their own 

level of preparedness in practice; 

ability to learn: to master the skills of information 

gathering, working with different sources of 



information, skills, design and reporting. 

Диплом 

алдындағы 

Преддиплом

ный 

Undergraduat

e 

білужәнетүсіну: знать теоретические негіздері 

зерттелген экологиялық пәндердіңұ ғымдық-

категориялық аппараты әдістері, экологиялық 

зерттеулер, мазмұны талдау және болжау 

жұмыстарын, мазмұнымен құрылымын ғылыми-

зерттеу жұмыстарын жүргізу; 

білімдерін қолдану және түсіну: уметь 

планировать және ғылыми зерттеулер жүргізуге 
бөлу, зерттеу пәнімен объектісі таңдау, зерттеу 

әдістері, жинауға және өңдеуге бастапқы 

материал 

білдірупікірлердіқажеттігітуралы теориялық 

білімін, практикалық дағдыларын ғылыми 

зерттеулер жүргізу үшін; 

коммуникативтікқабілеттерінбілу, 

ұйымдастыру, ғылыми-зерттеу базалары 

практика, сөйлесуге мамандарымен, дәлелдеу 

қажеттілігі тиісті ақпаратты және материалдарды 

үшін жүргізілетін зерттеу; 
қабілеттерін, оқуғадеген: дағдылары болуы тиіс 

жинау және өңдеу, экологиялықақпарат. 

знание и понимание: знать теоретические 

основы изученных методических дисциплин,  

понятийно-категориальный аппарат,  методы 

педагогических исследований, содержание 

аналитических и прогностических работ, 

содержание и структуру проведения научно-

исследовательских работ; 

применение знаний и понимания: уметь 

планировать и  проводить научные исследования, 

выделять объект и предмет исследования, 
выбирать методы исследования, собирать и 

обрабатывать первичный материал,  

анализировать процессы, составлять прогноз; 

выражение суждений: о необходимости 

теоретических знаний, практических навыков для 

проведения научных исследований; 

коммуникативные способности:  уметь 

организовывать научные исследования на базах 

практик, беседовать со специалистами, 

аргументировать необходимость 

соответствующей информации и материалов для 
проводимого научного исследования; 

способности к учебе:  иметь навыки   сбора и 

обработки экологической информации. 

1 1 8 Pd Диплом алдындағы іс-

тәжірибе 

Преддипломная 

практика 

Pre-diploma practice 

 A МК 

ОК  

MC 

1 зачет 

credit 

СК1, СК2, 

СК3, СК4 

 



knowledge and understanding: skutterudites 

learned the basics of environmental disciplines, 

conceptual-categorical apparatus, methods of 

ecological research, the content of the analytical and 

forecasting work in the environment, the content and 

structure of scientific research; 

application of knowledge and understanding: to 

plan and conduct scientific research, to allocate the 
object and subject of research, to choose research 

methods, to collect and process primary material, to 

analyze environmental processes, to make an 

environmental forecast; 

expression of judgments about necessity of 

theoretical knowledge, practical skills for carrying 

out scientific researches; 

communicative abilities: to be able to organize 

scientific researches on bases of practices, to talk to 

experts, to argue need of the corresponding 

information and materials for the conducted 

scientific research; 
ability to learn: to have the skills of collecting and 

processing environmental information. 

Өндірістік 

Производств

енный 

Production 

Білу және түсіну: знать теоретические ережелер 

экологиялық ғылымдар, мазмұны генезисімен 

дамуы экологиялық әдістері, экологиялық 

зерттеулер; 

Білімдерін қолдану және түсіну: применение 

знаний о педагогикалык процестерге өндірістік 

практикада теориялық білімдерді бекіту 

өндірістік объектілердегі бейіні бойынша білім 

беру бағдарламасы және элективті пәндер; 

Білдіру пікірлерді бекіту туралы теориялық 
білімдерін тәжірибеде 

коммуникативтік қабілеттерін бағалайбілу, 

өздеңгейінпрактикажүзіндебілімінбекітубарысын

даөндірістікқызметінің, қарым-

қатынасмамандарымен; 

қабілеттерін, оқуға деген: дағдыларын меңгеру, 

ақпаратты жинау, камералдық өңдеу, түрлі 

ақпарат көздерімен жұмыс істеу дағдысын, 

ресімдеу және есептерді ұсыну. 

знание и понимание: знать теоретические 

положения психолого-педагогических наук, 
содержание, генезис и развитие объектов, методы 

психолого-педагогических исследований; 

применение знаний и понимания:  применение 

8 22 4  

6  

8  

 

Pr Өндірістікіс-тәжірибе 

Производственная 

практика 

Field practice 

 B МК 

ОК  

MC 

9 зачет 

credit 

СК1,  

СК2,  

СК3,  

СК4 

 



знаний о педагогических процессах на 

производственной практике, закрепление 

теоретических знаний на производственных 

объектах по профилю образовательной 

программы и траектории обучения; 

выражение суждений о закреплении 

теоретических знаний на практике,  

коммуникативные способности:  уметь 
оценивать собственный уровень 

подготовленности на практике, закреплять 

знания в ходе производственной деятельности, 

общении со специалистами; 

способности к учебе:  владеть навыками сбора 

информации, камеральной обработки, работы с 

различными источниками информации, 

навыками оформления и представления отчетов. 

knowledge and understanding: to know the 

theoretical position of psychological and pedagogical 

sciences, the content, genesis and development of 

objects, methods of psychological and pedagogical 
research; 

application of knowledge and understanding: the 

application of knowledge about the pedagogical 

processes in the production practice, the 

consolidation of theoretical knowledge at the 

production facilities according to the profile of the 

educational program and the trajectory of training; 

expression of judgments about the consolidation of 

theoretical knowledge in practice, 

communication skills: to be able to assess their own 

level of preparedness in practice, to consolidate 
knowledge in the course of production activities, 

communication with specialists; 

ability to learn: to possess the skills of collecting 

information, office processing, working with various 

sources of information, skills of design and 

presentation of reports. 

Қосымша 

модуль 

Дополнитель

ный модуль 

Extramodule 

білу және түсіну: рөлі дене шынықтыру 

жүйесінде жастарды тәрбиелеу, салауатты өмір 

салтын жүргізу 

білімдерін қолдану және түсіну: негіздері 

туралы, салауатты өмір салтын, дербес жүргізуге 

жаттығулар кешенін пайдалану; дене шынықтыру 
рәсімдерін өткізу кезінде физикалық жаттығулар 

білдіру пікірлерді: қимыл-қозғалыс белсенділігін 

және жұмысқа жарамдылығын; 

8 14 1-4  Денешынықтыру 

Физическая культура 

Physical training 

 C МК 

ОК  

MC 

8 зачет 

credit 

KK9 

 



коммуникативтік қабілеті: денсаулығын сақтау 

және нығайту; 

қабілетін, оқуға және жеке өзін-өзі жетілдіру; 

реттеу дене жүктемесін. 

знание и понимание: роли физической культуры 

в системе воспитания  молодежи, ведения 

здорового образа жизни 

применение знаний и понимания:об основах 
здорового образа жизни,  самостоятельно 

проводить комплексы упражнений; использовать 

закаливающие процедуры при проведении 

физических упражнений, 

выражение суждений: о двигательной 

активности и работоспособности; 

коммуникативные способности: сохранение и 

укрепление здоровья; 

способности к учебе:  развитие и физическое 

самосовершенствование; регулирования 

физической  нагрузки. 

knowledge and understanding: the role of physical 
culture in the system of education of young people, 

maintaining a healthy lifestyle 

application of knowledge and understanding: 

about the basics of a healthy lifestyle, independently 

carry out complexes of exercises; u 

se tempering procedures during exercise, 

expression of judgment: on motor activity and 

performance; 

communication skills: the preservation and 

strengthening of health; 

learning ability: development and physical self-
improvement; regulation of physical activity. 

Қорытындым

емлекеттік 

аттестация 

модулі 

Модуль 

итоговой 

аттестации(

МИГА) 

Module of 

final 

examination 
(MFE) 

Білу және түсіну: білу іргелі ережелері мен 

принциптерін, заңдарымен заңдылықтарын,  

психологиялық-педагогикалық  объектілердің, 

құбылыстар мен процестердің, 

Білімдерін қолдану және түсіну: 

психологиялық-педагогикалық  білімді қолдану 

ғылыми зерттеулерде, 

Білдіру пікірлерді:  психологиялық-

педагогикалық  заңдылықтары 

Коммуникативтікқа білеті: қорғауға  

психологиялық-педагогикалық  ережелер 
қабілетін, оқуға нығайту және дамыту,  

психологиялық-педагогикалық білімдерін 

жетілдіру 

3  8  Мамандық бойынша 

мемлекеттік емтихан 

Государственный 

экзамен по 

специальности 

State examination in th 

especialty 

 A МК 

ОК  

MC 

1 МЕ 

ГЭ 

SE 

СК1, СК2, 

СК3, СК4 

 

8  Диплом жұмысын 

(жобасын) жазу және 

қорғау 

Написание и защита 

дипломной работы 
(проекта) 

Writing and defense of 

 A МК 

ОК  

MC 

2 диплом 

diploma 



 

 

  

знание и понимание: знание фундаментальных 

принципов и положений, законов и 

закономерностей психолого-педагогических 

объектов, явлений и процессов,   

применение знаний и понимания: 
применение психолого-педагогических знаний в 

научных исследованиях,  

выражение суждений: о психолого-
педагогических закономерностях 

коммуникативные способности: защищать 

психолого-педагогические положения 

способности к учебе:  укрепление и развитие 

психолого-педагогических знаний, 

самообразование 

knowledge and understanding: knowledge of the 

fundamental principles and regulations, laws and 

laws of psychological and pedagogical objects, 

phenomena and processes, 

application of knowledge and understanding: 

the use of psychological and pedagogical knowledge 
in scientific research, 

expression of judgments: about psychological and 

pedagogical patterns 

communication skills: to protect the psychological 

and pedagogical position 

learning abilities: strengthening and development of 

psychological and pedagogical knowledge, self-

education 

the diploma paper 

(project) 



 

 



Сводная таблица 

5В010200  Педагогика и методика начального обучения 

 

Курс  

обучения 
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ес
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Количест

во 

осваиваем

ых 

модулей 

Количество 

изучаемых 

дисциплин 

            Количество кредитов КZ Всего в 

часах 
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о

 

  

экз Диф 

зачет 

1 1 5 4 3 19        1 20 855 31 7  

2 5 3 4 19 2     2  1 24 855 31 7  

2 3 4 3 3 18       2 1 21 810 30 6  

4 4 4 3 18       2 1 21 810 29 7  

3 5 1 3 4 19     4    23 855 31 7  

5 1 1 5 18     4    22 810 30 6  

4 7 2  6 18         18 810 30 6  

8      10 1 3     14     

Итого  22 18 28 129 2 10 1 3 8 2 4  163 5805 212 46  

 

 



МОДУЛЬДІК АНЫҚТАМА 

МОДУЛЬНЫЙ СПРАВОЧНИК 

MODULAR DIRECTORY 

5В010200 - Бастауыш оқытудың педагогикасы және әдістемесі 

5В010200 – Педагогика и методика начального обучения 

5В010200 - Pedagogy and methodology of elementary education 

Ғылыми-педагогикалық бағыт 

Научно-педагогическое направление 

Scientific and pedagogical direction 

Модульдің атауы және шифрі 

Название модуля и шифр 

Module name and cipher 

Коммуникативті 1 

Коммуникативный 1 

Communicative 1 

Kom1 

Модульға жауапты 

Ответственный за модуль 

Responsible for the module 

 

Модуль түрі 

Тип модуля 

Module type 

Жалпы пәндердің міндетті модулдері 

Общеобразовательные обязательные модули (ОбОМ) 

General education compulsory modules 

Модульдің деңгейі 

Уровень модуля 

Module Level 

Бакалавриат 

Бакалавриат 

Bachelor's program 

Сағаттардың апталық саны 

Количество часов в неделю 

Number of hours per week 

540 

Кредиттер саны 

Количество кредитов 

Amount of credits 

12 

Оқыту түрі  

Форма обучения 

Form of training 

Күндізгі 

Очная 

Full-time  

Семестр  

Семестр 

Semester 

1,2 семестр  

1,2 семестр 

1,2 semester 

Білім алушылардың саны  

Количество обучающихся 

Number of students 

- 

Модульдің пререквизиттері 

Пререквизиты модуля 

Prerequisites of the module 

«Шет тілі» пәні (A1, A2, B1, B2 иелік деңгейі). 

Дисциплина «Иностранный язык» (уровень владения А1, 

А2, В1, В2). 

Discipline "Foreign language" (level of possession of A1, A2, 

B1, B2). 

Модульдің мазмұны 

Содержание модуля 

Module Contents 

Шетел тілі  

Иностранный язык  

Foreign language 

Қазақ (орыс) тілі  

Казахский (русский) язык  

Kazakh (Russian) Language 

Оқыту нәтижелері  

Результаты обучения 

Learning Outcomes 

білуі тиіс:  филологияның негізгі бөлімдерінің мазмұнын. 

істей алуы керек: ауызша және жазбаша түрде әртүрлі 

тақырыптық, типтік мазмұндағы мәтіндерді түсіну, аудару 

және құру. 

дағдылары: тыңдалым және айтылым; әртүрлі лексикалық 

тақырыптарда практикалық іс-әрекет ету,  оқу және жазу 



знать:  содержание основных разделов филологии; 

уметь: понимать, переводить, создавать тексты 

разнообразной типовой, стилевой и тематической 

принадлежности в устной и письменной формах,  

иметь навыки:  аудирования и говорения;  чтения и 

письма, практической деятельности на разные лексические 

темы. 

to have an idea: about the system of language and ways of its 

use in intercultural and communicative activity. 

know: the content of the main sections of philology; 

be able to: understand, translate, create texts of various types, 

styles and thematic accessories in oral and written forms, 

have skills: listening and speaking; reading and writing, 

practical activities on different lexical topics. 

Қорытынды бақылау түрі 

Форма итогового контроля 

Form of final control 

Емтихан 

Экзамен  

Exam 

Кредиттерді алу шарты 

Условия для получения 

кредитов 

Conditions for obtaining loans 

Емтиханды табысты тапсыру 

Успешная сдача экзаменов 

Successful passing of exams 

Модульдің ұзақтығы 

Продолжительность модуля 

Duration of the module 

1.2 семестр бойы 

1.2  семестра 

1.2  semester 

Әдебиеттер  

Литература 

Literature 

1. Тер-Минасов С.Г. Тіл және мәдениетаралық 

коммуникация [] : [оқулық] / С.Г.Тер-Минасова. - Астана : 

Ұлттық аударма бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 320 бет. - 

(Рухани жаңғыру. Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 

100 жаңа оқулық). - ISBN 9786017943073 : Б. ц. 

Фромкин, Виктория. 

2. Тіл біліміне кіріспе [Мәтін] = An Introduction to Language : 

[монография] / В. Фромкин, Р. Родман, Н. Хайамс ; ауд.: М. 

Жаңабекова, Б. Мизамхан, Ұ. Ісләмова. - 10-бас. - Астана : 

"Ұлттық аударма бюросы" ҚҚ, 2018. - 586, [2] б. - (Рухани 

жаңғыру). - Библиогр.: бөлім соңында. - 10 000 (таралым).  

3. Практическая методика обучения русскому языку как 

иностранному : учеб. пособие для вузов / Л. С. Крючкова, Н. 

В. Мощинская. - 5-е изд. - М. : Флинта : Наука, 2014. - 780 с. 

4. Грамматика русского языка в таблицах: предложно-

падежная система : учеб. пособие для иностранных студ. / В. 

В. Чудинина, Е. Н. Рогачева. - 2-е изд., стереотип. - М. : 

Флинта : Наука, 2015. - 91 с. 

5. Саниязова Ж.Г. Профессионально-ориентированный 

иностранный язык для неязыковых специальностей : учеб. 

пособие / Ж. Г. Саниязова, Р. К. Торгаева ; М-во 

образования и науки РК ; ВКГУ им. С. Аманжолова. - Усть-

Каменогорск : Берел : Изд-во ВКГУ, 2015. - 69 с. - 302.19 Тг 

6. Практический курс английского языка. 1 курс : учеб. для 

вузов / под ред. В. Д. Аракина. - 6-е изд., доп. и испр. - М. : 

Владос, 2013. - 536 с. : ил. - (Учебник для вузов). - ISBN 

9785691014451 

Өңделген күні 

Дата обновления 

Date of update 

28.02.18 



Модульдің атауы және шифрі 

Название модуля и шифр 

Module name and cipher 

Саяси-әлеуметтік 

Социально-политический 

The socio-political 

SP 

Модульға жауапты 

Ответственный за модуль 

Responsible for the module 

 

Модуль түрі 

Тип модуля 

Module type 

Жалпы пәндердің міндетті модулдері 

Общеобразовательные обязательные модули (ОбОМ) 

General education compulsory modules 

Модульдің деңгейі 

Уровень модуля 

Module Level 

Бакалавриат 

Бакалавриат 

Bachelor's program 

Сағаттардың апталық саны 

Количество часов в неделю 

Number of hours per week 

315 

Кредиттер саны 

Количество кредитов 

Amount of credits 

7 

Оқыту түрі  

Форма обучения 

Form of training 

Күндізгі 

Очная 

Full-time  

Семестр  

Семестр 

Semester 

1,2 семестр  

1,2 семестр 

1,2 semester 

Білім алушылардың саны  

Количество обучающихся 

Number of students 

- 

Модульдің пререквизиттері 

Пререквизиты модуля 

Prerequisites of the module 

География, бүкілілем тарихы, қоғамтану, «Адам. Қоғам. 

Құқық». 

География, всемирная история, обществоведение, «Человек. 

Общество. Право». 

Geography, world history, social science, "Man. Society. Right". 

Модульдің мазмұны 

Содержание модуля 

Module Contents 

Құқық негіздері  

Основы права  

Bases of law 

Қазақстанның қазіргі заман тарихы  

Современная история Казахстана  

The modern history of Kazakhstan 

Экономика және кәсіпкерліктің негіздері  

Основы экономики и предпринимательства  

The basics of Economics and entrepreneurship 

Оқыту нәтижелері  

Результаты обучения 

Learning Outcomes 

білуі тиіс:  нарықтық экономика жағдайында қоғамдаболып 

жатқан әлеуметтік, экономикалық, саяси үрдістерді бағалау 

әдіснамасы. 

істей алуы керек: өз кәсіби іс-әрекетінің тұлғалық 

аймағында әлеуметтік-гуманитарлы ғылымдар әдістерін 

қолдану, динамикадағы әлеуметтік-экономикалық және 

қоғамдық-саяси құбылыстарды талдау, мемлекеттің дамуы 

мен қалыптасуы кезеңінде және қоғамдағы тұлғаның дамуы 

заңдылықтарына қатысты мәселелер бойынша өз 

көзқарасын білдіру және дәлелдеу. 

дағдылары: бақылау, қарым-қатынас жасау, тілдік емес 

құралдар мен сөйлеу техника элементтерін қолдану.  



Оқыту дағдылары мен оқуға деген қабілеті: қоғамдағы 

әлеуметтік,  экономикалық және саяси үрдістерді бағалау 

мен болжау; қоғамдық құбылыстардың өзара байланысын 

анықтау дағыдары. 

знать: методологию оценки политических, экономических, 

социальных  процессов, происходящих в обществе в 

условиях рыночной экономики; 

уметь: использовать методы социально-гуманитарных наук 

в личных сферах своей профессиональной деятельности; 

анализировать общественно-политические, социально-

экономические явления в динамик; выражать и обосновывать 

свою позицию по вопросам, касающимся закономерности 

развития человеческого общества, этапах формирования и 

развития государства; 

иметь навыки: пользования элементами техники речи, 

неречевых средств, общения, наблюдения. 

навыки обучения или способности к учебе: навыки изучения 

взаимосвязей общественных  явлений,  прогнозирования, 

оценки политических, экономических, социальных  

процессов, происходящих в обществе. 

know: the methodology for assessing the political, economic, 

social processes occurring in a society in a market economy; 

be able to: use the methods of social and human sciences in the 

personal spheres of their professional activities; to analyze socio-

political, socio-economic phenomena in dynamics; express and 

substantiate their position on issues relating to the pattern of 

development of human society, the stages of the formation and 

development of the state; 

have skills: using elements of speech techniques, non-verbal 

means, communication, observation. 

skills of training or ability to study: skills of studying the 

interrelationships of social phenomena, forecasting, evaluation of 

political, economic, social processes occurring in society. 

Қорытынды бақылау түрі 

Форма итогового контроля 

Form of final control 

Емтихан 

Экзамен  

Exam 

Кредиттерді алу шарты 

Условия для получения 

кредитов 

Conditions for obtaining loans 

Емтиханды табысты тапсыру 

Успешная сдача экзаменов 

Successful passing of exams 

Модульдің ұзақтығы 

Продолжительность модуля 

Duration of the module 

1.2  семестр бойы 

1.2  семестра 

1.2  semester 

Әдебиеттер  

Литература 

Literature 

1.Гриффин Р.У.  Менеджмент  : [оқулық] / Р У.Гриффин. - 

12-ші бас. - Астана : Ұлттық аударма бюросы. Қоғамдық 

қоры, 2018. - 768 бет. - (Рухани жаңғыру. Жаңа 

гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық). - 

ISBN 9786017943141 : Б. ц. 

2. Куратко Дональд.Ф Кәсіпкерлік : 

теория,процесс,практика: [оқулық] / Д.Ф.Куратко. - 10-шы 

бас. - Астана : Ұлттық аударма бюросы. Қоғамдық қоры, 

2018. - 480 бет. - (Рухани жаңғыру. Жаңа гуманитарлық 

білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық). - ISBN 

9786017943134 : Б. ц. 



3. Мэнкью, Ню Грегори. Экономикс : [оқулық] / 

Н.Г.Мэнкью, М.П.Тейлор. - 4-ші халықаралық бас. - Астана 

: Ұлттық аударма бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 848 бет. - 

(Рухани жаңғыру. Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 

100 жаңа оқулық). - ISBN 9786017943103 : Б. ц. 

4. Алтаев А.Ш., Жангутин Б.О. История Казахстана. 

Хрестоматия:-Т.2 – Алматы, 2016 

5. Кан Г.В. История Казахстана: учебное пособие для вузов. 

– Алматы, 2015 

6.История Казахстана. В5-ти томах, Алматы 2015 

История независимого Казахстана – Алматы: «Қазақ 

энциклопедиясы», 2016 – 400 с№ 

7. Назарбаев Н№А№ В потоке истории№ - Алматы, 2013 

8. История Казахстана. Курс лекций. Под ред. К.С. Каражан. 

– Алматы, 2014 

9. Голубев В.В.Основы педиатрии и гигиена детей раннего и 

дошкольного возраста [] : учебник для вузов / В. В. Голубев. 

- 3-е изд., стер. - М. : Академия, 2015. - 240 с. - (Высшее 

образование. Бакалавриат). - ISBN 9785446820016 

10. Ерманова С.А.Балалар мен жасөспірімдер гигиенасы [] : 

оқу құралы / С. А. Ерманова. - Қарағанды : ЖК "Ақнұр 

баспасы", 2014. - 146 бет. - ISBN 9786017508050 

11. Мэнкью, Н. Грегори. Принципы экономикс [Текст] / Н. 

Грегори Мэнкью ; [пер. с англ. А. Смольского, О. 

Табеловой]. - 4-е изд. - Москва [и др.] : Питер, 2012 (СПб. : 

ООО "Мир книг"). - 670 с. : ил., табл.; 24 см. - (Серия книг 

"Классический зарубежный учебник"). 

Өңделген күні 

Дата обновления 

Date of update 

28.02.18 

Модульдің атауы және шифрі 

Название модуля и шифр 

Module name and cipher 

Психо-физиологиялық 

Психо-физиологический 

The psycho-physiological 

PF 

Модульға жауапты 

Ответственный за модуль 

Responsible for the module 

 

Модуль түрі 

Тип модуля 

Module type 

Жалпы пәндердің міндетті модулдері 

Общеобразовательные обязательные модули (ОбОМ) 

General education compulsory modules 

Модульдің деңгейі 

Уровень модуля 

Module Level 

Бакалавриат 

Бакалавриат 

Bachelor's program 

Сағаттардың апталық саны 

Количество часов в неделю 

Number of hours per week 

225 

Кредиттер саны 

Количество кредитов 

Amount of credits 

5 

Оқыту түрі  

Форма обучения 

Form of training 

Күндізгі 

Очная 

Full-time  

Семестр  

Семестр 

1,2 семестр  

1,2 семестр 



Semester 1,2 semester 

Білім алушылардың саны  

Количество обучающихся 

Number of students 

- 

Модульдің пререквизиттері 

Пререквизиты модуля 

Prerequisites of the module 

Философия. Қазақстан тарихы, анатомия 

Философия. История Казахстана, анатомия 

Philosophy. History of Kazakhstan, аnatomy 

Модульдің мазмұны 

Содержание модуля 

Module Contents 

Саясаттану-әлеуметтану  

Политология-социология  

Political science-sociology 

Оқушылардың даму физиологиясы  

Физиология развития школьников  

Physiology of development of school students 

Оқыту нәтижелері  

Результаты обучения 

Learning Outcomes 

білуі тиіс:  әлеуметтік-саяси мектептер, бағыттар мен 

ғылымдары қызметінің заңдылықтары мен теориялық, 

қолданбалы негіздері, әлеуметтану мен саясаттану 

аймағындағы заманауи зерттеу нәтижелері 

істей алуы керек: қоғамдағы құбылыстар мен үрдістерді өз 

бетінше салдау, өз ойын ауызша және жазбаша түрінде 

тұжырымдау, меңгерілген білімін нақты жағдайларда 

қолдану, кәсіби міндеттерді орындауда жаңа инновациялық 

әлеуметтік бағыттарды қолдану 

дағдылары: замануи қоғамдағы жоспарлау, талдау және 

жобалау мәселесіне тұтастық бағыт, толеранттылық пен 

сыйламдылыққа негізделген тұлғаралық және мәдени 

аралық коммуникация, әлеуметтікзерттеулерді жүргізу, 

ақпараттарды сын тұрғысынан қабылдауға қабілеттілігі 

знать:  теоретические и прикладные основы и 

закономерности функционирования социально-

политических наук, школы и научные направления и 

результаты современных исследований в области 

социологии и политологии, политическую систему и ее 

институты; 

уметь: самостоятельно анализировать процессы и явления, 

происходящие в обществе, корректно и аргументировано 

формулировать свою мысль в устной и письменной форме, 

использовать усвоенные знания в конкретных ситуациях, 

динамично использовать альтернативные, новые и/или 

инновационные социологические подходы к решению 

профессиональных задач, основываясь на знаниях 

физиологии человека 

иметь навыки:  целостного подхода к анализу, 

проектированию и прогнозированию проблем 

современного общества; межличностной и межкультурной 

коммуникации, основанными на толерантности и уважении; 

методикой проведения социологических исследований; 

способностью к критическому восприятию информации 

(«критическому мышлению»). 

to know: the theoretical and applied foundations and patterns of 

the functioning of socio-political sciences, schools and scientific 

trends and the results of modern research in the field of 

sociology and political science, the political system and its 

institutions; 

be able to: independently analyze the processes and phenomena 



occurring in society, correctly and reasonably formulate their 

ideas in oral and written form, use the acquired knowledge in 

specific situations, dynamically use alternative, new and / or 

innovative sociological approaches to solving professional 

problems, based on knowledge human physiology 

have skills: a holistic approach to analyzing, designing and 

forecasting the problems of modern society; interpersonal and 

intercultural communication, based on tolerance and respect; 

methods of carrying out sociological research; the ability to 

critically perceive information ("critical thinking"). 

Қорытынды бақылау түрі 

Форма итогового контроля 

Form of final control 

Емтихан 

Экзамен  

Exam 

Кредиттерді алу шарты 

Условия для получения 

кредитов 

Conditions for obtaining loans 

Емтиханды табысты тапсыру 

Успешная сдача экзаменов 

Successful passing of exams 

Модульдің ұзақтығы 

Продолжительность модуля 

Duration of the module 

1.2  семестр бойы 

1.2  семестра 

1.2  semester 

Әдебиеттер  

Литература 

Literature 

1. Любимова, З.В. Возрастная анатомия и физиология в 2 т. 

Т .2. Опорно-двигательная и висцеральные системы: 

Учебник. / З.В. Любимова, А.А. Никитина. - Люберцы: 

Юрайт, 2016. - 373 c. 

2. Дробинская, А.О. Анатомия и возрастная физиология: 

Учебник для бакалавров / А.О. Дробинская. - Люберцы: 

Юрайт, 2016. - 527 c. 

3.Гуровец, Г.В. Возрастная анатомия и физиология. Основы 

профилактики и коррекции нарушений в развитии детей: 

Учебник для вузов / Г.В. Гуровец; Под ред. В.И. 

Селиверстов. - М.: Владос, 2013. - 431 c. 

4.Шваб Клаус. Төртінші индустриялық революция [] : 

[оқулық] / К. Шваб. - Астана : Ұлттық аударма бюросы. 

Қоғамдық қоры, 2018. - 200 бет. - (Рухани жаңғыру. Жаңа 

гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық). - 

ISBN 9786017943035 : Б. ц.Парал. загл.: на рус.яз. 

5.  Бринкерхоф Дэвид. Әлеуметтану негіздері [] : [оқулық] / 

Д.Брикерхов, Р.Уейтс, С.Ортега. - 9-шы бас. - Астана : 

Ұлттық аударма бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 464 бет. - 

(Рухани жаңғыру. Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 

100 жаңа оқулық). - ISBN 9786017943158 : Б. ц. 

6. Ритцер Джордж. Әлеуметтану теориясы [] : [оқулық] / 

Д.Ритцер, Д.Степницки. - 10-шы бас. - Астана : Ұлттық 

аударма бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 856 бет. - (Рухани 

жаңғыру. Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 

жаңа оқулық). - ISBN 9786017943172 : Б. ц. 

7. Кравченко А.И. Основы социологии и политологии: 

Учебник / А.И. Кравченко. - М.: Проспект, 2015. - 352 c. 

8. Гумплович  Л. Основы социологии / Л. Гумплович. - М.: 

КД Либроком, 2015. - 368 c. 

9. Волков Ю.Г. Основы социологии и политологии: Учебное 

пособие / Ю.Г. Волков, А.В. Лубский. - М.: Альфа-М, НИЦ 

ИНФРА-М, 2015. - 224 c. 

10. Кареев Н.И. Общие основы социологии / Н.И. Кареев. - 



М.: КД Либроком, 2015. - 248 c. 

Өңделген күні 

Дата обновления 

Date of update 

28.02.18 

Модульдің атауы және шифрі 

Название модуля и шифр 

Module name and cipher 

Бастауыш мектепте теория және әдістеме жұмысы  

Теория и методика работы в начальной школе  

A theory and methodology of work are at initial school 

TiMRvNSch 

Модульға жауапты 

Ответственный за модуль 

Responsible for the module 

 

Модуль түрі 

Тип модуля 

Module type 

Мамандық бойынша міндетті модулдері 

Обязательные модули по специальности (ОМС) 

Compulsory modules in the specialty 

Модульдің деңгейі 

Уровень модуля 

Module Level 

Бакалавриат 

Бакалавриат 

Bachelor's program 

Сағаттардың апталық саны 

Количество часов в неделю 

Number of hours per week 

630 

Кредиттер саны 

Количество кредитов 

Amount of credits 

14 

Оқыту түрі  

Форма обучения 

Form of training 

Күндізгі 

Очная 

Full-time  

Семестр  

Семестр 

Semester 

1,2 семестр  

1,2 семестр 

1,2 semester 

Білім алушылардың саны  

Количество обучающихся 

Number of students 

- 

Модульдің пререквизиттері 

Пререквизиты модуля 

Prerequisites of the module 

Мектептегі ботаника, зоология, география, математика, өзін-

өзі тану 

Школьный курс ботаники, зоологии, географии, 

математики, самопознание 

School course of botany, zoology, geography, mathematics, self-

knowledge 

Модульдің мазмұны 

Содержание модуля 

Module Contents 

Жаратылыстану негіздері  

Основы естествознания  

The Basics of Natural Science 

Жаратылыстану бойынша практикум  

Практикум по естествознанию  

Workshoponnaturalsciences 

Қазіргі қазақ (орыс) тілі негіздері  

Основы современного казахского (русского) языка  

Foundations of modern Kazakh (Russian) language 

Математика негіздері  

Основы математики  

Fundamentals of Mathematics 

Баланың мектепке бейімделу мәселесі  

Проблемы адаптации ребенка в школе  

Problems of child adaptation in school 

Оқыту нәтижелері  білуі тиіс:  қазақ/орыс тілі, математика, дүниетану бойынша 



Результаты обучения 

Learning Outcomes 

жұмыс жасау түрлері, әдіс-тәсілдері, білім, імкерлік және 

дағды мазмұнын ғылыми таңдау принципі 

істей алуы керек: бастауыш мектепте заманауи белсенді 

оқыту стратегиясын, әдіс-тәсілін таңдау 

дағдылары: коллаборативті ортаны ұйымдастыру бойынша 

ақпараттарды өз бетінше іздеу 

знать:  принципы научного отбора содержания знаний, 

умений, навыков, методы, приёмы, формы работы с 

учащимися по математике, познанию мира, 

казахскому/русскому языку 

уметь: подбирать целесообразные методы и приёмы,  

современные стратегии активного обучения на уроках в 

начальной школе 

иметь навыки:  самостоятельного поиска информации по 

организации коллаборативной среды. 

know: the principles of scientific selection of the content of 

knowledge, skills, methods, techniques, forms of work with 

students in mathematics, knowledge of the world, Kazakh / 

Russian language 

be able to: select appropriate methods and techniques, modern 

strategies for active learning in lessons in primary school 

have skills: independent search for information on the 

organization of the collaborative environment. 

Қорытынды бақылау түрі 

Форма итогового контроля 

Form of final control 

Емтихан 

Экзамен  

Exam 

Кредиттерді алу шарты 

Условия для получения 

кредитов 

Conditions for obtaining loans 

Емтиханды табысты тапсыру 

Успешная сдача экзаменов 

Successful passing of exams 

Модульдің ұзақтығы 

Продолжительность модуля 

Duration of the module 

1.2 семестр бойы 

1.2  семестра 

1.2  semester 

Әдебиеттер  

Литература 

Literature 

1. Тер-Минасов С.Г. Тіл және мәдениетаралық 

коммуникация [] : [оқулық] / С.Г.Тер-Минасова. - Астана : 

Ұлттық аударма бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 320 бет. - 

(Рухани жаңғыру. Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 

100 жаңа оқулық). - ISBN 9786017943073 : Б. ц. 

Фромкин, Виктория. 

2. Тіл біліміне кіріспе [Мәтін] = An Introduction to Language : 

[монография] / В. Фромкин, Р. Родман, Н. Хайамс ; ауд.: М. 

Жаңабекова, Б. Мизамхан, Ұ. Ісләмова. - 10-бас. - Астана : 

"Ұлттық аударма бюросы" ҚҚ, 2018. - 586, [2] б. - (Рухани 

жаңғыру). - Библиогр.: бөлім соңында. - 10 000 (таралым).  

3. Практическая методика обучения русскому языку как 

иностранному : учеб. пособие для вузов / Л. С. Крючкова, Н. 

В. Мощинская. - 5-е изд. - М. : Флинта : Наука, 2014. - 780 с. 

4. Грамматика русского языка в таблицах: предложно-

падежная система : учеб. пособие для иностранных студ. / В. 

В. Чудинина, Е. Н. Рогачева. - 2-е изд., стереотип. - М. : 

Флинта : Наука, 2015. - 91 с. 

5. Саниязова Ж.Г. Профессионально-ориентированный 

иностранный язык для неязыковых специальностей : учеб. 

пособие / Ж. Г. Саниязова, Р. К. Торгаева ; М-во 



образования и науки РК ; ВКГУ им. С. Аманжолова. - Усть-

Каменогорск : Берел : Изд-во ВКГУ, 2015. - 69 с. - 302.19 Тг 

6. Практический курс английского языка. 1 курс : учеб. для 

вузов / под ред. В. Д. Аракина. - 6-е изд., доп. и испр. - М. : 

Владос, 2013. - 536 с. : ил. - (Учебник для вузов). - ISBN 

9785691014451 

7. Акименко, С.Б. Физика и естествознание. Практические 

работы: Учебное пособие / С.Б. Акименко, О.А. Яворук. - 

М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 52 c. 

8. Гусейханов, М.К. Естествознание: Учебник и практикум 

для СПО / М.К. Гусейханов. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 442 

c. 

9. Смирнова, М.С. Естествознание: Учебник и практикум 

для прикладного бакалавриата / М.С. Смирнова, М.В. 

Нехлюдова, Т.М. Смирнова. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 363 

c. 

10. Медведева, О.С. Психолого-педагогические основы 

обучения математике. Теория, методика, практика / О.С. 

Медведева. - М.: Бином, 2014. - 204 c. 

11. Кучер, Т. П. Основы математики. Тестовые задания для 

студентов специальности "Педагогика и методика 

начального обучения" / Т.П. Кучер. - М.: Реноме, 2014. - 416 

c. 

12. Крысько, В.Г. Психология и педагогика: Учебник для 

бакалавров / В.Г. Крысько. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 471 c. 

13. Кравченко, А.И. Психология и педагогика: учебник / 

А.И. Кравченко. - М.: Проспект, 2015. - 400 c. 

14. Азаров, Ю.П. Семейная педагогика. Воспитание ребенка 

в любви, свободе и творчестве / Ю.П. Азаров. - М.: Эксмо, 

2015. - 496 c. 

Өңделген күні 

Дата обновления 

Date of update 

28.02.18 

Модульдің атауы және шифрі 

Название модуля и шифр 

Module name and cipher 

Психологиялық-педагогикалық 

Психолого-педагогический 

Psychology – pedagogical 

PP 

Модульға жауапты 

Ответственный за модуль 

Responsible for the module 

 

Модуль түрі 

Тип модуля 

Module type 

Жалпы пәндердің міндетті модулдері 

Общеобразовательные обязательные модули (ОбОМ) 

General education compulsory modules 

Модульдің деңгейі 

Уровень модуля 

Module Level 

Бакалавриат 

Бакалавриат 

Bachelor's program 

Сағаттардың апталық саны 

Количество часов в неделю 

Number of hours per week 

540 

Кредиттер саны 

Количество кредитов 

Amount of credits 

12 

Оқыту түрі  

Форма обучения 

Күндізгі 

Очная 



Form of training Full-time  

Семестр  

Семестр 

Semester 

3,4 семестр  

3,4 семестр 

3,4 semester 

Білім алушылардың саны  

Количество обучающихся 

Number of students 

- 

Модульдің пререквизиттері 

Пререквизиты модуля 

Prerequisites of the module 

Жас ерекшелік физиологиясы және гигиена  

Возрастная физиология и гигиена  

Developmental physiology and hygiene  

Модульдің мазмұны 

Содержание модуля 

Module Contents 

Білім берудегі менеджмент  

Менеджмент в образовании  

Management in education 

Педагогика  

Педагогика  

Pedagogics 

Психология  

Психология  

Psychology 

Бастауыш мектептегі тәрбие жұмысының теориясы мен 

әдістемесі  

Теория и методика воспитательной работы в начальной 

школе  

Theory and methods of educational work in primary schools 

Критериальдық бағалау технологиясы  

Технологии критериального оценивания  

Criteria-based assessment technology  

Оқыту нәтижелері  

Результаты обучения 

Learning Outcomes 

білуі тиіс:  Қазақстан Республикасының білім беру 

жүйесінің жалпы заңдылықтары мен арнайы ерекшеліктері, 

білім беру мекемесіндегі оқыту, тәрбиелеу және дамытудың 

ғылыми-теориялық негіздері, бастауыш мектеп дамуының 

негізгі тенденциясы 

істей алуы керек:педагогикалық және ғылыми-зерттеу іс-

әрекетінде теориялық білімдерін қолдану, балаларды оқыту 

мен тәрбиелеу мәселесін шешуде педагогикалық білімдерін 

тереңдету 

дағдылары: бастауыш мектепте жаңартылған білім беру 

мазмұны жағдайында сабақты ұйымдастыру мен өңдеу 

знать: специальные особенности и общие закономерности 

системы образования Республики 

Казахстан, методологические и научно- теоретические 

основы обучения, воспитания и развития в образовательных 

учреждениях; - основные тенденции развития начальной 

школы 

уметь: применять теоретические знания в педагогической и 

научно- исследовательской деятельности;  делать установку 

на постоянный поиск приложений педагогических знаний к 

решению проблем обучения и воспитания младших 

школьников;  

иметь навыки: разработки и проведения уроков в условиях 

обновленного содержания образования в начальной школе. 

know: special features and general patterns of the education 

system of the Republic 

Kazakhstan, methodological and scientific-theoretical bases of 



education, upbringing and development in educational 

institutions; - the main trends in the development of primary 

school 

be able to: apply theoretical knowledge in pedagogical and 

research activities; make the installation of a permanent search 

for applications of pedagogical knowledge to solve problems of 

education and upbringing of younger schoolchildren; 

have skills: developing and conducting lessons in the context of 

the updated content of education in primary school. 

Қорытынды бақылау түрі 

Форма итогового контроля 

Form of final control 

Емтихан 

Экзамен  

Exam 

Кредиттерді алу шарты 

Условия для получения 

кредитов 

Conditions for obtaining loans 

Емтиханды табысты тапсыру 

Успешная сдача экзаменов 

Successful passing of exams 

Модульдің ұзақтығы 

Продолжительность модуля 

Duration of the module 

3.4 семестр бойы 

3.4 семестра 

3.4 semester 

Әдебиеттер  

Литература 

Literature 

1.Джонстон Дерек. Философияның қысқаша тарихы : 

Сократтан Дерридаға дейін : [оқулық] / Д.Джонстон. - 

Астана : Ұлттық аударма бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 

216 бет. - (Рухани жаңғыру. Жаңа гуманитарлық білім. 

Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық). - ISBN 9786017943059 : Б. 

ц. 

2. Кенни Энтони. Батыс философиясының жаңа тарихы. 

Антика философиясы  : [оқулық] / Э. Кенни. - Астана : 

Ұлттық аударма бюросы. Қоғамдық қоры. - (Рухани 

жаңғыру.Жаңа гуманитарлық білім.Қазақ тіліндегі 100 жаңа 

оқулық). 

Т.1. - 2018. - 408 бет. - ISBN 9786017943011 : Б. ц. 

3. Хесс Реми. Философияның таңдаулы 25 кітабы : [оқулық] 

/ Р.Хесс. - Астана : Ұлттық аударма бюросы. Қоғамдық 

қоры, 2018. - 360 бет. - (Рухани жаңғыру. Жаңа 

гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық). - 

ISBN 9786017943042 : Б. ц.1.Педагогика [] : учеб. для 

бакалавров / МПГУ ; под общ. ред. Л. С. Подымовой, В. А. 

Сластенина. - М. : Юрайт, 2012. - 332 с. - ISBN 

9785991620505 

4. Pedagogy [] : textbook / K. K. Zhampeisova [and ets.] ; 

Ministry of education and science of the Republic of 

Kazakhstan. - Almaty : [Association of higher educational 

institutions of Kazakhstan], 2016. - 390 p. - ISBN 

9786017940034 

5. Шульц, Дуэйн. Қазіргі психология тарихы [Мәтін] = A 

History оf Modern Psychology : [монография] / Д. Шульц, С. 

Э. Шульц ; ауд. Б. Қ. Ақын [және т.б.]. - 11-бас. - Астана : 

"Ұлттық аударма бюросы" ҚҚ, 2018. - 447, [1] б. : сур. - 

(Рухани жаңғыру). - 10000 (таралым). 

6. Майерс, Дэвид Г. Әлеуметтік психология [Мәтін] = Social 

Psychology : [оқулық] / Д. Г. Майерс, Ж. М. Туенж ; ауд. Г. 

Қ. Айқынбаева [және т.б.]. - 12-бас. - Астана : "Ұлттық 

аударма бюросы" ҚҚ, 2018. - 559, [1] б. : сур. - (Рухани 

жаңғыру). - 10000 (таралым). 



7. Аронсон, Эллиот. Көпке ұмтылған жалғыз [Мәтін] = The 

Social Animal : әлеуметтік психологияға кіріспе : [оқулық] / 

Э. Аронсон ; ауд. Д. Д. Дүйсенбеков [және т. б.]. - 11-бас. - 

Астана : "Ұлттық аударма бюросы" қоғамдық қоры, 2018. - 

407, [2] б. - (Рухани жаңғыру). - 10000 (таралым). 

8. Дьяченко В.К. Дидактика [] : в 2 т. : учеб. пособие для 

системы послесреднего, высшего, послевузовского и 

дополнительного образования / , Виталий Кузьмич 

Дьяченко ; В. К. Дьяченко, Г. М. Кусаинов, Б. С. Каримова ; 

под ред. А. П. Сейтешева. - Алматы : Эверо. Т. 1. - 2014. - 

573 с. - ISBN 9786012404845 

9. Дьяченко В.К. Дидактика [] : в 2 т. : учеб. пособие / В. К. 

Дьяченко, Г. М. Кусаинов, Б. С. Каримова ; под ред. А. П. 

Сейтешева. - Алматы : Эверо. Т. 2. - 2014. - 622 с. - ISBN 

9786012404845 

10. Сумина Т. Г. Методика воспитательной работы [] : учеб. 

для вузов / Т. Г. Сумина. - М. : Академия, 2014. - 192 с. - 

(Высшее образование. Бакалавриат). - ISBN 9785446809134  

11. Дюсупова, А. К. Развитие гуманистической 

направленности личности старшеклассников [] : [моногр.] / 

А. К. Дюсупова, Н. А. Завалко. - [S. l.] : ВКПК Арго, 2016. - 

225 с. 

12.  Базаров Т.Ю. Управление персоналом. Практикум: 

Учебное пособие / Т.Ю. Базаров. - М.: ЮНИТИ, 2014. - 239 

c. 

13. Веснин В.Р. Управление персоналом в схемах: Учебное 

пособие / В.Р. Веснин. - М.: Проспект, 2015. - 96 c. 

14. Ивановская Л.В. Управление персоналом организации: 

Учебник / А.Я. Кибанов, И.А. Баткаева, Л.В. Ивановская. - 

М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 695 c. 

15. Маслова В.М. Управление персоналом: Учебник для 

бакалавров / В.М. Маслова. - М.: Юрайт, 2013. - 492 c. 

16. Яхонтова Е.С. Стратегическое управление персоналом: 

Учебное пособие / Е.С. Яхонтова. - М.: ИД Дело РАНХиГС, 

2013. - 384 c. 

17. Концепция внедрения системы критериального 

оценивания учебных достижений учащихся Автономной 

организации образования «Назарбаев Интеллектуальные 

школы». Астана – 2012. 

18 Интегрированная модель критериального оценивания. 

Методические рекомендации. г. Астана 2014 г. 

19. Руководство для учителя ЦПМ АОО «Назарбаев 

Интеллектуальные школы», 2015 

20. Руководство по критериальному оцениванию для 

учителей начальной школы. Астана 2015. 

Өңделген күні 

Дата обновления 

Date of update 

28.02.18 

Модульдің атауы және шифрі 

Название модуля и шифр 

Module name and cipher 

Информатика, бизнес және құқык 

Информатика, бизнеса и права 

Informatics, business and right 

IBiP 

Модульға жауапты 

Ответственный за модуль 

 



Responsible for the module 

Модуль түрі 

Тип модуля 

Module type 

Жалпы пәндердің міндетті модулдері 

Общеобразовательные обязательные модули (ОбОМ) 

General education compulsory modules 

Модульдің деңгейі 

Уровень модуля 

Module Level 

Бакалавриат 

Бакалавриат 

Bachelor's program 

Сағаттардың апталық саны 

Количество часов в неделю 

Number of hours per week 

270 

Кредиттер саны 

Количество кредитов 

Amount of credits 

6 

Оқыту түрі  

Форма обучения 

Form of training 

Күндізгі 

Очная 

Full-time  

Семестр  

Семестр 

Semester 

3,4 семестр  

3,4 семестр 

3,4 semester 

Білім алушылардың саны  

Количество обучающихся 

Number of students 

- 

Модульдің пререквизиттері 

Пререквизиты модуля 

Prerequisites of the module 

Информатика, Қазақстан тарихы 

Информатика, История Казахстана 

Computer science, History of Kazakhstan 

Модульдің мазмұны 

Содержание модуля 

Module Contents 

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (ағылшын 

тілде)  

Информационно-коммуникационные технологии (на англ. 

языке)  

Information and communication technologies (in English 

language) 

Философия  

Философия  

Philosophy 

Оқыту нәтижелері  

Результаты обучения 

Learning Outcomes 

білуі тиіс:  қоғам мен табиғат дамуының заңдылықтары, 

информатика негізгі, операциялық жүйе, мәтіндік 

процессор, электронды кесте және мәліметтер қоры мен 

оларды қолдану әдістемесі  

істей алуы керек: болашақ мамандар мен азаматтардың 

мәдениетін қалыптастырунегізі ретінде өмірдің мәнісі мен 

еркіндігі, танымы, тұрмыстық мәселелерінің философиясы, 

компьютерлік жүйе мен ақпараттық технологияға 

бағдарлану, іртүрлі операциялық жүйеде жұмыс жасау 

дағдылары: әлеуметтік бағдарлама мысалында заманауи 

компьютерлік технологияны тәжірибеде игеру 

знать:  закономерности развития природы, общества, 

человека и человеческого мышления и базовые понятия 

основ информатики, функциональные возможности 

операционных систем, операционных оболочек, текстовых 

процессоров, электронных таблиц, баз данных и общую 

методологию их использования. 

уметь: ориентироваться в наиболее общих философских 

проблемах бытия, познания, ценностей, свободы и смысла 

жизни как основе формирования культуры гражданина и 



будущего специалиста и ориентироваться в компьютерных 

системах и информационных технологиях, работать в 

различных операционных системах; 

иметь навыки:  практического усвоения современных 

компьютерных технологий на примере социальных 

программ. 

to know: the laws of the development of nature, society, man 

and human thinking and the basic concepts of the basics of 

computer science, the functional capabilities of operating 

systems, operating shells, word processors, spreadsheets, 

databases and a common methodology for their use. 

be able to: navigate in the most common philosophical problems 

of being, cognition, values, freedom and the meaning of life as 

the basis for the formation of a citizen's culture and future 

specialist and orientate themselves in computer systems and 

information technologies, work in different operating systems; 

to have skills: practical mastering of modern computer 

technologies on the example of social programs 

Қорытынды бақылау түрі 

Форма итогового контроля 

Form of final control 

Емтихан 

Экзамен  

Exam 

Кредиттерді алу шарты 

Условия для получения 

кредитов 

Conditions for obtaining loans 

Емтиханды табысты тапсыру 

Успешная сдача экзаменов 

Successful passing of exams 

Модульдің ұзақтығы 

Продолжительность модуля 

Duration of the module 

3.4 семестр бойы 

3.4 семестра 

3.4 semester 

Әдебиеттер  

Литература 

Literature 

1.Джонстон Дерек. Философияның қысқаша тарихы : 

Сократтан Дерридаға дейін : [оқулық] / Д.Джонстон. - 

Астана : Ұлттық аударма бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 

216 бет. - (Рухани жаңғыру. Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ 

тіліндегі 100 жаңа оқулық). - ISBN 9786017943059 : Б. ц. 

2. Кенни Энтони. Батыс философиясының жаңа тарихы. 

Антика философиясы  : [оқулық] / Э. Кенни. - Астана : 

Ұлттық аударма бюросы. Қоғамдық қоры. - (Рухани 

жаңғыру.Жаңа гуманитарлық білім.Қазақ тіліндегі 100 жаңа 

оқулық). 

Т.1. - 2018. - 408 бет. - ISBN 9786017943011 : Б. ц. 

3. Хесс Реми. Философияның таңдаулы 25 кітабы : [оқулық] 

/ Р.Хесс. - Астана : Ұлттық аударма бюросы. Қоғамдық 

қоры, 2018. - 360 бет. - (Рухани жаңғыру. Жаңа 

гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық). - 

ISBN 9786017943042 

4.Шваб Клаус. Төртінші индустриялық революция [] : 

[оқулық] / К. Шваб. - Астана : Ұлттық аударма бюросы. 

Қоғамдық қоры, 2018. - 200 бет. - (Рухани жаңғыру. Жаңа 

гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық). - 

ISBN 9786017943035 : Б. ц. 

Парал. загл.: на рус.яз. 

5. Баймулдина Назира Сахимжановна. Методика подготовки 

будущих юристов к использованию информационно- 

коммуникационных технологий [] : автореф. дис. на соиск. 

учен. степ. канд. пед. наук : 13.00.02 - теория и методика 



обучения и воспитания (информатика, информатизация 

образования) / Н. С. Баймулдина. - Алматы : [б. и.], 2010. - 

25 с. 

Өңделген күні 

Дата обновления 

Date of update 

28.02.18 

Модульдің атауы және шифрі 

Название модуля и шифр 

Module name and cipher 

Әдістемелік 2  

Методический 2 

Methodical 2 

M 2 

Модульға жауапты 

Ответственный за модуль 

Responsible for the module 

 

Модуль түрі 

Тип модуля 

Module type 

Мамандық бойынша міндетті модулдері 

Обязательные модули по специальности (ОМС) 

Compulsory modules in the specialty 

Модульдің деңгейі 

Уровень модуля 

Module Level 

Бакалавриат 

Бакалавриат 

Bachelor's program 

Сағаттардың апталық саны 

Количество часов в неделю 

Number of hours per week 

270 

Кредиттер саны 

Количество кредитов 

Amount of credits 

6 

Оқыту түрі  

Форма обучения 

Form of training 

Күндізгі 

Очная 

Full-time  

Семестр  

Семестр 

Semester 

4 семестр  

4 семестр 

4 semester 

Білім алушылардың саны  

Количество обучающихся 

Number of students 

- 

Модульдің пререквизиттері 

Пререквизиты модуля 

Prerequisites of the module 

Педагогика  

Педагогика  

Pedagogics 

Модульдің мазмұны 

Содержание модуля 

Module Contents 

Бастауыш мектепте педагогикалық шеберлік  

Педагогическое мастерство в начальной школе  

Pedagogical skills in elementary school 

Ғылымға кіріспе  

Введение в науку  

Introduction to science 

Оқыту нәтижелері  

Результаты обучения 

Learning Outcomes 

білуі тиіс:  педагогикалық шеберлік мазмұны мен мәні, 

кәсіби-педагогикалық іс-әрекет мәні, құрылымы, ғылыми-

педагогикалық зерттеу әдістемесі мен әдіснамалық негізі 

істей алуы керек: педагогтің кәсіби мәнді қасиеттерін 

қалыптастыру, балаларға деген сүйіспеншілігі, 

бақылампаздық, шығармашылық; педагогикалық іскерліктің 

қалыптасу деңгейін айқындау: құрылымдық, 

ұйымдастырушылық, дидактикалық, қолданбалы; 

педагогикалық іскерлікті жүзеге асыру; практикалық 

міндеттерді шешуде зерттеушілік әдістемелерін қолдану 

дағдылары:  өз беттілік жұмысты ұйымдастыру, еңбектің 



оқу мәдениеті; өзіндік реттеу техникасын қолдана отырып 

психофизиологиялық жағдайын басқару; әртүрлі ақпараттық 

көздердерімен жұмыс жасау  

знать:  сущность и содержание педагогического мастерства; 

сущность профессионально-педагогической деятельности, 

ее структуру и основы методологии и методики научно-

педагогического исследования;; 

уметь: формировать в себе профессионально-значимые 

качества педагога: любовь к детям, наблюдательность, 

общительность, творчество; определять уровень 

сформированности педагогических умений: 

конструктивных, организаторских, гностических, 

дидактических, прикладных; совершенствовать 

педагогические умения; совершенствовать собственную 

речь и применять исследовательские методики для решения 

практических задач; 

иметь навыки:  организации самостоятельной работы; 

культуры учебного труда; управления своим 

психофизическим состоянием, применяя техники 

саморегуляции; навыки работы с различными 

информационными источниками. 

know: the essence and content of pedagogical skill; the essence 

of professional and pedagogical activity, its structure and the 

foundations of methodology and methodology of scientific and 

pedagogical research; 

to be able: to form in itself professionally significant qualities of 

the teacher: love to children, observance, sociability, creativity; 

determine the level of the formation of pedagogical skills: 

constructive, organizational, gnostic, didactic, applied; improve 

pedagogical skills; Improve their own speech and apply research 

methods to solve practical problems; 

have the skills: organization of independent work; culture of 

educational work; management of their psychophysical state, 

using techniques of self-regulation; skills of working with 

various information sources. 

Қорытынды бақылау түрі 

Форма итогового контроля 

Form of final control 

Емтихан 

Экзамен  

Exam 

Кредиттерді алу шарты 

Условия для получения 

кредитов 

Conditions for obtaining loans 

Емтиханды табысты тапсыру 

Успешная сдача экзаменов 

Successful passing of exams 

Модульдің ұзақтығы 

Продолжительность модуля 

Duration of the module 

4 семестр бойы 

4 семестра 

4 semester 

Әдебиеттер  

Литература 

Literature 

1. Григорьева, О.А. Школьная театральная педагогика: 

Учебное пособие / О.А. Григорьева. - СПб.: Лань, 2015. - 256 

c. 

2. Работнов, Л.Д. Школьная театральная педагогика: 

Учебное пособие / Л.Д. Работнов. - СПб.: Планета Музыки, 

2015. - 256 c. 

3. Цукасова, Л.В. Театральная педагогика: Принципы, 

заповеди, советы / Л.В. Цукасова, Л.А. Волков. - М.: КД 

Либроком, 2014. - 192 c. 



Парал. загл.: на англ.яз. 

4. Шипилина, Л.А. Методология и методы психолого-

педагогических исследований: Учебное пособие / Л.А. 

Шипилина. - М.: Флинта, 2013. - 208 c. 

5. Добреньков, В.И. Методология и методы научной работы: 

Учебное пособие2 -изд / В.И. Добреньков, Н.Г. Осипова. - 

М.: КДУ, 2012. - 274 c. 

6. Загвязинский, В.И. Методология и методы психолого-

педагогического исследования: Учебное пособие для 

студентов учреждений высшего профессионального 

образования / В.И. Загвязинский. - М.: ИЦ Академия, 2012. - 

208 c. 

Өңделген күні 

Дата обновления 

Date of update 

28.02.18 

Модульдің атауы және шифрі 

Название модуля и шифр 

Module name and cipher 

Бизнесті басқару 

Управление бизнесом 

Business management 

UB 

Модульға жауапты 

Ответственный за модуль 

Responsible for the module 

 

Модуль түрі 

Тип модуля 

Module type 

Біліктілік шегінен шыққан, таңдау модулі 

Модули по выбору, выходящие за рамки квалификации 

(МВВК) 

Optional modules, beyond qualification 

Модульдің деңгейі 

Уровень модуля 

Module Level 

Бакалавриат 

Бакалавриат 

Bachelor's program 

Сағаттардың апталық саны 

Количество часов в неделю 

Number of hours per week 

225 

Кредиттер саны 

Количество кредитов 

Amount of credits 

5 

Оқыту түрі  

Форма обучения 

Form of training 

Күндізгі 

Очная 

Full-time  

Семестр  

Семестр 

Semester 

3 семестр  

3 семестр 

3 semester 

Білім алушылардың саны  

Количество обучающихся 

Number of students 

- 

Модульдің пререквизиттері 

Пререквизиты модуля 

Prerequisites of the module 

Құқық негіздері, Қазақстан тарихы. 

Основы права, История Казахстана 

Basics of Law, History of Kazakhstan 

Модульдің мазмұны 

Содержание модуля 

Module Contents 

Дінтану  

Религиоведение  

Religion studies 

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері  

Основы антикоррупционной культуры  

Bases of anticorruption culture 

Оқыту нәтижелері  білуі тиіс:  сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениеттің 



Результаты обучения 

Learning Outcomes 

негізгі сипаттамасы, әртүрлі әлеуметтік топтағы сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастырудың негізгі 

бағыты, жемқорлық құқық бұзушылыққа жауапкершілікпен 

қарау, әлемнің діни негіздері, құндылықтар жүйесі, діннің 

әлемдік этикалық нормалары. 

істей алуы керек: құқықтық және әлеуметтік жемқорлыққа 

қарсы әрекеттерде сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті 

қалыптастыру бойынша мемлекеттік басқару органдарының 

іс-әрекетінде білімдерін қолдану.кәсіби іс-әрекетте және 

күнделікті жағдайда нақты жағдаяттарға діни бағытты 

ұстану. 

дағдылары: жемқорлықты тану халықаралық және ұлттық 

мәнмәтінде қоғамның әлеуметтік-саяси өмірі ретінде, әр 

түрлі ақпарат көздерден дін жайында ақпараттарды талдау. 

знать: основные определения антикоррупционной 

культуры, основные подходы к формированию 

антикоррупционной культуры в различных социальных 

группах, меры ответственности за коррупционные 

правонарушения в различных сферах и теоретические 

основы религиоведческой науки, основные религиозные 

картины мира, системы ценностей, этические нормы 

мировых религий; 

уметь: применять полученные знания в анализе, в 

деятельности органов государственного управления по 

формированию антикоррупционной культуры общества в 

части правового и социального противодействия коррупции 

и борьбе с ней как с социальным явлением и использовать 

религиоведческий подход к осмыслению конкретной 

ситуации в повседневной жизни и в профессиональной 

деятельности. 

иметь навыки: распознавать коррупцию как элемент 

социально-политической жизни общества в международном 

и национальном контексте и анализировать информацию о 

религии из различных источников. 

know: the main definitions of anti-corruption culture, the main 

approaches to the formation of anti-corruption culture in various 

social groups, the measures of responsibility for corruption 

offenses in various fields and the theoretical foundations of 

religious science, the main religious pictures of the world, value 

systems, ethical norms of world religions; 

be able to: apply the acquired knowledge in analysis, in the 

activities of government bodies to form an anti-corruption 

culture of society in terms of legal and social counteraction to 

corruption and combat it as a social phenomenon, and use a 

religious approach to understanding the concrete situation in 

everyday life and in professional activities. 

have the skills: to recognize corruption as an element of the 

sociopolitical life of society in the international and national 

context and to analyze information about religion from various 

sources 

Қорытынды бақылау түрі 

Форма итогового контроля 

Form of final control 

Емтихан 

Экзамен  

Exam 

Кредиттерді алу шарты Емтиханды табысты тапсыру 



Условия для получения 

кредитов 

Conditions for obtaining loans 

Успешная сдача экзаменов 

Successful passing of exams 

Модульдің ұзақтығы 

Продолжительность модуля 

Duration of the module 

3 семестр бойы 

3 семестра 

3.semester 

Әдебиеттер  

Литература 

Literature 

1. Основы антикоррупционной культуры: учебное пособие / 

под общей редакцией д. б. н., профессора Б. С. Абдрасилова. 

- Астана: Академия государственного управления при 

Президенте Республики Казахстан, 2016. – 176 с. 

2. Ростовцева Ю. В. Административная ответственность за 

коррупционные правонарушения в системе государственной 

службы // Законы России. Опыт. Анализ. Практика. – 2012. – 

№ 3. 

3. О Концепции правовой политики Республики Казахстан 

на период с 2010 по 2020 год: Указ Президента Республики 

Казахстан от 24 августа 2009 года № 858 // Информационно-

правовая система нормативных правовых актов Республики 

Казахстан «Әділет». – Астана, 2017. 

4. Кодекс об административных правонарушениях 

Республики Казахстан от 5 июля 2014 года // 

Информационно-правовая система нормативных правовых 

актов Республики Казахстан «Әділет». – Астана, 2017. 

5. О государственной службе: Закон Республики Казахстан 

от 23 июля 1999 года № 453-I // Информационно-правовая 

система нормативных правовых актов Республики 

Казахстан «Әділет». – Астана, 2017. 

6. История религии. В 2 томах. Том 1; Высшая школа - 

Москва, 2013. - 464 c. 

7. Подольская, Е.А. Религиоведение: кредитно-модульный 

курс / Е.А. Подольская, Т.В. Подольская. - М.: Дашков и К, 

2015. - 336 c. 

8. Карен Армстронг «Иудаизм, христиандық пен исламдағы 

4000 жылдық ізденіс: Құдайтану баяны» 

Өңделген күні 

Дата обновления 

Date of update 

28.02.18 

Модульдің атауы және шифрі 

Название модуля и шифр 

Module name and cipher 

Педагогикалық 2 

Педагогический 2 

Pedagogica 2 

P2 

Модульға жауапты 

Ответственный за модуль 

Responsible for the module 

 

Модуль түрі 

Тип модуля 

Module type 

Мамандық бойынша міндетті модулдері 

Обязательные модули по специальности (ОМС) 

Compulsory modules in the specialty 

Модульдің деңгейі 

Уровень модуля 

Module Level 

Бакалавриат 

Бакалавриат 

Bachelor's program 

Сағаттардың апталық саны 

Количество часов в неделю 

Number of hours per week 

405 

Кредиттер саны 9 



Количество кредитов 

Amount of credits 

Оқыту түрі  

Форма обучения 

Form of training 

Күндізгі 

Очная 

Full-time  

Семестр  

Семестр 

Semester 

5,6 семестр  

5,6 семестр 

5,6 semester 

Білім алушылардың саны  

Количество обучающихся 

Number of students 

- 

Модульдің пререквизиттері 

Пререквизиты модуля 

Prerequisites of the module 

Қазіргі қазақ (орыс, шет тілі ) тілі , педагогика, психология 

Современный казахский (русский, иностранный язык) язык, 

педагогика, психология 

Contemporary Kazakh (russian, foreign language) language, 

рedagogy, psychology 

Модульдің мазмұны 

Содержание модуля 

Module Contents 

Балалар әдебиеті  

Детская литература  

Children's literature  

Инклюзивтті білім беру  

Инклюзивное образование  

Inclusive education 

Кәсіби-бағытталған шет тілі  

Профессионально-ориентированный иностранный язык  

Professionally-oriented foreign language 

Кәсіптік қазақ (орыс) тілі  

Профессиональный казахский(русский) язык  

Professional Kazakh (Russian) Language 

Оқыту нәтижелері  

Результаты обучения 

Learning Outcomes 

білуі тиіс:  филология бөлімдерінің негізгі мазмұны; жас 

ерекшелік және тұлғалық даму ерекшеліктері мен 

заңдылықтары; инклюзивті білім берудің қазіргі 

технологиялары. 

істей алуы керек: ғылыми ақпараттарды алмастыру үшін 

қазақжәне ағылшын тілінде мамандық бойынша 

әдебиеттерді таңдап оқу, инклюзивті ортаны жобалау жәнне 

диадактикалық материалдармен толықтыру, өз білімдерін 

бастауыш мектепте қолдану. 

дағдылары: монологты және диалогтысөйлеуді әр түрлі 

тілде құру, білім беру мекемелерінде тұтас педагогикалық 

үрдісте инклюзивті білім беру технологиясын қолдану.  

знать: содержание основных разделов филологии; 

закономерности и особенности возрастного и личностного 

развития детей с особыми образовательными 

потребностями; современные технологии инклюзивного 

образования, 

уметь: читать по собственному выбору литературу по 

специальности на казахском и английском языке для 

получения и передачи научной информации, проектировать 

инклюзивную среду и ее дидактическое наполнение, 

использовать свои знания в практике начальной школы 

иметь навыки: построения монологической и 

диалогической речи на разных языках, применения 

технологий инклюзивного образования в целостном 

педагогическом процессе образовательного учреждения, 



принятия управленческих решений. 

know: the content of the main sections of philology; regularities 

and features of the age and personal development of children 

with special educational needs; modern technologies of inclusive 

education, 

be able to: read by their own choice literature on the specialty in 

Kazakh and English to receive and transmit scientific 

information, design an inclusive environment and its didactic 

content, use their knowledge in primary school practice 

to have skills: to build monologic and dialogical speech in 

different languages, to apply technologies of inclusive education 

in the whole pedagogical process of an educational institution, 

and to make managerial decisions. 

Қорытынды бақылау түрі 

Форма итогового контроля 

Form of final control 

Емтихан 

Экзамен  

Exam 

Кредиттерді алу шарты 

Условия для получения 

кредитов 

Conditions for obtaining loans 

Емтиханды табысты тапсыру 

Успешная сдача экзаменов 

Successful passing of exams 

Модульдің ұзақтығы 

Продолжительность модуля 

Duration of the module 

5,6 семестр бойы 

5,6 семестра 

5,6.semester 

Әдебиеттер  

Литература 

Literature 

1.Искакова А.Т., Закаева Г.З., Шестакова Е.В. Адаптация и 

модификация образовательного процесса в инклюзивной 

среде. Учебно-методическое пособие. – Алматы., 2016. – 

100с. 

2. Искакова А.Т., Мовкебаева З.А., Закаева Г., Айтбаева 

А.Б., Байтурсынова А.А. Основы инклюзивного 

образования: Учебное пособие. – Алматы: 2014.  – 280с. 

3. Об утверждении Концептуальных подходов к 

развитию инклюзивного образования в Республике 

Казахстан. // Приказ Министра образования и науки 

Республики Казахстан от 1 июня 2015 года № 348. 

[Электронный ресурс] режим доступа: 

http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39711662#pos=0;0 

4. Методические рекомендации по организации 

интегрированного (инклюзивного) образования детей с 

ограниченными возможностями в развитии // Приказ МОН 

РК № 4-02-4/450 от 16 марта 2013.  

5. Программа по инклюзивному образованию в 

дошкольных организациях. – Астана, 2015. - 10с. 

6. Баева, Л. В. An Introduction to Early Years Education in 

England / Введение в английское дошкольное образование / 

Л.В. Баева. - М.: Прометей, 2017. - 102 c. 

7. 1. Пранцова, Г.В. Методика обучения литературе: 

практикум / Г.В. Пранцова, Е.С. Романичева. - М.: Флинта, 

2014. - 272 c. 

8. Кислинская, С.А. Методика обучения литературному 

чтению: Учебник для студентов учреждений высшего 

профессионального образования / М.П. Воюшина, С.А. 

Кислинская, Е.В. Лебедева; Под ред. М.П. Воюшина. - М.: 

ИЦ Академия, 2013. - 288 c. 

Өңделген күні 28.02.18 



Дата обновления 

Date of update 

Модульдің атауы және шифрі 

Название модуля и шифр 

Module name and cipher 

Жаратылыстану 

Естественный 

Naturally 

Est 

Модульға жауапты 

Ответственный за модуль 

Responsible for the module 

 

Модуль түрі 

Тип модуля 

Module type 

Мамандық бойынша міндетті модулдері 

Обязательные модули по специальности (ОМС) 

Compulsory modules in the specialty 

Модульдің деңгейі 

Уровень модуля 

Module Level 

Бакалавриат 

Бакалавриат 

Bachelor's program 

Сағаттардың апталық саны 

Количество часов в неделю 

Number of hours per week 

270 

Кредиттер саны 

Количество кредитов 

Amount of credits 

6 

Оқыту түрі  

Форма обучения 

Form of training 

Күндізгі 

Очная 

Full-time  

Семестр  

Семестр 

Semester 

5,6 семестр  

5,6 семестр 

5,6 semester 

Білім алушылардың саны  

Количество обучающихся 

Number of students 

- 

Модульдің пререквизиттері 

Пререквизиты модуля 

Prerequisites of the module 

Жаратылыстану негіздері, педагогика, жас ерекшелік 

физиологиясы және мектеп гигиенасы,  

Основы естествознания, педагогика, возрастная физиология 

и школьная гигиена 

Fundamentals of Natural Science, рedagogy, age physiology and 

school hygiene 

Модульдің мазмұны 

Содержание модуля 

Module Contents 

«Дүниетану» пәнін оқыту әдістемесі  

Методика преподавания «Познания мира»  

Methods of teaching "knowledge of the world" 

Бастауыш мектепте бейнелеу өнерін оқыту теориясы мен 

технологиясы  

Теория и технология обучения изобразительному искусству 

в начальной школе  

Theory and technology of teaching fine arts at primary school 

Оқыту нәтижелері  

Результаты обучения 

Learning Outcomes 

білуі тиіс:  «Дүниетану» пәнін оқыту теориясын және 

бастауыш мектепте бейнелеу өнерін оқыту әдістемесінің 

заңдылықтары мен жүйесі 

істей алуы керек: мәдени ортаға бағытталуы; заманауи 

технологияды қолдана отырып өнер аймағында 

ақпараттарды өңдеу және іздеу; өзіндік тұжырымын білдіре 

алу. Балалардың табиғат және әлеуметтік құбылыстарды 

бақылауын ұйымдастыру, бақылау нәтижесін оқу үрдісінде 

қолдану. 

дағдылары: өнердің әртүрлі аймағында көркем-



шығармашылық іс-әрекеттерін ұйымдастыру, «Дүниетану» 

пәнінің оқу-тәрбиелік міндеттерін жүзеге асыруда оқыту 

құралдарын, әдіс-тәсілдерін тиімді қолдану  

знать:  передовую теорию обучения предмета «Познание 

мира» и специфику и закономерности методики 

преподавания изобразительного искусства в начальной 

школе. 

уметь:  ориентироваться в окружающем культурном 

пространстве; осуществлять самостоятельный поиск и 

обработку информации в области искусства, используя 

современные технологии; выражать собственные суждения. 

организовывать наблюдения детей за природными и 

социальными объектами и явлениями, при проведении 

опытной работы, использовать результаты наблюдений в 

учебном процессе; 

иметь навыки: организовывать собственную 

художественно-творческую деятельность в различных 

областях искусства и использовать эффективные методы и 

приемы, а также средства обучения для реализации учебно-

воспитательных задач предмета «Познание мира» 

know: the advanced theory of teaching the subject "Cognition of 

the world" and the specifics and regularities of the methods of 

teaching fine arts in primary school. 

be able to: navigate the surrounding cultural space; To carry out 

independent search and processing of information in the field of 

art using modern technologies; express their own judgments. to 

organize observations of children for natural and social objects 

and phenomena, when conducting experimental work, use the 

results of observations in the educational process; 

have the skills: to organize their own artistic and creative 

activity in various areas of art and use effective methods and 

techniques, as well as educational tools for the implementation 

of teaching and educational tasks in the subject "Cognition of the 

world" 

Қорытынды бақылау түрі 

Форма итогового контроля 

Form of final control 

Емтихан 

Экзамен  

Exam 

Кредиттерді алу шарты 

Условия для получения 

кредитов 

Conditions for obtaining loans 

Емтиханды табысты тапсыру 

Успешная сдача экзаменов 

Successful passing of exams 

Модульдің ұзақтығы 

Продолжительность модуля 

Duration of the module 

5,6 семестр бойы 

5,6 семестра 

5,6.semester 

Әдебиеттер  

Литература 

Literature 

1. Ростовцев, Н.Н. Методика преподавания 

изобразительного искусства в школе: Учебник для ВУЗов / 

Н.Н. Ростовцев. - М.: Альянс, 2014. - 256 c. 

2. Бакиева О.А Методика преподавания изобразительного 

искусства. ТГУ, 2012. – 222 с. 

3. Бахмутова, Л.С. Методика преподавания обществознания: 

Учебник и практикум для академического бакалавриата / 

Л.С. Бахмутова, Е.К. Калуцкая. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 

274 c. 

4. Клепинина, З.А. Методика преподавания предмета 



"Окружающий мир": Учебник для студ. учреждений высш. 

проф. образования / З.А. Клепинина, Г.Н. Аквилева. - М.: 

ИЦ Академия, 2013. - 336 c. 

Өңделген күні 

Дата обновления 

Date of update 

28.02.18 

Модульдің атауы және шифрі 

Название модуля и шифр 

Module name and cipher 

Әдістемелік 3  

Методический 3 

Methodical 3 

M 3 

Модульға жауапты 

Ответственный за модуль 

Responsible for the module 

 

Модуль түрі 

Тип модуля 

Module type 

Мамандық бойынша міндетті модулдері 

Обязательные модули по специальности (ОМС) 

Compulsory modules in the specialty 

Модульдің деңгейі 

Уровень модуля 

Module Level 

Бакалавриат 

Бакалавриат 

Bachelor's program 

Сағаттардың апталық саны 

Количество часов в неделю 

Number of hours per week 

270 

Кредиттер саны 

Количество кредитов 

Amount of credits 

6 

Оқыту түрі  

Форма обучения 

Form of training 

Күндізгі 

Очная 

Full-time  

Семестр  

Семестр 

Semester 

5,6 семестр  

5,6 семестр 

5,6 semester 

Білім алушылардың саны  

Количество обучающихся 

Number of students 

- 

Модульдің пререквизиттері 

Пререквизиты модуля 

Prerequisites of the module 

Қазақ (орыс) тілі, математика негіздері, педагогика 

Казахский (русский) язык, основы математики, педагогика 

Kazakh (Russian) Language, fundamentals of Mathematics, 

pedagogy 

Модульдің мазмұны 

Содержание модуля 

Module Contents 

Сауат ашу әдістемесі  

Методика обучения грамоте  

Methods of teaching reading and writing 

Бастауыш мектепте қазақ (орыс) тілін оқыту әдістемесі  

Методика преподавания казахского (русского) языка 

начальной школы  

Methods of teaching Kazakh (Russian) language in elementary 

school 

Математиканы оқыту әдістемесі  

Методика обучения математике  

Methods of teaching mathematics 

Дене мәдениетінің әдістемесі  

Методика физической культуры  

Methodofрhysicalсulture 

Оқыту нәтижелері  

Результаты обучения 

білуі тиіс:  бастауыш мектепте пәнді оқыту әдістемесінің 

жүесі мен заңдылықтары 



Learning Outcomes істей алуы керек: жаңартылған білім беру мазмұнының 

стратегиясын қолдана отырып сабақ жүргізу және ҚМЖ, 

КТЖ құру 

дағдылары: келешектегі жұмыс үшін мақсаттарды қою 

және жеткен жетістіктерге талдау жасау 

знать:  специфику и закономерности методики 

преподавания предметов в начальной школе. 

уметь: составлять КТП, КСП и проводить уроки с 

использованием стратегий обновленного содержания 

образования 

иметь навыки:  анализа достигнутых результатов и 

постановки целей для  дальнейшей работы. 

to know: the specifics and regularities of the methods of 

teaching subjects in elementary school. 

to be able to: compile the KTP, PCB and conduct lessons using 

strategies of updated content of education 

have the skills: analyzing the results achieved and setting goals 

for further work. 

Қорытынды бақылау түрі 

Форма итогового контроля 

Form of final control 

Емтихан 

Экзамен  

Exam 

Кредиттерді алу шарты 

Условия для получения 

кредитов 

Conditions for obtaining loans 

Емтиханды табысты тапсыру 

Успешная сдача экзаменов 

Successful passing of exams 

Модульдің ұзақтығы 

Продолжительность модуля 

Duration of the module 

5,6 семестр бойы 

5,6 семестра 

5,6.semester 

Әдебиеттер  

Литература 

Literature 

1.  Обухова, Л. А. Как хорошо уметь читать! 1 класс. Книга 

для чтения в период обучения грамоте / Л.А. Обухова, О.Е. 

Жиренко, Т.М. Лукина. - М.: ВАКО, 2015. - 112 c. 

2. Соболева, А. Е. Как подготовить ребенка к обучению 

грамоте / А.Е. Соболева. - М.: Детство-Пресс, 2014. - 112 c. 

4. 1. Львов, М.Р. Методика преподавания русского языка в 

начальных классах: Учебное пособие для студ. учреждений 

высш. проф. образования / М.Р. Львов, В.Г. Горецкий, О.В. 

Сосновская. - М.: ИЦ Академия, 2012. - 464 c. 

5. Мисаренко, Г.Г. Методика преподавания русского языка с 

коррекционно-развивающими технологиями: Учебник и 

практикум для академического бакалавриата / Г.Г. 

Мисаренко. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 337 c. 

6. Львов, М. Р. Методика преподавания русского языка в 

начальных классах. Учебное пособие / М.Р. Львов, В.Г. 

Горецкий, О.В. Сосновская. - М.: Academia, 2015. - 664 c. 

7. Белошистая, А.В. Методика обучения математике в 

начальной школе: курс лекций / А.В. Белошистая. - М.: 

Книга по Требованию, 2016. - 456 c. 

8. Зайцева, С.А. Методика обучения математике в начальной 

школе / С.А. Зайцева. - М.: Книга по Требованию, 2013. - 

192 c. 

9. Денищева, Л.О. Теория и методика обучения математике 

в школе: Учебное пособие / Л.О. Денищева, А.Е. Захарова, 

И. Зубарева. - М.: Бином, 2014. - 247 c. 

10. Козловский, С.Н. Методика обучения математике: 



Учебное пособие / С.Н. Козловский. - СПб.: Лань, 2015. - 

512 c. 

11. Кадыров Р. М., Морщинина Д. В. Теория и методика 

физической культуры. Учебное пособие, КноРус, 2016. – 132 

с. 

12. Кузнецов В. С. Теория и методика физической культуры. 

Академия. 2012. – 416 с. 

13. Муллер, А.Б. Физическая культура: Учебник для вузов / 

А.Б. Муллер, Н.С. Дядичкина, Ю.А. Богащенко. - М.: 

Юрайт, 2013. - 424 c. 

14. Евсеев, Ю.И. Физическая культура: Учебное пособие / 

Ю.И. Евсеев. - Рн/Д: Феникс, 2012. - 444 c. 

15. Елизарова, Е.М. Физическая культура 2-4 классы. Уроки 

двигательной активности. / Е.М. Елизарова. - М.: Советский 

спорт, 2013. - 95 c. 

Өңделген күні 

Дата обновления 

Date of update 

28.02.18 

Модульдің атауы және шифрі 

Название модуля и шифр 

Module name and cipher 

Тілдік 

Языковый 

Tongue 

Ya 

Модульға жауапты 

Ответственный за модуль 

Responsible for the module 

 

Модуль түрі 

Тип модуля 

Module type 

Мамандық бойынша міндетті модулдері 

Обязательные модули по специальности (ОМС) 

Compulsory modules in the specialty 

Модульдің деңгейі 

Уровень модуля 

Module Level 

Бакалавриат 

Бакалавриат 

Bachelor's program 

Сағаттардың апталық саны 

Количество часов в неделю 

Number of hours per week 

405 

Кредиттер саны 

Количество кредитов 

Amount of credits 

9 

Оқыту түрі  

Форма обучения 

Form of training 

Күндізгі 

Очная 

Full-time  

Семестр  

Семестр 

Semester 

7 семестр  

7 семестр 

7 semester 

Білім алушылардың саны  

Количество обучающихся 

Number of students 

- 

Модульдің пререквизиттері 

Пререквизиты модуля 

Prerequisites of the module 

Қазақ (орыс, шетел ) тілі, педагогика 

Казахский (русский, английский) язык, педагогика  

Kazakh (russian,english ) Language, pedagogika 

Модульдің мазмұны 

Содержание модуля 

Module Contents 

Мәнерлеп оқу  

Выразительное чтение  

Expressive reading 

Әдебиетті дамыту әдістемесі  

Методика литературного развития  



Methods of literary development 

Қазақ тілінде, орыс тілінде, шет тілдерінде пәндерді 

оқытуды ұйымдастыру  

Организация изучения предметов на казахском, русском и 

иностранном языках  

Organization of learning objects in Kazakh, Russian and foreign 

languages 

Бастауыш мектептерде оқушылардың байланыстырып 

сөйлеуін дамыту  

Развитие связной речи учащихся в начальной школе  

Development of coherent speech of pupils in ungraded 

elementary school 

Оқыту нәтижелері  

Результаты обучения 

Learning Outcomes 

білуі тиіс: әдебиеттік білім беру құрылымы мен мазмұны, 

дамуы, негізгі орфоэпиялық нормалары; мәтінді талдаудағы 

әртүрлі әдіс-тәсілдер  

істей алуы керек: оқушылардың оқу-танымдық іс-әрекетін 

басқару әдіс-тәсілдері, құралдары мен түрлері 

дағдылары: сабақтың бірнеше түрлерін даярлау және 

жүргізу  

знать:  содержании и структуре современного 

литературного образования и перспективах развития, 

основные орфоэпические нормы; разные методы, виды и 

приемы действенного анализа текста; 

уметь: использовать разнообразные формы, методы, 

средства и приемы руководства учебно-познавательной 

деятельностью учащихся  

иметь навыки: готовить и проводить различного типа 

уроки 

to know: the content and structure of modern literary education 

and development prospects, the basic orthoepic norms; different 

methods, types and methods of effective text analysis; 

be able to: use a variety of forms, methods, tools and techniques 

to guide the teaching and cognitive activity of students 

have the skills to prepare and conduct various types of lessons 

Қорытынды бақылау түрі 

Форма итогового контроля 

Form of final control 

Емтихан 

Экзамен  

Exam 

Кредиттерді алу шарты 

Условия для получения 

кредитов 

Conditions for obtaining loans 

Емтиханды табысты тапсыру 

Успешная сдача экзаменов 

Successful passing of exams 

Модульдің ұзақтығы 

Продолжительность модуля 

Duration of the module 

7 семестр бойы 

7 семестра 

7.semester 

Әдебиеттер  

Литература 

Literature 

1. Методика выразительного чтения: Учеб. Пособие для 

студентов пед. Ин-тов по спец. № 2101 «Рус.яз и лит.»/Б.С. 

Найденов, Л.Ю. Коренюк, Р.Р. Майман и др.; Общ. Ред.Т.Ф. 

Завадской, Н.М. Соловьевой.-2-е изд., испр. и доп.- 

М.:Просвещение,2015.-208с. 

2. Методика выразительного чтения: Учеб. пособие для 

студентов специальности № 2101 «Рус.яз и литература». М.: 

Просвещение, 2016.-176с. 

3. Соловьева А. М., Завадская Т. Ф. Выразительное чтение в 

4--8 классах. М., 2013, с. 30. 



4. 1. Львов, М. Р. Методика преподавания русского языка в 

начальных классах / М.Р. Львов, В.Г. Горецкий, О.В. 

Сосновская. - М.: Academia, 2013. - 464 c. 

5. С. Матвеев, Д. Положенцева - Английский язык для 

начальной школы. Пособие, 2015 

6. Наталья Хисматулина: Поиграем с английскими словами. 

Забавные слова, 2017 

7. Шишкова, М.И. Развитие речи на уроках литературного 

чтения / М.И. Шишкова. - М.: Владос, 2014. - 88 c. 

Өңделген күні 

Дата обновления 

Date of update 

28.02.18 

Білім беру бағдарламасы:шағын кешенді мектеп мұғалімі 

Образовательная программа:учитель малокомплектной школы 

Education program:Teacher of a small school 

Модульдің атауы және шифрі 

Название модуля и шифр 

Module name and cipher 

Ауызша сөйлеу мен жазуды қалыптастыру  

Формирования устной и письменной речи  

Formation of oral and written speech 

FUiPR 

Модульға жауапты 

Ответственный за модуль 

Responsible for the module 

 

Модуль түрі 

Тип модуля 

Module type 

Белгілі бір мамандық үшін таңдау модулі 

Модули по выбору для определенной специальности 

(МВОС) 

Optional modules for the specialty 

Модульдің деңгейі 

Уровень модуля 

Module Level 

Бакалавриат 

Бакалавриат 

Bachelor's program 

Сағаттардың апталық саны 

Количество часов в неделю 

Number of hours per week 

270 

Кредиттер саны 

Количество кредитов 

Amount of credits 

6 

Оқыту түрі  

Форма обучения 

Form of training 

Күндізгі 

Очная 

Full-time  

Семестр  

Семестр 

Semester 

7 семестр  

7 семестр 

7 semester 

Білім алушылардың саны  

Количество обучающихся 

Number of students 

- 

Модульдің пререквизиттері 

Пререквизиты модуля 

Prerequisites of the module 

Негізгі ағылшын тілі, математика негіздері 

Базовый английский язык, основы математики. 

Basic English language, introduction to мathematics 

Модульдің мазмұны 

Содержание модуля 

Module Contents 

Стандартты емес есептерді шешу 

Решение нестандартных задач 

Decision of non-standard problems 

Ағылшын тілінің арнайы курсы 

Спецкурс английского языка 

Special course in English 

Оқыту нәтижелері  білуі тиіс: стандартты арифметикалық тапсырмаларды 



Результаты обучения 

Learning Outcomes 

шешуде іскерліктерін қалыптастыру әдістемесі, әртүрлі 

тақырыптық топта лексикамен таныстыру  

істей алуы керек: білім беру үрдісін жобалау, тыңдалым, 

айтылым және жазылым түрлерін қолдану 

дағдылары: оқушылардың оқу іс-әрекетін ұйымдастыру 

знать: методику формирования умений в области решения 

нестандартных арифметических задач, ознакомления с 

лексикой разных тематических групп; 

уметь: проектировать образовательный процесс и 

использовать разные виды говорения, слушания и письма; 

иметь навыки: организации учебной деятельности 

младших школьников. 

to know: a technique of formation of abilities in the field of the 

decision of non-standard arithmetic problems, acquaintance with 

vocabulary of different thematic groups; 

be able to: design the educational process and use different types 

of speaking, listening and writing; 

to have skills: the organization of educational activity of junior 

schoolchildren. 

Қорытынды бақылау түрі 

Форма итогового контроля 

Form of final control 

Емтихан 

Экзамен  

Exam 

Кредиттерді алу шарты 

Условия для получения 

кредитов 

Conditions for obtaining loans 

Емтиханды табысты тапсыру 

Успешная сдача экзаменов 

Successful passing of exams 

Модульдің ұзақтығы 

Продолжительность модуля 

Duration of the module 

7 семестр бойы 

7 семестра 

7.semester 

Әдебиеттер  

Литература 

Literature 

1. Агабекян, И.П. Английский язык для бакалавров = A-

Course of English for Bachelor's Degree Students. Intermediate 

level / И.П. Агабекян. - Рн/Д: Феникс, 2013. - 379 c. 

2. Арнольд, И.В. Стилистика. Современный английский 

язык: Учебник для вузов / И.В. Арнольд. - М.: Флинта, 2014. 

- 384 c. 

3. Восковская, А.С. Английский язык: Учебник / А.С. 

Восковская, Т.А. Карпова. - Рн/Д: Феникс, 2013. - 376 c. 

4. Гаудсвард, Г. Английский язык для делового общения / Г. 

Гаудсвард; Пер. с нем. В.В. Мартынова. - М.: СмартБук, 

2013. - 140 c. 

5. Горбачев, Н.В. Сборник олимпиадных задач по 

математике / Н.В. Горбачев. - М.: МЦНМО, 2013. - 560 c. 

6. Дадаян, А.А. Сборник задач по математике: Учебное 

пособие / А.А. Дадаян. - М.: Форум, 2013. - 352 c. 

Өңделген күні 

Дата обновления 

Date of update 

28.02.18 

Модульдің атауы және шифрі 

Название модуля и шифр 

Module name and cipher 

Бастауыш білімнің қазіргі мәселелері 

Современные проблемы начального образования 

Modern problems of primary education 

SPNO 

Модульға жауапты 

Ответственный за модуль 

Responsible for the module 

 



Модуль түрі 

Тип модуля 

Module type 

Белгілі бір мамандық үшін таңдау модулі 

Модули по выбору для определенной 

специальности(МВОС) 

Optional modules for the specialty 

Модульдің деңгейі 

Уровень модуля 

Module Level 

Бакалавриат 

Бакалавриат 

Bachelor's program 

Сағаттардың апталық саны 

Количество часов в неделю 

Number of hours per week 

405 

Кредиттер саны 

Количество кредитов 

Amount of credits 

9 

Оқыту түрі  

Форма обучения 

Form of training 

Күндізгі 

Очная 

Full-time  

Семестр  

Семестр 

Semester 

5,6 семестр  

5,6 семестр 

5,6 semester 

Білім алушылардың саны  

Количество обучающихся 

Number of students 

- 

Модульдің пререквизиттері 

Пререквизиты модуля 

Prerequisites of the module 

Педагогика, жас ерекшелік физиологиясы және мектепке 

дейінгі гигиена 

Педагогика, возрастная физиология и дошкольная гигиена  

Pedagogy, age physiology and preschool hygiene 

Модульдің мазмұны 

Содержание модуля 

Module Contents 

Шағын комплектілі мектепте өлкетану жұмысын 

ұйымдастыру 

Организация краеведческой работы в малокомплектной 

школе 

Organization of local history work in small schools 

Шағын кешенді бастауыш мектептерде еңбекті оқыту 

теориясы мен технологиясы практикуммен бірге 

Теория и технология трудового обучения в 

малокомплектной начальной школе с практикумом 

Theory and technique of labor training in ungraded elementary 

school to the practicum 

Шағын кешенді бастауыш мектептерде функционалды 

сауаттылық дағдыларын қалыптастыру диагностикасы 

Диагностика формирования навыков функциональной 

грамотности в малокомплектной школе 

Diagnosis of the formation of functional literacy skills in small 

schools 

Оқыту нәтижелері  

Результаты обучения 

Learning Outcomes 

білуі тиіс:  шағын кешенді мектепте барлық пәндер 

бойынша жұмыстарды ұйымдастыру әдістемесі 

істей алуы керек: шағын кешенді мектептерде барлық 

пәндер бойынша педагогикалық үрдістерді басқару 

технологиясы мен мәселені шешу жолдарын үлгілеу 

дағдылары: бастауыш шағын кешенді мектептерде білім 

беру үрдісін ұйымдастыру 

знать: методику организации работы малокомплектной 

начальной  школы по всем предметам;   

уметь: моделировать эффективные пути и технологии 

управления педагогическим процессом в малокомплектной 



школе по разным предметам; 

иметь навыки:  организации образовательного процесса в 

начальной малокомплектной школе. 

know: the methodology of organizing the rural small-school in 

all subjects of primary school; 

be able to: model effective ways and technologies for managing 

the pedagogical process in a small school in different subjects; 

have the skills: the organization of the educational process in the 

primary small-school. 

Қорытынды бақылау түрі 

Форма итогового контроля 

Form of final control 

Емтихан 

Экзамен  

Exam 

Кредиттерді алу шарты 

Условия для получения 

кредитов 

Conditions for obtaining loans 

Емтиханды табысты тапсыру 

Успешная сдача экзаменов 

Successful passing of exams 

Модульдің ұзақтығы 

Продолжительность модуля 

Duration of the module 

5,6 семестр бойы 

5,6 семестра 

5,6.semester 

Әдебиеттер  

Литература 

Literature 

1. Санникова Н. И. Мониторинг сформированности 

универсальных учебных действий // Научно-методический 

электронный журнал «Концепт». – 2016. – Т. 48. – С. 8–19. 

2. Бенькович Т.М. Модель образовательного рейтинга в 

портфолио учебных достижений // Профильная школа. 2012. 

№2. С. 48- 50. 

3. Педагогические кадры сельской школы Карелии на этапе 

социокультурной модернизации образования / М. П. 

Гурьянова, З. Б. Ефлова, Е. С. Казько, С. И. Смирнова, Г. Г. 

Столяров; Под общ. ред. З. Б. Ефловой; М-во образования и 

науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. 

учреждение высш. проф. образования Петрозавод. госуд. ун-

т. Петрозаводск: Изд-во ПИН, 2015. 120 с. 

4. Психолого-дидактический потенциал неклассно-урочной 

системы обучения в условиях малочисленной школы / Е. С. 

Казько, Т. И. Танцева, Г. Г. Столяров, З. Б. Ефлова; М-во 

образования и науки РФ, ФГБОУВПО «ПетрГУ». 

Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2014. 108 с. 

Өңделген күні 

Дата обновления 

Date of update 

28.02.18 

Модульдің атауы және шифрі 

Название модуля и шифр 

Module name and cipher 

Тіл және әдебиеттің әдістемесі 1 

Методика языка и литературы 1 

Technique of language and literature 1 

Myail 1 

Модульға жауапты 

Ответственный за модуль 

Responsible for the module 

 

Модуль түрі 

Тип модуля 

Module type 

Белгілі бір мамандық үшін таңдау модулі 

Модули по выбору для определенной 

специальности(МВОС) 

Optional modules for the specialty 

Модульдің деңгейі 

Уровень модуля 

Module Level 

Бакалавриат 

Бакалавриат 

Bachelor's program 



Сағаттардың апталық саны 

Количество часов в неделю 

Number of hours per week 

315 

Кредиттер саны 

Количество кредитов 

Amount of credits 

7 

Оқыту түрі  

Форма обучения 

Form of training 

Күндізгі 

Очная 

Full-time  

Семестр  

Семестр 

Semester 

3,4 семестр  

3,4 семестр 

3,4 semester 

Білім алушылардың саны  

Количество обучающихся 

Number of students 

- 

Модульдің пререквизиттері 

Пререквизиты модуля 

Prerequisites of the module 

Педагогика, жас ерекшелік физиологиясы және мектеп 

гигиенасы, шет тілі          

Педагогика, возрастная физиология и школьная гигиена, 

иностранный язык 

Pedagogy, age physiology and school hygiene, foreign language 

Модульдің мазмұны 

Содержание модуля 

Module Contents 

Бастауыш мектептегі кіріктірілген оқу пәні «Өнер» 

Интегрированный учебный предмет «Искусство» в 

начальной школе 

Integrated subject "art" in elementary school 

Шағын кешенді бастауыш мектепте шетел тілін оқыту 

теориясы мен технологиясы 

Теория и технология обучения иностранному языку в 

малокомплектной начальной школе 

The theory and foreign language teaching technology in 

ungraded elementary school 

Оқыту нәтижелері  

Результаты обучения 

Learning Outcomes 

білуі тиіс:  бастауыш шағын кешенді мектептерде барлық 

пәндер бойынша коллабораториялық ортаны ұйымдастыру 

әдістемесі 

істей алуы керек: шағын кешенді мектептерде барлық 

пәндер бойынша коллабораториялық ортаны басқару 

технологиясы мен мәселені шешу жолдарын үлгілеу 

дағдылары: бастауыш шағын кешенді мектептерде білім 

беру үрдісін ұйымдастыру 

знать: методику организации коллобаративной среды в 

малокомплектной начальной  школе по всем предметам;   

уметь: моделировать эффективные пути и технологии 

управления коллобаративной средой в малокомплектной 

школе по разным предметам; 

иметь навыки:  организации образовательного процесса в 

начальной малокомплектной школе. 

know: the methodology of organization of the collaborative 

environment in a small elementary school in all subjects; 

be able to: model effective ways and technologies for managing 

the collaborative environment in a small school in different 

subjects; 

have the skills: the organization of the educational process in the 

primary small-school. 

Қорытынды бақылау түрі 

Форма итогового контроля 

Емтихан 

Экзамен  



Form of final control Exam 

Кредиттерді алу шарты 

Условия для получения 

кредитов 

Conditions for obtaining loans 

Емтиханды табысты тапсыру 

Успешная сдача экзаменов 

Successful passing of exams 

Модульдің ұзақтығы 

Продолжительность модуля 

Duration of the module 

3,4 семестр бойы 

3,4 семестра 

3,4.semester 

Әдебиеттер  

Литература 

Literature 

1. Саниязова Ж.Г. Профессионально-ориентированный 

иностранный язык для неязыковых специальностей : учеб. 

пособие / Ж. Г. Саниязова, Р. К. Торгаева ; М-во 

образования и науки РК ; ВКГУ им. С. Аманжолова. - Усть-

Каменогорск : Берел : Изд-во ВКГУ, 2015. - 69 с. - 302.19 Тг 

2. Практический курс английского языка. 1 курс : учеб. для 

вузов / под ред. В. Д. Аракина. - 6-е изд., доп. и испр. - М. : 

Владос, 2013. - 536 с. : ил. - (Учебник для вузов). - ISBN 

9785691014451 

3. Тер-Минасов С.Г. Тіл және мәдениетаралық 

коммуникация : [оқулық] / С.Г.Тер-Минасова. - Астана : 

Ұлттық аударма бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 320 бет. - 

(Рухани жаңғыру. Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 

100 жаңа оқулық). - ISBN 9786017943073 

4. Ростовцев, Н.Н. Методика преподавания 

изобразительного искусства в школе: Учебник для ВУЗов / 

Н.Н. Ростовцев. - М.: Альянс, 2014. - 256 c. 

Өңделген күні 

Дата обновления 

Date of update 

28.02.18 

Білім беру бағдарламасы:бастауыш мектепте ағылшын тілін оқыту мұғалімі 

Образовательная программа:учитель английского языка в начальной школе 

Education program:english teacher at primary school 

Модульдің атауы және шифрі 

Название модуля и шифр 

Module name and cipher 

Ауызша сөйлеу мен жазуды қалыптастыру  

Формирования устной и письменной речи  

Formation of oral and written speech 

FUiPR 

Модульға жауапты 

Ответственный за модуль 

Responsible for the module 

 

Модуль түрі 

Тип модуля 

Module type 

Белгілі бір мамандық үшін таңдау модулі 

Модули по выбору для определенной 

специальности(МВОС) 

Optional modules for the specialty 

Модульдің деңгейі 

Уровень модуля 

Module Level 

Бакалавриат 

Бакалавриат 

Bachelor's program 

Сағаттардың апталық саны 

Количество часов в неделю 

Number of hours per week 

270 

Кредиттер саны 

Количество кредитов 

Amount of credits 

6 

Оқыту түрі  

Форма обучения 

Form of training 

Күндізгі 

Очная 

Full-time  



Семестр  

Семестр 

Semester 

7 семестр  

7 семестр 

7 semester 

Білім алушылардың саны  

Количество обучающихся 

Number of students 

- 

Модульдің пререквизиттері 

Пререквизиты модуля 

Prerequisites of the module 

Негізгі ағылшын тілі, математика негіздері 

Базовый английский язык, основы математики. 

Basic English language, introduction to мathematics 

Модульдің мазмұны 

Содержание модуля 

Module Contents 

Ағылшын тілі бойынша практикум 

Практикум по английскому языку 

English language workshop 

Математика бойынша практикум 

Практикум по математике  

Workshop on Mathematics 

Оқыту нәтижелері  

Результаты обучения 

Learning Outcomes 

білуі тиіс:  әртүрлі тапсырмаларды орындаудағы 

әдістемелік талаптар 

істей алуы керек: әртүрлі түрдегі тапсырмаларды шешу 

және тілдік жаттығуларды орындау 

дағдылары: теориялық білімін тәжірибеде қолдану 

знать:  методические требования к оформлению разных 

видов заданий; 

уметь: решать разного типа задачи и выполнять языковые 

упражнения 

иметь навыки: применения теории на  практике. 

know: methodological requirements for the design of different 

types of tasks; 

be able to: solve a different type of task and perform language 

exercises 

have the skills: applying the theory to practice. 

Қорытынды бақылау түрі 

Форма итогового контроля 

Form of final control 

Емтихан 

Экзамен  

Exam 

Кредиттерді алу шарты 

Условия для получения 

кредитов 

Conditions for obtaining loans 

Емтиханды табысты тапсыру 

Успешная сдача экзаменов 

Successful passing of exams 

Модульдің ұзақтығы 

Продолжительность модуля 

Duration of the module 

7 семестр бойы 

7 семестра 

7.semester 

Әдебиеттер  

Литература 

Literature 

1. Агабекян, И.П. Английский язык для бакалавров = A-

Course of English for Bachelor's Degree Students. Intermediate 

level / И.П. Агабекян. - Рн/Д: Феникс, 2013. - 379 c. 

2. Арнольд, И.В. Стилистика. Современный английский 

язык: Учебник для вузов / И.В. Арнольд. - М.: Флинта, 2014. 

- 384 c. 

3. Восковская, А.С. Английский язык: Учебник / А.С. 

Восковская, Т.А. Карпова. - Рн/Д: Феникс, 2013. - 376 c. 

4. Гаудсвард, Г. Английский язык для делового общения / Г. 

Гаудсвард; Пер. с нем. В.В. Мартынова. - М.: СмартБук, 

2013. - 140 c. 

5. Горбачев, Н.В. Сборник олимпиадных задач по 

математике / Н.В. Горбачев. - М.: МЦНМО, 2013. - 560 c. 

6. Дадаян, А.А. Сборник задач по математике: Учебное 



пособие / А.А. Дадаян. - М.: Форум, 2013. - 352 c. 

Өңделген күні 

Дата обновления 

Date of update 

28.02.18 

Модульдің атауы және шифрі 

Название модуля и шифр 

Module name and cipher 

Бастауыш білімнің қазіргі мәселелері 

Современные проблемы начального образования 

Modern problems of primary education 

SPNO 

Модульға жауапты 

Ответственный за модуль 

Responsible for the module 

 

Модуль түрі 

Тип модуля 

Module type 

Белгілі бір мамандық үшін таңдау модулі 

Модули по выбору для определенной 

специальности(МВОС) 

Optional modules for the specialty 

Модульдің деңгейі 

Уровень модуля 

Module Level 

Бакалавриат 

Бакалавриат 

Bachelor's program 

Сағаттардың апталық саны 

Количество часов в неделю 

Number of hours per week 

405 

Кредиттер саны 

Количество кредитов 

Amount of credits 

9 

Оқыту түрі  

Форма обучения 

Form of training 

Күндізгі 

Очная 

Full-time  

Семестр  

Семестр 

Semester 

5,6 семестр  

5,6 семестр 

5,6 semester 

Білім алушылардың саны  

Количество обучающихся 

Number of students 

- 

Модульдің пререквизиттері 

Пререквизиты модуля 

Prerequisites of the module 

Өзін-өзі тану, бастауыш мектепте бейнелеу өнерін оқыту 

теориясы мен технологиясы, педагогика, жас ерекшелік 

физиологиясы және гигиена 

Самопознание, теория и технология обучения 

изобразительному искусству в начальной школе, педагогика, 

возрастная физиология и гигиена 

Self-knowledge, theory and technology of teaching fine arts at 

primary school, pedagogy, age physiology and hygiene 

Модульдің мазмұны 

Содержание модуля 

Module Contents 

«Көркем еңбекті» оқыту теориясы мен әдістемесі 

Теория и методика преподавания «Художественного труда» 

Theory and Methods of Teaching "Art work" 

Бастауыш мектепте «Өзін-өзі тану» пәнін оқыту әдістемесі 

Методика преподавания «Самопознание» в начальной 

школе 

Methods of teaching "Self-knowledge" in elementary school 

Бастауыш мектепте функционалды сауаттылық дағдысын 

қалыптастыру деңгейінің мониторингісі 

Мониторинг уровня сформированности навыков 

функциональной грамотности в начальной школе 

Monitoring the level of formation of skills of functional literacy 

in elementary school 



Оқыту нәтижелері  

Результаты обучения 

Learning Outcomes 

білуі тиіс:  көркем еңбек, өзін-өзі тану сабағын және 

мониторинг жүргізу әдістемесін ұйымдастырудың 

классикалық және интербелсенді түрлері 

істей алуы керек: сабақ барысында әртүрлі заманауи 

оқытудың әдіс-тәсілдерін қолдану, диагностика  нәтижесін 

талдау  

дағдылары: кәсіби іс-әрекетте ұйымдастырудың дұрыс 

әдіс-тәсілдерін таңдау 

знать:  классические и интерактивные формы организации 

занятий по самопознанию, художественному труду и 

методики для проведения мониторинга  

уметь: применять разнообразные современные методы 

обучения на уроках, интерпретировать результаты 

диагностики 

иметь навыки:  выбора адекватных методов организации 

профессиональной деятельности. 

know: classical and interactive forms of organization of classes 

on self-knowledge, art work and methods for monitoring 

be able to: apply a variety of modern teaching methods in the 

classroom, interpret the results of the diagnosis 

have the skills: the choice of adequate methods of organizing 

professional activities. 

Қорытынды бақылау түрі 

Форма итогового контроля 

Form of final control 

Емтихан 

Экзамен  

Exam 

Кредиттерді алу шарты 

Условия для получения 

кредитов 

Conditions for obtaining loans 

Емтиханды табысты тапсыру 

Успешная сдача экзаменов 

Successful passing of exams 

Модульдің ұзақтығы 

Продолжительность модуля 

Duration of the module 

5,6 семестр бойы 

5,6 семестра 

5,6.semester 

Әдебиеттер  

Литература 

Literature 

1. Мукажанова Р.А., Омарова Г.А. Методика преподавания 

дисциплины «Самопознание» в школе. – Алматы, 2013. – 

176 с. 

2. Амонашвили Ш.А. Учитель, укажи путь к красоте Духа. – 

М., 2014 

3.Мукажанова Р.А., Омарова Г.А. Общечеловеческие 

ценности в НДО «Самопознание». –Алматы, 2014 

4.Мукажанова Р.А. Руководство для тренера: основной 

уровень. -  Алматы, 2015 

5.Мукажанова Р.А. Руководство для учителя: основной 

уровень. -  Алматы, 2015 

6. Санникова Н. И. Мониторинг сформированности 

универсальных учебных действий // Научно-методический 

электронный журнал «Концепт». – 2016. – Т. 48. – С. 8–19. 

7. Баскова, Т. Н. Бисер. Уроки труда в начальной школе / 

Т.Н. Баскова. - М.: Паритет, 2017. - 192 c. 

Өңделген күні 

Дата обновления 

Date of update 

28.02.18 

Модульдің атауы және шифрі 

Название модуля и шифр 

Module name and cipher 

Тіл және әдебиеттің әдістемесі 1 

Методика языка и литературы 1 

Technique of language and literature 1 



Myail 1 

Модульға жауапты 

Ответственный за модуль 

Responsible for the module 

 

Модуль түрі 

Тип модуля 

Module type 

Белгілі бір мамандық үшін таңдау модулі 

Модули по выбору для определенной 

специальности(МВОС) 

Optional modules for the specialty 

Модульдің деңгейі 

Уровень модуля 

Module Level 

Бакалавриат 

Бакалавриат 

Bachelor's program 

Сағаттардың апталық саны 

Количество часов в неделю 

Number of hours per week 

315 

Кредиттер саны 

Количество кредитов 

Amount of credits 

7 

Оқыту түрі  

Форма обучения 

Form of training 

Күндізгі 

Очная 

Full-time  

Семестр  

Семестр 

Semester 

3,4 семестр  

3,4 семестр 

3,4 semester 

Білім алушылардың саны  

Количество обучающихся 

Number of students 

- 

Модульдің пререквизиттері 

Пререквизиты модуля 

Prerequisites of the module 

Қазақ (орыс, шетел ) тілі  

Казахский (русский, английский) язык  

Kazakh (russian,english ) Language 

Модульдің мазмұны 

Содержание модуля 

Module Contents 

Бастауыш мектепте «Қазақ тілі және әдебиет» («Орыс тілі 

және әдебиет») кіріктірілген оқу пәндері 

Интегрированный учебный предмет «Казахский язык и 

литература» («Русский язык и литература») в начальной 

школе 

Integrated subject "Kazakh language and literature" ("Russian 

language and literature) in elementary school 

Ағылшын тілінің теориясы мен әдістемесі  

Теория и методика английского языка 

Theory and Methods of English 

Оқыту нәтижелері  

Результаты обучения 

Learning Outcomes 

білуі тиіс:  көптілділік жағдайында балалардың іс-әрекетін 

ұйымдастыру әдістемесі 

істей алуы керек: көптілділік жағдайында балалардың оқу 

іс-әрекетін жоспарлау 

дағдылары: қарым-қатынастың өзіндік коммуникативті 

тәжірибесі 

знать: методику организации деятельности детей в 

условиях полиязычия 

уметь: планировать урочную деятельность детей в условиях 

полиязычия 

иметь навыки:  в собственной коммуникативной практике 

общения. 

know: the methodology of organizing children's activities in a 

multilingual environment 

be able to: plan the educational activities of children in a 



multilingual environment 

to have skills: in one's own communicative communication 

practice. 

Қорытынды бақылау түрі 

Форма итогового контроля 

Form of final control 

Емтихан 

Экзамен  

Exam 

Кредиттерді алу шарты 

Условия для получения 

кредитов 

Conditions for obtaining loans 

Емтиханды табысты тапсыру 

Успешная сдача экзаменов 

Successful passing of exams 

Модульдің ұзақтығы 

Продолжительность модуля 

Duration of the module 

3,4 семестр бойы 

3,4 семестра 

3,4.semester 

Әдебиеттер  

Литература 

Literature 

1. Кошмина И.В. Межпредметные связи в начальной 

школе. Владос, 2013 – 144 с. 

2. Бунеев Р.Н. Образовательная система нового 

поколения. Теория и практика: монография / Р.Н. Бунеев. 

Баласс, 2014. 

3. Боярчук В.Ф. Межпредметные связи в процессе 

обучения. Вологда, 2014. 

4. Агабекян, И.П. Английский язык для бакалавров = A-

Course of English for Bachelor's Degree Students. Intermediate 

level / И.П. Агабекян. - Рн/Д: Феникс, 2013. - 379 c.  

5. Арнольд, И.В. Стилистика. Современный английский 

язык: Учебник для вузов / И.В. Арнольд; Науч. ред. П.Е. 

Бухаркин. - М.: Флинта, Наука, 2012. - 384 c.  

6. Бейзеров, В.А. Элементарный английский: Самоучитель 

английского языка для начинающих / В.А. Бейзеров. - Рн/Д: 

Феникс, 2013. - 344 c. 

7. Вейхман, Г.А. Современный английский: Ключ к 

пониманию структуры языка / Г.А. Вейхман. - М.: Эксмо, 

2015. - 208 c. 

Өңделген күні 

Дата обновления 

Date of update 

28.02.18 
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАКЕТ/ 

КАТАЛОГ КУРСОВ по ECTS 

Бакалавриат 

Специальность 5В010200 – Педагогика и методика начального обучения 

ИНФОРМАЦИЯ 

об институте 

 

Общая информация о вузе 

1.Название и адрес вуза 

Название и адрес вуза: ВКГУ им. С. Аманжолова, корпус № 1, аудитория №244, кафедра 

педагогического образования и менеджмента, ул. 30-ой Гв. Дивизии, 34 

2. Академический календарь –  

 
Примечание:  * Проведение летнего семестра согласно графику, указанному в рабочих 
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учебных планах.    
* Сроки практики и написания дипломной работы проводятся в соответствии с РУП по 

специальности  

3.   Руководство вуза:  
Ректор - к.ю.н. Толеген М. 

Проректор по стратегическому развитию и научной работе - Сералин Галымбек 

Адилбекович 

Проректор  по учебно-методической работе – д.б.н. Мырзагалиева А.Б. 
Проректор  по воспитательной работе к.пед.н. Ровнякова И.В. 

Директор департамента академической политики и управления образовательными 

программами – Стеблецова И.С. 
Начальник отдела организации и контроля учебного процесса – Сәдірбекова Назым 

Әлібекқызы 

И.о. начальника отдела методической работы, практики и трудоустройства – Рустемова 

Нұржан Касымбаевна 
Начальник отдела менеджмента качества, мониторинга и прогнозирования – Алимбекова 

Н.Б. 

Декан факультета экономики и права – Куленова Г.Б. 
Заведующей кафедрой  педагогического образования и менеджмента  – к.п.н. Радченко Н.Н. 

  

4.Общая характеристика вуза 
В настоящее время университет осуществляет подготовку специалистов в рамках 

многоуровневой структуры высшего образования в соответствии с государственной лицензией 

на право ведения образовательной деятельности в сферах среднего профессионального, 

высшего и послевузовского профессионального образования без ограничения срока действия:  
- по 49 специальностям высшего профессионального образования. При этом срок 

обучения в бакалавриате - 4 года, получение высшего образования по сокращенной форме: на 

базе высшего образования – 2 года,  на базе среднего профессионального образования – 3 года.  
- по 33 специальностям магистратуры. 

В университете внедрена кредитная система обучения:  

с 2003-04 учебного года - для студентов экономических специальностей; 
с 2004-05 учебного года - для студентов 1 курса всех специальностей высшего 

профессионального образования.  

В настоящее время учебный процесс осуществляется на 4 факультетах 33 кафедрами. 

На кафедре ведется подготовка по 5 образовательным программам бакалавриата, 4 
магистратуры. Осуществляется подготовка бакалавров по следующим специальностям:  

5В010100 – «Дошкольное обучения и воспитания»,  

5В010200 – «Педагогика и методика начального обучения»,  
5В010300- «Педагогика и психология»,  

5В012300 – «Социальная педагогика и самопознание»,   

5В090500 – «Социальная работа». 

Осуществляется подготовка магистрантов по 4 специальностям: 
6M010100 -  «Дошкольное воспитание и обучение», 

6М010200 – «Педагогика и методика начального обучения» 

6М010300 – «Педагогика и психология»,  
6М012300 – «Социальная педагогика и самопознание». 

В учебном процессе активно используется материалы всех направлений исследований 

преподавателей, соискателей, магистрантов и студентов кафедры. Результаты НИР и НИРС 
внедрены в учебный процесс. 

 5. Перечень предлагаемых программ обучения (в том числе стоимость обучения):  

Бакалавриат: 5В010200 - «Педагогика и методика начального обучения». Стоимость 

обучения: по очной форме обучения  443 000 тенге в год; по заочной форме обучения 186 470 
тенге в год.  

6. Процедура (правила) приема и зачисления на программу 

Для обеспечения академической мобильности обучающиеся изучает отдельные 
дисциплины в других организациях образования, в том числе за рубежом. При этом 
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руководитель организации образования определяет верхний предел количества кредитов для 
изучения в других организациях образования.  В случае изучения отдельных дисциплин в 

организациях образования Республики Казахстан между организациями образования 

заключается двусторонний договор.  
В случае изучения отдельных дисциплин в других организациях образования после 

прохождения промежуточной аттестации по дисциплине обучающийся представляет в деканат 

(отделение) своей организации образования экзаменационную ведомость (либо транскрипт) с 

указанием оценок по экзамену, итоговой оценки по дисциплине и количества освоенных 
кредитов. 

В заявлении обучающегося, по форме специального образца, указываются название и 

полный адрес отправляющего вуза, фамилия, имя, отчество координатора программ 
академической мобильности факультета/департамента и вуза, а также персональная 

информация студента (фамилия, имя, отчество,  дата рождения, адрес проживания, контактные 

данные).  

В заявлении предоставляется информация о мотивации обучающихся для участия в 
программах мобильности, сведения об уровне квалификации по языку обучения за границей, 

опыт работы и предшествующего обучения за границей, отметка о возможности получения 

гранта для обучения за рубежом. 
Соглашение на обучение по программам академической мобильности является 

основным документом, регулирующим процесс обучения студента по программе 

академической мобильности и заполняется на английском языке по форме специального 
образца. 

При положительном решении принимающего вуза на участие обучающегося в программе 

академической мобильности соглашение подписывается в трехстороннем порядке: 

принимающим вузом, обучающимся и отправляющим вузом. 
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ИНФОРМАЦИЯ  

о программах 

обучения 

(Каталог курсов) 

 Общая характеристика программ обучения 

 Присуждаемые степени/квалификации: 
Бакалавр юриспруденции  5В010200 - Педагогика и методика начального обучения 

 Уровней (ступеней) обучения: 

Продолжить образование могут на последующей ступени высшего образования 

(магистратура). 

 Требования по приему на программу: 
Прием на программу осуществляется в соотвествии с типовыми правилами приема в высшие 

учебные заведения Республики Казахстан. Для поступления на специальность 5В010200 - 

Педагогика и методика начального обучения. необходимо выбрать дисциплину профиля по 

школьному курсу «Биологоия», «География».  
 - по 2, 3, 4 курсам- при осуществлении академической мобильности учитывается разница в 

учебных планах, которая не должна превышать пяти дисциплин обязательного компонента. 

представление каждому гражданину широких возможностей в выборе содержания, формы и 
сроков обучения  

 Образовательные и профессиональные цели: программ/возможность дальнейшего 

продолжения обучения: 

- формирование и развитие национальной модели образования, интегрированной в мировое 

образовательное пространство по подготовке конкурентоспособных компетентных кадров; 
- создание необходимых условий для получения качественного образования, при 

предоставлении обучающимся возможности выбора содержания, форм и траекторий обучения; 

- воспитание гражданственности, патриотизма, толерантности, активной жизненной позиции. 
- овладение философскими, историческими, социально-политическими, правовыми, 

экономическими основами наук, овладение знаниями об экологии и устойчивого развития, 

овладение информационно-коммуникативными знаниями и умениями, применять их на 
практике; умениями организовывать общение на практическом и деловом уровне на русском, 

казахском и английском языках. 

- овладение системой знаний по психолого-педагогическим дисциплинам, предметно-

теоретическими основами учебных дисциплин, формирование умений и навыков по 
применению усвоенных знаний при изучении частнометодических дисциплин и формирование 

на этой основе ключевых предметных компетенций, при проведении научно-педагогического 

исследования и в практической деятельности. 
- овладение знаниями о теории и технологии обучения, учебным предметам, формирование 

практических умений и навыков по применению знаний в педагогическом процессе и ключевых 

и предметных компетенций. 

Структура программы с указанием кредитов: 

Структура программы набора 2018, 2017, 2016, 2015  года (приложения  №1,2,3). 

Итоговые экзамены 

По каждой дисциплине сдается экзамен – в устной или письменной форме, в виде 
экзаменационных билетов или тестирования. 

В 8-ом семестре провидится защита дипломной работы и Государственный экзамен по 

специальности.  
Разработанный проект в рамках дипломной работы публично защищается студентом на 

заседании государственной аттестационной комиссии в конце 8-го семестра или 12-го 

триместра. 

 Фамилия, имя, отчество лекторов по каждой дисциплине: 

1. Абдрахманова М.К. - Иностранный язык, Профессионально-ориентированный иностранный 
язык 

2. Д.ф.н., Картаеава А.М., к.ф.н. Демченко Л.Н. - Казахский (русский) язык 

3. Жиренова А.Т., Рякова Е.А., Шуршитбай Бейбитгул, Ахметжанова К.Б. – Политология, 
Социология, Религиоведение, Философия, Культурология 

4. Нурбекова Р.К., Аубакирова Ж.С.- Современная история Казахстана 

5. Дуйсембаева С.Д., Рамазанова А.С. - , Основы права 
6. к.т.н.Сыздыкпаева А.Р., к.пед.н.Кубентаева С.Н. – Информационно-коммуникационные 

технологии (на анг.яз) 

7. Кырыкбаева Б. А., Васильченко Л.В.,  Сапанова А.М., Шейкина Т.Ф - Профессиональный 

казахский (русский) язы 
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 8. Кузьмина Е.А.  - Основы информационной культуры 
9.Тулебаев А. М., Гончарова М.С., Сафонова А.И. - Физическая культура 

10. Жиренова А.Т., к.и.н. Шуршитбай Б., д.фил.н. Ахметжанова К.Б.- Философия 

11. К.э.н. Ситникова Е.С., ст. преподаватель Ахметова Л.М. - Основы экономики и 
предпринимательства 

12. Жиренова А.Т. ст. преподаватель, к.ф.н. Шуршитбай М. - Культурология 

13. Бенеш Н.И., к.п.н., доцент кафедры педагогического образования и менеджмента, читает 

курсы по дисциплинам «Современный казахский /русский язык», «Мониторинг уровня 
сформированности навыков функциональной грамотности в начальной школе», 

«Интегрированный учебный предмет «Казахский язык и литература» («Русский язык и 

литература») в начальной школе», «Методика литературного развития ». 
14. Чукотаев М.Н.. к.п.н., доцент кафедры педагогического образования и менеджмента, 

читает курсы по дисциплинам «Практикум по математике», «Методика обучения 

математике», «Основы математики ». 

15. Макшиева  Г.К. магистр, ст. преподаватель кафедры педагогического образования и 
менеджмента, читает курсы по дисциплинам «Современный казахский /русский язык», 

«Мониторинг уровня сформированности навыков функциональной грамотности в начальной 

школе», «Интегрированный учебный предмет «Казахский язык и литература» («Русский язык 
и литература») в начальной школе», «Методика литературного развития». 

16. Раченкова Г.М.. магистр, старший преподаватель кафедры педагогического образования и 

менеджмента, читает курсы по дисциплинам «Практикум по математике», «Методика 
обучения математике», «Основы математики». 

17. Есполова Г.К магистр, старший преподаватель кафедры педагогического образования и 

менеджмента, читает курсы по дисциплинам «Методика преподавания «Познания мира»», 

«Основы естествознания», «Практикум по естествознанию». 
18. Иванова Н.И., старший преподаватель кафедры педагогического образования и 

менеджмента, читает курсы по дисциплинам «Методика преподавания «Познания мира»», 

«Основы естествознания», «Практикум по естествознанию». 
19. Килыбаева Г.К. магистр, старший преподаватель кафедры гражданского права и 

гражданского процесса, читает курсы по дисциплинам «Теория и методика преподавания 

«Художественного труда»», «Теория и технология обучения изобразительному искусству в 
начальной школе». 

20. Грибанова Т.В., старший преподаватель кафедры гражданского права и гражданского 

процесса, читает курсы по дисциплинам «Теория и методика преподавания «Художественного 

труда»», «Теория и технология обучения изобразительному искусству в начальной школе». 
21. Дюсимбинова Г.К. магистр, старший преподаватель кафедры педагогического образования 

и менеджмента, читает курсы по дисциплинам «Педагогическое мастерство в начальной 

школе». 
22. Косынцева А.В. магистр, старший преподаватель кафедры педагогического образования и 

менеджмента, читает курсы по дисциплинам «Практикум по английскому языку», «Теория и 

методика английского языка», «Организация изучения предметов на казахском, русском и 

иностранном языках ». 
23. Нигметжанова Г.К.., д.ю.н., магистр, старший преподаватель кафедры педагогического 

образования и менеджмента, читает курсы по дисциплинам Введение в науку», «Методика 

научно-педагогических исследований», «Дошкольная педагогика». 
24. Куленова Г.Б. к.м.н. читает курсы по дисциплинам: «Возрастная физиология и дошкольная 

гигиена» 

25. Калкутан А.М. к.п.н., доцент читает курсы по дисциплина «Методика физической 
культуры» 

26. Нургалиева С.А. к.п.н., доцент кафедры педагогического образования и менеджмента, 

читает курсы по дисциплине: «Проблемы адаптации ребенка в школе» 
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Дополнительная 

информация для 

студентов 

 

3. Дополнительная информация для обучающихся  
  - Размещение/ проживание -  Комфортабельный Дом студентов на 1789 мест.  В котором 

предусмотрены условия для подготовки к занятиям  и отдыха студентов –«Библиотека»,  

«Читальный зал» и «Интернет-кафе».  
- Питание - Своевременное и качественное питание обеспечивается работой  столовой в 

учебном корпусе, 150 посадочными местами.  

- Медицинские услуги - Медицинское обслуживание студентов университета 

осуществляется в медпункте (соответствует требованиям СЭС и ГПС), где оказывается первая 
медицинская помощь, проводятся медосмотры, профилактические мероприятия. Имеется 

договор о медицинском обслуживании студентов и ППС с городской больницей №1 г. Усть-

Каменогорск (нотариально заверенная копия доп.соглашения прилагается). Регулярно 
проводятся «Круглые столы» – встречи работников городского «Центра здоровья» со 

студентами Университета.  

Контроль санитарного состояния учебных корпусов и общежитий осуществляет 

заведующая здравпунктом, ответственность за поддержание этих условий несут коменданты 
соответствующих объектов.  

- Студенческий офис - Центр молодежной политики, являющийся структурным 

подразделением университета, объединивший в себе ранее созданные Комитет по Делам 
Молодежи и Центр Культуры, а также студенческие молодежные объединения:  молодежное 

крыло НДП «Нур Отан» «Жас Отан», филиал республиканской молодежной организации 

«Альянс студентов Казахстана», студенческий отряд содействия полиции «Қыран», 
студенческие молодежные трудовые отряды. 

- Условия для обучения –  

Кабинеты с интерактивным оборудованием – 1 

Мультимедииный зал - 1 
Лаборатории – 4 

Мастерских - 1 

Спортивные залы - 1 
Лаборатория плавания - 1 

Читальный зал - 1 

Студенческие ассоциации. 

- студенческий отряд содействия полиции «Қыран»  

- дебатный клуб ВКГ;  
- студенческая юридическая клиника; 

- хореографическая студия «Әлем»; 

- фольклорный казахский ансамбль; 

- студенческий театр; 

- команды КВН факультетов; 

- творческое объединение жанровой песни; 

- творческое объединение молодых поэтов «Жас Қалам». 
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                                                                                                                    Приложение 1 

Структура программы набора 2018 год 
Цикл 

дисциплин 

Код 

дисциплины 

Наименование дисциплины Количество 

кредитов по 

ECTS 

Семестр 

ООД ОК K(R)Ya -1101 Қазақ (орыс) тілі  

Казахский (русский) язык 

Kazakh (Russian) Language 

10 1,2 

ООД ОК IYa -1102 Шетел тілі  

Иностранный язык 

Foreign language 

10 1,2 

ООД КВ 

OP -1103 

Құқық негіздері  

Основы права  

Bases of law 

3 1 

ООД ОК 
SIK -1104 

Қазақстанның қазіргі заман тарихы 
Современная история Казахстана 

The modern history of Kazakhstan 

5 1 

ООД КВ 

OEP -1105 

Экономика және кәсіпкерліктің негіздері 

Основы экономики и предпринимательства 

The basics of Economics and entrepreneurship 

3 2 

ООД КВ 

PS -1106 

Саясаттану-әлеуметтану 

Политология-социология  

Political science-sociology 

5 2 

БД ОК 

FRSh -1207 

Оқушылардың даму физиологиясы 

Физиология развития школьников 

Physiology of development of school students 

3 2 

БД КВ OE -1201 

Жаратылыстану негіздері  

Основы естествознания  

The Basics of Natural Science 

5 2 

БД КВ PE -1202 

Жаратылыстану бойынша практикум 

Практикум по естествознанию 

Workshoponnaturalsciences 

5 1 

ПД ОК OSK(R)Ya -1303 

Қазіргі қазақ (орыс) тілі негіздері  
Основы современного казахского (русского) 

языка 

Foundations of modern Kazakh (Russian) language 

3 1 

ПД КВ OM -1304 

Математика негіздері 

Основы математики  

Fundamentals of Mathematics 

5 2 

ПД КВ PARvSh -1305 

Баланың мектепке бейімделу мәселесі 

Проблемы адаптации ребенка в школе 

Problems of child adaptation in school 

5 1 

ДМ  

Ақпараттық мәдениет негіздері 

Основы информационной культуры 

Fundamentals of Information Culture 

2 1 

ДМ  

Дене шынықтыру  

Физическая культура  

Physical training 

2 1-8 

МП  
Оқу 
Учебная 

Training 

2  

МП  

Педагогикалық іс-тәжірибе (үздіксіз) 

Педагогическая практика (непрерывная) 

Teaching practice (continuous) 

2  
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Приложение Б 

Структура программы набора 2017 год, 2 курс 

 
Цикл 

дисциплин 

Код 

дисциплины 

Наименование дисциплины Количество 

кредитов по 

ESTS 

Семестр 

БД ОК MO -2201 Білім берудегі менеджмент  

Менеджмент в образовании  

Management in education 

3 4 

БД ОК Ped -2202 Педагогика  

Педагогика  

Pedagogics 

5 3 

БД ОК Psi -2203 Психология  

Психология  

Psychology 

5 3 

БД ОК TMVRNSh -

2204 

Бастауыш мектептегі тәрбие жұмысының 

теориясы мен әдістемесі  
Теория и методика воспитательной работы в 

начальной школе  

Theory and methods of educational work in 

primary schools 

3 4 

БД ОК TKO -2205 Критериальдық бағалау технологиясы  

Технологии критериального оценивания  

Criteria-based assessment technology 

3 4 

ООД ОК IKT -2106 Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар 

(ағылшын тілде)  

Информационно-коммуникационные 

технологии (на англ. языке)  

Information and communication technologies (in 

English language) 

5 3 

ООД ОК Fil -2107 Философия  
Философия  

Philosophy 

5 4 

БД КВ PMNSh -2201 Бастауыш мектепте педагогикалық шеберлік  

Педагогическое мастерство в начальной школе  

Pedagogical skills in elementary school 

5 4 

БД КВ VvN -2202 Ғылымға кіріспе  

Введение в науку  

Introduction to science 

5 4 

БД КВ IUPKYiLvNSH -

2201 

Интегрированный учебный предмет «Казахский 

язык и литература» («Русский язык и 

литература») в начальной школе 

Бастауыш мектепте «Қазақ тілі және әдебиет» 

(«Орыс тілі және әдебиет») кіріктірілген оқу 

пәндері 
Integrated subject "Kazakh language and literature" 

("Russian language and literature) in elementary 

school 

7 3 

ПД КВ TMA -2302 Теория и методика английского языка 

Ағылшын тілінің теориясы мен әдістемесі  

Theory and Methods of English 

5 4 

БД КВ Rel -2202  Дінтану  

Религиоведение  

Religion studies 

5 3 

БД КВ OAK -2202 Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет 

негіздері  

Основы антикоррупционной культуры  

Bases of anticorruption culture 

3 3 

ДМ  Дене шынықтыру 

Физическая культура 
7 3,4 
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Physical training 

ДМ  Қоғамдық сананы жаңғырту пәні   

Модернизация общественного сознания  

Modernization of the public consciousness 

5 4 

Модули 

практик (МП) 

 Психологиялық-педагогикалық практика 

(үздіксіз) 

Психолого-педагогическая практика 
(непрерывная) 

Psychological and pedagogical practices 

(continuous) 

2 3,4 
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Приложение В 

Структура программы набора 2016 год, 3 курс 

 
Цикл 

дисциплин 

Код 

дисциплины 

Наименование дисциплины Количество 

кредитов по 

ESTS 

Семестр 

БД КВ DL -3201 Балалар әдебиеті  

Детская литература 

Children's literature 

5 5 

БД ОК IO -3202 Инклюзивтті білім беру 

Инклюзивное образование 

Inclusive education 

3 5 

БД ОК POIYa -3203 Кәсіби-бағытталған шет тілі 

Профессионально-ориентированный 

иностранный язык 

Professionally-oriented foreign language 

3 6 

БД ОК PK(R)Ya -3204 Кәсіптік қазақ (орыс) тілі 

Профессиональный казахский(русский) язык 

Professional Kazakh (Russian) Language 

3 5 

ПД КВ MPPM -3305 «Дүниетану» пәнін оқыту әдістемесі 

Методика преподавания «Познания мира» 

Methods of teaching "knowledge of the world" 

5 5 

ПД КВ TTOI -3306 Бастауыш мектепте бейнелеу өнерін оқыту 

теориясы мен технологиясы 

Теория и технология обучения 

изобразительному искусству в начальной 

школе  

Theory and technology of teaching fine arts at 

primary school 

5 5 

БД КВ MOG -3207 Сауат ашу әдістемесі 

Методика обучения грамоте 

Methods of teaching reading and writing 

5 6 

БД КВ MPK(R) Ya -

3208 

Бастауыш мектепте қазақ (орыс) тілін оқыту 

әдістемесі  

Методика преподавания казахского (русского) 

языка начальной школы 
Methods of teaching Kazakh (Russian) language in 

elementary school 

7 6 

ПД ОК MOM -3309 Математиканы оқыту әдістемесі 

Методика обучения математике 

Methods of teaching mathematics 

5 5 

ПД КВ MFK -3310 Дене мәдениетінің әдістемесі 

Методика физической культуры 

Methodofрhysicalсulture 

5 6 

ПД КВ TMPHT -3301 Теория и методика преподавания 

«Художественного труда» 

«Көркем еңбекті» оқыту теориясы мен 

әдістемесі 

Theory and Methods of Teaching "Art work" 

5 6 

ПД КВ MPS -3302 Методика преподавания «Самопознание» в 

начальной школе 
Бастауыш мектепте «Өзін-өзі тану» пәнін оқыту 

әдістемесі 

Methods of teaching "Self-knowledge" in 

elementary school 

5 5 

ПД КВ MYSN -3303 Мониторинг уровня сформированности навыков 

функциональной грамотности в начальной 

школе 

Бастауыш мектепте функционалды сауаттылық 

дағдысын қалыптастыру деңгейінің 

5 6 
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мониторингісі 

Monitoring the level of formation of skills of 

functional literacy in elementary school 

Модули 

практик (МП) 

 Оқу тәрбиеліқ педагогикалық практикасы 

(үздіксіз) 

Учебно-воспитательная педагогическая 
практика (непрерывная) 

Training and educational teaching practice 

(continuous) 

4 5,6 
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Приложение Г 

Структура программы набора 2015 год, 4 курс 

 
Цикл 

дисциплин 

Код 

дисциплины 

Наименование дисциплины Количество 

кредитов по 

ESTS 

Семестр 

ПД КВ ISNOOMMP -

4301 

Интеграция содержания начального 

образования на основе межпредметного и 

междисциплинарного подходов 

Бастауыш білім беруде пәнаралық негізде 

кіріктіру мазмұны 

Integration of primary education through the 

interdisciplinary and multidisciplinary approaches 

5 7 

БД КВ SOOMiI -4202 Содержание образовательной области 

«Математика и информатика» 

«Математика және информатика» білім аймағы 

мазмұны 

The content of the educational field of 

"mathematics and computer science" 

5 7 

ПД КВ OOUPPMSh -
4303 

Особенности организации управления 
педагогическим процессом в малокомплектной 

школе 

Шағын комплекті мектепте педагогикалық 

үрдісті басқаруды ұйымдастыру ерекшеліктері 

Organization features of managing the pedagogical 

process in small schools 

5 7 

ПД КВ KOUDU -4304 Критериальное оценивание учебных 

достижений учащихся 

Оқушылырдың оқу жетістіктерін бағалау 

өлшемдері 

Criteria-referenced evaluation of educational 

achievements of students 

5 7 

ПД КВ IUPKYiLvNSH -
4305 

Интегрированный учебный предмет «Казахский 
язык и литература» («Русский язык и 

литература») в начальной школе 

Бастауыш мектепте «Қазақ тілі және әдебиет» 

(«Орыс тілі және әдебиет») кіріктірілген оқу 

пәндері 

Integrated subject "Kazakh language and literature" 

("Russian language and literature) in elementary 

school 

5 7 

ПД КВ OVDnKRiIYa -

4306 

Организации внеурочной деятельности на 

казахском, русском и иностранном языках 

Сабақтан тыс әрекеттерін шет тілі, орыс тілі, 

қазақ тілдерінде ұйымдастыру 
The overtime work in Kazakh, Russian and foreign 

languages 

5 7 

Модули 

практик (МП) 

 Дипломалды 

Преддипломная 

Pre-diploma 

 8 

Модули 

практик (МП) 

 Өндірістік педагогикалық іс-тәжірибе 

Производственная педагогическая практика 

Pedagogical рrofessional practice 

10 8 
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Приложение А 
Курстың атауы/пәндер/юнита 

Название курса/дисциплины/юнита/  

Name 

Қазақ (орыс) тілі 

Казахский (русский) язык 

Kazakh (Russian) Language 

Пәннің коды/ Код дисциплины/ Code 

K(R)Ya -11102 

Пәннің типі / Тип дисциплины/ A type 

ООДОК 

Курс деңгейі/пәндер / Уровень курса/дисциплины/ Level of the course / discipline 

 бакалавриат 

Оқу жылы / Год обучения/ Year of study 

1 год 

Оқу семемтрі / Семестр обучения/ Semester of training 
1,2  

Кредиттер саны/ Количество  кредитов/ Amount of credits 

10 

Дәріс беруші/профессордың/ Ф.И.О лектора/профессора/ FULL NAME 

ст.преподаватель Макшиева Г.К., Бенеш Н.И. 

Курстың мақсаты: Мемлекеттік тілге деген құрметті, мәдениет құбылысы ретінде саналы қарым-

қатынасты тәрбиелеу; мемлекеттік тілді негізгі қатынас құралы, адамның түрлі іс-әрекеті шеңберінде білім 

алу құралы, қоғамда қалыптасқан моральды-этикалық нормаларды меңгеру құралы ретінде түсіну; қазақ 

тілінің эстетикалық құндылығын түсіну. 

Курстың қысқаша мазмұны: Қазақ тілі курсының мазмұны білім беру үрдісінің жалпы 

мақсаттылығына оқытудың пәндік және пәнаралық жетістіктеріне  байланысты, ол құзіреттілік тәсілдеме 

арқылы мәдени, лингвистикалық,  коммуникативті, тілдік құзіреттіліктерді дамытуға және қалыптастыруға 
мүкіндік береді. 

Істей алуы тиіс: ғылыми ақпаратты қабылдап және жеткізу үшін мамандығы бойынша қазақ тіліндегі 

әдебиеттерді өз таңдауы бойынша оқи алу, қоғамдық-саяси әдебиеттерді оқу, реферат, аңдатпа, аударма 

түріндегі ақпарттарды өңдей алу, әңгімелесу жүргізу, мамандығы бойынша,  студенттің зерттеу тақырыбы 

бойынша, сондай-ақ қоғамдық-саяси және әлеуметтік тақырыптарда қазақ тілінде хабарламалар, 

баяндамалар жасай алу. 

Дағдылануы тиіс: баяндама, хабарлама, ақпарат формалары түрінде мамандық тақырыбы бойынша, 

дипломдық жұмыс бойынша, емтихан бойынша  өз бетінше дайындалған және дайындалмаған деңгейде 

монологиялық сөйлеу; студентке мамандығы және ғылыми тақырыбы бойынша мәселелерді талқылауға 

қатысуға, сонымен қататар, әлеуметтік, қоғамдық-саяси тақырыптарға әңгімелесуге  мүмкіндік беретін 

диалогтық сөйлеу. 
Цель курса – воспитание уважения к государственному языку, сознательного отношения к нему как 

явлению культуры; осмысление государственного языка как основного средства общения, средства 

получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средства освоения морально-этических 

норм, принятых в обществе; осознание эстетической ценности казахского языка. 

Содержание курса/ дисциплины: Содержание курса казахского языка обусловлено общей 

нацеленностью образовательного процесса на достижение метапредметных и предметных целей обучения, 

что возможно на основе компетентностного подхода, который обеспечивает формирование и развитие 

коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций. 

- знать: содержание основных разделов филологии; 

- уметь: читать по собственному выбору литературу по специальности на казахском языке для 

получения и передачи научной информации, читать литературу общественно-политического характера; 
оформлять извлеченную информацию в виде переводов, аннотаций, рефератов; вести беседы, делать 

сообщения и доклады на казахском и языке темы, связанные со специальностью и научной работой 

магистранта, а также на общественно-политические и социальные темы. 

- иметь навыки: монологической речи на уровне самостоятельно подготовленного и 

неподготовленного экзамена по темам специальности и по диссертационной работе в форме сообщения, 

информации, доклада; диалогической речи, позволяющей принимать магистранту участие в обсуждении 

вопросов, связанных с его научной работой и специальностью, а также вести беседу на социальные и 

общественно-политические темы. 

Course Objective: Fostering respect for the state language, a conscious attitude to it as a cultural 

phenomenon; Comprehension of the state language as the main means of communication, a means of obtaining 
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knowledge in various spheres of human activity, means of mastering the moral and ethical norms accepted in 

society; Awareness of the aesthetic value of the Kazakh language. 

Course outline: The content of the course of the Kazakh language is conditioned by the overall focus of the 

educational process on the achievement of meta-subject and objective learning objectives, which is possible on the 
basis of a competence approach that ensures the formation and development of communicative, linguistic and 

linguistic (linguistic) and cultural competence. 

Competencies 

Competence communicative: 

Know: the content of the main sections of philology; 

To be able: to read by own choice the literature on a specialty in the Kazakh language for reception and transfer of the 

scientific information, to read the literature of a sociopolitical character; To make out the extracted information in the form of 

translations, annotations, abstracts; Conduct conversations, make reports and reports in Kazakh and language topics related to the 

specialty and scientific work of the student, as well as on socio-political and social topics. 

Have skills: monologic speech at the level of a specially prepared and unprepared exam on the subjects of the specialty 

and on the dissertation work in the form of communication, information, report; Dialogical speech, allowing the student to take 
part in the discussion of issues related to his scientific work and specialty, as well as to conduct a conversation on social and 

socio-political topics. 

Пререквизиттер /Пререквизиты / Pre-requistes 
«Шет тілі» пәні (A1, A2, B1, B2 иелік деңгейі). 

Дисциплина «Иностранный язык» (уровень владения А1, А2, В1, В2). 

Discipline "Foreign language" (level of possession of A1, A2, B1, B2). 

Ұсынылатын әдебиеттер / Рекомендуемая литература / Recommended literature: 

1. Практическая методика обучения русскому языку как иностранному : учеб. пособие для вузов / Л. 

С. Крючкова, Н. В. Мощинская. - 5-е изд. - М. : Флинта : Наука, 2014. - 780 с. 

2. Грамматика русского языка в таблицах: предложно-падежная система : учеб. пособие для 

иностранных студ. / В. В. Чудинина, Е. Н. Рогачева. - 2-е изд., стереотип. - М. : Флинта : Наука, 2015. - 91 с. 

3. Тер-Минасов С.Г. Тіл және мәдениетаралық коммуникация [] : [оқулық] / С.Г.Тер-Минасова. - 
Астана : Ұлттық аударма бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 320 бет. - (Рухани жаңғыру. Жаңа гуманитарлық 

білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық). - ISBN 9786017943073 : Б. ц. 

Оқыту әдістері: ауызша, көрнекілік, тәжірибелік 

Әдістер /бағалау формасы: Рейтинг, емтихан 

Оқыту тілі: Қазақша, орысша 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения:  казахский, русский 

Teaching Methods Verbal, visual, partially-search 

Methods / assessment forms Oral survey, written survey, abstract defense, testing, individual assignment 

Language of instruction Russian, Kazakh 
Conditions (requirements) for training a specialty (level) Perform all kinds of work at the rate 

(lectures, laboratory works, practical exercises), successfully pass the exam. 

 

Курстың атауы/пәндер/юнита 

Название курса/дисциплины/юнита/  

Name 

Шет тілі  

Иностранный язык  

Foreign language  

Пәннің коды/ Код дисциплины/ Code 

IYа - 11101 

Пәннің типі / Тип дисциплины/ A type  
ООДОК 

Курс деңгейі/пәндер / Уровень курса/дисциплины/ Level of the course / discipline 

бакалавриат 

Оқу жылы / Год обучения/ Year of study 

1 год 

Оқу семемтрі / Семестр обучения/ Semester of training 

1,2  

Кредиттер саны/ Количество  кредитов/ Amount of credits 

10  

Дәріс беруші/профессордың/ Ф.И.О лектора/профессора/ FULL NAME 

 к.фил.н. Капышева Г. К. 
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Курстың мақсаты: Мемлекеттік тілге деген құрметті, мәдениет құбылысы ретінде саналы қарым-

қатынасты тәрбиелеу; мемлекеттік тілді негізгі қатынас құралы, адамның түрлі іс-әрекеті шеңберінде білім 

алу құралы, қоғамда қалыптасқан моральды-этикалық нормаларды меңгеру құралы ретінде түсіну; қазақ 

тілінің эстетикалық құндылығын түсіну.  
Курстың қысқаша мазмұны: Қазақ тілі курсының мазмұны білім беру үрдісінің жалпы 

мақсаттылығына оқытудың пәндік және пәнаралық жетістіктеріне  байланысты, ол құзіреттілік тәсілдеме 

арқылы мәдени, лингвистикалық,  коммуникативті, тілдік құзіреттіліктерді дамытуға және қалыптастыруға 

мүкіндік береді. 

Компетенция:  

Білу тиіс: филологияның негізгі бөлімдерінің құрылымын; 

Істей алуы тиіс: ғылыми ақпаратты қабылдап және жеткізу үшін мамандығы бойынша қазақ тіліндегі 

әдебиеттерді өз таңдауы бойынша оқи алу, қоғамдық-саяси әдебиеттерді оқу, реферат, аңдатпа, аударма 

түріндегі ақпарттарды өңдей алу, әңгімелесу жүргізу, мамандығы бойынша,  студенттің зерттеу тақырыбы 

бойынша, сондай-ақ қоғамдық-саяси және әлеуметтік тақырыптарда қазақ тілінде хабарламалар, 

баяндамалар жасай алу. 
Дағдылануы тиіс: баяндама, хабарлама, ақпарат формалары түрінде мамандық тақырыбы бойынша, 

дипломдық жұмыс бойынша, емтихан бойынша  өз бетінше дайындалған және дайындалмаған деңгейде 

монологиялық сөйлеу; студентке мамандығы және ғылыми тақырыбы бойынша мәселелерді талқылауға 

қатысуға, сонымен қататар, әлеуметтік, қоғамдық-саяси тақырыптарға әңгімелесуге  мүмкіндік беретін 

диалогтық сөйлеу. 

Цель курса - обеспечение практического овладения языком в пределах тех грамматических и 

лексических тем, которые включены в программу.  

Содержание курса/дисциплины: Моя научная работа. Мой научный руководитель. Мой рабочий день. 

Научная библиотека. Международное сотрудничество. Учеба в магистратуре. Научная конференция. 

Знаменитые люди специальности. Особенности перевода литературы по специальности. Аннотирование 

научных статей. Перевод текста по специальности. 

Компетенция коммуникативная: 
- знать: содержание основных разделов филологии; 

- уметь: читать по собственному выбору литературу по специальности на иностранном языке для 

получения и передачи научной информации, читать литературу общественно-политического характера; 

оформлять извлеченную информацию в виде переводов, аннотаций, рефератов; вести беседы, делать 

сообщения и доклады на иностранном языке темы, связанные со специальностью и научной работой 

магистранта, а также на общественно-политические и социальные темы. 

- иметь навыки: монологической речи на уровне самостоятельно подготовленного и 

неподготовленного экзамена по темам специальности в форме сообщения, информации, доклада; 

диалогической речи, позволяющей принимать магистранту участие в обсуждении вопросов, связанных с его 

научной работой и специальностью, а также вести беседу на социальные и общественно -политические 

темы. 
Fostering respect for the state language, a conscious attitude to it as a cultural phenomenon; Comprehension 

of the state language as the main means of communication, a means of obtaining knowledge in various spheres of 

human activity, means of mastering the moral and ethical norms accepted in society; Awareness of the aesthetic 

value of the Kazakh language. 

The content of the course of the Kazakh language is conditioned by the overall focus of the educational 

process on the achievement of meta-subject and objective learning objectives, which is possible on the basis of a 

competence approach that ensures the formation and development of communicative, linguistic and linguistic 

(linguistic) and cultural competence. 

Competence communicative: 

Know: the content of the main sections of philology; 

To be able: to read by own choice the literature on a specialty in the Kazakh language for reception and transfer of the 

scientific information, to read the literature of a sociopolitical character; To make out the extracted information in the form of 
translations, annotations, abstracts; Conduct conversations, make reports and reports in Kazakh and language topics related to the 

specialty and scientific work of the student, as well as on socio-political and social topics. 

Have skills: monologic speech at the level of a specially prepared and unprepared exam on the subjects of the specialty 

and on the dissertation work in the form of communication, information, report; Dialogical speech, allowing the student to take 

part in the discussion of issues related to his scientific work and specialty, as well as to conduct a conversation on social and 

socio-political topics. 

Пререквизиттер /Пререквизиты / Pre-requistes 
«Шет тілі» пәні (A1, A2, B1, B2 иелік деңгейі). 

Дисциплина «Иностранный язык» (уровень владения А1, А2, В1, В2). 

Discipline "Foreign language" (level of possession of A1, A2, B1, B2). 

Ұсынылатын әдебиеттер / Рекомендуемая литература / Recommended literature: 
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1. Саниязова Ж.Г. Профессионально-ориентированный иностранный язык для неязыковых 

специальностей : учеб. пособие / Ж. Г. Саниязова, Р. К. Торгаева ; М-во образования и науки РК ; ВКГУ им. 

С. Аманжолова. - Усть-Каменогорск : Берел : Изд-во ВКГУ, 2015. - 69 с. - 302.19 Тг 

2. Практический курс английского языка. 1 курс : учеб. для вузов / под ред. В. Д. Аракина. - 6-е изд., 
доп. и испр. - М. : Владос, 2013. - 536 с. : ил. - (Учебник для вузов). - ISBN 9785691014451 

3. Тер-Минасов С.Г. Тіл және мәдениетаралық коммуникация : [оқулық] / С.Г.Тер-Минасова. - Астана 

: Ұлттық аударма бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 320 бет. - (Рухани жаңғыру. Жаңа гуманитарлық білім. 

Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық). - ISBN 9786017943073 

Оқыту әдістері: ауызша, көрнекілік, тәжірибелік 

Әдістер /бағалау формасы: Рейтинг, емтихан 

Оқыту тілі: Қазақша, орысша 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения:  казахский, русский 

Teaching Methods Verbal, visual, partially-search 
Methods / assessment forms Oral survey, written survey, abstract defense, testing, individual assignment 

Language of instruction Russian, Kazakh 

Conditions (requirements) for training a specialty (level) Perform all kinds of work at the rate 

(lectures, laboratory works, practical exercises), successfully pass the exam. 

 

Құқық негіздері  

Основы права  

Bases of law 

Пәннің коды/ Код дисциплины/ Code 

OP-2105 

Пәннің типі / Тип дисциплины/ A type 

ООД ОК  
Курс деңгейі/пәндер / Уровень курса/дисциплины/ Level of the course / discipline 

бакалавриат 

Оқу жылы / Год обучения/ Year of study 

1 год 

Оқу семемтрі / Семестр обучения/ Semester of training 

2 семестр 

Кредиттер саны/ Количество  кредитов/ Amount of credits 

2 кредита 

Дәріс беруші/профессордың/ Ф.И.О лектора/профессора/ FULL NAME 

«Құқық негіздері» пәні заңдық болып табылады және заңтану мамандығынан басқа мамандық  

студенттері оқиды. 
Пәннің мақсаты – студенттердің құқықтық білімін шыңдау және тереңдету, осы жолда құқықтық 

сенімін нығайту, құқықтық мәдениетті өркендету,  студенттердің құқықтық әлеуметтік үрдісін 

қалыптастыру, қазақстандық патриотизмді тәрбиелеу, білім алушылардың дүниетанымын қалыптастыру, 

қоғамдық және жеке  құқықтық сана мен құқықтық мәдениетті арттыру болып табылады. Құқық салаларын 

білу және оларды өмірлік, қызметтік тәжірибеде қолдана алу.  

Пәннің мазмұны: Қазақстан Республикасының мемлекет және құқық теориясы негіздері, Қазақстан 

Республикасының конституциялық құқық негіздері, Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық негіздері, 

Қазақстан Республикасының еңбек құқығы негіздері, Қазақстан Республикасының отбасы және неке құқығы 

негіздері,  Қазақстан Республикасының қылмыстық құқық негіздері,  Қазақстан Республикасының 

азаматтық құқық негіздері, Қазақстан Республикасының қылмыстық және азаматтық істер жүргізу құқығы 

негіздері,  Қазақстан Республикасының қаржы құқығы негіздері, Қазақстан Республикасының салық құқығы 

негіздері,  Қазақстан Республикасының экологиялық және жер құқығы негіздері, халықаралық құқық 
негіздері. 

Студенттер, пәнді оқуды аяқтағаннан кейін, нәтижесінде білулері қажет: 

Білу қажет: адам мен азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын, міндеттерін; Қазақстан 

Республикасында әрекет етуші негізгі нормативтік құқықтық актілерді, олардың қолдану аясын дұрыс 

түсіну; құқық салаларын ажырата білу, әр бір құқық саласы бойынша негізгі ұғымдар мен түсініктерді білу; 

әр түрлі құқық салаларындағы жауаптылық мәселелерін білу. 

Игеру қажет:  нормативтік құқықтық актілерді талдауды, қоғамның мемлекеттік-құқықтық 

құрылымын,  мемлекеттік биліктің субъектілерін және оны жүзеге асыру механизмін бағдарлауды. 

Меңгеру қажет: күнделікті өмірде мемлекет және құқық мәселелеріне байланысты сұрақтар 

туындаған жағдайларда нормативтік-құқықтық актілерді дұрыс қолдана алу. 

Пән дүниетанымдық, кәсіби, зерттеуші, коммуникативті, өзіндік менеджмент құзіреттіліктерін 
қалыптастыруға бағытталған.  
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Дисциплина «Основы права» относится к дисциплинам юридического цикла, но изучается 

студентами других специальностей. 

Цель изучения дисциплины – расширение и углубление  знаний студентов,  формирование 

социально-правовой адаптации и мировоззрений обучающихся,  повышение их правовой культуры и 
правосознания, знать отрасли  права и уметь применять  нормы  права на практике.  

Содержание дисциплины: Основы теории госудрства и права, Основы Конституционного права 

Республики Казахстан, Основы административного права Республики Казахстан, Основы трудового прва 

Республики Казахстан, Основы семейного права Республики Казахстан, Основы уголовного права 

Республики Казахстан, Основы гражданского права Республики Казахстан,  Основы финансового права 

Республики Казахстан, Основы уголовного процессуального и гражданскокого процессуального права 

Республики Казахстан,  Основы налового права Республики Казахстан, Основы экологического и 

земельного права  Республики Казахстан, Основы международного права.  

По окончании изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: права и свободы, обязанности человека и гражданина; действующие нормативно-правовые 

акты Республики Казахстан, правильно понимать их  применение в пространстве; знать и различать отрасли 
права, основные понятия и категории  каждой отрасли права; основные вопросы юридической 

ответственности в соответствии с их видами.  

Уметь: анализировать нормативные правовые акты, государственно-правовую структуру общества, 

субъектов государственной власти и механизм его осуществления.  

Владеть: при возникновении в повседневной жизни вопросов связанных с проблемами государства и 

права навыками по правильному применению  нормативно-правовых актов. 

Дисциплина направлена на формирование мировоззренческих, профессиональных, научных 

коммуникативных, управленческих компетенций.  

Discipline of "Basis of right" behaves to disciplines of legal cycle, but studied by the students of other 

specialities. 

An aim of study of discipline is expansion and deepening  of knowledge of students,  forming of socially-

legal adaptation and of world views of student,  increase of their legal culture and sense of justice, to know the fields  
of law and able to apply  the norms  of right in practice.  

Table of contents of discipline : Bases of theory of госудрства and rights, Bases of the Constitutional right 

for Republic of Kazakhstan, Basis of administrative law of Republic of Kazakhstan, Bases labour прва Republics of 

Kazakhstan, Bases of family law of Republic of Kazakhstan, Basis of criminal law of Republic of Kazakhstan, Basis 

of civil law of Republic of Kazakhstan,  Basis of financial right for Republic of Kazakhstan, Bases criminal judicial 

and гражданскокого of judicial right for Republic of Kazakhstan,  basis налового right for the republic of 

Kazakhstan, basis and landed ecolaw  republic of Kazakhstan, basis. 

Upon termination of study of discipline students must: 

Gentlefolks: rights and freedoms, duties of man and citizen; operating normatively-legal acts of Republic of 

Kazakhstan, it is correct to understand their  application in space; to know and distinguish the fields of law, basic 

concepts and categories  of every field of law of әр; basic questions of legal responsibility in accordance with their 
kinds.  

Able:  to analyse normative legal acts, государственно-правовую structure of society, subjects of state 

power and mechanism of his realization.  

To own: in case of occurring in everyday life of questions related to the problems of the state and right by 

skills on correct application  of normatively-legal acts. 

Discipline is sent to forming  of world view, professional, scientific communicative, administrative 

competenses. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 

Қазақстан тарихы, Саясаттану, Экономикалық теория, Дүние жүзі тарихы. 

История Казахстана, Политология, Экономическая теория, Всеобщая история. 

History of Kazakhstan, political Science, Economic theory, Universal history. 

Ұсынылатын әдебиеттер / Рекомендуемая литература / Recommended literature: 
1.  Мухамадиева Г.Н. Право на личную свободу как основа неприкосновенности личности в 

уголовном деле [Текст] / Г. Н. Мухамадиева // ҚазҰУ Хабаршысы. Заң сериясы = Вестник КазНУ. Серия 

юридическая. - 2013. - № 1. - . 44-47 

ББК 67.410.2 

2.  Есетова С.К. Основные направления миграционно-правовой политики Республики Казахстан в 

контексте формирования миграционного права [Текст] / С. К. Есетова, А. Б. Батыров // ҚазҰУ Хабаршысы. 

Заң сериясы = Вестник КазНУ. Серия юридическая. - 2013. - № 2. - . 51-58 

ББК 67.401 

3. Сыдыкова А.Е. Взаимодействие государства и институтов гражданского общества в Республике 

Казахстан [Текст] / А. Е. Сыдыкова // ҚазҰУ Хабаршысы. Заң сериясы = Вестник КазНУ. Серия 

юридическая. - 2013. - № 2. - . 59-65 
ББК 67.400.2 
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4. Шулембаева Р. Модернизация на основе инноваций и эффективного труда [] / Шулембаева Р. // 

Казахстанская правда . - 2014. - 1 января (№ 1). - 2. - О реализации "Стратегии "Казахстан-2050". 

Оқыту әдістері: ауызша, көрнекілік, тәжірибелік 

Әдістер /бағалау формасы: Рейтинг, емтихан 
Оқыту тілі: Қазақша, орысша 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения:  казахский, русский 

Teaching Methods Verbal, visual, partially-search 

Methods / assessment forms Oral survey, written survey, abstract defense, testing, individual assignment 

Language of instruction Russian, Kazakh 

Conditions (requirements) for training a specialty (level) Perform all kinds of work at the rate 

(lectures, laboratory works, practical exercises), successfully pass the exam. 

 

Қазақстанның қазіргі заман тарихы 

Современная история Казахстана 

The modern history of Kazakhstan 

Пәннің коды/ Код дисциплины/ Code 

Sik -1106 

Пәннің типі / Тип дисциплины/ A type 

ООДОК  

Курс деңгейі/пәндер / Уровень курса/дисциплины/ Level of the course / discipline 

бакалавриат 

Оқу жылы / Год обучения/ Year of study 

1 год 

Оқу семемтрі / Семестр обучения/ Semester of training 

2 семестр 
Кредиттер саны/ Количество  кредитов/ Amount of credits 

5 кредита 

Дәріс беруші/профессордың/ Ф.И.О лектора/профессора/ FULL NAME 

 к.и.н. Нурбекова Р.К., к.и.н. Аубакирова Ж.С. 

Курстың мақсаты: Нақты тарихи материал негізінде Қазақстанның қазіргі территориясында адам 

қауымдастығының даму және қалыптасуның негізгі тенденциялары мен заңдылықтары туралы ғылыми көз 

қарастарды қалыптастыру.   

Курстың қысқаша мазмұны: Тарих  –  ол тек өткен заман туралы білімдер жиынтығы емес, ол 

әрқашан өзіңнің қазіргі замандағы алатын орыныңды нақтырақ саналауға, өзіңнің азаматтық позицияңды 

анықтауға, болып жатқан құбылыстар мен жағдайларға өз қатынасыңды нақты анықтауға, ол 

құбылыстардың маңызы мен бағытын түсініп тереңірек ашуға мүмкіндік беретін  тарихи ойлау.  Қазақстан 
тарихы мамандық ьойынша ұлттық мақтаныш пен патриоттылықты тәрбиелейді. 

Қазақстан тарихының негізгі кезеңдері мен басты оқиғаларын білу; Отандық тарихымызда болып 

жатқан негізгі мәселерді талдай білу және оның себеп-салдарын түсіне білу; тарихи жағдайларға және 

тұлғаларға берілген түрлі болжамдар мен бағаларға көзқарастарын негіздей алу; мәдени аралық тілдесуде, 

қоғамдық ортада, әлеуметтік тәжірибеде тарихи-мәдени және тарихи білімін қолдана білу. 

 

Цель - сформировать научное представления об основных закономерностях и тенденциях 

становления и развития человеческого общества на современной территории Казахстана на конкретном 

историческом материале. 

Содержание курса/дисциплины: История – это не только сумма знаний о прошлом, но это и всегда и 

историческое мышления, позволяющее яснее осознавать свое положение в современном мире, четко 

определять свою гражданскую позицию и свое отношение к происходящим событиям и явлениям, глубоко 
раскрывать и понимать их сущность и направленность. История Казахстана воспитывает национальную 

гордость и патриотизм.   по специальности. 

- знать: содержание основных разделов истории Казахстана; 

- уметь: применять исторические и историко-культурные знания в социальной практике, 

общественной деятельности, межкультурном общении. 

- иметь навыки: владеть системными знаниями об основных периодах, процессах и ключевых 

событиях истории Казахстана; понимать причинно-следственные связи и уметь анализировать ключевые 

проблемы Отечественной истории; владеть системными знаниями об основных периодах, процессах и 

ключевых событиях истории Казахстана; понимать причинно-следственные связи и уметь анализировать 

ключевые проблемы Отечественной истории; определять и обосновывать свое отношение к различным 

версиям и оценкам исторических событий и личностей. 
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Course Objective: The goal is to form a scientific understanding of the basic laws and trends of the formation 

and development of human society on the modern territory of Kazakhstan on a specific historical material. 

Course outline:  history is not only the sum of knowledge about the past, but it is always historical thinking 

that makes it possible to understand your position in the modern world more clearly, to clearly define your civic 
position and your attitude to the events and phenomena that are taking place, to deeply disclose and understand 

Their essence and direction. The history of Kazakhstan brings up national pride and patriotism. By specialty. 

Master the system of knowledge about the main periods, processes and key events of the history of 

Kazakhstan; understand causal relationships and be able to analyze key issues of Domestic History; determine and 

justify their attitude to different versions and estimates of historical events and personalities; be able to apply 

historical, historical and cultural knowledge in social practice, social activities, and intercultural communication. 

Пререквизиттер/пререквизиты/prerequisites 

География, бүкілілем тарихы, қоғамтану, «Адам. Қоғам. Құқық». 

География, всемирная история, обществоведение, «Человек. Общество. Право». 

Geography, world history, social science, "Man. Society. Right". 

Ұсынылатын әдебиеттер / Рекомендуемая литература / Recommended literature: 

 
Оқыту әдістері: ауызша, көрнекілік, тәжірибелік 

Әдістер /бағалау формасы: Рейтинг, емтихан 

Оқыту тілі: Қазақша, орысша 
Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения:  казахский, русский 

Teaching Methods Verbal, visual, partially-search 

Methods / assessment forms Oral survey, written survey, abstract defense, testing, individual assignment 

Language of instruction Russian, Kazakh 

Conditions (requirements) for training a specialty (level) Perform all kinds of work at the rate 

(lectures, laboratory works, practical exercises), successfully pass the exam. 

 

Курстың атауы/пәндер/юнита 

Название курса/дисциплины/юнита/  

Name 

Экономика және кәсіпкерліктің негіздері 

Основы экономики и предпринимательства 

The basics of Economics and entrepreneurship 

Пәннің коды/ Код дисциплины/ Code 

OEР -1107 

Пәннің типі / Тип дисциплины/ A type 

ООД 

Курс деңгейі/пәндер / Уровень курса/дисциплины/ Level of the course / discipline 

КВ 

Оқу жылы / Год обучения/ Year of study 

1 год 
Оқу семемтрі / Семестр обучения/ Semester of training 

1 семестр 

Кредиттер саны/ Количество  кредитов/ Amount of credits 

3 кредита 

Дәріс беруші/профессордың/ Ф.И.О лектора/профессора/ FULL NAME 

К.э.н. Ситникова Е.С., ст. преподаватель Ахметова Л.М. 

Пән экономикалық категорияларды, өндіріс, бөлу, айырбас және тұтыну қатынастарын реттейтін 

экономикалық заңдылықтарды және шаруашылық механизмдерін, кәсіпкерлік қызметті жүзеге асырудың 

әдістері мен қағидаларын оқытады. Кәсіпкерлік идеяларды жүзеге асырудың, кәсіпкердің қызметін 

жоспарлаудың және өндірістік-коммерциялық қызметтің түрлерінің  тәжірибелік сұрақтарына ерекше көңіл 

бөледі. 
Мақсаты – студенттерге экономикалық ғылымның теориялық негіздері, нарықтық экономиканың 

дамуының қолданбалы аспектілері, кәсіпкерлік қызметтің мәні  және жүйесі  жайлы білім беру. 

Пәннің мазмұны келесі негізгі бөлімдерді қосады: қоғамдық шаруашылық нысандары, экономикалық 

жүйелердің негізгі түрлері, нарық шаруашылығының жалпы сипаттамасы,  сұраныс пен ұсыныстың 
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теориясының негіздері, жеке ұдайы өндірістің негізгі теориялары,  кәсіпорынның шығындары мен табысы, 

өндіріс факторларының нарығы және факторлық табыстардың қалыптасуы, ұлттық экономика жүйе ретінде, 

негізгі макроэкономикалық көрсеткіштер, жұмыссыздық және инфляция - экономикалық тұрақсыздықтың 

көрінісі, макроэкономикалық тепе-теңдік, экономикалық өсу, мемлекеттік реттеу: маңызы, мақсаттары, 
құралдары; кәсіпкерлік қызмет, оның негізгі түрлері және нысандары, кәсіпкерлік қызметтің субъектілері 

мен объектілері, кәсіпкерлік орта, кәсіпкерлік қызметтің мәні, кәсіпкерлік капитал және оны қалыптастыру 

тәсілдері, кәсіпкерлік идеяларды іріктеу және іске асыру, бизнес-жоспар және оның қазіргі кәсіпкерліктегі 

рөлі, әріптестік қарым-қатынастардың түрлері, кәсіпкерлік келісім-шарт, кәсіпорын  шаруашылықты 

жүргізуші субъект ретінде, жеке кәсіпкерлік, жаңа кәсіпорын (startup company). 

Курсты тәмамдағаннан кейін студент: 

- білуі тиіс: экономиканың дамуының теориялық және қолданбалы негіздерін; кәсіпкерлік қызметті 

жүзеге асырудың әдістері мен қағидаларын; кәсіпкерлік қызметтің ұйымдық-құқықтық нысандарын;  

бизнесті ұйымдастыру мен басқарудың негіздерін;  

- менгеруі керек: экономикада болып жатқан процестер мен құбылыстарды өз бетінше талдауды; әр 

түрлі әдістерді  пайдалана отырып  экономикалық мәселелерді түсіндіре алуды; кәсіпкердің қызметін 
жоспарлауды. 

- дағдылануы керек: - экономикалық ақпаратты жинау және түсінуге; Қазақстан Республикасындағы 

экономикалық қызметтің  жағдайларына қарай алған білімдерін пайдалануға; 

- тәжірибелік қызметті  ұйымдастыру және өзіндік жұмыс жүргізуге. 

Құзыретті болу: пәнді оқыту үрдісі экономикалық шындықты ұғыну  және тәжірибелік игеру, 

кәсіпкерлік ойлау мәдениетін, экономикалық ақпаратты қабылдау және талдау, кәсіпкерлік мақсатты қоя 

білу және оған жету жолдарын таңдай алу құзіреттіліктерін қалыптастыруға және дамытуға  бағытталған. 

Дисциплина изучает экономические категории, экономические законы и механизмы хозяйствования, 

регулирующие отношения в производстве, распределении, обмене и потреблении, принципы и методы 

осуществления предпринимательской деятельности. Особое внимание уделяется практическим вопросам 

реализации предпринимательских идей, планирования деятельности предпринимателя, формам про-

изводственно-коммерческой деятельности. 
Цель курса – изучить теоретические основы экономической науки, прикладные аспекты 

функционирования рыночной экономики, сформировать у студентов целостное представление о  системе  и 

логике предпринимательской деятельности. 

Содержание дисциплины включает в себя основные разделы: формы общественного хозяйства, 

основные типы экономических систем, общая характеристика рыночного хозяйства, основы теории спроса и 

предложения, основы теории индивидуального воспроизводства, издержки и доход предприятия, рынки 

факторов производства и формирование факторных доходов, национальная экономика как система, 

основные макроэкономические показатели,  безработица и инфляция как проявления экономической 

нестабильности, макроэкономическое равновесие, экономический рост, государственное регулирование: 

сущность, цели, инструменты; предпринимательская деятельность, ее основные виды и формы, субъекты и 

объекты предпринимательской деятельности, предпринимательская среда, логика предпринимательской 
деятельности, предпринимательский капитал и способы его формирования, отбор и реализация 

предпринимательских идей, бизнес-план и его роль в современном предпринимательстве, формы 

партнерских связей, предпринимательский договор, предприятие как хозяйствующий субъект, индивиду-

альное предпринимательство, новое предприятие (startup company). 

В результате изучения дисциплины студент должен 

- знать:  теоретические и прикладные основы функционирования экономики;  принципы и методы 

осуществления предпринимательской деятельности;  организационно-правовые формы предпри-

нимательской деятельности; основы управления и организации бизнеса; 

- уметь: уметь самостоятельно анализировать процессы и явления, происходящие в экономике; 

используя различные методы, объяснять проблемы экономики; планировать деятельность предпринимателя; 

- иметь навыки: сбора и осмысления экономической информации; использования полученных знаний 

применительно к условиям экономической деятельности в Республике Казахстан; самостоятельной работы, 
самоорганизации и организации практической деятельности.  

Быть компетентным: процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций понимания, осмысления и практического освоения экономической действительности, 

компетенций в области предпринимательской культуры мышления, способности к восприятию, обобщению 

и анализу экономической информации, постановки предпринимательской цели и выбору путей её 

достижения. 

The discipline studies economic categories, economic laws and mechanisms of management, regulating 

relations in production, distribution, exchange and consumption, principles and methods of doing business. Special 

attention is paid to practical issues of realization of entrepreneurial ideas, planning of entrepreneur's activity, forms 

of production and commercial activity. 
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The purpose of the course – to study the theoretical foundations of Economics, applied aspects of the 

functioning of the market economy, to form a holistic view of the students of the system and logic of 

entrepreneurship. 

The content of the discipline includes the main sections: forms of social economy, the main types of 
economic systems, the General characteristics of the market economy, the foundations of the theory of supply and 

demand, the foundations of the theory of individual reproduction, costs and income, the markets of factors of 

production and the formation of factorial income, the national economy as a system, the main macroeconomic 

indicators, unemployment and inflation as manifestations of economic instability, macroeconomic equilibrium, 

economic growth, state regulation: essence, goals, instruments; business activities, its main types and forms, 

subjects and objects of business activity, business environment, the logic of entrepreneurship, entrepreneurial capital 

and ways of its formation, selection and implementation of business ideas, business plan and its role in modern 

entrepreneurship, partnerships, enterprise agreement, enterprise as an economic entity or individual 

entrepreneurship, new venture (startup company). 

As a result of studying the discipline, the student must 

- know: theoretical and applied bases of functioning of economy; principles and methods of entrepreneurial 
activity; organizational and legal forms of entrepreneurial activity; basics of business management and organization; 

- to be able to: ability to analyze processes and phenomena occurring in the economy; using different 

methods to explain the problems of the economy; to plan the activities of the entrepreneur 

- to have skills:  collection and interpretation of economic information; use of the acquired knowledge in 

relation to the conditions of economic activity in the Republic of Kazakhstan; independent work, self-organization 

and organization of practical activities. 

Be competent: the process of studying the discipline is aimed at the formation and development of 

competencies of understanding and practical development of economic reality, competence in the field of 

entrepreneurial culture of thinking, the ability to perceive, summarize and analyze economic information, setting 

business goals and the choice of ways to achieve it. 

Пререквизиттер /Пререквизиты / Pre-requistes 
Мектептегі пәндер «Математика»,«Адам және қоғам» 
Школьные дисциплины математики, «Человек и общество» 

Mathematics, Schools social and humanitarian disciplines «Man and Society» 

Ұсынылатын әдебиеттер / Рекомендуемая литература / Recommended literature: 

1.Гриффин Р.У.  Менеджмент  : [оқулық] / Р У.Гриффин. - 12-ші бас. - Астана : Ұлттық аударма 

бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 768 бет. - (Рухани жаңғыру. Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 

жаңа оқулық). - ISBN 9786017943141 : Б. ц. 

2. Куратко Дональд.Ф Кәсіпкерлік : теория,процесс,практика: [оқулық] / Д.Ф.Куратко. - 10-шы бас. - 

Астана : Ұлттық аударма бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 480 бет. - (Рухани жаңғыру. Жаңа гуманитарлық 

білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық). - ISBN 9786017943134 : Б. ц. 

3. Мэнкью, Ню Грегори. Экономикс : [оқулық] / Н.Г.Мэнкью, М.П.Тейлор. - 4-ші халықаралық бас. - 

Астана : Ұлттық аударма бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 848 бет. - (Рухани жаңғыру. Жаңа гуманитарлық 
білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық). - ISBN 9786017943103 : Б. ц. 

Оқыту әдістері: ауызша, көрнекілік, тәжірибелік 

Әдістер /бағалау формасы: Рейтинг, емтихан 

Оқыту тілі: Қазақша, орысша 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения:  казахский, русский 

Teaching Methods Verbal, visual, partially-search 

Methods / assessment forms Oral survey, written survey, abstract defense, testing, individual assignment 

Language of instruction Russian, Kazakh 

Conditions (requirements) for training a specialty (level) Perform all kinds of work at the rate 

(lectures, laboratory works, practical exercises), successfully pass the exam. 
 

Курстың атауы/пәндер/юнита 

Название курса/дисциплины/юнита/  

Name 

Саясаттану-әлеуметтану 

Политология-социология 

Political science-sociology  

Пәннің коды/ Код дисциплины/ Code 

PS -1105 

Пәннің типі / Тип дисциплины/ A type 

 ООДОК  
Курс деңгейі/пәндер / Уровень курса/дисциплины/ Level of the course / discipline бакалавриат 
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Оқу жылы / Год обучения/ Year of study 

1 год 

Оқу семемтрі / Семестр обучения/ Semester of training 

1 семестр 
Кредиттер саны/ Количество  кредитов/ Amount of credits 

 5 кредитов 

Дәріс беруші/профессордың/ Ф.И.О лектора/профессора/ FULL NAME 

 к.и.н., Шуршитбай Б., Жиренова А.Т. 

Курс мақсаты: « Саясаттану- әлеуметтану» пәні болашақ мамандардың бойында қазіргі әлеуметтік 

өмірдің күрделі құбылыстар мен үрдістерін еңсеру және әр түрлі әлеуметтік, саяси құбылыстарды дұрыс 

бағалауға, оларға ғылыми көзқарас беруді дамытуға көмектесеу, ғылыми ойлау, әлеуметтік және саяси 

оқиғалардың кәсіби проблемаларын шешу үшін қажетті білімді жабдықтап, демократиялық саяси мәдениет 

қалыптастыру 

Курс мазмұны: «Саясаттану- әлеуметтану» пәнінің объектісі; социологиялық перспектива және қиял; 

әлеуметтік және саяси білімдердің дамуының негізгі кезеңдері; әлеуметтік зерттеулер әдіснамасы; ақпарат 
жинау әлеуметтанулық әдістері; қоғам және әлеуметтік өзара; әлеуметтік топтар, ұйымдар мен мекемелер; 

әлеуметтік теңсіздік және әлеуметтік стратификация; саяси жүйелер мен қазіргі заманның режимдері; 

Мемлекеттік және азаматтық қоғам; Саяси дамыту және жетілдіру; Саяси мәдениет және идеология; 

Қазақстанның 2050 жылға дейінгі даму стратегиясы. 

Пәнді оқу нәтижесінде студент: 

- білу керек: әлеуметтік-саяси пәндердің теориялық және тәжірибелік негіздерін, мектептер мен 

ғылыми-зерттеу орталықтарын және әлеуметтану саласы бойынша ағымдағы зерттеулерді, саяси ғылымның 

саяси жүйесі және оның институттарының нәтижелерін, жұмыс істеу принциптерін; 

- істей алу керек: Қоғамда болып жатқан әлеуметтік-саяси үрдістер мен құбылыстарды талдау, 

сондай-ақ дәлелді ауызша және жазбаша өз ойымен тұжырымдау; балама динамикалық пайдалану, кәсіби 

проблемаларды шешу үшін инновациялық социологиялық көзқарастар бойынша алған білімдерін қолдану; 

- дағдысы болуы керек: Қазіргі қоғамның проблемаларын талдау, болжау және жоспарлау; төзімділік 
пен құрметке негізделген тұлғааралық және мәдениетаралық қарым-қатынас туралы тұтас көзқарасы болу; 

социологиялық зерттеулер әдіснамасы; ақпараттың сыйымдылығын ( «сын тұрғысынан ойлау») сыни 

қабылдау  

Пәнді оқу барысында әлеуметтік және саяси тұжырымдамалар мен құрылымдардың білім мен 

белсенді және демократиялық қатысу ниетіне негізделген әлеуметтік құзыреттерін қалыптастыру және 

дамытуға бағытталған; базалық оқыту адамның қабылдауы мен өзара түсіністікті дамытуға қабілетті 

әлемдегі, қоғамдағы, отбасындағы, топта бірге өмір сүру біліктері бар. (жеке, мәдениетаралық, басқа 

азаматтық құзыреті) азаматтық өмірге қатысуға тұтасымен мүмкіндік береді. 

Цель курса: «Политология-социология» является формирование у будущего специалиста элементов 

научного социального мышления и мировоззрения, которые помогут ему преодолевать влияние стереотипов 

и осмысливать сложные явления и процессы современной общественной жизни, помочь ориентироваться в 
политической действительности, выработать у них научный подход к оценке тех или иных социальных и 

политических событий и явлений, вооружить знаниями, необходимыми для творческого решения своих 

профессиональных проблем, формирования демократической политической культуры. 

Содержание курса: объект и предмет социологии и политологии; социологическая перспектива и 

воображение; основные этапы развития социологического и политического знания; методология 

социологического исследования; методы сбора социологической информации; общество и социальные 

взаимодействия; социальные группы, организации и институты; социальное неравенство и социальная 

стратификация; политические системы и режимы современности; государство и гражданское общество; 

политическое развитие и модернизация; политическая культура и идеология; стратегия развития Казахстана 

до 2050 года. 

В результате изучения дисциплины «Политология-социология» студент должен: 

- знать: теоретические и прикладные основы и закономерности функционирования социально-
политических наук, школы и научные направления и результаты современных исследований в области 

социологии и политологии, политическую систему и ее институты; 

- уметь самостоятельно анализировать процессы и явления, происходящие в обществе, корректно и 

аргументировано формулировать свою мысль в устной и письменной форме, использовать усвоенные 

знания в конкретных ситуациях, динамично использовать альтернативные, новые и/или инновационные 

социологические подходы к решению профессиональных задач; 

- иметь навыки: целостного подхода к анализу, проектированию и прогнозированию проблем 

современного общества; межличностной и межкультурной коммуникации, основанными на толерантности и 

уважении; методикой проведения социологических исследований; способностью к критическому 

восприятию информации («критическому мышлению»). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие основных компетенций 
социальной подготовки (личностные, межкультурные, гражданские компетенции) позволяют ему во всей 
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полноте участвовать в гражданской жизни, основываясь на знании социальных и политических понятий и 

структур и готовности к активному и демократическому участию; обладает умением жить вместе в 

коллективе, в семье, в социуме, в мире, способен воспитывать в себе принятие и понимание другого 

человека.  
 

The aim of the course «Рolitical science- sociology» is formation at future expert a social elements of 

scientific thinking and outlook that will help to overcome the influence of stereotypes and make sense of complex 

phenomena and processes of contemporary social life, help navigate the political reality, to develop a scientific 

approach to the assessment of of various social and political events and phenomena, armed with the knowledge 

necessary for a creative solution to their professional problems, the formation of a democratic political culture. 

Course content: the object and the subject of sociology and political science; sociological perspective and 

imagination; main stages of development of sociological and political knowledge; methodology of social research; 

sociological methods of collecting information; society and social interaction; social groups, organizations and 

institutions; social inequality and social stratification; political systems and regimes of modern times; state and civil 

society; political development and modernization; political culture and ideology; Strategy of development of 
Kazakhstan till 2050. 

As a result of studying the discipline «Рolitical science- sociology», a student must: 

- to know: the theoretical and practical foundations and principles of functioning of social and political 

sciences, schools and research areas, and the results of current research in the field of sociology and political 

science, political system and its institutions; 

- be able to independently analyze the processes and phenomena occurring in society, well-reasoned and 

articulate their thoughts orally and in writing, to use acquired knowledge in concrete situations, dynamic use of 

alternative, new and / or innovative sociological approaches to solving professional problems; 

- to have skills: a holistic approach to the analysis, planning and forecasting problems of modern society; 

interpersonal and intercultural communication based on tolerance and respect; methodology of sociological 

research; capacity for critical perception of information ("critical thinking"). 

The process of the discipline is aimed at the formation and development of the basic training of social 
competences (personal, intercultural, civic competences) allow it in its entirety to participate in civic life, based on 

knowledge of social and political concepts and structures and a willingness to take an active and democratic 

participation; It has the ability to live together in a group, in the family, in society, in the world, able to cultivate 

acceptance and understanding of the other person. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ pre-requisites 
Философия. Қазақстан тарихы 

Философия. История Казахстана 

Philosophy. History of Kazakhstan 

Ұсынылатын әдебиеттер / Рекомендуемая литература / Recommended literature: 

1. Бринкерхоф Дэвид. Әлеуметтану негіздері [] : [оқулық] / Д.Брикерхов, Р.Уейтс, С.Ортега. - 9-шы 

бас. - Астана : Ұлттық аударма бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 464 бет. - (Рухани жаңғыру. Жаңа 
гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық). - ISBN 9786017943158 : Б. ц. 

2. Ритцер Джордж. Әлеуметтану теориясы [] : [оқулық] / Д.Ритцер, Д.Степницки. - 10-шы бас. - 

Астана : Ұлттық аударма бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 856 бет. - (Рухани жаңғыру. Жаңа гуманитарлық 

білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық). - ISBN 9786017943172 : Б. ц. 

3. Кравченко А.И. Основы социологии и политологии: Учебник / А.И. Кравченко. - М.: Проспект, 

2015. - 352 c. 

4. Гумплович  Л. Основы социологии / Л. Гумплович. - М.: КД Либроком, 2015. - 368 c. 

5. Волков Ю.Г. Основы социологии и политологии: Учебное пособие / Ю.Г. Волков, А.В. Лубский. - 

М.: Альфа-М, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 224 c. 

6. Кареев Н.И. Общие основы социологии / Н.И. Кареев. - М.: КД Либроком, 2015. - 248 c. 

Оқыту әдістері: ауызша, көрнекілік, тәжірибелік 

Әдістер /бағалау формасы: Рейтинг, емтихан 
Оқыту тілі: Қазақша, орысша 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

 Язык обучения:  казахский, русский 

Teaching Methods Verbal, visual, partially-search 

Methods / assessment forms Oral survey, written survey, abstract defense, testing, individual assignment 

Language of instruction Russian, Kazakh 

Conditions (requirements) for training a specialty (level) Perform all kinds of work at the rate 

(lectures, laboratory works, practical exercises), successfully pass the exam. 

 

Курстың атауы/пәндер/юнита 
Название курса/дисциплины/юнита/  
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Name 

Оқушылардың даму физиологиясы 

Физиология развития школьников 

Physiology of development of school students  
Пәннің коды/ Код дисциплины/ Code 

FRSh -1207 

Пәннің типі / Тип дисциплины/ A type 

БД ОК  

Курс деңгейі/пәндер / Уровень курса/дисциплины/ Level of the course / discipline 

бакалавриат 

Оқу жылы / Год обучения/ Year of study 

1 год 

Оқу семемтрі / Семестр обучения/ Semester of training 

2 семестр 

Кредиттер саны/ Количество  кредитов/ Amount of credits 
3 кредита 

Дәріс беруші/профессордың/ Ф.И.О лектора/профессора/ FULL NAME 

Куленова Г.Б., Байдельдинова Ж.А. 

Мақсаты – тірі организмдердің тіршілік әрекет ету заңдылықтарын зерттеу және оларды реттеу. 

Студенттерді дені сау организмердің жүйесі мен ұлпаларында болатын үрдістердің физиологиялық алмасу 

заңдылықтары және механизмдері, реттеу принциптері жайында білімдермен қаруландыру, болашақ 

мамандардың алған білімдері негізінде клиникалық ойлауын дамыту, мектеп жасына дейінгі балалардың 

организімін функционалды тұрғыда ұйымдастыру ерекшеліктері туралы білімдерін қалыптастыру. 

Курс мазмұны:  

Курс мазмұнына енеді: балалардың тіршілік ету ерекшелігі, мүшелерінің қызметі, жүйесі және т.б. 

Студент курс соңында теориялық білім, іскерлік және дағдыларын меңгеріп, келешекте ғылыми-зерттеу іс-

әрекеттерінде қолдануға мүмкіндік алады. 
- білу керек: онтогенез заңдылықтары, психиканың физиологиялық негіздері, балалардың орталық 

жүйке жүйесінің қалыптасу кезеңдері жайында түсінігі болуы керек 

- істей алуы керек: ішкі секреция бездері мен жүйке жүйесінің негіздерін жас ерекшеліктеріне сәйкес 

оқу-тәрбие үрдісінде ұйымдастыру кезінде ескеруі қажет; дене бітісі мен мүшелердің құрылысының 

топографиялық орналасуын айқындау; кәсіби іс-әрекетте анатомия, физиология және гигиена пәндері 

бойынша білімдерін қолдана алу 

Цель – раскрытие законов жизнедеятельности живого организма и управление ими. Сформировать у 

студентов стройные ряды знаний об особенностях функциональной организации организма детей, 

сформировать у будущих специалистов клиническое мышление на основе знаний принципов регуляции, 

механизмов и закономерностей протекания физиологических процессов в тканях, органах и системах 

здорового организма. 
Содержание курса дисциплины:  

В содержание данного курса входит особенности жизнедеятельности организма детей, функции 

органов, систем органов и организма в целом т.д. Студент после завершения курса овладевает 

теоретическими  знаниями и приобретает практические навыки, в дальнейшем которых может применять в 

практической и научно-исследовательской деятельности. 

- знать: основные закономерности онтогенеза, физиологические основы психической деятельности 

человека и иметь представление об основных этапах формирования ВНД детей и подростков 

- уметь: учитывать при организации учебно-воспитательного процесса возрастные особенности 

нервной системы и желез внутренней секреции; определять топографическое расположение и строение 

органов и частей тела; применять знания по анатомии, физиологии и гигиены при изучении 

профессиональных модулей и в профессиональной деятельности; 

- владеть знаниями по анатомии, физиологии и гигиене при изучении профессиональных модулей и в  
профессиональной деятельности. 

The goal is the disclosure and management of the laws of vital activity of a living organism. Form students in 

orderly series of knowledge about the features of the functional organization of the children's organism, to form 

clinical thinking in future specialists on the basis of knowledge of the principles of regulation, mechanisms and 

regularities of the course of physiological processes in the tissues, organs and systems of a healthy organism. 

Prerequisites: know the basic minimum for the discipline "Anatomy and Physiology of Man" 

Course content of the discipline: 

The content of this course includes the features of the vital activity of the children's organism, the functions 

of organs, organ systems and the organism as a whole, etc. After completing the course, the student learns 

theoretical knowledge and acquires practical skills, which can then be applied in practical and research activities. 

- to know: the basic laws of ontogeny, the physiological basis of a person's mental activity and to have an 
idea of the main stages in the formation of GNI of children and adolescents 
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- to be able: to take into account the age features of the nervous system and endocrine glands during the 

organization of the educational process; determine the topographical location and structure of organs and parts of the 

body; apply knowledge on anatomy, physiology and hygiene in the study of professional modules and in 

professional work; 
- to have knowledge of anatomy, physiology and hygiene in the study of professional modules and in 

professional work. 

Пререквизиттер/пререквизиты/prerequisites 

Анатомия 

Анатомия 

Anatomy 

Ұсынылатын әдебиеттер / Рекомендуемая литература / Recommended literature: 

1. Голубев В.В.Основы педиатрии и гигиена детей раннего и дошкольного возраста [] : учебник для 

вузов / В. В. Голубев. - 3-е изд., стер. - М. : Академия, 2015. - 240 с. - (Высшее образование. Бакалавриат). - 

ISBN 9785446820016 

2. Ерманова С.А.Балалар мен жасөспірімдер гигиенасы [] : оқу құралы / С. А. Ерманова. - Қарағанды : 
ЖК "Ақнұр баспасы", 2014. - 146 бет. - ISBN 9786017508050 

Оқыту әдістері: ауызша, көрнекілік, тәжірибелік 

Әдістер /бағалау формасы: Рейтинг, емтихан 

Оқыту тілі: Қазақша, орысша 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения:  казахский, русский 

Teaching Methods Verbal, visual, partially-search 

Methods / assessment forms Oral survey, written survey, abstract defense, testing, individual assignment 

Language of instruction Russian, Kazakh 

Conditions (requirements) for training a specialty (level) Perform all kinds of work at the rate 

(lectures, laboratory works, practical exercises), successfully pass the exam. 
 

Курстың атауы/пәндер/юнита 

Название курса/дисциплины/юнита/  

Name  

Жаратылыстану негіздері  

Основы естествознания  

The Basics of Natural Science  

Пәннің коды/ Код дисциплины/ Code 

OE -1201 

Пәннің типі / Тип дисциплины/ A type  

БД  
Курс деңгейі/пәндер / Уровень курса/дисциплины/ Level of the course / discipline 

бакалавриат 

КВ 

Оқу жылы / Год обучения/ Year of study 

1 год 

Оқу семемтрі / Семестр обучения/ Semester of training 

2 семестр 

Кредиттер саны/ Количество  кредитов/ Amount of credits 

5 кредитов 

Дәріс беруші/профессордың/ Ф.И.О лектора/профессора/ FULL NAME 

Иванова Н.И., Есполова Г.К. 

Мақсаты: маманның жалпы мәдени мәртебесін арттыруды жаратылыс-ғылыми мәдениет арқылы 
таныстыру, қазіргі жаратылыстану аймағындағы білімділік деңгейін арттыру, жаратылыс-ғылыми білім 

арқылы тұрақты және биік кәсібилілігіне жету. 

Курстың мазмұны келесі тарауларды қосады: ғылым және мәдениет жүйесіндегі жаратылыстану, 

қазіргі жаратылыстанудағы микро-, макро- және мегаәлем туралы, қазіргі жаратылыстанудағы тірі табиғат, 

қазіргі жаратылыстанудағы адам туралы. 

Оқыту нәтижесінде студент міндетті: 

-жаратылыстану әдіснамасын ғылымның бөлігі ретінде білу; микро-, макро- және мегаәлем 

туралынегізгі түсініктерді; биология, экология, адамның табиғатпен өзара байланысындағы негізгі 

мәселелерді. 

- жаратылыстану ғылымы аймағындағы білімдерін жинақтай, жүйелей білу; 

- теориялық материалдарды меңгеру. 
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Пән дүниетанымдық көзқарасын, коммуникативті, кәсіби, зерттеушілік құзыреттіліктерін 

қалыптастыруға бағытталған. 

Цель – повышение общекультурного статуса специалиста через ознакомление с естественно-научной 

культурой, повышение уровня эрудиции в области современного естествознания, достижение высокого и 
устойчивого профессионализма через естественно-научное образование. 

Содержание курса включает следующие разделы: естествознание в системе науки и культуры, 

современное естествознание о микро-, макро- и мегамирах, современное естествознание о живой природе, 

современное естествознание о человеке. 

В результате изучения студент должен: 

- знать методологию естествознания как части науки; основные представления о микро-, макро- и 

мегамирах; основные проблемы биологии, экологии, взаимоотношений человека и природы. 

- уметь обобщать, систематизировать имеющиеся знания в области естественных наук; проявлять 

самостоятельность при решении тестовых заданий. 

- применять навыки в практической деятельности. 

Дисциплина направлена на формирование мировоззренческой, коммуникативной, профессиональной, 
исследовательской компетенций. 

 

The discipline "Fundamentals of Natural Science" refers to pedagogical disciplines. Her study, all students 

specializing in various fields of science teaching and practice. 

The goal - raising the general cultural specialist status through the introduction of natural-scientific culture, 

improvement of erudition in the field of modern science, to achieve a high and sustainable professionalism through 

science education. 

Course content includes the following sections: science in the science and culture, modern science of micro, 

macro and mega worlds, the modern science of living nature, modern science of man. 

As a result of the study a student must: 

- to know the methodology of natural science as a part of science; basic concepts of micro-, macro- and mega 

worlds; basic problems of biology, ecology, and the relationship between man and nature. 
- to be able to compile, organize existing knowledge in the natural sciences; show independence in solving 

test tasks. 

- possess the theoretical material. 

The discipline is aimed at the formation of the ideological, communicative, professional, research 

competencies. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ pre-requisites 

Мектептегі ботаника, зоология, география курсы 

Школьный курс ботаники, зоологии, географии 

School course of botany, zoology, geography 

Ұсынылатын әдебиеттер/Рекомендуемая литература/ Recommended literature 

1. Акименко, С.Б. Физика и естествознание. Практические работы: Учебное пособие / С.Б. Акименко, 
О.А. Яворук. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 52 c. 

2. Петелин, А.Л. Естествознание: Учебник / А.Л. Петелин, Т.Н. Гаева, А.Л. Бреннер.. - М.: Форум, 

2013. - 256 c. 

3. Смирнова, М.С. Естествознание: Учебник и практикум для прикладного бакалавриата / М.С. 

Смирнова, М.В. Нехлюдова, Т.М. Смирнова. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 363 c. 

Оқыту әдістері: ауызша, көрнекілік, тәжірибелік 

Әдістер /бағалау формасы: Рейтинг, емтихан 

Оқыту тілі: Қазақша, орысша 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения:  казахский, русский 

Teaching Methods Verbal, visual, partially-search 
Methods / assessment forms Oral survey, written survey, abstract defense, testing, individual assignment 

Language of instruction Russian, Kazakh 

Conditions (requirements) for training a specialty (level) Perform all kinds of work at the rate 

(lectures, laboratory works, practical exercises), successfully pass the exam. 

 

Курстың атауы/пәндер/юнита 

Название курса/дисциплины/юнита/  

Name  

Жаратылыстану бойынша практикум 

Практикум по естествознанию 

Workshoponnaturalsciences  
Пәннің коды/ Код дисциплины/ Code 
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PE -1202 

Пәннің типі / Тип дисциплины/ A type  

БД  

Курс деңгейі/пәндер / Уровень курса/дисциплины/ Level of the course / discipline 
бакалавриат 

КВ 

Оқу жылы / Год обучения/ Year of study 

1 год 

Оқу семемтрі / Семестр обучения/ Semester of training 

1 семестр 

Кредиттер саны/ Количество  кредитов/ Amount of credits 

5 кредитов 

Дәріс беруші/профессордың/ Ф.И.О лектора/профессора/ FULL NAME 

Иванова Н.И., Есполова Г.К. 

Мақсаты - экологиялық ақпаратты пайдалана отырып, өсімдік және жануарлар нысандарын алуан 
студенттерді таныстыру; жануарлар мен қоршаған орта арасындағы, өсімдіктер мен жануарлардың 

арасындағы, өсімдіктер мен қоршаған орта арасындағы өзара анықтау; өсімдіктер мен жануарлар 

органдарында орын процестерді зерттеу; тұрақты өсімдіктер мен жануарлар ағзалар пайдалану, оларды 

қорғау қажеттілігі. 

ботаника негіздері, зоология негіздері, география негіздері: Курстың мазмұны келесі негізгі 

бөлімдерден тұрады. 

студент міндетті түрде зерделеу нәтижесінде:  олардың облысының табиғатын зерттеу әдістерін білу; 

табиғи құбылыстар себеп-салдарлық байланысы түсінуге қабілетті болуы; процестердің мәні өмір сүру 

жатқан және сипатын тірі емес;  нақты әлемде жұмыс әр түрлі практикалық тәжірибе дағдыларын меңгеру. 

Әлемдік көзқарас қалыптастыруға бағытталған Пән, байланыс, ғылыми-зерттеу құзыреті. 

Цель - познакомить студентов с многообразием растительных и животных форм, используя 

экологические сведения; раскрыть взаимосвязи, существующие между растениями и окружающей средой, 
между растениями и животными, между животными и окружающей средой; изучить процессы, которые 

происходят в органах растений и животных; необходимость рационального использования растительных и 

животных организмов, и их охраны. 

Содержание курса включает в себя следующие разделы: основы ботаники, основы зоологии, основы 

землеведения. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

- знать методы изучения природы своего края; 

- уметь понимать причинно-следственные связи природных явлений; сущность процессов 

происходящих в живой и не живой природе; 

- применять навыки практического опыта различных видов работ в реальных условиях. 

Дисциплина направлена на формирование мировоззренческой, коммуникативной, исследовательской 
компетенцией. 

The goal - to acquaint students with the variety of plant and animal forms , using environmental information; 

reveal the interactions between plants and the environment, between plants and animals , between animals and the 

environment; to study the processes that occur in plants and animal bodies; the need for sustainable use of plant and 

animal organisms, and their protection. 

The course content includes the following sections: the basics of botany, zoology basics, and basics of 

geography. 

As a result of studying a student must: 

- know the methods of studying the nature of their region; 

-  be able to understand the cause-effect relationship of natural phenomena; the essence of the processes 

occurring in the living and not living nature; 

-  be skilled of practical experience of different types of work in the real world. 
The discipline aimed at creating a world-view, communication, research competency. 

Пререквизиттер/ Пререквизиты/ Prerequisites 

Мектептегі ботаника, зоология, география курсы 

Школьный курс ботаники, зоологии, географии 

School course of botany, zoology, geography 

Ұсынылатын әдебиеттер/Рекомендуемая литература/ Recommended literature 

1. Акименко, С.Б. Физика и естествознание. Практические работы: Учебное пособие / С.Б. Акименко, 

О.А. Яворук. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 52 c. 

2. Петелин, А.Л. Естествознание: Учебник / А.Л. Петелин, Т.Н. Гаева, А.Л. Бреннер.. - М.: Форум, 

2013. - 256 c. 

3. Смирнова, М.С. Естествознание: Учебник и практикум для прикладного бакалавриата / М.С. 
Смирнова, М.В. Нехлюдова, Т.М. Смирнова. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 363 c. 
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Оқыту әдістері: ауызша, көрнекілік, тәжірибелік 

Әдістер /бағалау формасы: Рейтинг, емтихан 

Оқыту тілі: Қазақша, орысша 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 
Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения:  казахский, русский 

Teaching Methods Verbal, visual, partially-search 

Methods / assessment forms Oral survey, written survey, abstract defense, testing, individual assignment 

Language of instruction Russian, Kazakh 

Conditions (requirements) for training a specialty (level) Perform all kinds of work at the rate 

(lectures, laboratory works, practical exercises), successfully pass the exam. 

 

Курстың атауы/пәндер/юнита 

Название курса/дисциплины/юнита/  

Name  

Қазіргі қазақ (орыс) тілі негіздері  

Основы современного казахского (русского) языка 

Foundations of modern Kazakh (Russian) language  

Пәннің коды/ Код дисциплины/ Code 

OSK(R)Ya -1303 

Пәннің типі / Тип дисциплины/ A type  

ПД  

Курс деңгейі/пәндер / Уровень курса/дисциплины/ Level of the course / discipline 

бакалавриат 

ОК 

Оқу жылы / Год обучения/ Year of study 

1 год 
Оқу семемтрі / Семестр обучения/ Semester of training 

1 семестр 

Кредиттер саны/ Количество  кредитов/ Amount of credits 

3 кредита 

Дәріс беруші/профессордың/ Ф.И.О лектора/профессора/ FULL NAME 

К.п.н. Бенеш Н.И., Макшиева Г.К. 

Мақсаты – тілдік түсініктер жүйесіндегі байланыстар мен заңдылықтарды талдау.  

Курс мазмұны мынадай бөлімдерді қамтиды: тіл, қазіргі заманғы әдеби тілінің лексикологиясы 

ғылымға енгізу; фразеологиясы, лексикография; фонетика; орфоэпия; графика және емле; сөйлеу және сөз 

қалыптастыру бөлігі; грамматикалық; морфология; синтаксис; Ресей тыныс негіздері. 

Зерттеу нәтижесінде студент міндетті:  
- тілдік құрылымын барлық деңгейде тілдік бірліктердің маңызды ерекшеліктерін білу;  

- лингвистикалық бірлік талдау білу;  

- лингвистикалық әдебиеттермен өзіндік жұмыс дағдыларын бар. 

Пән коммуникативтік құзыреттілігін қалыптастыруға бағытталған.  

Цель –  проанализировать закономерности и связи в системе языковых понятий. 

Содержание курса включает следующие разделы: введение в науку о языке, лексикология 

современного литературного языка; фразеология, лексикография; фонетика; орфоэпия; графика и 

орфография; состав слова и словообразование; грамматика; морфология; синтаксис; основы русской 

пунктуации. 

В результате изучения дисциплины «Современный казахский (русский) язык» студент должен:  

-  знать существенные признаки языковых единиц всех уровней языковой структуры; 

- уметь анализировать языковые единицы; 
- применять навыки самостоятельной работы с лингвистической литературой. 

Дисциплина направлена на формирование коммуникативной компетенции. 

The aim is to analyze the patterns and connections in the system of linguistic concepts. 

The course content includes the following sections: introduction to the science of language, lexicology of the 

modern literary language; phraseology, lexicography; phonetics; orthoepy; graphics and spelling; word composition 

and word formation; grammar; morphology; syntax; the fundamentals of Russian punctuation. 

As a result of studying the discipline "Modern Kazakh (Russian) language" the student must: 

- to know the essential features of linguistic units at all levels of the language structure; 

- be able to analyze language units; 

- apply the skills of independent work with linguistic literature. 

Discipline is aimed at the formation of communicative competence. 
Ұсынылатын әдебиеттер/Рекомендуемая литература/ Recommended literature 
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1. 1. Голубева, А.В. Русский язык и культура речи. практикум.: Учебное пособие для академического 

бакалавриата / А.В. Голубева, З.Н. Пономарева, Л.П. Стычишина. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 256 c. 

2. Диброва, Е.И. Современный русский язык: Учебник для бакалавров / П.А. Лекант, Е.И. Диброва, 

Л.Л. Касаткин . - М.: Юрайт, 2013. - 559 c. 
3. Николина, Н.А. Современный русский язык. Морфемика: Учебное пособие / Н.А. Николина, Л.В. 

Рацибурская. - М.: Флинта, Наука, 2013. - 144 c 

Оқыту әдістері: ауызша, көрнекілік, тәжірибелік 

Әдістер /бағалау формасы: Рейтинг, емтихан 

Оқыту тілі: Қазақша, орысша 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения:  казахский, русский 

Teaching Methods Verbal, visual, partially-search 

Methods / assessment forms Oral survey, written survey, abstract defense, testing, individual assignment 

Language of instruction Russian, Kazakh 
Conditions (requirements) for training a specialty (level) Perform all kinds of work at the rate 

(lectures, laboratory works, practical exercises), successfully pass the exam. 

 

Курстың атауы/пәндер/юнита 

Название курса/дисциплины/юнита/  

Name  

Математика негіздері 

Основы математики  

Fundamentals of Mathematics  

Пәннің коды/ Код дисциплины/ Code 

OM -1304 

Пәннің типі / Тип дисциплины/ A type  
ПД  

Курс деңгейі/пәндер / Уровень курса/дисциплины/ Level of the course / discipline 

бакалавриат 

ОК 

Оқу жылы / Год обучения/ Year of study 

1 год 

Оқу семемтрі / Семестр обучения/ Semester of training 

2 семестр 

Кредиттер саны/ Количество  кредитов/ Amount of credits 

5 кредитов 

Дәріс беруші/профессордың/ Ф.И.О лектора/профессора/ FULL NAME 
К.п.н. Чукотаев М.Н., Раченкова Г.М. 

Пән математикалық пәндер қатарына енеді. Аталмыш пәнді барлық мамандықтар оқиды. 

Курс болашақ мұғалімдердің математиканың негіздерін меңгеріп, бастауыш сыныпта математиканың 

негіздерінен алған білімдерін тиімді пайдалану. 

Пәнді оқып меңгеру нәтижесінде студент білуі керек:  

Білуі мүмкін: курс бастауыш сыныптың болашақ мұғалімдеріне үшін табысты тәлім-тәрбие құралы 

ретінде оқыту; оның теорялық негізінде математиканың алғашқы курсының ұғымын меңгеру және алынған 

нәтижелерді сараптай білуі; өзінің кәсіби борышын сезіну. 

Білуі мүмкін: математиканың қағидалы негіздерінде дамудың өзгешеліктерін; басты математикалық 

ұғымның баланың математикалық әрекеттің және операцияның орындалуының әдіс-тәсілдері, оқу-тәрбие 

үдерсіндегі математиканың ерекшеліктері кіші мектеп жасындағы оқушыларына меңгертудің әдістемесі. 

Білуі керек: кіші мектеп жасындағы оқушыларға математиканың қарапайым негіздерін қалыптастыру; 
конспект жасау; дидактикалық ойындарды, жаттығуларды таңдау, математикалық терминдерді тиімді 

қолдану.  

Қалыптасатын дағды: математикаға сабақтарда кіші мектеп жасындағы оқушыларға күнбе-күнгі 

өмірде қолануға мүміндік жасау, баланың математикалық дамуының деңгейін диагностикалау. 

Құзіреттілігі:балалардың қызығушылығы мен даму қабілеттерін анықтау, үнемі ізденіс үстінде болу, 

өзін – өзі дамыту, оқытушының кәсіби борышын сезіну.  

Пән дүниетанымдық, коммуникативтік, кәсіби және зерттеу құзыреттілігін қалыптастыруға 

бағытталған. 

Цель - дать будущим учителям начальных классов подготовку, необходимую для успешного 

обучения математике учащихся начальных классов, видения перспективы использования понятий 

начального курса математики в основной школе. 
Содержание курса: теория множеств, логика, основы комбинаторики, основы теории графов, 
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В результате освоения данной дисциплины студент должен:  

- знать теоретические основы математики; особенности математического развития учащихся, 

содержание и методы работы в начальной школе; в области методики обучения учащихся школьного 

возраста  математике 
- уметь организовывать учебную деятельность детей школьного возраста по формированию 

элементарных математических математике; составлять конспекты, подбирать и проводить дидактические 

игры, упражнения; правильно пользоваться математической терминологией 

- применять навыки анализа процесса обучения младших школьников математике на уроках и в 

повседневной жизни, диагностики уровня математического развития детей; организации педагогического 

процесса в школе. 

Дисциплина направлена на формирование мировоззренческой, коммуникативной, профессиональной, 

исследовательской компетенций. 

The goal - to give primary school teachers training necessary for successful teaching mathematics primary 

school pupils, vision for the future use of the concepts of the initial course of mathematics in primary school. 

Course content: set theory, logic, fundamentals of combinatorics, graph theory basics, 
As a result of the development of this discipline a student must: 

- Know the theoretical foundations of mathematics; especially mathematical development of students, the 

contents and methods of work in elementary school; in the methods of teaching mathematics school-age students 

- Be able to organize training activities for school-age children formation of elementary mathematical 

mathematics; make notes, pick up and carry out educational games, exercises; the correct use of mathematical 

terminology 

- Be skilled in analyzing the process of training of younger schoolboys at lessons of mathematics in everyday 

life, diagnosis, level of mathematical development of children; organization of pedagogical process at school. 

The discipline is aimed at the formation of the ideological, communicative, professional, research 

competencies. 

Пререквизиттер /Пререквизиты/Pre-requistes 

Мектептегі математика 
Школьны курс математики: алгебры, геометрии 

School mathematics: algebra, geometry 

Ұсынылатын әдебиеттер/Рекомендуемая литература/ Recommended literature 

1. Медведева, О.С. Психолого-педагогические основы обучения математике. Теория, методика, 

практика / О.С. Медведева. - М.: Бином, 2014. - 204 c. 

2. Кучер, Т. П. Основы математики. Тестовые задания для студентов специальности "Педагогика и 

методика начального обучения" / Т.П. Кучер. - М.: Реноме, 2014. - 416 c. 

Оқыту әдістері: ауызша, көрнекілік, тәжірибелік 

Әдістер /бағалау формасы: Рейтинг, емтихан 

Оқыту тілі: Қазақша, орысша 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 
Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения:  казахский, русский 

Teaching Methods Verbal, visual, partially-search 

Methods / assessment forms Oral survey, written survey, abstract defense, testing, individual assignment 

Language of instruction Russian, Kazakh 

Conditions (requirements) for training a specialty (level) Perform all kinds of work at the rate 

(lectures, laboratory works, practical exercises), successfully pass the exam. 

 

Курстың атауы/пәндер/юнита 

Название курса/дисциплины/юнита/  

Name  

Баланың мектепке бейімделу мәселесі 

Проблемы адаптации ребенка в школе 

Problems of child adaptation in school  

Пәннің коды/ Код дисциплины/ Code 

PARvSh -1305 

Пәннің типі / Тип дисциплины/ A type  

ПД  

Курс деңгейі/пәндер / Уровень курса/дисциплины/ Level of the course / discipline 

бакалавриат 

КВ 

Оқу жылы / Год обучения/ Year of study 

1 год 
Оқу семемтрі / Семестр обучения/ Semester of training 
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1 семестр 

Кредиттер саны/ Количество  кредитов/ Amount of credits 

5 кредитов 

Дәріс беруші/профессордың/ Ф.И.О лектора/профессора/ FULL NAME 
К.п.н. Косынцева А.В., Дюсимбинова Г.К. 

Курстың мақсаты:студенттерге әдістерімен анықтау дезодаптации бірінші сынып оқушылары мен 

әдістеріне түзету 

Мазмұны: түрлері бейімдеу, бала привыкает мектеп, себептері дезодаптации, бейімдеу проблемасын 

қалай көмектесу  

Оқып-үйрену нәтижесінде студент тиіс: 

- білу: психологиялық ерекшеліктері балалар 6-7 жыл 

-істей білуі тиіс: праильно диагностика жүргізу және ұсынымдар 

- қолдану дағдылар: - практикалық қызметте балалармен және ата-аналармен 

Пән қалыптастыруға бағытталған дүниетанымдық, коммуникативті, кәсіби, зерттеу өткізді. 

Цель курса: вооружить студентов методиками определения дезодаптации первоклассников и  
методиками коррекции 

Содержание курса: виды адаптации, как ребенок привыкает к школе, причины дезодаптации, 

проблемы адаптации, как помочь адаптироваться  

В результате изучения студент должен: 

- знать: психологические особенности детей 6-7 лет 

-уметь: праильно проводить диагностику и давать рекомендации 

- применять навыки: в практической деятельности с детьми и родителями 

Дисциплина направлена на формирование мировоззренческой, коммуникативной, профессиональной, 

исследовательской компетенций. 

The purpose of the course: to equip students with methods of determining the deodaptation of first-graders 

and methods of correction 

Course content: types of adaptation, how the child gets used to school, the causes of disadaptation, adaptation 
problems, how to help adapt 

As a result of the study, the student must: 

- know: psychological features of children 6-7 years old 

-be able: to conduct diagnostics and give recommendations 

- apply skills: in practice with children and parents 

Discipline is aimed at the formation of a world outlook, communicative, professional, research competence. 

Пререквизиттер /Пререквизиты/Pre-requistes 
«Өзін-өзі тану» мектебі 

Школьный курс «Самопознание» 

The School Course "Self-knowledge" 

Ұсынылатын әдебиеттер/Рекомендуемая литература/ Recommended literature 
1. Крысько, В.Г. Психология и педагогика: Учебник для бакалавров / В.Г. Крысько. - Люберцы: 

Юрайт, 2016. - 471 c. 

2. Кравченко, А.И. Психология и педагогика: учебник / А.И. Кравченко. - М.: Проспект, 2015. - 400 c. 

3. Азаров, Ю.П. Семейная педагогика. Воспитание ребенка в любви, свободе и творчестве / Ю.П. 

Азаров. - М.: Эксмо, 2015. - 496 c. 

Оқыту әдістері: ауызша, көрнекілік, тәжірибелік 

Әдістер /бағалау формасы: Рейтинг, емтихан 

Оқыту тілі: Қазақша, орысша 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения:  казахский, русский 

Teaching Methods Verbal, visual, partially-search 
Methods / assessment forms Oral survey, written survey, abstract defense, testing, individual assignment 

Language of instruction Russian, Kazakh 

Conditions (requirements) for training a specialty (level) Perform all kinds of work at the rate 

(lectures, laboratory works, practical exercises), successfully pass the exam. 
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Приложение Б 
Курстың атауы/пәндер/юнита 

Название курса/дисциплины/юнита/  

Name  

Білім берудегі менеджмент  

Менеджмент в образовании  

Management in education  

Пәннің коды/ Код дисциплины/ Code 

MO -2201 

Пәннің типі / Тип дисциплины/ A type  

БД  

Курс деңгейі/пәндер / Уровень курса/дисциплины/ Level of the course / discipline 

бакалавриат 
ОК 

Оқу жылы / Год обучения/ Year of study 

2 год 

Оқу семемтрі / Семестр обучения/ Semester of training 

4 семестр 

Кредиттер саны/ Количество  кредитов/ Amount of credits 

3 кредита 

Дәріс беруші/профессордың/ Ф.И.О лектора/профессора/ FULL NAME 

Акитбаева Н.К., Паньшина Т.В. 

Пәннің мақсаты: студенттерді білім беру жүйесінде педагогикалық менеджменттің ғылыми-

теориялық негіздерімен таныстыру және білім беру мекемелерінде оқу-тәрбие үдерісін басқару және 
ұйымдастыру дағдылары мен іскерліктері негізінде қалыптастыру. 

Мазмұны: сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыруға, Қазақстан Республикасында 

әлеуметтік-экономикалық қарым-қатынастарды жақсарту механизмдері, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-

қимылдың құқықтық дамуы, сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет тұжырымдамасын зерттеуге 

бағытталған; сыбайлас жемқорлыққа қарсы күреске бағытталған басқару реформалары, әр түрлі әлеуметтік 

топтарда сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру ерекшеліктерін зерттеу, қоғамда сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы мәдениет принциптері ретінде діни нормалар мен құндылықтарды түрлі салаларда 

сыбайлас жемқорлық әрекеттері үшін, әсіресе моральдық және этикалық жауапкершілік, сыбайлас 

жемқорлық мінез-құлық сипаты психологиялық сипаттамаларын зерттеу. 

Бұл пәнді меңгеру нәтижесінде студент: 

- білуі керек: педагогикалық менеджменттің құрылымы, мазмұны, принциптері, функциялары, 

әдістерін, білім беру мекемелерінің жетекшілерінің ғылыми ұйымдастыру қызметін жүйелі тәсіл негізінде 
басқаруы. 

- істей алуы керек: оқу орнының жұмысын жоспарлауды, ұйымдастыруды, оның орындалу сапасын 

талдауды; 

- қолдана алуы керек: басқару шешімдерін, жаңа ақпараттық технологияларды, білім беру жүйесінің 

қызметкерлерінің озық, ғылыми, ұйымдастырушылық тәжірибесін енгізу. 

Пән дүниетанымдық, коммуникативті, кәсіби, зерттеушілік құзыреттілікті қалыптастыруға 

бағытталған. 

Целью дисциплины является: ознакомление студентов с научно-теоретическими основами 

педагогического менеджмента в системе образования и формирование на их основе умений и навыков 

организации и управления учебно-воспитательным процессом в образовательном учреждении. 

Содержание: направлен на изучение понятия антикоррупционной культуры, механизмов 
совершенствования социально-экономических отношений, как условий для формирования 

антикоррупционной культуры,  правового противодействия развитию коррупции в Республике Казахстан; 

изучение реформ государственного управления, направленные на противодействие коррупции,  изучение 

особенностей формирования антикоррупционной культуры в различных социальных группах, особенности 

морально-этической ответственности за коррупционные деяния в различных сферах, религиозных норм и 

ценностей, как принципов антикоррупционной культуры общества, психологические особенности природы 

коррупционного поведения.   

В результате освоения данной дисциплины студент должен:  

- знать: о структуре, содержании, принципах, функциях, методах педагогического менеджмента, 

научной организации управленческой деятельности руководителей образовательных учреждений на основе 

системного подхода.  

- уметь: планировать, организовывать работу образовательного учреждения, анализировать качество 
его выполнения; 

- применять: управленческие решения, новые информационные технологии, внедрять передовой, 

научный, организационный опыт работников системы образования. 
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Дисциплина направлена на формирование мировоззренческой, коммуникативной, профессиональной, 

исследовательской компетенций. 

The purpose of the discipline is: to familiarize students with the scientific and theoretical foundations of 

pedagogical management in the education system and the formation on their basis of skills and skills of organizing 
and managing the educational process in an educational institution. 

Content: aimed at studying the concept of anti-corruption culture, mechanisms for improving social and 

economic relations, as conditions for the formation of an anti-corruption culture, legal counteraction to the 

development of corruption in the Republic of Kazakhstan; the study of public administration reforms aimed at 

combating corruption, the study of the features of the formation of anti-corruption culture in various social groups, 

the moral and ethical responsibility for corruption in various spheres, religious norms and values as the principles of 

the anti-corruption culture of society, psychological characteristics of the nature of corruption behavior. 

As a result of mastering this discipline, the student must: 

- To know: about the structure, content, principles, functions, methods of pedagogical management, scientific 

organization of managerial activity of heads of educational institutions on the basis of a systematic approach. 

- be able to: plan, organize the work of an educational institution, analyze the quality of its implementation; 
- apply: managerial solutions, new information technologies, introduce advanced, scientific, organizational 

experience of employees of the education system. 

Discipline is aimed at the formation of a world outlook, communicative, professional, research competence. 

Пререквизиттер /Пререквизиты / Pre-requistes 
Жас ерекшелік физиологиясы және мектепке дейінгі гигиена  

Возрастная физиология и дошкольная гигиена  

Developmental physiology and hygiene of preschool 

Ұсынылатын әдебиеттер/Рекомендуемая литература/ Recommended literature 

1.  Базаров Т.Ю. Управление персоналом. Практикум: Учебное пособие / Т.Ю. Базаров. - М.: 

ЮНИТИ, 2014. - 239 c. 

2. Веснин В.Р. Управление персоналом в схемах: Учебное пособие / В.Р. Веснин. - М.: Проспект, 

2015. - 96 c. 
3. Ивановская Л.В. Управление персоналом организации: Учебник / А.Я. Кибанов, И.А. Баткаева, 

Л.В. Ивановская. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 695 c. 

4. Маслова В.М. Управление персоналом: Учебник для бакалавров / В.М. Маслова. - М.: Юрайт, 2013. 

- 492 c. 

4. Яхонтова Е.С. Стратегическое управление персоналом: Учебное пособие / Е.С. Яхонтова. - М.: ИД 

Дело РАНХиГС, 2013. - 384 c. 

Оқыту әдістері: ауызша, көрнекілік, тәжірибелік 

Әдістер /бағалау формасы: Рейтинг, емтихан 

Оқыту тілі: Қазақша, орысша 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 
Язык обучения:  казахский, русский 

Teaching Methods Verbal, visual, partially-search 

Methods / assessment forms Oral survey, written survey, abstract defense, testing, individual assignment 

Language of instruction Russian, Kazakh 

Conditions (requirements) for training a specialty (level) Perform all kinds of work at the rate 

(lectures, laboratory works, practical exercises), successfully pass the exam. 

 

Курстың атауы/пәндер/юнита 

Название курса/дисциплины/юнита/  

Name  

Педагогика  

Педагогика  

Pedagogics  

Пәннің коды/ Код дисциплины/ Code 

Ped -2202 

Пәннің типі / Тип дисциплины/ A type  

БД  

Курс деңгейі/пәндер / Уровень курса/дисциплины/ Level of the course / discipline 

бакалавриат 

ОК 

Оқу жылы / Год обучения/ Year of study 

2 год 

Оқу семемтрі / Семестр обучения/ Semester of training 
4 семестр 
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Кредиттер саны/ Количество  кредитов/ Amount of credits 

5 кредитов 

Дәріс беруші/профессордың/ Ф.И.О лектора/профессора/ FULL NAME 

Акитбаева Н.К., Паньшина Т.В. 
Курстың мақсаты: 

Курстың қысқаша мазмұны: 

Мақсаты – болашақ мамандарды білім беру мекемелерде психологиялық жағымды және қауіпсіз 

білім беру ортаны жасауға белсене қатыстыра отырып даярлау, тұлғаның ортаға бейімделуі мен дамуы 

жайында түсініктерін қалыптастыру.  

Тәрбиелеудегі орта бағыты. Орта түсінігі мен оның түрлері. 

Білім беру, дамытушы, пәндік-кеңістік, тәрбиелік, әлеуметтік, медиа-орта, музыкалық орта. 

Педагогикалық ортаның тарихи аспектісі. Білім беру үрдісіндегі орта бағытын дамытудың әлеуметтік 

жағдайы. Ортаны түрлендіру және жобалауда қойылатын әлеуметтік-психологиялық және психологиялық-

педагогикалық талаптар. 

Орта педагогикасы. Тәрбие жүйесі мен тәрбие кеңістігі. Баланың даму ортасы: отбасы, мектеп, оқу 
ұжымы, құрбы-құрдастар ортасы және т.б. 

Пәнді оқу нәтижесінде студент: 

- білу керек: «Педагогикалық орта» пәнін оқуда негізгі бағыттар мен теориялық түсініктерін білу;  

- істей алуы керек: ғылыми терминдерге жүгіну; кіші мектеп оқушылары мен мектеп жасына дейінгі 

балалармен өзара әрекеттесе алуы; баланың дамуында ортаны түрлендіру мен педагогикалық жобалау үшін 

бірнеше әдіс-тәсілдерді қолдана алу 

- меңгеру керек: баланың дамуында ортаны түрлендіру мен педагогикалық жобалау үшін бірнеше 

әдіс-тәсілдерді, әдістемелерді меңгеру 

Цель – формирование системы представлений о средовой обусловленности развития человека и 

подготовка будущих специалистов к участию в создании психологически комфортной и безопасной 

образовательной среды учреждения. 

Средовой подход в воспитании. Понятие среды и ее виды. 
Образовательная, развивающая, предметно-пространственная, воспитательная, социальная, медиа-

среда, музыкальная среда. Исторический аспект педагогики среды. Социальная ситуация развития средового 

подхода в образовательном процессе. Социально-педагогические и психолого-педагогические требования к 

проектированию и моделированию среды. 

Педагогизация среды. Воспитательные системы, воспитательные пространства. Среда развития 

ребенка: семья, школа, учебный коллектив, группа сверстников и др. 

В результате освоения данной дисциплины студент должен:  

 знать: ключевые понятия, теоретические положения и прикладное значение основных 

подходов к изучению дисциплины «Педагогика среды»; проблемы соответствия человека определенным 

видам деятельности. 

 уметь: оперировать научной терминологией; взаимодействовать с детьми дошкольного и 
младшего школьного возраста; использовать рекомендуемые методы и приемы для педагогического 

проектирования и моделирования среды развития ребенка; 

 владеть: способами и методиками педагогического проектирования и моделирования среды 

развития ребенка; понятийным аппаратом данной отрасли знаний. 

The goal is the formation of a system of ideas about the environmental conditioning of human development 

and the training of future specialists to participate in the creation of a psychologically comfortable and safe 

educational environment for the institution. 

Prerequisites: pedagogy, psychology. 

A balanced approach to education. The concept of the environment and its types. 

Educational, developing, subject-space, educational, social, media environment, musical environment. 

Historical aspect of environment pedagogy. The social situation of the development of the environmental approach 
in the educational process. Socio-pedagogical and psychological-pedagogical requirements for the design and 

modeling of the environment. 

Pedagogization of the environment. Educational systems, educational spaces. The child development 

environment: family, school, educational team, peer group, etc. 

As a result of mastering this discipline, the student must: 

- to know: key concepts, theoretical positions and applied value of the basic approaches to the study of the 

discipline "Pedagogy of the environment"; problems of human compliance with certain activities. 

- be able to: operate with scientific terminology; to interact with children of preschool and primary school 

age; use the recommended methods and techniques for pedagogical design and modeling of the child's development 

environment; 

- own: ways and methods of pedagogical designing and modeling of the development environment of the 

child; conceptual apparatus of this branch of knowledge. 

Пререквизиттер /Пререквизиты / Pre-requistes 
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Жас ерекшелік физиологиясы және мектепке дейінгі гигиена  

Возрастная физиология и дошкольная гигиена  

Developmental physiology and hygiene of preschool 

Ұсынылатын әдебиеттер/Рекомендуемая литература/ Recommended literature 
1.Педагогика [] : учеб. для бакалавров / МПГУ ; под общ. ред. Л. С. Подымовой, В. А. Сластенина. - 

М. : Юрайт, 2012. - 332 с. - ISBN 9785991620505 

2. Pedagogy [] : textbook / K. K. Zhampeisova [and ets.] ; Ministry of education and science of the Republic 

of Kazakhstan. - Almaty : [Association of higher educational institutions of Kazakhstan], 2016. - 390 p. - ISBN 

9786017940034 

3. Дьяченко В.К. Дидактика [] : в 2 т. : учеб. пособие для системы послесреднего, высшего, 

послевузовского и дополнительного образования / , Виталий Кузьмич Дьяченко ; В. К. Дьяченко, Г. М. 

Кусаинов, Б. С. Каримова ; под ред. А. П. Сейтешева. - Алматы : Эверо. Т. 1. - 2014. - 573 с. - ISBN 

9786012404845 

4. Дьяченко В.К. Дидактика [] : в 2 т. : учеб. пособие / В. К. Дьяченко, Г. М. Кусаинов, Б. С. Каримова 

; под ред. А. П. Сейтешева. - Алматы : Эверо. Т. 2. - 2014. - 622 с. - ISBN 9786012404845 
5. Сумина Т. Г. Методика воспитательной работы [] : учеб. для вузов / Т. Г. Сумина. - М. : Академия, 

2014. - 192 с. - (Высшее образование. Бакалавриат). - ISBN 9785446809134  

6. Дюсупова, А. К. Развитие гуманистической направленности личности старшеклассников [] : 

[моногр.] / А. К. Дюсупова, Н. А. Завалко. - [S. l.] : ВКПК Арго, 2016. - 225 с. 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения:  казахский, русский 

Teaching Methods Verbal, visual, partially-search 

Methods / assessment forms Oral survey, written survey, abstract defense, testing, individual assignment 

Language of instruction Russian, Kazakh 

Conditions (requirements) for training a specialty (level) Perform all kinds of work at the rate 

(lectures, laboratory works, practical exercises), successfully pass the exam. 
Оқыту әдістері: ауызша, көрнекілік, тәжірибелік 

Әдістер /бағалау формасы: Рейтинг, емтихан 

Оқыту тілі: Қазақша, орысша 

 

Курстың атауы/пәндер/юнита 

Название курса/дисциплины/юнита/  

Name  

Психология  

Психология  

Psychology  

Пәннің коды/ Код дисциплины/ Code 
Psi -2203 

Пәннің типі / Тип дисциплины/ A type  

БД ОК  

Курс деңгейі/пәндер / Уровень курса/дисциплины/ Level of the course / discipline 

бакалавриат 

ОК 

Оқу жылы / Год обучения/ Year of study 

2 год 

Оқу семемтрі / Семестр обучения/ Semester of training 

4 семестр 

Кредиттер саны/ Количество  кредитов/ Amount of credits 

3 кредита 
Дәріс беруші/профессордың/ Ф.И.О лектора/профессора/ FULL NAME 

Магистр Сыздыкова Г.Т., Матаева Б.У. 

Курстың мақсаты: 

Курстар пререквезиті: 

Курстың қысқаша мазмұны: 

Мақсаты – студенттердің жалпы, жас ерекшелік, педагогикалық және әлеуметтік психология пәндері 

бойынша теориялық, практикалық білімдер жүйесімен қаруландыру, алған білімдерін тәжірибеде қолдану 

іскерлігін қалыптастыру. 

Мазмұны: Жалпы психология. Жас ерекшелік психология. Педагогикалық психология. Әлеуметтік 

психология. 

Пәнді оқу нәтижесінде студент: 
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- білу керек: ғылыми психологияның негізгі түсініктері мен категорияларын; психологиялық 

тұжырымдамалардың даму тенденциясы және психология теориясы мен бағыты жайлы; өмірлік жолындағы 

тұлғаның даму заңдылықтарын,онтогенездегі даму ерекшеліктерін 

- істей алуы керек: баланың психикалық дамуы мен іс-әрекет ерекшеліктерін ескеру; ішкі оқу ұжымы 
арасындағы қарым-қатынас пен өзара әрекеттесудің әлеуметтік-психологиялық ерекшеоіктерін өз кәсіби іс-

әрекетінде қолдану; топтық үрдістер динамикасын басқару; білім алушылардың ата-анасымен қатынас 

орнату; отбасылық тәрбие жұмысында көмек көрсету. 

Пән дүниетанымдық, коммуникативті, кәсіби және зерттеушілік құзыреттілігін қалыптастыруға 

бағытталған.  

 

Цель дисциплины формирование у студентов системы теоретических, практических знаний по общей, 

возрастной, педагогической, социальной психологиии и  умение применять полученные знания на 

практике.  

Содержание: Общая психология. Возрастная психология. Педагогическая психология. Социальная 

психология 
В результате освоения данной дисциплины студент должен:  

- знать: основные категории и понятия научной психологии; основные направления, подходы, теории 

в психологии и современные тенденции развития психологических концепций; основные закономерности 

развития человека на разных жизненного пути, психологические новообразования каждого возрастного 

периода, виды ведущей деятельности, особенности становления, развития и смены в онтогенезе; 

- уметь: выявлять и учитывать особенности деятельности и психического развития ребенка; 

учитывать в своей профессиональной деятельности социально-психологические особенности 

взаимодействия и общения внутри учебного коллектива и управлять динамикой групповых процессов; 

осуществлять контакт с родителями учащихся и оказывать им, при необходимости, помощь в деле 

семейного воспитания; 

- применять: психологические методы (эксперимент, наблюдение, беседа, анализ продуктов 

деятельности, тестирование) и интерпретировать результаты в исследовательских целях. 
Дисциплина направлена на формирование мировоззренческой, коммуникативной, профессиональной, 

исследовательской компетенций. 

The purpose of the discipline is the formation in the students of a system of theoretical, practical knowledge 

in general, age, pedagogical, social psychology and the ability to apply the knowledge gained in practice. 

Contents: General psychology. Age-related psychology. Pedagogical psychology. Social Psychology 

As a result of mastering this discipline, the student must: 

- know: the main categories and concepts of scientific psychology; basic directions, approaches, theories in 

psychology and modern trends in the development of psychological concepts; the basic laws of human development 

on different life paths, psychological neoplasms of each age period, types of leading activity, features of formation, 

development and change in ontogenesis; 

- be able to: identify and take into account the characteristics of the child's activity and mental development; 
to take into account in their professional activities the socio-psychological characteristics of interaction and 

communication within the educational collective and to manage the dynamics of group processes; To make contact 

with the parents of students and provide them, if necessary, with assistance in family education; 

- apply: psychological methods (experiment, observation, conversation, analysis of product activities, testing) 

and interpret the results for research purposes. 

Discipline is aimed at the formation of world outlook, communicative, professional, research competences 

Пререквизиттер /Пререквизиты / Pre-requistes 
Жас ерекшелік физиологиясы және гигиена  

Возрастная физиология гигиена  

Developmental physiology  

Ұсынылатын әдебиеттер/Рекомендуемая литература/ Recommended literature 

1. Батюта М.Б. Возрастная психология: Учебное пособие / М.Б. Батюта, Т.Н. Князева. - М.: Логос, 
2015. - 306 c. 

2. Обухова Л.Ф. Возрастная психология: Учебник для бакалавров / Л.Ф. Обухова. - М.: Юрайт, 2013. 

- 460 c. 

3. Хилько М.Е. Возрастная психология: Краткий курс лекций / М.Е. Хилько, М.С. Ткачева. - М.: 

Юрайт, 2013. - 200 c. 

4.  Хухлаева О.В. Психология развития и возрастная психология: Учебник для бакалавров / О.В. 

Хухлаева, Е.В. Зыков, Г.В. Бубнова. - М.: Юрайт, 2013. - 367 c. 

5. Шаповаленко И.В. Психология развития и возрастная психология: Учебник для бакалавров / И.В. 

Шаповаленко. - М.: Юрайт, 2013. - 567 c. 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 
Язык обучения:  казахский, русский 
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Teaching Methods Verbal, visual, partially-search 

Methods / assessment forms Oral survey, written survey, abstract defense, testing, individual assignment 

Language of instruction Russian, Kazakh 

Conditions (requirements) for training a specialty (level) Perform all kinds of work at the rate 
(lectures, laboratory works, practical exercises), successfully pass the exam. 

Оқыту әдістері: ауызша, көрнекілік, тәжірибелік 

Әдістер /бағалау формасы: Рейтинг, емтихан 

Оқыту тілі: Қазақша, орысша 

 

Курстың атауы/пәндер/юнита 

Название курса/дисциплины/юнита/  

Name  

Бастауыш мектептегі тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі  

Теория и методика воспитательной работы в начальной школе  

Theory and methods of educational work in primary schools 
Пәннің коды/ Код дисциплины/ Code 

TMVRNSh -2204 

Пәннің типі / Тип дисциплины/ A type  

БД  

Курс деңгейі/пәндер / Уровень курса/дисциплины/ Level of the course / discipline 

бакалавриат 

ОК 

Оқу жылы / Год обучения/ Year of study 

3 год 

Оқу семемтрі / Семестр обучения/ Semester of training 

4 семестр 

Кредиттер саны/ Количество  кредитов/ Amount of credits 
3 кредита 

Дәріс беруші/профессордың/ Ф.И.О лектора/профессора/ FULL NAME 

Магистр Нигметжанова Г.К., Какиева Л.Х. 

Курстың мақсаты: 

Курстың қысқаша мазмұны: 

Мақсаты: мектепке дейінгі білім беру аймағында кәсіби педагогикалық іс-әрекетіне қажетті  

студенттердің кәсіби ойлауын, психологиялық-педагогикалық білім мен іскерлігін қалыптастыру.  

Мазмұны: мектепке дейінгі педагогиканың теориялық негіздері. Мектепке дейінгі білім берудегі жеке 

әдістемелердің өзекті мәселелері. Мектепке дейінгі білім беру басқарудағы заманауи бағыттар.  

Пәнді оқу нәтижесінде студент: 

- білу керек: педагогикалық ғылымының дамуындағы негізгі бағыттарды; бала дамуы мен оны 
тәрбиелеудің отандық және шет елдік педагогикалық теориялары; мектепке дейінгі білім беру 

технологиялары мен әдістемелері; дамудың теориялық-әдіснамалық негіздері; мектеп жасына дейінгі 

балалардың тұлға ретінде қалыптасуы 

- істей алуы керек: мектепке дейінгі білім беру кезеңінде педагогикалық үрдісті ұйымдастыру 

барысында әртүрлі бағыттарды ажырату, салыстыру, талдау; мектепке дейінгі білім берудің әдіснамалық 

жүйесінің дамуын болжау; мектепке дейінгі білім беру аймағында тәжірибелік-эксперименталды іс-

әрекеттерді және инновациялық талдауларды жүзеге асыру 

- қалыптасқан дағды: мектеп жасына дейінгі балаларды оқытуда жаңа педагогикалық технологиялар 

мен әдістемелік жүйелерді қолдану; баланы дамыту мен тәрбиелеуде тәжірибе алмастыру; 

Пән дүниетанымдық, кәсіби құзыреттілігін қалыптастыруға бағытталған.  

Цель: развитие у студентов профессионального мышления, формирование психолого-педагогических 

знаний и умений, необходимых для профессиональной педагогической деятельности в области начального 
образования. 

Содержание: Теоретические основы педагогики. Актуальные проблемы частных методик начального 

образования. Современные подходы к управлению начальной школой. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

- знать: основные направления и перспективы развития педагогической науки; отечественные и 

зарубежные педагогические теории воспитания и развития младшего школьника, теоретико-

методологические основы теории, методики и технологии начального образования, основные 

закономерности развития, социального становления личности младшего школьника, 

- уметь: анализировать, сравнивать, сопоставлять различные подходы к организации педагогического 

процесса на этапе начального обучения; прогнозировать развитие методических систем начального 

образования; осуществлять анализ инновационный и опытно-экспериментальной деятельности в области 
начального образования; 
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- применять: новые педагогические технологии и методические системы обучения младших 

школьников, передовой опыт обучения и воспитания детей младшего школьного возраста. 

Дисциплина направлена на формирование мировоззренческой, профессиональной компетенций.  

Purpose: development of students' professional thinking, the formation of psychological and pedagogical 
knowledge and skills necessary for professional pedagogical activities in the field of primary education. 

Contents: Theoretical bases of pedagogy. Actual problems of private methods of primary education. Modern 

approaches to the management of the primary school. 

As a result of studying the discipline, the student must: 

- to know: the main directions and prospects for the development of pedagogical science; domestic and 

foreign pedagogical theories of the upbringing and development of the younger schoolboy, the theoretical and 

methodological foundations of the theory, methods and technologies of primary education, the basic laws of 

development, the social formation of the personality of the younger schoolchild, 

- be able to: analyze, compare, compare different approaches to the organization of the pedagogical process 

at the stage of primary education; to forecast the development of methodological systems of primary education; to 

carry out the analysis of innovative and pilot-experimental activities in the field of primary education; 
- apply: new pedagogical technologies and methodological systems for teaching younger schoolchildren, 

advanced experience in the education and upbringing of children of primary school age. 

Discipline is aimed at the formation of world outlook, professional competences 

Пререквизиттер /Пререквизиты / Pre-requistes 
Жас ерекшелік физиологиясы және гигиена  

Возрастная физиология и гигиена  

Developmental physiology and hygiene  

Ұсынылатын әдебиеттер/Рекомендуемая литература/ Recommended literature 

1. Методика воспитательной работы; Академия - Москва, 2013. - 368 c. 

2. Белозерцев Ю. П. Азаров. Л. М. Байтенова. Е. П. Белозерцев, др. Методика воспитательной работы; 

Просвещение - Москва, 2015. - 336 c. 

3. Богданова О. С., Петров В. И. Методика воспитательной работы в начальных классах; 
Просвещение - Москва, 2012. - 208 c. 

4. Речицкая Е.Г. Педагогические технологии воспитательной работы. В 2 частях. Часть 1; Книга по 

Требованию - Москва, 2014. - 288 c. 

5. Речицкая Е.Г. Педагогические технологии воспитательной работы. В 2 частях. Часть 2; Книга по 

Требованию - Москва, 2014. - 392 c. 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения:  казахский, русский 

Teaching Methods Verbal, visual, partially-search 

Methods / assessment forms Oral survey, written survey, abstract defense, testing, individual assignment 

Language of instruction Russian, Kazakh 
Conditions (requirements) for training a specialty (level) Perform all kinds of work at the rate 

(lectures, laboratory works, practical exercises), successfully pass the exam. 

Оқыту әдістері: ауызша, көрнекілік, тәжірибелік 

Әдістер /бағалау формасы: Рейтинг, емтихан 

Оқыту тілі: Қазақша, орысша 

 

Курстың атауы/пәндер/юнита 

Название курса/дисциплины/юнита/  

Name  

Критериальдық бағалау технологиясы  

Технологии критериального оценивания  

Criteria-based assessment technology  
Пәннің коды/ Код дисциплины/ Code 

TKO -2205 

Пәннің типі / Тип дисциплины/ A type  

БД  

Курс деңгейі/пәндер / Уровень курса/дисциплины/ Level of the course / discipline 

бакалавриат 

ОК 

Оқу жылы / Год обучения/ Year of study 

2 год 

Оқу семемтрі / Семестр обучения/ Semester of training 

4 семестр 
Кредиттер саны/ Количество  кредитов/ Amount of credits 
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3 кредита 

Дәріс беруші/профессордың/ Ф.И.О лектора/профессора/ FULL NAME 

Магистр Нигметжанова Г.К., Какиева Л.Х. 

Пәннің мақсаты: студенттерді критерийлік бағалау жүйесімен, стендарттармен, үрдістермен, 
құралдар және бағалау нәтижелерінің мазмұнымен таныстыру. 

Мазмұны: МББС (ГОСО), оқу бағдарламасы, оқу жоспары, таксономиялық көзқарас. 

Бұл пәнді меңгеру нәтижесінде студент: 

- білуі керек: білім берудің жаңартылған мазмұнының терминологиясын білу. 

- істей алуы керек: бағалау критерийлеріне сәйкес тапсырмаларды құрастыру; оны іске асырудың 

негізгі кезеңдерін сипаттайтын әрбір тапсырмаға дескрипторын әзірлеу; 

- қолдана білуі керек: студенттерді оқытуда оқу деңгейін өлшеудің түрлі әдістерін меңгеруі. 

Пән дүниетанымдық, коммуникативті, кәсіби, зерттеушілік құзыреттілікті қалыптастыруға 

бағытталған. 

Целью дисциплины является: познакомить студентов с содержанием системы критериального 

оценивания, станадартами, процессами, инструментами и результатами оценивания. 
Содержание: ГОСО, учебная программа, учебный план, таксономический подход. 

В результате освоения данной дисциплины студент должен:  

- знать: терминологию  обновленного содержания образования.  

- уметь: составлять задания в соответствии с критериями оценивания; разрабатывать к каждому 

заданию дескрипторы, которые описывают основные этапы его выполнения;  

- применять: различные методы для измерения уровня усвоения, прогресса обучающихся. 

Дисциплина направлена на формирование мировоззренческой, коммуникативной, профессиональной, 

исследовательской компетенций. 

The purpose of the discipline is: to acquaint students with the content of the system of criterial evaluation, 

stanadarts, processes, tools and evaluation results. 

Content: GOSO, curriculum, curriculum, taxonomic approach. 

As a result of mastering this discipline, the student must: 
- know: the terminology of the updated content of education. 

- be able to: prepare assignments in accordance with evaluation criteria; Develop for each task descriptors, 

which describe the main stages of its implementation; 

- apply: various methods for measuring the level of learning, progress of students. 

Discipline is aimed at the formation of a world outlook, communicative, professional, research competence. 

Пререквизиттер /Пререквизиты / Pre-requistes 
Өзін-өзі тану 

Самопознание 

Self-knowledge 

Ұсынылатын әдебиеттер/Рекомендуемая литература/ Recommended literature 

1. Об особенностях организации образовательного процесса в общеобразовательных школах 
Республики Казахстан в 2016-2017 учебном году: Инструктивно-методическое письмо. – Астана: 

Национальная академия образования им. И. Алтынсарина, 2016. 277 – с.  

2.  Переверзев В.Ю., Ярочкина Г.В. Оценка ключевых компетенций учащихся// Профессиональное 

образование. 2014. 

3. Воронцов А.Б. Педагогическая технология контроля и оценки учебной деятельности. М., 2012.  

4. Ларина А. Б. Формирование познавательной самооценки учащихся в начальной школе: 

методическое пособие. – Калининград: КОИРО, 2013.  

5. Цукерман Г.А. Оценка без отметки. Москва – Рига: П «Эксперимент», 2012. 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения:  казахский, русский 

Teaching Methods Verbal, visual, partially-search 
Methods / assessment forms Oral survey, written survey, abstract defense, testing, individual assignment 

Language of instruction Russian, Kazakh 

Conditions (requirements) for training a specialty (level) Perform all kinds of work at the rate 

(lectures, laboratory works, practical exercises), successfully pass the exam. 

Оқыту әдістері: ауызша, көрнекілік, тәжірибелік 

Әдістер /бағалау формасы: Рейтинг, емтихан 

Оқыту тілі: Қазақша, орысша 

 

Курстың атауы/пәндер/юнита 

Название курса/дисциплины/юнита/  

Name  

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (ағылшын тілде)  
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Информационно-коммуникационные технологии (на англ. языке)  

Information and communication technologies (in English language) 

Пәннің коды/ Код дисциплины/ Code 

TKO -2106 
Пәннің типі / Тип дисциплины/ A type  

ООД  

Курс деңгейі/пәндер / Уровень курса/дисциплины/ Level of the course / discipline 

бакалавриат 

ОК 

Оқу жылы / Год обучения/ Year of study 

2 год 

Оқу семемтрі / Семестр обучения/ Semester of training 

3 семестр 

Кредиттер саны/ Количество  кредитов/ Amount of credits 

5 кредита 
Дәріс беруші/профессордың/ Ф.И.О лектора/профессора/ FULL NAME 

к.т.н.Сыздыкпаева А.Р., к.пед.н.Кубентаева С.Н. 

Мақсаты – студенттерді информатика негіздері, ақпараттандыру әдістерімен, жаңа компьютерлік 

техникамен таныстыру, сондай-ақ заманауи қол жетімді ақпараттық мүмкіндіктерді тәжірибеде  пайдалану 

дағдылары мен қабілеттерін қалыптастыру. 

Курс/пән мазмұны:  

Информатика пәні студенттердің информатика, заманауи компьютерлік архитектура, компьютерлік 

бағдарламалық қамтамасыз ету, қолданбалы бағдарламалық қамтамасыз ету, компьютерлерді өлшемдерді 

статистикалық өңдеу, компьютерлік коммуникация негіздері, электрондық үкімет негіздерін білуді 

қамтамасыз етеді. 

- білуі керек: информатиканың негіздері, операциялық жүйелердің функционалдық мүмкіндіктері, 

операциялық қабықшалар, мәтіндік процессорлар, электронды кестелер, деректер қорлары базалық 
т.сініктерін және оларды пайдаланудың жалпы әдістемелерін. 

- істей алуы қажет: компьютерлік жүйелерде және ақпараттық технологияларда бағдарлану, әртүрлі 

операциялық жүйелерде жұмыс жасау, түрлі тапсырмаларды шешу үшін бағдарламалық қамтамасыз етуді 

таңдау, ғылым, білім, экономика және басқа да салаларда ақпараттық технологияларды қолдану. 

- дағдылануы тиіс: әлеуметтік бағдарламалар мысалында заманауи компьютерлік технологияларды іс 

жүзінде меңгеру  

Цель – ознакомление студентов с основами  информатики и методами  информатизации, новыми 

компьютерными технологиями, а также формирование  умений и навыков по использованию в 

практической деятельности  имеющихся возможностей информатизации на современном уровне. 

Содержание курса/дисциплины:Курс информатики предусматривает знание студентами основных 

понятий информатики, архитектуры современных ЭВМ, программное обеспечение компьютера, прикладное 
программное обеспечение, применение ЭВМ для статистической обработки  измерений, основы 

компьютерных коммуникаций, электронного правительства. 

- знать: базовые понятия основ информатики, функциональные возможности операционных систем, 

операционных оболочек, текстовых процессоров, электронных таблиц, баз данных и общую методологию 

их использования. 

- уметь: ориентироваться в компьютерных системах и информационных технологиях, работать в 

различных операционных системах, выбирать программное обеспечение для решения разного рода задач, 

применять информационные технологии в науке, образовании, экономике и других сферах.  

- иметь навыки: практического усвоения современных компьютерных технологий на примере 

социальных программ 

The purpose of the discipline is to introduce students to the basics of computer science and methods of 

informatization, new computer technologies, and to build skills and skills in using the available informatization 
opportunities in the practical activity at the modern level. 

Contents of the course / discipline: The course of computer science provides for students to understand the 

basic concepts of computer science, the architecture of modern computers, computer software, application software, 

the use of computers for statistical processing of measurements, the basics of computer communications, e-

government. 

Competences: professional 

To know: the basic concepts of the basics of computer science, the functional capabilities of operating 

systems, operating shells, word processors, spreadsheets, databases and a common methodology for their use. 

To be able: to be guided in computer systems and information technologies, to work in various operating 

systems, to choose the software for the solution of various tasks, to apply information technologies in science, 

education, economy and other spheres. 
To have skills: practical mastering of modern computer technologies on the example of social programs. 
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Пререквизиттер / Пререквизиты/ pre-requisites 
Информатика 

Информатика 

Computer science 
Ұсынылатын әдебиеттер / Рекомендуемая литература / Recommended literature: 

1.Шваб Клаус. Төртінші индустриялық революция [] : [оқулық] / К. Шваб. - Астана : Ұлттық аударма 

бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 200 бет. - (Рухани жаңғыру. Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 

жаңа оқулық). - ISBN 9786017943035 : Б. ц. 

Парал. загл.: на рус.яз. 

2. Баймулдина Назира Сахимжановна. Методика подготовки будущих юристов к использованию 

информационно- коммуникационных технологий [] : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. пед. наук : 

13.00.02 - теория и методика обучения и воспитания (информатика, информатизация образования) / Н. С. 

Баймулдина. - Алматы : [б. и.], 2010. - 25 с. 

Оқыту әдістері: ауызша, көрнекілік, тәжірибелік 

Әдістер /бағалау формасы: Рейтинг, емтихан 
Оқыту тілі: Қазақша, орысша 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения:  казахский, русский 

Teaching Methods Verbal, visual, partially-search 

Methods / assessment forms Oral survey, written survey, abstract defense, testing, individual assignment 

Language of instruction Russian, Kazakh 

Conditions (requirements) for training a specialty (level) Perform all kinds of work at the rate 

(lectures, laboratory works, practical exercises), successfully pass the exam. 

 

Курстың атауы/пәндер/юнита 

Название курса/дисциплины/юнита/  
Name 

Философия 

Философия 

Philosophy 

Пәннің коды/ Код дисциплины/ Code 

Fil -2107 

Пәннің типі / Тип дисциплины/ A type  

ООД  

Курс деңгейі/пәндер / Уровень курса/дисциплины/ Level of the course / discipline 

бакалавриат 

ОК 
Оқу жылы / Год обучения/ Year of study 

2 год 

Оқу семемтрі / Семестр обучения/ Semester of training 

4 семестр 

Кредиттер саны/ Количество  кредитов/ Amount of credits 

5 кредита 

Дәріс беруші/профессордың/ Ф.И.О лектора/профессора/ FULL NAME 

ст. преподаватель Жиренова А.Т., к.и.н. Шуршитбай Б., д.фил.н. Ахметжанова К.Б. 

Курстың мақсаты: 

Курстың қысқаша мазмұны: 

Мақсаты – болашақ мамандардың заманауи динамикалық әлемде дұрыс дүниетанымдық бағдарын 

қалыптастыру.  
Курс мазмұны: Философиялық білімнің тұлғаның жалпы дамуына қажеттілігі және әр түрлі саладағы 

білімді меңгеру студенттердің әлемге тұжырымдық жүйе тұрғыда қатынасын қамтамасыз етеді. Ғылыми 

дүниетанымын қалыптастыру зерттелініп отырған материалдар мазмұнына студенттердің тұлғалық 

қатынасын көрсетеді. Философия тарихы, онтология, гносеология және философияның негізгі 

категорияларын меңгеруге мүмкіндік береді.    

- білу керек: ғылыми және ғылымнан тыс таным түрлері мен эписистемологиялық моделдер 

негіздерін 

- істей алуы керек: терең кәсіби білімді қажет ететін ғылыми-зерттеу жұмыстарында туындаған 

тапсырмаларды шешу және міндеттерді тұжырымдау;  нақты зерттеу міндеттерін орындау барысында 

маңызды зерттеу әдіс-тәсілдерін таңдау, жаңа әдіс-тәсілдерді өңдеу және түрлендіру; заманауи теориялық 

және практикалық білімдерді талдау және оны түсіну 
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- қалыптасқан дағды: өз бетінше ғылыми-зерттеу іс-әрекетін ұйымдастыру, ғылыми зерттеу 

жұмыстарын жүргізу барысында әдіснамалық және әдістемелік білімдерін қолдану, ғылыми мақалалар жазу, 

конференцияларда баяндама оқу, дөңгелек .стел және пікір-таластарға қатысу және т.б. 

Цель - способствовать выработке у будущих специалистов адекватных мировоззренческих 
ориентиров в современном сложном и динамичном мире. 

Содержание курса/дисциплины: Знание философии необходимо для общего развития каждого 

человека, т.к. оно аккумулирует в себе не просто знание (самых разных областей познания), но и приучает к 

культуре мышления, обеспечивает студентов концептуальной системой мироотношения. Формирование 

подлинно научного мировоззрения предполагает выявление личностного отношения студента к содержанию 

изучаемого материала. Дает знание основ истории философии, онтологии, гносеологии, владение 

основными философскими категориями, которые используются всеми науками. 

- знать: основные эпистемологические модели, формы и методы донаучного, научного и вненаучного 

познания; 

- уметь: формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-исследовательской 

деятельности, требующие углубленных профессиональных знаний; выбирать необходимые методы 
исследования, модифицировать существующие и разрабатывать новые методы, исходя из задач конкретного 

исследования; осмысливать и анализировать реалии современной теории и практики; 

- иметь навыки: ведения самостоятельной научно-исследовательской деятельности, применять 

методологические и методические знания в проведении научного исследования, написания научных статей, 

тезисов, выступления на конференциях, симпозиумах, круглых столах, дискуссиях и диспутах. 

Course Objective to promote the development of future specialists adequate worldview benchmarks in 

today's complex and dynamic world. 

Course Prerequisites modern history of Kazakhstan, political science-sociology 

Course outline Knowledge of philosophy is necessary for the overall development of each person, tk. it 

accumulates in itself not just knowledge (of various fields of knowledge), but also accustoms to a culture of 

thinking, provides students with a conceptual system of world relations. The formation of a truly scientific 

worldview involves identifying the student's personal relationship to the content of the material studied. Gives 
knowledge of the basics of the history of philosophy, ontology, epistemology, possession of the basic philosophical 

categories that are used by all sciences. 

Form of final control Exam 4-semester 

- to have basic knowledge in the field of philosophy that contribute to the formation of a highly educated 

intellectual personality and broad outlook and cultural thinking; socio-ethical competences: 

- be able to work in a team, correctly defend their point of view, offer new solutions; 

economic and organizational-management competencies: be able to adequately navigate in different 

situations. 

World outlook competence: 

To know: the basic epistemological models, forms and methods of pre-scientific, scientific and extrascientific 

cognition; To be able: to formulate and solve problems arising in the course of research activities, requiring in-depth 
professional knowledge; select the necessary research methods, modify existing ones and develop new methods 

based on the tasks of the specific study; to comprehend and analyze the realities of modern theory and practice; 

Have skills: conducting independent research activities, applying methodological and methodological 

knowledge in carrying out scientific research, writing scientific articles, theses, speaking at conferences, 

symposiums, round tables, discussions and debates. 

Пререквизиттер /Пререквизиты / Pre-requistes 
Қазақстан тарихы 

История Казахстана 

History of Kazakhstan 

Ұсынылатын әдебиеттер/Рекомендуемая литература/ Recommended literature 

1.Джонстон Дерек. Философияның қысқаша тарихы : Сократтан Дерридаға дейін : [оқулық] / 

Д.Джонстон. - Астана : Ұлттық аударма бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 216 бет. - (Рухани жаңғыру. Жаңа 
гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық). - ISBN 9786017943059 : Б. ц. 

2. Кенни Энтони. Батыс философиясының жаңа тарихы. Антика философиясы  : [оқулық] / Э. Кенни. - 

Астана : Ұлттық аударма бюросы. Қоғамдық қоры. - (Рухани жаңғыру.Жаңа гуманитарлық білім.Қазақ 

тіліндегі 100 жаңа оқулық). 

Т.1. - 2018. - 408 бет. - ISBN 9786017943011 : Б. ц. 

3. Хесс Реми. Философияның таңдаулы 25 кітабы : [оқулық] / Р.Хесс. - Астана : Ұлттық аударма 

бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 360 бет. - (Рухани жаңғыру. Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 

жаңа оқулық). - ISBN 9786017943042 : Б. ц. 

Парал. загл.: на англ.яз. 

Оқыту әдістері: ауызша, көрнекілік, тәжірибелік 

Әдістер /бағалау формасы: Рейтинг, емтихан 
Оқыту тілі: Қазақша, орысша 
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Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения:  казахский, русский 

Teaching Methods Verbal, visual, partially-search 
Methods / assessment forms Oral survey, written survey, abstract defense, testing, individual assignment 

Language of instruction Russian, Kazakh 

Conditions (requirements) for training a specialty (level) Perform all kinds of work at the rate 

(lectures, laboratory works, practical exercises), successfully pass the exam. 

 

Курстың атауы/пәндер/юнита 

Название курса/дисциплины/юнита/  

Name 

Бастауыш мектепте педагогикалық шеберлік 

Педагогическое мастерство в начальной школе 

Pedagogical skills in elementary school 
Пәннің коды/ Код дисциплины/ Code 

PMNSh -2201 

Пәннің типі / Тип дисциплины/ A type  

БД  

Курс деңгейі/пәндер / Уровень курса/дисциплины/ Level of the course / discipline 

бакалавриат 

КВ 

Оқу жылы / Год обучения/ Year of study 

2 год 

Оқу семемтрі / Семестр обучения/ Semester of training 

4 семестр 

Кредиттер саны/ Количество  кредитов/ Amount of credits 
5 кредита 

Дәріс беруші/профессордың/ Ф.И.О лектора/профессора/ FULL NAME 

ст. преподаватель Косынцева А.В., Дюсимбинова Г.К. 

Пән педагогикалық пәндер жатады. 

Мақсаты - кәсіби құзыреттілігін, педагогикалық мәдениет және шығармашылық бар мамандарды 

даярлау. 

Курс мазмұны sludeyuschie бөлімдерді қамтиды: білім беру қызметін, оның гуманистік сипаты, 

әлеуметтік рөлін, білім беру функцияларын, сондай-ақ кәсіби анықталады мектепке дейінгі ұйымдарда 

жұмыс істеу үшін қажетті мұғалімнің адамның маңызды қасиеттері оқыту жүйесін, сипаты мен ерекшелігін; 

бастауыш мектеп мұғалімдері, Педагогикалық шеберлік мазмұнына, оның әзірлеу және іске асыру жолдары 

кәсіптік және білім беру оқыту мазмұны. 
Пән студент міндетті түрде зерттеу нәтижесінде: 

- Know: Педагогикалық шеберлік сипаты мен мазмұны; кәсіби және білім беру қызметі, оның 

құрылымы мәні; сипаттамасы және педагогикалық қызмет мәселелері; оқытушының кәсіби маңызды жеке 

қасиеттері; кәсіби құзыреттілігін құрылымы; педагогикалық құзыреті түрлері; 

Мұғалімдердің кәсіби-маңызды сапасын қалыптастыруды: - Умет балаларға арналған жақсы көремін, 

бақылау, коммуникабельділік, креативтілік; педагогикалық дағдыларды қалыптастыру деңгейін анықтау 

үшін: құрылымдық, ұйымдастырушылық, Гностический, оқу-әдістемелік, қолданбалы; педагогикалық 

біліктілігін арттыру; өз сөз жақсартуға; 

- Дағдыларды меңгеру: тәуелсіз жұмысын ұйымдастыру; Оқу жұмысының мәдениеті; өзін-өзі реттеу 

әдістерін пайдалана отырып, олардың психофизикалық жай-күйін басқару; 

коммуникативті және кәсіби компетенцияларды құруға бағытталған пән. 

Цель – подготовка специалиста, обладающего профессиональной компетентностью, педагогической 
культурой и творчеством. 

Содержание курса включает слудеющие разделы: система подготовки, сущность и специфика 

педагогической деятельности, её гуманистическая природа, социальная роль, образовательные функции, а 

также определяются профессионально значимые качества личности педагога, необходимые для работы в 

дошкольной организации; содержание профессионально-педагогической подготовки учителя начальных 

классов, содержание педагогического мастерства, пути его становления и реализации. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

- знать: сущность и содержание педагогического мастерства; сущность профессионально-

педагогической деятельности, ее структуру; особенности и трудности педагогической деятельности; 

профессионально значимые качества личности педагога; структуру профессиональной компетентности;  

виды   педагогической компетентности; 
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- уметь: формировать в себе профессионально-значимые качества педагога: любовь к детям, 

наблюдательность, общительность, творчество; определять уровень сформированности педагогических 

умений: конструктивных, организаторских, гностических, дидактических, прикладных; совершенствовать 

педагогические умения; совершенствовать собственную речь; 
- применять навыки: организации самостоятельной работы; культуры учебного труда; управления 

своим психофизическим состоянием, применяя техники саморегуляции; 

Дисциплина направлена на формирование коммуникативной, профессиональной компетенций. 

Discipline refers to pedagogical disciplines. 

The goal - training of specialists with professional competence, pedagogical culture and creativity. 

 Course content includes sludeyuschie sections: the system of training, the nature and specificity of 

educational activities, its humanistic nature, a social role, educational functions, as well as determined professionally 

significant qualities of the person of the teacher needed to work in pre-school organizations; the content of 

vocational and educational training of primary school teachers, the content of pedagogical skills, ways of its 

development and implementation. 

As a result of study of discipline a student must: 
- Know: the nature and content of pedagogical skills; the essence of professional and educational activities, 

its structure; characteristics and challenges of pedagogical activity; professionally significant personal qualities of 

the teacher; the structure of professional competence; kinds of pedagogical competence; 

- Be able to: generate a professional-important qualities of teachers: love for children, observation, 

sociability, creativity; to determine the level of formation of pedagogical skills: structural, organizational, gnostic, 

teaching, applied; improve the pedagogical skills; improve their own speech; 

- Have the skills: organization of independent work; culture of academic work; manage their psychophysical 

state, using techniques of self-regulation; 

The discipline aimed at creating communicative and professional competence. 

Пререквизиттер /Пререквизиты / Pre-requisites 

Педагогика  

Педагогика  
Pedagogics 

Ұсынылатын әдебиеттер/Рекомендуемая литература/ Recommended literature 

1. Григорьева, О.А. Школьная театральная педагогика: Учебное пособие / О.А. Григорьева. - СПб.: 

Лань, 2015. - 256 c. 

2. Работнов, Л.Д. Школьная театральная педагогика: Учебное пособие / Л.Д. Работнов. - СПб.: 

Планета Музыки, 2015. - 256 c. 

3. Цукасова, Л.В. Театральная педагогика: Принципы, заповеди, советы / Л.В. Цукасова, Л.А. Волков. 

- М.: КД Либроком, 2014. - 192 c. 

Парал. загл.: на англ.яз. 

Оқыту әдістері: ауызша, көрнекілік, тәжірибелік 

Әдістер /бағалау формасы: Рейтинг, емтихан 
Оқыту тілі: Қазақша, орысша 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения:  казахский, русский 

Teaching Methods Verbal, visual, partially-search 

Methods / assessment forms Oral survey, written survey, abstract defense, testing, individual assignment 

Language of instruction Russian, Kazakh 

Conditions (requirements) for training a specialty (level) Perform all kinds of work at the rate 

(lectures, laboratory works, practical exercises), successfully pass the exam. 

 

Курстың атауы/пәндер/юнита 

Название курса/дисциплины/юнита/  
Name 

Ғылымға кіріспе  

Введение в науку  

Introduction to science  

Пәннің коды/ Код дисциплины/ Code 

VvN -2202 

Пәннің типі / Тип дисциплины/ A type  

БД  

Курс деңгейі/пәндер / Уровень курса/дисциплины/ Level of the course / discipline 

бакалавриат 

КВ 
Оқу жылы / Год обучения/ Year of study 
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2 год 

Оқу семемтрі / Семестр обучения/ Semester of training 

4 семестр 

Кредиттер саны/ Количество  кредитов/ Amount of credits 
5 кредита 

Дәріс беруші/профессордың/ Ф.И.О лектора/профессора/ FULL NAME 

ст. преподаватель Косынцева А.В., Дюсимбинова Г.К. 

Пән педагогикалық пәндер жатады. 

Ғылыми және педагогикалық зерттеу - оның кәсіби қызметі негізгі компоненттерінің бірі ретінде 

қамтиды мектепке дейінгі оқытушылар, - бағдарлама болашақ мамандардың арналған. 

Мақсаты - педагогикалық зерттеулер құзыретті басқару студенттерді оқыту. Бұл әрекетті орындау 

үшін, болашақ мұғалімдердің пәндерді оқыту процесінде іздеу қозғалтқыш ғылыми-зерттеу 

қызығушылығын оятты керек. 

Курс мазмұны мынадай бөлімдерді қамтиды: ғылыми-зерттеу, оның мақсаттары мен міндеттері 

Ғылыми және педагогикалық. ғылыми және ғылыми-педагогикалық зерттеулер ұйымдастыру принциптері, 
оның кезеңдері. педагогикалық зерттеудің түрлері. педагогика ғылыми-зерттеу деңгейлері. теориялық 

зерттеу әдістері, олардың сипаттамасы. ekspe¬rimentalno-эмпирикалық деңгейде әдістері. педагогикалық 

зерттеудің әдісі, оның түрлері сияқты байқау. бақылау нәтижелерін түзетуге жолдары. тұлғалық және 

педагогикалық қызметін зерделеуді Сауалнама әдістері, олардың түрлері: сауалнама, сұхбат, әңгіме. 

Педагогикалық эксперимент, оның мағынасы, ұйымдастыру, түрлері, жүзеге асыру әдістері. Бекіту және 

эксперименттік деректерді талдау, эксперимент тиімділігі сандық және сапалық көрсеткіштері. 

Зерттеу нәтижесінде студент міндетті: әдіснамасы және ғылыми-педагогикалық зерттеу әдістерінің 

негіздері білу; практикалық міндеттерді шешу үшін ғылыми-зерттеу әдістерін қолдана білу;  түрлі ақпарат 

көздерімен жұмыс істеу дағдылары болуы тиіс. 

Пәннің зерттеу құзыреттілігін қалыптастыруға бағытталған. 

Программа разработана для будущих специалистов – воспитателей дошкольных учреждений, чья 

профессиональная деятельность включает как один из основных компонентов – научно-педагогические 
исследования.  

Цель - обучение студентов грамотному ведению педагогических исследований. Для этого в процессе 

изучения дисциплины у будущих педагогов должен быть сформирован интерес к поисковой 

исследовательской деятельности.  

Содержание курса включает следующие разделы: Научно-педагогическое исследование, его цели и 

задачи. Принципы организации научно-педагогического исследования, его этапы. Виды педагогического 

исследования. Уровни исследования в педагогике. Методы теоретического исследования, их 

характеристика. Методы экспериментально-эмпирического уровня. Наблюдение как метод педагогического 

исследования, его виды. Способы фиксации результатов наблюдения. Опросные методы изучения личности 

и педагогической деятельности, их виды: анкетирование, интервьюирование, беседа. Педагогический 

эксперимент, его значение, организация, виды, методика проведения. Фиксация и анализ данных 
эксперимента, количественные и качественные показатели эффективности проведенного эксперимента. 

Социометрические и аутосоциометрические методы исследования. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

- знать основы методологии и методики научно-педагогического исследования; 

- уметь применять исследовательские методики для решения практических задач; 

- применять навыки работы с различными информационными источниками. 

Дисциплина направлена на формирование исследовательской компетенции.  

The goal - literacy students conducting educational research. To do this, in the process of studying the 

discipline at the future teachers should be generated interest in search engine research. 

The course content includes the following sections: Scientific and pedagogical research, its goals and 

objectives. Principles organizatsii scientific and pedagogical research, its stages. Types pedagogicheskogo research. 

Levels of research in pedagogy. The methods of theoretical research, their characteristics. Methods experi-mentally-
empirical level. Observation as a method of pedagogical research, its types. Ways to fix the results of observation. 

Questionnaires methods of studying personality and teaching activities, their types: questionnaires, interviews, 

conversation. The pedagogical experiment, its meaning, organization, types, methods of implementation. Fixation 

and experimental data analysis, and quantitative performance indicators kachestvennye of the experiment. 

Sotsiometricheskie autosotsiometricheskie and research methods. 

As a result of study of discipline a student must: 

- Know the basics of methodology and methods of scientific and pedagogical research; 

- Be able to apply research methods to solve practical problems; 

- Apply the skills to work with a variety of information sources. 

The discipline is aimed at the formation of the research competence. 

Пререквизиттер /Пререквизиты  / Pre-requisites 
Педагогика  
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Педагогика  

Pedagogics 

Ұсынылатын әдебиеттер/Рекомендуемая литература/ Recommended literature 

1. Шипилина, Л.А. Методология и методы психолого-педагогических исследований: Учебное пособие 
/ Л.А. Шипилина. - М.: Флинта, 2013. - 208 c. 

2. Добреньков, В.И. Методология и методы научной работы: Учебное пособие2 -изд / В.И. 

Добреньков, Н.Г. Осипова. - М.: КДУ, 2012. - 274 c. 

3. Загвязинский, В.И. Методология и методы психолого-педагогического исследования: Учебное 

пособие для студентов учреждений высшего профессионального образования / В.И. Загвязинский. - М.: ИЦ 

Академия, 2012. - 208 c. 

Парал. загл.: на англ.яз. 

Оқыту әдістері: ауызша, көрнекілік, тәжірибелік 

Әдістер /бағалау формасы: Рейтинг, емтихан 

Оқыту тілі: Қазақша, орысша 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 
Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения:  казахский, русский 

Teaching Methods Verbal, visual, partially-search 

Methods / assessment forms Oral survey, written survey, abstract defense, testing, individual assignment 

Language of instruction Russian, Kazakh 

Conditions (requirements) for training a specialty (level) Perform all kinds of work at the rate 

(lectures, laboratory works, practical exercises), successfully pass the exam. 

 

Курстың атауы/пәндер/юнита 

Название курса/дисциплины/юнита/  

Name 

Интегрированный учебный предмет «Казахский язык и литература» («Русский язык и 

литература») в начальной школе 

Бастауыш мектепте «Қазақ тілі және әдебиет» («Орыс тілі және әдебиет») кіріктірілген оқу 

пәндері 

Integrated subject "Kazakh language and literature" ("Russian language and literature) in 

elementary school 

Пәннің коды/ Код дисциплины/ Code 

IUPKYiLvNSH -2201 

Пәннің типі / Тип дисциплины/ A type  

БД  

Курс деңгейі/пәндер / Уровень курса/дисциплины/ Level of the course / discipline 

бакалавриат 
КВ 

Оқу жылы / Год обучения/ Year of study 

2 год 

Оқу семемтрі / Семестр обучения/ Semester of training 

3 семестр 

Кредиттер саны/ Количество  кредитов/ Amount of credits 

7 кредитов 

Дәріс беруші/профессордың/ Ф.И.О лектора/профессора/ FULL NAME 

ст. преподаватель Макшиева Г.К., к.п.н. Бенеш Н.И. 

Мақсаты – қалыптастыру негіздері туралы білімді орыс тілінде, оның құрылымы мен жұмыс істеуі, 

әртүрлі салалар мен жағдайларда қарым-қатынас, стилистикалық ресурстар, негізгі нормалары, әдеби тіл 

(орфоэпических, орфографиялық, лексикалық және грамматикалық) және сөйлеу этикет танысу, жанрлары 
мен стильде әдеби шығармаларды, әдеби терминдер мен түсініктермен. 

Мазмұны: маңыздылығы "пәнінің Орыс тілі және әдебиет", " Кіріктірілген білім беру бағдарламасы, 

оқу бағдарламасының мақсаттары пәні бойынша "Орыс тілі және әдебиеті", үш тұғырлы тіл саясатын жүзеге 

асыру, ұйымдастыру үрдісіне қойылатын талаптар пәнді оқыту ", "Орыс тілі мен әдебиеті", педагогикалық 

тәсілдер, оқытуда пайдаланатын пәні "Орыс тілі және әдебиеті" қалыптастыру, құрметтеу әр алуан 

мәдениеттер мен пікірлердің, құзыреттілігі ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдалану, 

дамыту, коммуникативтік қабілеттерін, тәсілдері нәтижелерін бағалау "пәнін оқыту барысында Орыс тілі 

мен әдебиеті" 

Нәтижесінде осы пәнді игеру үшін студент міндетті:  

- білу әдістемесін балалар қызметін ұйымдастыру көптілділік жағдайында. 

- жоспарлау урочную қызметі балаларға көптілділік жағдайында. 
- машықтарын өз коммуникативтік тәжірибесі қарым-қатынас. 



Ф ДП ВКГУ 063-13-08 

 

 

Пән қалыптастыруға бағытталған дүниетанымдық, коммуникативті, кәсіби, зерттеу өткізді. 

Цель – формирование основ знаний о русском языке, его структуре и функционировании в различных 

сферах и ситуациях общения, стилистических ресурсах, основных нормах литературного языка 

(орфоэпических, орфографических, лексических и грамматических) и речевого этикета, знакомство с 
жанрами и стилями литературных произведений, литературными терминами и понятиями. 

Содержание курса: важность предмета «Русский язык и литература» в Интегрированной 

образовательной программе, цели учебной программы по предмету «Русский язык и литература», 

реализация политики трехъязычия, организационные требования к процессу преподавания предмета 

«Русский язык и литература», педагогические подходы, используемые при обучении предмету «Русский 

язык и литература», формирование уважения к разнообразию культур и мнений, компетентность в 

использовании информационно-коммуникационных технологий, развитие коммуникативных навыков 

учащихся, подходы к оцениванию результатов изучения предмета «Русский язык и литература» 

В результате освоения данной дисциплины студент должен:  

- знать методику организации деятельности детей в условиях полиязычия. 

- уметь планировать урочную деятельность детей в условиях полиязычия. 
- применять навыки в собственной коммуникативной практике общения. 

Дисциплина направлена на формирование мировоззренческой, коммуникативной, профессиональной, 

исследовательской компетенций. 

The purpose - formation of basic knowledge of the Russian language, its structure and functioning in various 

fields and communication situations, stylistic resources, basic norms of literary language (orthoepic, spelling, 

vocabulary and grammar) and speech etiquette, familiarity with genres and styles of literary works, literary terms 

and concepts. 

Course content: The importance of the subject "Russian language and literature" in the Integrated educational 

program, the objectives of the curriculum for the subject "Russian language and literature", the implementation of 

three languages policies, organizational requirements for the process of teaching the subject "Russian language and 

literature", pedagogical approaches used in teaching the subject "Russian language and literature", the formation of 

respect for the diversity of cultures and opinions, expertise in the use of information and communication 
technologies, the development of communication skills of pupils, approaches to the evaluation results of the study of 

the subject "Russian language and literature" 

As a result of the development of the discipline a student must: 

- Know how to organize children's activities in terms of polylinguism. 

- Be able to plan the activities of the appointed children in polylinguism. 

- Apply communicative skills in private practice communication. 

The discipline is aimed at the formation of the ideological, communicative, professional, research 

competencies. 

Пререквизиттер /Пререквизиты 

Қазақ (орыс) тілі  

Казахский (русский) язык  
Kazakh (Russian) Language 

Ұсынылатын әдебиеттер/Рекомендуемая литература/ Recommended literature 

1. Кошмина И.В. Межпредметные связи в начальной школе. Владос, 2013 – 144 с. 

2. Бунеев Р.Н. Образовательная система нового поколения. Теория и практика: монография / Р.Н. 

Бунеев. Баласс, 2014. 

3. Боярчук В.Ф. Межпредметные связи в процессе обучения. Вологда, 2014. 

4. Сухаревская Е. Ю. Технология интегрированного урока. Практическое пособие для учителей / 2-

е изд. Ростов на Дону: РПИ, 2013.Парал. загл.: на англ.яз. 

Оқыту әдістері: ауызша, көрнекілік, тәжірибелік 

Әдістер /бағалау формасы: Рейтинг, емтихан 

Оқыту тілі: Қазақша, орысша 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 
Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения:  казахский, русский 

Teaching Methods Verbal, visual, partially-search 

Methods / assessment forms Oral survey, written survey, abstract defense, testing, individual assignment 

Language of instruction Russian, Kazakh 

Conditions (requirements) for training a specialty (level) Perform all kinds of work at the rate 

(lectures, laboratory works, practical exercises), successfully pass the exam. 

 

Курстың атауы/пәндер/юнита 

Название курса/дисциплины/юнита/  

Name 

Теория и методика английского языка 
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Ағылшын тілінің теориясы мен әдістемесі  

Theory and Methods of English  

Пәннің коды/ Код дисциплины/ Code 

TMA -2302 
Пәннің типі / Тип дисциплины/ A type  

ПД  

Курс деңгейі/пәндер / Уровень курса/дисциплины/ Level of the course / discipline 

бакалавриат 

КВ 

Оқу жылы / Год обучения/ Year of study 

2 год 

Оқу семемтрі / Семестр обучения/ Semester of training 

4 семестр 

Кредиттер саны/ Количество  кредитов/ Amount of credits 

5 кредитов 
Дәріс беруші/профессордың/ Ф.И.О лектора/профессора/ FULL NAME 

К.п.н. Нургалиева С.А., Косынцева А.В. 

Курстың мақсаты: студенттерді өз бетінше шығармашылық мұғалімдер 

Мазмұны: Негізгі ұғымдар мен санаттар шетел тілін оқыту әдістемесі: әдісі, принципі, қабылдау, 

оқыту жүйесі, білім, білік, дағдылары. Мақсаты шет тілдерін оқыту, оларды анықтау және іске асыру, 

отандық және шетелдік стандарттар мен бағдарламаларда. Шет тілі пән ретінде оқыту. Шетел тілдерін 

оқыту әдістемесі ғылым ретінде, оның басқа ғылымдармен байланысы. Шетел тілі бүгін. 

Оқып-үйрену нәтижесінде студент тиіс: 

- әдістемесін білу өткізілу сабақ ағылшын тілі; 

- істей білуі тиіс: оқу, жазу, айту, сәйкес граммтики тілі; 

- қолдану дағдысы: жасау конспект және сабақ ағылшын тілі. 

Пән қалыптастыруға бағытталған дүниетанымдық, коммуникативті, кәсіби, зерттеу өткізді. 
Цель курса: подготовка студентов к самостоятельной творческой работе учителя 

Содержание курса: Основные понятия и категории методики обучения иностранным языкам: метод, 

принцип, прием, система обучения, знания, умения, навыки. Цели обучения иностранным языкам, их 

определение и реализация в отечественных и зарубежных стандартах и программах. Иностранный язык как 

предмет обучения. Методика обучения иностранным языкам как наука, ее связь с другими науками. Урок 

иностранного языка сегодня. 

В результате изучения студент должен: 

- знать: методику проведния урока английского языка; 

- уметь: читать, писать, говорить, согласно правил граммтики языка; 

- применять навыки: составления конспекта и проведения урока английского языка. 

Дисциплина направлена на формирование мировоззренческой, коммуникативной, профессиональной, 
исследовательской компетенций. 

Course objective: to prepare students for independent creative work of teachers 

Course content: Basic concepts and categories of methods of teaching foreign languages: the method, 

principle, welcome, learning system, knowledge, abilities, skills. The objectives of teaching foreign languages, their 

definition and implementation in the domestic and foreign standards and programs. Foreign language as an object of 

study. Methods of teaching foreign languages as a science, its relationship with other sciences. The lesson of foreign 

language today. 

As a result of studying a student must: 

- Know: methodology provedniya English lessons; 

- Be able to: read, write, speak, according to the rules grammtiki language; 

- Apply skills: compilation of abstract and conduct English lessons. 

The discipline is aimed at the formation of the ideological, communicative, professional, research 
competencies. 

Пререквизиттер /Пререквизиты/ Pre-requistes 

Негізгі ағылшын тілі 

Базовый английский язык 

Basic English language 

Ұсынылатын әдебиеттер/Рекомендуемая литература/ Recommended literature 

1. Агабекян, И.П. Английский язык для бакалавров = A-Course of English for Bachelor's Degree 

Students. Intermediate level / И.П. Агабекян. - Рн/Д: Феникс, 2013. - 379 c.  

2. Арнольд, И.В. Стилистика. Современный английский язык: Учебник для вузов / И.В. Арнольд; 

Науч. ред. П.Е. Бухаркин. - М.: Флинта, Наука, 2012. - 384 c.  

3. Бейзеров, В.А. Элементарный английский: Самоучитель английского языка для начинающих / В.А. 
Бейзеров. - Рн/Д: Феникс, 2013. - 344 c. 
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4. Вейхман, Г.А. Современный английский: Ключ к пониманию структуры языка / Г.А. Вейхман. - М.: 

Эксмо, 2015. - 208 c.  

5. Гвишиани, Н.Б. Современный английский язык: лексикология: Учебник для бакалавров / Н.Б. 

Гвишиани. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 273 c. 
Оқыту әдістері: ауызша, көрнекілік, тәжірибелік 

Әдістер /бағалау формасы: Рейтинг, емтихан 

Оқыту тілі: Қазақша, орысша 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения:  казахский, русский 

Teaching Methods Verbal, visual, partially-search 

Methods / assessment forms Oral survey, written survey, abstract defense, testing, individual assignment 

Language of instruction Russian, Kazakh 

Conditions (requirements) for training a specialty (level) Perform all kinds of work at the rate 

(lectures, laboratory works, practical exercises), successfully pass the exam. 
 

Курстың атауы/пәндер/юнита 

Название курса/дисциплины/юнита/  

Name  

Дінтану  

Религиоведение  

Religion studies  

Пәннің коды/ Код дисциплины/ Code 

Rel -2202  

Пәннің типі / Тип дисциплины/ A type  

БД КВ  

Курс деңгейі/пәндер / Уровень курса/дисциплины/ Level of the course / discipline 
бакалавриат 

ОК 

Оқу жылы / Год обучения/ Year of study 

2 год 

Оқу семемтрі / Семестр обучения/ Semester of training 

4 семестр 

Кредиттер саны/ Количество  кредитов/ Amount of credits 

3 кредита 

Дәріс беруші/профессордың/ Ф.И.О лектора/профессора/ FULL NAME 

Магистр Рякова Е.Г., Шуршитбай М. 

«Дінтану» курсының мақсаты студенттерге дінтану жайлы жалпы түсініктерді, әлемдік және негізгі 
халықтық діндері жайлы мағлұматтарды, қазіргі Қазақстандағы конфессиялық жағдайлар жайлы 

мәліметтерді беру болып табылады.  

Пәннің мазмұны өзіне келесі бөлімдерді қосады: дінтанудың пәні мен құрылымы, дінтанудың діндік-

теологиялық анықтамалары, дінтану тарихы, діннің пайда болуы қарастырылады.  

Студент бұл пәнді оқу нәтижесінде, білуі тиіс: 

- дінтану ғылымының теориялық негіздерімен, әлемнің негізгі діни бейнесімен, құндылықтар 

жүйесімен, әлемдік діндердің этикалық нормалары және олардың қоғамның, соның ішінде Қазақстанның да 

дамуы мен жетілуіне маңызын; 

- Қазақстандағы конфессия аралық келісімнің қағидаларын; 

- өлкетанудың теориялық негіздері, оның ғылыми қағидалары мен әртүрлі бағыттары, туған өлкені 

зерттеудің басты объектілері мен көздері, заманауи өлкетанушылық қозғалыс пен оның формалары, соның 

негізінде Қазақстанның  жан-жақты өлкетанушылық сипаттамаларын. 
меңгеруі тиіс: 

-  күнделікті өмірдегі және кәсіби қызметтегі нақты жағдайды түсінуге дінтанушылық тұрғыдан 

қарау; заманауи қоғамның діни өміріне қатысты сұрақтарды өз бетімен және ұжымдық зерделеу. 

Әртүрлі көздерден алынған дін туралы ақпаратты талдау дағдыларына ие болуы қажет. 

Дүниетанымдық құзіреттілік. 

 

Целью курса «Религиоведение» является получение студентами общих представлений о религии, 

мировых и основных национальных религиях, конфессиональной ситуации в современном Казахстане, 

формирование толерантности и веротерпимости. 

Содержание курса включает следующие разделы: предмет и структура религиоведения, религиозно-

теологические определения религии, история религии, происхождение религии. 
В результате освоения данной дисциплины студент должен знать: 
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- теоретические основы религиоведческой науки, основные религиозные картины мира, системы 

ценностей, этические нормы мировых религий и их значение для развития и совершенствования общества, в 

т. ч. в Казахстане; 

- принципы межконфессионального согласия в Казахстане; 
- теоретические основы краеведения, его научные принципы и различные направления, главные 

объекты и источники изучения родного края, современное краеведческое движение и его формы, а на его 

базе – всесторонние краеведческие характеристики Казахстана; 

уметь: использовать религиоведческий подход к осмыслению конкретной ситуации в повседневной 

жизни и в профессиональной деятельности; самостоятельно и коллективно осмысливать вопросы, 

касающиеся религиозной жизни в современном обществе. 

Иметь навыки анализа информации о религии из различных источников. 

В результате освоения дисциплины студент осваивает мировоззренческие компетенции. 

The purpose of the course "Religious studies" is receiving by students the general ideas of religion, world and 

main national religions, a confessional situation in modern Kazakhstan, formation of tolerance and toleration. 

The maintenance of a course includes the following sections: subject and structure of religious studies, 
religious and theological definitions of religion, religion history, origin religions. 

As a result of development of this discipline the student has to,  

- know: - theoretical fundamentals of theological science, the main religious, system of values, ethical 

standards of world religions and their value a and including in Kazakhstan; - principles of an interfaith consent in 

Kazakhstan; - theoretical fundamentals of study of local lore, its scientific principles and various directions, the 

main objects and sources of studying of the native land, the modern local history movement and its forms, and on its 

base – comprehensive local history characteristics of Kazakhstan. 

- be able:  to use theological approach to judgment of a concrete situation in everyday life and in professional 

activity; independently and collectively to comprehend the questions concerning religious life in modern society. 

- to have skills of the analysis of information on religion from various sources. 

As a result of the development of the discipline the student mastering worldview competence. 

Пререквизиттер/Пререквизиты/ Prerequisites: 
Қазақстан тарихы, Философия 

История Казахстана, Философия 

History of Kazakhstan, Philosophy 

Ұсынылатын әдебиеттер/Рекомендуемая литература/ Recommended literature 

1. История религии. В 2 томах. Том 1; Высшая школа - Москва, 2013. - 464 c. 

2. Подольская, Е.А. Религиоведение: кредитно-модульный курс / Е.А. Подольская, Т.В. Подольская. - 

М.: Дашков и К, 2015. - 336 c. 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения:  казахский, русский 

Teaching Methods Verbal, visual, partially-search 
Methods / assessment forms Oral survey, written survey, abstract defense, testing, individual assignment 

Language of instruction Russian, Kazakh 

Conditions (requirements) for training a specialty (level) Perform all kinds of work at the rate 

(lectures, laboratory works, practical exercises), successfully pass the exam. 

Оқыту әдістері: ауызша, көрнекілік, тәжірибелік 

Әдістер /бағалау формасы: Рейтинг, емтихан 

Оқыту тілі: Қазақша, орысша 

 

Курстың атауы/пәндер/юнита 

Название курса/дисциплины/юнита/  

Name  

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері 

Основы антикоррупционной культуры 

Bases of anticorruption culture  

Пәннің коды/ Код дисциплины/ Code 

OAK -2201 

Пәннің типі / Тип дисциплины/ A type  

БД КВ  

Курс деңгейі/пәндер / Уровень курса/дисциплины/ Level of the course / discipline 

бакалавриат 

ОК 

Оқу жылы / Год обучения/ Year of study 

2 год 
Оқу семемтрі / Семестр обучения/ Semester of training 
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4 семестр 

Кредиттер саны/ Количество  кредитов/ Amount of credits 

3 кредита 

Дәріс беруші/профессордың/ Ф.И.О лектора/профессора/ FULL NAME 
Магистр Рякова Е.Г. 

«Жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері» пәні – жастардың білім алу үдерісіндегі өзінің мүмкін 

болатын салдары бойынша ұзақ мерзімді, стратегиялық және ең тиімді сыбайлас жемқорлыққа карсы бағыт.  

Мақсаты: «Жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері» оқу пәнінің негізгі мақсаты – сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы іс-қимыл бойынша және осы негізде аталған құбылысқа қарсы азаматтық ұстанымды 

жүйелі білім арқылы қалыптастыру. 

Куртың мазмұны: «Жемқорлық» түсінігінің теориялық-әдістемелік негіздері. Қазіргі мемлекеттердегі 

сыбайлас жемқорлықтың тасымалдануы. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жағдайлары ретінде 

қазақстандық қоғамның әлеуметтік-экономикалық қатынастарын жетілдіру. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 

мәдениеттің қалыптастыру. Жастардың сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетін қалыптастыру 

ерекшеліктері. Сыбайлас жемқорлықтың мінез-құлық табиғатының психологиялық ерекшеліктері. Сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы мәдениеттің қалыптасуының этникалық ерекшеліктері. ҚР-ғы ұлттық қауіпсіздіктің 

факторы ретінде сыбайлас жемқорлыққа төзбеушілікті қалыптастыру. Сыбайлас жемқорлық әрекеті үшін 

құқықтық жауапкершілік. Діни ережелер мен құндылықтар қоғамның сыбайлас жемқорлыққа қарсы 

мәдениетінің қағидаты ретінде. Әр түрлі аймақтардағы сыбайлас жемқорлық әрекеті үшін моральдық-

этикалық жауапкершілік. Шенеунік институтының қалыптасуы және әлеуметтік құбылыс ретінде сыбайлас 

жемқорлықтың көрініс беруі мен таралуы үшін жағдайлардың жасалуы. Сыбайлас жемқорлықпен күрес 

бойынша халықаралық тәжірибе: құқықтық аспект. ҚР-ғы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылдың 

құқықтық және ұйымдастырулық негіздері. Сыбайлас жемқорлық Қазақстан Республикасының әлеуметтік-

мемлекеттік әрекетсіздігінің көрінісі мен қауіпсіздігіне қатер ретінде.   

Студент курс аяқталғаннан кейін міндетті  

- білу: Зерттеп отырған саладағы алдыңғы қатарлы білім элементтерін қоса  алғанда, сол сала 

бойынша білімі мен түсінігін көрсете білу. 
- істеу керек: Осы білімі мен түсінігін кәсіби деңгейде қолдана білу.  

- дағдылана білу: Дәйектемелер құрастыру және зерттеп отырған саласындағы мәселелерді шешуге 

дағдылану. 

Пән келесі құзыреттіліктердің қалыптасуына бағытталған: дүниетанымдық, кәсіби, зерттеушілік, 

коммуникативтік, өзіндік менеджметтік.  

Дисциплина «Основы антикоррупционной культуры» изучаетcя студентами в целях формирования 

антикоррупционной культуры, выработке знаний, умений и навыков в области противодействия коррупции. 

Цель: формирование знаний, умений и навыков в области деятельности, осуществляемой субъектами 

противодействия коррупции по сохранению и укреплению в обществе системы ценностей, отражающей 

нетерпимость к коррупции, создание нулевой терпимости к явлению  коррупции в студенческой среде. 

Содержание курса: Курс «Основы антикоррупционной культуры» направлен на изучение понятия 
антикоррупционной культуры, механизмов совершенствования социально-экономических отношений, как 

условий для формирования антикоррупционной культуры,  правового противодействия развитию коррупции 

в Республике Казахстан; изучение реформ государственного управления, направленные на противодействие 

коррупции,  изучение особенностей формирования антикоррупционной культуры в различных социальных 

группах, особенности морально-этической ответственности за коррупционные деяния в различных сферах, 

религиозных норм и ценностей, как принципов антикоррупционной культуры общества, психологические 

особенности природы коррупционного поведения.   

Студенты, завершившие изучение данной дисциплины, в результате должны: 

- знать: основные определения антикоррупционной культуры, международное и национальное 

законодательство, регулирующее противодействие коррупции, основные подходы к формированию 

антикоррупционной культуры в различных социальных группах, меры ответственности за коррупционные 

правонарушения в различных сферах. 
- уметь: применять полученные знания в анализе, в деятельности органов государственного 

управления по формированию антикоррупционной культуры общества в части правового и социального 

противодействия коррупции и борьбе с ней как с социальным явлением.  

- владеть навыками: умением распознавать коррупцию как элемент социально-политической жизни 

общества в международном и национальном контексте, анализом деятельности органов государственной 

власти, политических и общественных организаций в сфере противодействия коррупции и принимать в ней 

участие, навыками формирования антикоррупционной культуры в различных социальных средах. 

Дисциплина направлена на формирование компетенций: мировоззренческой, профессиональной, 

исследовательской, коммуникативной,  самоменеджмента. 

The discipline "Bases of anticorruption culture" is studied by students in order to create an anti-corruption 

culture, the development of knowledge and skills in the field of combating corruption. 
Purpose: creation of knowledge and skills in the field of the activities carried out anti-corruption entities to 
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preserve and strengthen the social value system that reflects intolerance of corruption, creating zero tolerance for 

corruption phenomenon among students. 

Course content: The course " Bases of anticorruption culture" is aimed at studying the concept of an anti-

corruption culture and mechanisms to improve the socio-economic relations, as the conditions for the formation of 
an anti-corruption culture, counter pravovovogo korrruptsii development in the Republic of Kazakhstan; study 

public administration reforms aimed at fighting corruption, the study of peculiarities of forming an anti-corruption 

culture in different social groups, especially the moral and ethical responsibility for acts of corruption in various 

fields, religious norms and values such as the principles of anti-corruption culture in the society, the nature of the 

psychological characteristics of corrupt behavior. 

Course content: The course " Bases of anticorruption culture" is aimed at studying the concept of an anti-

corruption culture and mechanisms to improve the socio-economic relations, as the conditions for the formation of 

an anti-corruption culture, counter development in the Republic of Kazakhstan; study public administration reforms 

aimed at fighting corruption, the study of peculiarities of forming an anti-corruption culture in different social 

groups, especially the moral and ethical responsibility for acts of corruption in various fields, religious norms and 

values such as the principles of anti-corruption culture in the society, the nature of the psychological characteristics 
of corrupt behavior. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites  

Құқық негіздері, Қазақстан тарихы. 

Основы права, История Казахстана 

Basics of Law, History of Kazakhstan 

Ұсынылатын әдебиеттер/Рекомендуемая литература/ Recommended literature 

1. Основы антикоррупционной культуры: учебное пособие / под общей редакцией д. б. н., профессора 

Б. С. Абдрасилова. - Астана: Академия государственного управления при Президенте Республики 

Казахстан, 2016. – 176 с. 

2. Ростовцева Ю. В. Административная ответственность за коррупционные правонарушения в 

системе государственной службы // Законы России. Опыт. Анализ. Практика. – 2012. – № 3. 

3. О Концепции правовой политики Республики Казахстан на период с 2010 по 2020 год: Указ 
Президента Республики Казахстан от 24 августа 2009 года № 858 // Информационно-правовая система 

нормативных правовых актов Республики Казахстан «Әділет». – Астана, 2017. 

4. Кодекс об административных правонарушениях Республики Казахстан от 5 июля 2014 года // 

Информационно-правовая система нормативных правовых актов Республики Казахстан «Әділет». – Астана, 

2017. 

5. О государственной службе: Закон Республики Казахстан от 23 июля 1999 года № 453-I // 

Информационно-правовая система нормативных правовых актов Республики Казахстан «Әділет». – Астана, 

2017. 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения:  казахский, русский 
Teaching Methods Verbal, visual, partially-search 

Methods / assessment forms Oral survey, written survey, abstract defense, testing, individual assignment 

Language of instruction Russian, Kazakh 

Conditions (requirements) for training a specialty (level) Perform all kinds of work at the rate 

(lectures, laboratory works, practical exercises), successfully pass the exam. 

Оқыту әдістері: ауызша, көрнекілік, тәжірибелік 

Әдістер /бағалау формасы: Рейтинг, емтихан 

Оқыту тілі: Қазақша, орысша 

 

Курстың атауы/пәндер/юнита 

Название курса/дисциплины/юнита/  

Name  

Қоғамдық сананы жаңғырту пәні   

Модернизация общественного сознания  

Modernization of the public consciousness  

Пәннің коды/ Код дисциплины/ Code 

Пәннің типі / Тип дисциплины/ A type  

ДМ 

Курс деңгейі/пәндер / Уровень курса/дисциплины/ Level of the course / discipline 

бакалавриат 

ОК 

Оқу жылы / Год обучения/ Year of study 

2 год 
Оқу семемтрі / Семестр обучения/ Semester of training 
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4 семестр 

Кредиттер саны/ Количество  кредитов/ Amount of credits 

3 кредита 

Дәріс беруші/профессордың/ Ф.И.О лектора/профессора/ FULL NAME 
Магистр Рякова Е.Г., Шуршитбай М. 

Пәннің мақсаты:  қазақстандық жастардың қоғамның рухани жаңғыруы туралы ортақ түсінігін 

қалыптастыру, ұлттық патриотизм құндылықтарын санаға сіңіру, белсенді азаматтық және әлеуметтік 

жауапкершілік қабілетін арттыру.  

Курс мазмұны мынадай бөлімдерді қамтиды: 

Қазақстан тарих толқынында; ҚР Президентінің жолдаулары; жаһандық әлемдегі Қазақстан: 

жаңғырту дамудың басты шарты ретінде; Қазақстандағы саяси жаңғырту; Қазақстандағы экономикалық 

жаңғырту; Қазақстан халқының рухани дамуының мемлекеттік бағдарламалары; адам Қазақстанның басты 

құндылығы ретінде; «Атамекен» бағдарламасын жүзеге асыру; білімнің салтанат құруы, білім беру және 

ғылым; жалпыұлттық нышандар. «Қазақстанның киелі орындары» бағдарламасын жүзеге асыру; Шығыс 

Қазақстанның киелі орындары: семантикалық талдау. «Рухани Қазына» бағдарламасын жүзеге асыру; 
жаһандық әлемдегі қазіргі қазақстандық мәдениет . 

Пәнді игеру нәтижесінде студент істей алуы керек:  

- Рухани жаңғыру мемлекеттік бағдарламаларын жүзеге асыру бойынша ғылыми әдебиеттер мен 

қолданбалы зерттеулерді сараптау; 

- жаңғырудың стратегиялық мақсаттарын дұрыс айқындай білу және оларды жүзеге асырудың тиімді 

әдіс-тәсілдерін білу; 

-  қазіргі өркениеттілік дамудың инновациялық жетістіктерін кәсіби қызметінде тиімді қолдану. 

Пәнді игеру нәтижесінде студент қабілетті болу керек: 

- қазақстандық қоғамды жаңғырту бойынша стратегиялық іс-құжатарға сараптама жүргізуге; 

- әлемдік өркениеттілік үрдістегі отандық мәдениеттін әлеуетіне баға беруге; 

- бәсекелік дамуға және прагматикалық мақсаттылыққа. 

Пән келесі құзыреттерді қалыптастыруды көздейді: 
- ғылыми-зерттеу қызметі: өзінің кәсіби қызметі мен әлеуметтік практикасында білімін пайдалана 

алуды; нақты ғылыми зерттеу міндеттерін қоя білу және оларды тиімді жолмен шеше алуға, әлемдік 

тәжірибеде ақпараттық технологияларды қолдануды;   

- ұйымдастыру-басқару қызметінде: ұйымдастыру және басқару қызметінде қоғамды жаңғыртудың 

стратегиялық міндеттерін жүзеге асыра алу;  

- әлеуметтік-мәдени қызметте: сараптамалық кеңес беру жұмысында; ғылыми және практикалық 

міндеттерді шешуге қажетті ақпаратты жинақтау және тұжырымдау, интернет көздерін тиімді пайдалану; 

- мәдени-ағарту қызметінде: рухани жаңғыру мемлекеттік саясатын жүзеге асыра алу; әлеуметтік 

мәдени және ғылыми бағдарламаларды құруға және жүзеге асыруга қабілеттілігі;  

- педагогиқалық қызметінде: педагогикалық және тәрбие жұмысында рухани жаңғырудың 

стратегиялық міндеттерін жүзеге асыра алу. 
Пәнді игеру нәтижесінде студент білу қажет:  

- Рухани жаңғырудың тұжырымдамалық негіздері мен категориялар жүйесін;  

- Елбасы Н.Ә. Назарбаевтың қазақстандық қоғамды жаңғыртуға  арналған басты еңбектерін; 

- қазақстандық қоғамды жаңғыртудың стратегиялық құжаттардың мазмұнын; 

- әлемдік қауымдастықтың жаһандық даму үдерістері мен мәселелерін; 

- рухани жаңғырудың басты императивтерін; 

- жаһандық бәсекелестік ортадағы отандық мәдениет пен білім беру жүйесінің құндылығы мен 

әлеуетін. 

 

Цель дисциплины: формирование у молодежи ценностей казахстанского патриотизма, активной 

гражданской и социальной ответственности, всесторонне развитой гармоничной личности, способной 

ответить на глобальные вызовы современности. 
Содержание курса включает следующие разделы: Казахстан в потоке истории ;  

Послания Президента РК; Казахстан в глобальном мире: модернизация как условие развития; 

политическая модернизация в Казахстане; экономическая модернизация в Казахстане; государственные 

программы духовного развития народа Казахстана; человек как основная ценность Казахстана; реализация 

подпрограммы «Атамекен»; культ знания, образование и наука; общенациональные символы, реализация 

программы «Духовные святыни Казахстана»; сакральные объекты территории Восточного Казахстана: 

семантический анализ; подпрограмма «Рухани Қазына»; современная казахстанская культура в глобальном 

мире. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- понятийно-категориальный аппарат и концептуальные основания модернизации общественного 

сознания; 
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- содержание основных работ Первого Президента – Елбасы Н. Назарбаева по модернизации 

казахстанского общества; 

- содержание стратегических документов модернизации казахстанского общества; 

- глобальные вызовы и тенденции развития мирового сообщества; 
- основные императивы модернизации общественного сознания; 

- ценностный потенциал и конкурентные преимущества отечественной культуры и системы 

образования в глобальной конкурентной среде. 

Обучающийся должен уметь: 

- самостоятельно анализировать содержание научной литературы и прикладных исследований по 

реализации государственной программы модернизации общественного сознания; 

- грамотно интерпретировать стратегические задачи модернизации и выстроить наиболее 

эффективные способы и механизмы их реализации; 

-  эффективно применять в своей профессиональной деятельности инновационные достижения 

современной цивилизации. 

Должен владеть навыками:  
- анализа стратегических документов по модернизации казахстанского общества; 

- оценки потенциала отечественной культуры в общемировом цивилизационном развитии; 

- конкурентного развития и прагматической целесообразности. 

Компетенции: 

- научно-исследовательской деятельности: способностью применять знания в профессиональной 

деятельности и социальной практике; способностью самостоятельно ставить конкретные задачи научных 

исследований и решать их с помощью свободно выбираемых теорий и методов, информационных 

технологий с использованием мирового опыта; 

- организационно-управленческой деятельности: готовностью притворять в жизнь стратегические 

задачи модернизации общественного сознания в организационно-управленческой работе;  

- социокультурной деятельности: готовностью к экспертно-консультационной работе; способностью 

свободно пользоваться современными методами обработки и интерпретации комплексной информации для 
решения научных и практических задач, в том числе находящихся за пределами непосредственной сферы 

деятельности;  

- способностью использовать современные компьютерные сети, программные продукты и ресурсы 

Интернет для решения задач профессиональной деятельности; 

- культурно-просветительской деятельности: способностью к реализации государственной политики 

по модернизации общественного сознания; способностью к созданию и реализации социально-культурных и 

научных программ;  

- педагогической деятельности (для студентов педагогических специальностей): готовностью к 

педагогической и воспитательной деятельности в государственных и негосударственных образовательных 

учреждениях и организациях с учетом стратегических задач модернизации казахстанского общества. 

 
The purpose of the discipline: the formation of youth values of Kazakhstan patriotism, active civil and social 

responsibility, comprehensively developed harmonious personality, able to respond to the global challenges of our 

time. 

Course content includes the following sections: addresses of the President of the Republic of Kazakhstan; 

Kazakhstan in the global world: modernization as a condition of development; political modernization in 

Kazakhstan; economic modernization in Kazakhstan, the state program of spiritual development of Kazakhstan 

people; people as the main value of Kazakhstan; implementation of the subprogramme "Atameken"; the cult of 

knowledge, education and science; national symbols, the implementation of the "Spiritual shrines of Kazakhstan"; 

sacred objects in the territory of East Kazakhstan: semantic analysis; subprogram "Rouhani Kazyna"; modern 

Kazakh culture in the global world. 

As a result of the development of discipline student should know: 

- conceptual-categorical apparatus and conceptual foundations of modernization of social consciousness; 
- the content of the main works of the First President – Yelbasy N. Nazarbayev on modernization of 

Kazakhstan society; 

- content of strategic documents of Kazakhstan society modernization; 

global challenges and development trends of the world community; 

- imperatives of modernization of the public consciousness; 

- value potential and competitive advantages of the national culture and education system in a global 

competitive environment. 

Learner should be able to: 

- independently analyze the content of scientific literature and applied research on the implementation of the 

state program of modernization of public consciousness; 

- correctly interpret the strategic objectives of modernization and build the most effective ways and 
mechanisms for their implementation; 
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 - to effectively apply innovative achievements of modern civilization in their professional activities. 

Should have the skills: 

analysis of strategic documents on modernization of Kazakhstan society; 

- assessment of the potential of national culture in the global civilizational development; 
- competitive development and pragmatic expediency. 

Competences: 

- research activities: the ability to apply knowledge in professional activities and social practice; the ability to 

independently set specific objectives of scientific research and solve them with the help of freely selectable theories 

and methods, information technology using world experience; 

- organizational and managerial activities: the willingness to implement the strategic goals of modernising the 

public consciousness in the organizational management work; 

- socio-cultural activities: readiness for expert consulting work; the ability to freely use modern methods of 

processing and interpretation of integrated data for solving scientific and practical tasks, including those outside the 

immediate sphere of activity; the ability to use modern computer networks, software and Internet resources to solve 

tasks of professional activity; 
cultural and educational activities: the ability to implement state policy on the modernization of social 

consciousness; the ability to create and implement social, cultural and scientific programs; 

- pedagogical activity (for students of pedagogical specialties): readiness for pedagogical and educational 

activity in state and non-state educational institutions and organizations taking into account the strategic objectives 

of modernization of Kazakhstan society. 

Пререквезиттер/ Пререквезиты/ Prerequisites 

Қазақстан тарихы 

История Казахстана 

History of Kazakhstan 

Ұсынылатын әдебиеттер/Рекомендуемая литература/ Recommended literature 

1. Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания (Н. Назарбаев, 12 апреля 2017 года) 

2.Турысбеков Е. Программа пяти институциональных реформ является конкретным шагом на пути 
реализации курса «М??гілік Ел» - С. Мажитов // КАЗИНФОРМ. - 2015. - 8 мая. 

3. План нации «Сто конкретных шагов» Президента Н.А. Назарбаева // Казахстанская правда. - 2015. - 

20 мая. 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения:  казахский, русский 

Teaching Methods Verbal, visual, partially-search 

Methods / assessment forms Oral survey, written survey, abstract defense, testing, individual assignment 

Language of instruction Russian, Kazakh 

Conditions (requirements) for training a specialty (level) Perform all kinds of work at the rate 

(lectures, laboratory works, practical exercises), successfully pass the exam. 
Оқыту әдістері: ауызша, көрнекілік, тәжірибелік 

Әдістер /бағалау формасы: Рейтинг, емтихан 

Оқыту тілі: Қазақша, орысша 
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Приложение В 
Курстың атауы/пәндер/юнита 

Название курса/дисциплины/юнита/  

Name 

Балалар әдебиеті  

Детская литература  

Children's literature  

Пәннің коды/ Код дисциплины/ Code 

DL -3201 

Пәннің типі / Тип дисциплины/ A type 

БД 

Курс деңгейі/пәндер / Уровень курса/дисциплины/ Level of the course / discipline 

КВ 
Оқу жылы / Год обучения/ Year of study 

3 год 

Оқу семемтрі / Семестр обучения/ Semester o training 

5 семестр 

Кредиттер саны/ Количество  кредитов/ Amount of credits 

5 кредитов 

Дәріс беруші/профессордың/ Ф.И.О лектора/профессора/ FULL NAME 

К.п.н. Бенеш Н.И., магистр Макшиева Г.К. 

Пән әдеби пәндер циклы жатады. 

Мақсаты - білім тиімді құралы ретінде әдебиет жүйелі тұсаукесерін беруге. 

Оқу пәні ретінде балалар әдебиеті;: Курс мазмұны келесі бөлімдерден тұрады балалар фольклорлық; 
әдеби ертегі; балалар оқу миф; балаларға арналған орыс әдебиеті тарихынан; XIX ғасырдың және орыс 

балалар әдебиеті; Балалар әдебиеті орыс шетел классиктерінің; шытырман оқиғалы әдебиет және ғылыми 

фантастика; тілі бейнелі-мәнерлі құралдары; «мәнерлеп оқу» ұғымы; мәнерлеп оқуға талдау және өнер 

жұмыс дайындау. 

Зерттеу нәтижесінде студент міндетті: 

- теориясы мен балалар literatury әдістемелік негіздерін білу; балалар әдебиетінің тарихы; өмірбаяны 

және pisateley балалардың шығармашылық; Балалар әдебиеті Қазақ тарихы; Балалар әдебиеті 

шығармашылық Қазақ классикалық; сөз бен оқу білдіру құралдары; Дауыстық сөйлеу техникасы бойынша 

жаттығулар сапасы: тыныс алу, дауыс, diktsionny оқыту. 

- қабілетті болыңыз: негізгі бағыттары мен айырым ерекшеліктері сипаттау; балалар әдебиеті typeable 

ерекшеліктері; жанр ерекшелігі, тақырыпты, балалар жұмыстарының, әсіресе, батырларын анықтау; балалар 

оқу үшін әдебиет және фольклор бейімдеу жұмыстарын критерийлерін белгілейді; бүгінгі күнге дейін ежелгі 
балалар әдебиеті дамуын бақылауға; балаларға арналған ең маңызды жұмыстар талдау. 

- дағдыларды меңгеру: түрлі жанрдағы өнер туындыларын мәнерлеп оқу. 

Коммуникативті және кәсіби компетенцияларды құруға бағытталған пән. 

Цель – дать системное представление о художественной литературе как действенном средстве познания. 

Содержание курса включает следующие разделы: детская литература как учебная дисциплина; детский 

фольклор; литературная сказка; миф в детском чтении; из истории развития русской детской литературы; XIX 

век и русская детская литература; зарубежные классики в русской детской литературе; приключенческая 

литература и фантастика; изобразительно-выразительные средства языка. 

В результате изучения дисциплины «Детская литература» студент должен:  

- знать: теорию и методологические основы детской литературы; историю развития детской литературы; 

биографию и творчество детских писателей; историю развития казахской детской литературы; творчество 
классиков казахской детской литературы. 

-  уметь: охарактеризовать основные направления и отличительные черты; дефинировать специфику 

литературы для детей; определить жанровое своеобразие, тематику, особенности героев детских 

произведений; установить критерии адаптации произведений литературы и фольклора для детского чтения; 

проследить развитие детской литературы от глубокой древности и до наших дней; проанализировать 

наиболее значительные произведения для детей. 

- применять навыки: аналитического чтения художественных произведений разных жанров.  

Дисциплина направлена на формирование коммуникативной, профессиональной компетенций.  

Discipline refers to the cycle of literary disciplines. 

The purpose - to give a systematic presentation of literature as an effective means of knowledge. 

Course content includes the following sections: children's literature as an academic discipline; children's 

folklore; literary fairy tale; myth in the children's reading; from the history of Russian literature for children; XIX 
century and the Russian children's literature; Russian foreign classics in children's literature; adventure literature and 

science fiction; figurative-expressive means of language; the concept of "expressive reading"; analysis and preparation 

of a work of art to expressive reading. 
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As a result of the study a student must: 

- кnow the theory and methodological foundations of children's literatury; the history of children's literature; 

biography and creativity of children pisateley; Kazakh history of children's literature; Creative Kazakh classics of 

children's literature; means of expression of speech and reading; voice quality of exercises on speech technique: 
breathing, voice, diktsionny training. 

- be able to: describe the main directions and distinctive features; typeable specifics of children's literature; 

define the genre originality, theme, especially the heroes of children's works; establish criteria for adaptation works of 

literature and folklore for children's reading; trace the development of children's literature from antiquity to the present 

day; analyze the most important works for children. 

- have the skills: expressive reading of works of art of different genres. 

The discipline aimed at creating communicative and professional competence. 

Пререквизиттер /Пререквизиты / Pre-requisites 

Қазіргі қазақ (орыс) тілі  

Современный казахский (русский) язык  

Contemporary Kazakh (Russian) language 
Ұсынылатын әдебиеттер/Рекомендуемая литература Recommended literature: 

1. Пранцова, Г.В. Методика обучения литературе: практикум / Г.В. Пранцова, Е.С. Романичева. - М.: 

Флинта, 2014. - 272 c. 

2. Кислинская, С.А. Методика обучения литературному чтению: Учебник для студентов учреждений 

высшего профессионального образования / М.П. Воюшина, С.А. Кислинская, Е.В. Лебедева; Под ред. М.П. 

Воюшина. - М.: ИЦ Академия, 2013. - 288 c. 

Оқыту әдістері: ауызша, көрнекілік, тәжірибелік 

Әдістер /бағалау формасы: Рейтинг, емтихан 

Оқыту тілі: Қазақша, орысша 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения:  казахский, русский 
Teaching Methods Verbal, visual, partially-search 

Methods / assessment forms Oral survey, written survey, abstract defense, testing, individual assignment 

Language of instruction Russian, Kazakh 

Conditions (requirements) for training a specialty (level) Perform all kinds of work at the rate 

(lectures, laboratory works, practical exercises), successfully pass the exam. 

 

Курстың атауы/пәндер/юнита 

Название курса/дисциплины/юнита/  

Name  

Инклюзивтті білім беру  

Инклюзивное образование  

Inclusive education 

Пәннің коды/ Код дисциплины/ Code 

IDO -3201 

Пәннің типі / Тип дисциплины/ A type  

БД ОК  

Курс деңгейі/пәндер / Уровень курса/дисциплины/ Level of the course / discipline 

бакалавриат 

ОК 

Оқу жылы / Год обучения/ Year of study 

3 год 

Оқу семемтрі / Семестр обучения/ Semester of training 

5 семестр 
Кредиттер саны/ Количество  кредитов/ Amount of credits 

2 кредита 

Дәріс беруші/профессордың/ Ф.И.О лектора/профессора/ FULL NAME 

Магистр Смаилова Б.И. 

Курс мақсаты – болашақ педагогтардың кәсіби құзыреттілігін шыңдауға бағытталған, инклюзивті 

білім беру аясында студенттерде керекті ғылыми-теориялық және әдістемелік білімдерді қалыптастыру. 

Мазмұны: Инклюзивті білім берудің нормативтік-құқықтық базасы. Мүгедектігі бар балаларды қамту 

ерекшеліктері. Инклюзивті білім беру мекемелерінде кедергісіз білім беру ортасын ұйымдастыру. 

Инклюзивтік оқу орнында отбасымен жұмыс істеу. 

Пәнді меңгеру нәтижесінде студенттер білуі тиіс: 

- инклюзивті білім берудің негізгі түсініктері мен инклюзивті мектепте оқу-тәрбие үрдісін 
нормативті реттеу; 
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- БАЕҚЕ оқушылардың психологиялық-педагогикалық ерекшеліктері; 

- мектеп қоғамдастығында позитивті инклюзивті мәдениетті қалыптастыру әдістері; 

- БАЕҚЕ оқушыларды білім алу барысында құрдастарымен біріктіріп оқыту арқылы жеке тұлға 

қалыптастыру; 
- білім беру мазмұнының жаңартылған жағдайында сабақты жоспарлаудың арнайы 

ерекшеліктері; 

- білім алуда БАЕҚЕ оқушыларға арналған жеке психологиялық-педагогикалық қолдау 

бағдарламасының мазмұны; 

- инклюзивті білім беру жағдайында БАЕҚЕ оқушыларды бағалау үрдісін ұйымдастыру; 

- инклюзивті білім беру жағдайында БАҚЕ оқушыларды оқытуда қашықтық технологияларын 

қолданудың негізгі аспектілері; 

- инклюзивті білім беру жағдайында жұмыс жасайтын педагог мамандардың қызметтік 

міндеттері; 

- кәсіби күйіп кету синдромының алдын алу әдістері. 

Пәнді меңгеру нәтижесінде студенттер істей білуі тиіс: жалпы білім беру мектептерінде инклюзивті 
білім беру жағдайында оқу-тәрбиелік үрдісті реттейтін әрекет етуші нормативті-құқықтық актілерді талдау; 

жалпы білім беру мектептерінде, үй жағдайында оқытуда инклюзивті, арнайы сыныптарда оқытудың 

моделін таңдау бойынша шешім қабылдау, жұмысты ұйымдастыру және жоспарлау; білім беру мазмұнының 

жаңартылған жағдайында әртүрлі категориядағы балалармен жұмыс жасауда сабақтық жоспарлау 

кезеңдерін әдістемелік негіздеу; инклюзивті білім беру жағдайында оқушылардың жеке жетістіктерін 

қадағалау, талдау; инклюзивті білім беру жағдайында оқушылардың қашықтықтан білім алу сабақтарын 

жобалау және модельдеу; мұғалімнің инклюзивтік құзыреттілігін талдау. 

 

Курсты меңгеру барысында студенттер келесі дағдыларды иеленуі тиіс: білім беру мазмұнының 

жаңартылған жағдайында нақты сыныпқа, сонымен қатар нақты оқушыға сабақ жоспарын даярлау; Блум 

таксономиясына сәйкес оқытудың және оқу тапсырмаларының белсенді әдістерін қолдану; инклюзивті білім 

беру жағдайында БАЕҚЕ оқушыларға арналған психологиялық-педагогикалық қолдаудың жеке жоспарын 
құрастыру және негіздеу; инклюзивті білім беру жағдайында оқушылардың жеке жетістіктерін бағалау; 

инклюзивті білім беру жағдайында БАЕҚЕ оқушыларды қашықтықтан оқытуға арналған оқу сабақтарының 

құрылымдық мазмұнын әзірлеу; кәсіби күйіп кету синдромын түзету әдісін тәжірибеде қолдану. 

Цель освоения дисциплины: формирование у студентов знаний об основных концептуальных 

положениях, идеях, закономерностях, принципах, методиках инклюзивного образования и навыков 

психолого-педагогического сопровождения процесса интеграции детей с особыми потребностями в 

образовательную и социальную среду. 

Содержание: Нормативно-правовые основы инклюзивного образования. Особенности инклюзии 

детей с ограниченными возможностями. Организация безбарьерной образовательной среды в инклюзивных 

образовательных учреждениях. Работа с семьей в условиях инклюзивного образовательного учреждения 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
- знать: теоретические основы инклюзивного образования; нормативную базу инклюзивного 

образования; цель и задачи преподаваемого предмета с учетом современно этапа развития инклюзивного 

образования и обновленного содержания образования; психолого-педагогические закономерности и 

особенности возрастного и личностного развития детей с особыми образовательными потребностями; 

современные технологии инклюзивного образования, отечественный и международный опыт организации и 

воспитания и обучения детей с особыми  потребностями в условиях образовательного учреждения.  

- уметь: проектировать инклюзивную среду и ее дидактическое наполнение;  разрабатывать 

индивидуальную образовательную программу для детей с особыми образовательными потребностями; 

прогнозировать динамику изменений состояния и развития ребенка в зависимости применяемых 

воздействий. 

- иметь навыки: применения технологий инклюзивного образования в целостном педагогическом 

процессе образовательного учреждения; организации педагогического сотрудничества в триаде субъектных 
отношений (ребенок с особыми образовательными потребностями – родитель - педагог) в условиях 

личностно ориентированного обучения; организация совместной деятельности и межличностного 

взаимодействия субъектов образовательной среды, команды специалистов. 

The purpose of mastering the discipline: the formation of students knowledge of the basic conceptual 

provisions, ideas, patterns, principles, methods of inclusive education and the skills of psychological and 

pedagogical support for the process of integrating children with special needs into the educational and social 

environment. 

Content: Regulatory and legal framework for inclusive education. Features of inclusion of children with 

disabilities. Organization of a barrier-free educational environment in inclusive educational institutions. Working 

with the family in an inclusive educational institution 

As a result of mastering the discipline, the student must: 
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- know: the theoretical foundations of inclusive education; normative base of inclusive education; the purpose 

and objectives of the taught subject, taking into account the current stage of development of inclusive education and 

updated content of education; psychological and pedagogical patterns and features of the age and personal 

development of children with special educational needs; modern technologies of inclusive education, domestic and 
international experience in organizing and educating and educating children with special needs in the conditions of 

an educational institution. 

- be able to: design an inclusive environment and its didactic content; to develop an individual educational 

program for children with special educational needs; predict the dynamics of changes in the state and development 

of the child in dependence of the applied effects. 

- to have skills: application of technologies of inclusive education in the whole pedagogical process of an 

educational institution; the organization of pedagogical cooperation in the triad of subject relations (a child with 

special educational needs - the parent - the teacher) in conditions of personally oriented instruction; organization of 

joint activities and interpersonal interaction of subjects of the educational environment, a team of specialists. 

Пререквизиттер /Пререквизиты / Pre-requistes 
Педагогика, психология  
Педагогика, психология  

Pedagogy, psychology 

Ұсынылатын әдебиеттер/Рекомендуемая литература/ Recommended literature 

3. 1. Искакова А.Т., Закаева Г.З., Шестакова Е.В. Адаптация и модификация образовательного 

процесса в инклюзивной среде. Учебно-методическое пособие. – Алматы., 2016. – 100с. 

4. Искакова А.Т., Мовкебаева З.А., Закаева Г., Айтбаева А.Б., Байтурсынова А.А. Основы 

инклюзивного образования: Учебное пособие. – Алматы: 2014.  – 280с. 

5. Об утверждении Концептуальных подходов к развитию инклюзивного образования в Республике 

Казахстан. // Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 1 июня 2015 года № 348. 

[Электронный ресурс] режим доступа: http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39711662#pos=0;0 

6. Методические рекомендации по организации интегрированного (инклюзивного) образования детей 

с ограниченными возможностями в развитии // Приказ МОН РК № 4-02-4/450 от 16 марта 2013.  
7. Программа по инклюзивному образованию в дошкольных организациях. – Астана, 2015. - 10с. 

Оқыту әдістері: ауызша, көрнекілік, тәжірибелік 

Әдістер /бағалау формасы: Рейтинг, емтихан 

Оқыту тілі: Қазақша, орысша 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения:  казахский, русский 

Teaching Methods Verbal, visual, partially-search 

Methods / assessment forms Oral survey, written survey, abstract defense, testing, individual assignment 

Language of instruction Russian, Kazakh 

Conditions (requirements) for training a specialty (level) Perform all kinds of work at the rate 
(lectures, laboratory works, practical exercises), successfully pass the exam. 

 

Курстың атауы/пәндер/юнита 

Название курса/дисциплины/юнита/  

Name 

Кәсіби-бағытталған шет тілі 

Профессионально-ориентированный иностранный язык 

Professionally-oriented foreign language  
Пәннің коды/ Код дисциплины/ Code 

POIYa -3204 

Пәннің типі / Тип дисциплины/ A type 

БД 
Курс деңгейі/пәндер / Уровень курса/дисциплины/ Level of the course / discipline 

ОК 

Оқу жылы / Год обучения/ Year of study 

3 год 

Оқу семемтрі / Семестр обучения/ Semester o training 

6 семестр 

Кредиттер саны/ Количество  кредитов/ Amount of credits 

2 кредита, по ECTS - 3 

Дәріс беруші/профессордың/ Ф.И.О лектора/профессора/ FULL NAME 

К.ф.н. Абдрахманова Толкын Муратбековна  

Курстың мақсаты - бағдарламаға кіргізілген граматикалық және лексиалық тақараптар негізінде тілді 
тәжірибелік деңгейде меңгеруді қамтамасыз ету.    

http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39711662#pos=0;0
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Курстың мазмұны: менің ғылыми жұмысым, менің ғылыми жетекшім. Менің жұмыс күнім, ғылыми 

кітапхана, халықаралық қатынас. Магистратурада оқу. Ғылыми конференция. Мамндық бойынша әйгілі 

адамдар. Мамандық бойынша әдібиеттерді аудару  ерекшеліктері. Ғылыми жұмыстарға аннотация жазу. 

Мамандық бойынша мәтінді аудару. 
Компетенции: 

- білу тиіс: филологияның негізгі бөлімдерінің құрылымын. 

- істей алуы тиіс: ғылыми ақпаратты қабылдап және жеткізу үшін мамандығы бойынша шет тіліндегі 

әдебиеттерді өз таңдауы бойынша оқи алу, қоғамдық-саяси әдебиеттерді оқу, реферат, аңдатпа, аударма 

түріндегі ақпарттарды өңдей алу, әңгімелесу жүргізу, мамандығы бойынша,  студенттің зерттеу тақырыбы 

бойынша, сондай-ақ қоғамдық-саяси және әлеуметтік тақырыптарда шет тілінде хабарламалар, баяндамалар 

жасай алу. 

- дағдылануы тиіс: баяндама, хабарлама, ақпарат формалары түрінде мамандық тақырыбы бойынша, 

дипломдық жұмыс бойынша, емтихан бойынша  өз бетінше дайындалған және дайындалмаған деңгейде 

монологиялық сөйлеу; студентке мамандығы және ғылыми тақырыбы бойынша мәселелерді талқылауға 

қатысуға, сонымен қататар, әлеуметтік, қоғамдық-саяси тақырыптарға әңгімелесуге  мүмкіндік беретін 
диалогтық сөйлеу. 

Цель - обеспечение практического овладения профессиональным иностранным языком в пределах тех 

грамматических и лексических тем, которые включены в программу и учебник 2 курса. Овладение 

языковыми средствами предусматривается в процессе формирования речевых навыков и умений.   

Компетенции: 

- в способах обеспечения  постоянного обновления знаний, расширения профессиональных языковых 

умений и навыков; 

коммуникативные компетенции: 

- быть способным работать в команде, корректно отстаивать свою точку зрения,  предлагать новые 

решения; 

профессиональные компетенции: 

- в области использования иностранного языка в профессиональной деятельности. 
Course Objective  The goal is to foster respect for the state language, a conscious attitude to it as a cultural 

phenomenon; Comprehension of the state language as the main means of communication, a means of obtaining 

knowledge in various spheres of human activity, means of mastering the moral and ethical norms accepted in 

society; Awareness of the aesthetic value of the Kazakh language. 

Course Prerequisites Knowledge of the structure of the language; Ability to work as a gloryman 

Course outline The content of the course of the Kazakh language is conditioned by the overall focus of 

the educational process on the achievement of meta-subject and objective learning goals, which is possible on the 

basis of a competence approach that ensures the formation and development of communicative, linguistic and 

linguistic (linguistic) and cultural competence. 

Form of final control 3 semester exam 

Competencies Competence of general education: 
- to have basic knowledge in the field of the Kazakh language contributing to the formation of a highly 

educated intellectual personality and broad outlook and cultural thinking; 

Socio-ethical competences: 

- to be objective and tolerant to the traditions, culture of other peoples of the world; 

- be able to work in a team, correctly defend your point of view, offer new solutions; 

Economic and organizational-managerial competencies: using the knowledge gained in the professional 

Kazakh 

Пререквизиттер /Пререквизиты/ Pre-requisites 
Шетел тілі (B1, B2 деңгейі) 

Иностранный язык (В1, В2 уровень) 

Foreign language (B1, B2 level) 

Ұсынылатын әдебиеттер/Рекомендуемая литература Recommended literature: 
1. Шляхова В.А. Английский язык для экономистов: Учебник для бакалавров / В.А. Шляхова, О.Н. 

Герасина и др. - М.: Дашков и К, 2016. - 296 c. 

2. Голубых И.В., Колесникова Т.А., Семенова С.Д., Рулева Я.С English Text Bank, 2015. 

3. Essential Grammar in Use. Murphy R. 2014. 

4. Understanding and Using English Grammar, 2016. 

5. Ruth Gairns, Stuart Redman  Natural English, Oxford, 2015. 

Оқыту әдістері: ауызша, көрнекілік, тәжірибелік 

Әдістер /бағалау формасы: Рейтинг, емтихан 

Оқыту тілі: Қазақша, орысша 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 
Язык обучения:  казахский, русский 
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Teaching Methods Verbal, visual, partially-search 

Methods / assessment forms Oral survey, written survey, abstract defense, testing, individual assignment 

Language of instruction Russian, Kazakh 

Conditions (requirements) for training a specialty (level) Perform all kinds of work at the rate 
(lectures, laboratory works, practical exercises), successfully pass the exam. 

 

Курстың атауы/пәндер/юнита 

Название курса/дисциплины/юнита/  

Name 

Кәсіптік қазақ (орыс) тілі 

Профессиональный казахский(русский) язык 

Professional Kazakh (Russian) Language 

Пәннің коды/ Код дисциплины/ Code 

PK(R)Ya -2209 

Пәннің типі / Тип дисциплины/ A type 
БД 

Курс деңгейі/пәндер / Уровень курса/дисциплины/ Level of the course / discipline 

ОК 

Оқу жылы / Год обучения/ Year of study 

3 год 

Оқу семемтрі / Семестр обучения/ Semester of training 

6 семестр 

Кредиттер саны/ Количество  кредитов/ Amount of credits 

2 кредита, по ECTS - 3 

Дәріс беруші/профессордың/ Ф.И.О лектора/профессора/ FULL NAME 

Д.ф.н., Картаеава А.М., к.ф.н. Демченко Л.Н. 

Курстың мақсаты – мемлекеттік тілді құрметтеуге, мемлекеттік тілге мәдениет құбылысы ретінде 
саналы қарым-қатынас жасауға тәрбиелеу; қарым-қатынастың, адам қызметінің түрлі салаларында білім алу, 

қоғамда қабылданған моральдық-этикалық нормаларды меңгеру құралы мемлекеттік тілді мойындау; қазақ 

тілінің эстетикалық құндылығын мойындау. 

Курс/пән мазмұны: Қазақ тілі курсының мазмұны білім беру үрдісінің оқытудың метапәндік және 

пәндік мақсаттарға жалпы бағытталуына негізделген. Бұл коммуникативтік, тілдік, лингвистикалық және 

мәдени құзыреттілікті қалыптастыру мен дамытуды қамтамасыз ететін құзыреттілік тәсілге негізделген. 

Құзыреттіліктері: коммуникативті.  

- білуі керек:  филология негізгі бөлімдері мазмұнын; 

- істей алуы қажет: өзінің таңдауымен мамандық бойынша ғылыми ақпараттарды алуға және таратуға 

арналған қазақ тіліндегі әлеуметтік-саяси сипаттағы әдебиеттерді оқу, алынған ақпараттарды аудармалар, 

аннотациялар, рефераттар түріндегі шығару; бакалавриаттың мамандығына және ғылыми жұмысына, 
сондай-ақ әлеуметтік-саяси және әлеуметтік тақырыптарға байланысты қазақ тілінде баяндамалар жасай 

алу. 

- дағдылануы тиіс:  мамандығының тақырыптары бойынша және диссертациялық жұмыс бойынша 

байланыс, ақпарат, есеп түрінде дербес дайындалған және дайын емтихан деңгейінде монологтық сөйлеу; ол 

магистрантқа өзінің ғылыми жұмысы мен мамандығына қатысты мәселелерді талқылауға қатысуға, сондай-

ақ әлеуметтік және қоғамдық-саяси тақырыптар бойынша әңгіме жүргізуге мүмкіндік беретін диалогтық 

сөйлеу. 

Цель – воспитание уважения к государственному языку, сознательного отношения к нему как 

явлению культуры; осмысление государственного языка как основного средства общения, средства 

получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средства освоения морально-этических 

норм, принятых в обществе; осознание эстетической ценности казахского языка. 

Содержание курса дисциплины: содержание курса казахского языка обусловлено общей 
нацеленностью образовательного процесса на достижение метапредметных и предметных целей обучения, 

что возможно на основе компетентностного подхода, который обеспечивает формирование и развитие 

коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций. 

Компетенции: 

компетенции общей образованности: 

- обладать базовыми знаниями в области казахского языка способствующих формированию 

высокообразованной интеллектуальной личности и широким кругозором и культурной мышления; 

социально-этические компетенции: 

- быть объективным и толерантным к традициям, культуре других народов мира; 

-  быть способным работать в команде, корректно отстаивать свою точку зрения, предлагать новые 

решения;  
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экономическое и организационно-управленческие компетенции: используя полученные знания по 

профессиональному казахскому языку, уметь адекватно ориентироваться в различных ситуациях. 

Course Objective. The goal is to foster respect for the state language, a conscious attitude to it as a cultural 

phenomenon; Comprehension of the state language as the main means of communication, a means of obtaining 
knowledge in various spheres of human activity, means of mastering the moral and ethical norms accepted in 

society; Awareness of the aesthetic value of the Kazakh language. 

Course Prerequisites. Knowledge of the structure of the language; Ability to work as a gloryman 

Course outline The content of the course of the Kazakh language is conditioned by the overall focus of the 

educational process on the achievement of meta-subject and objective learning goals, which is possible on the basis 

of a competence approach that ensures the formation and development of communicative, linguistic and linguistic 

(linguistic) and cultural competence. 

Competencies. Competence of general education: 

- to have basic knowledge in the field of the Kazakh language contributing to the formation of a highly 

educated intellectual personality and broad outlook and cultural thinking; 

Socio-ethical competences: 
- to be objective and tolerant to the traditions, culture of other peoples of the world; 

- be able to work in a team, correctly defend your point of view, offer new solutions; 

Economic and organizational-managerial competencies: using the knowledge gained in the professional 

Kazakh 

Пререквизиттер /Пререквизиты/ Pre-requisites 

Қазақ тілі (бакалавриат. В1, В2 деңгейлері). 

Казахский язык (В1, В2 уровень) 

Kazakh language (В1, В2 level) 

Ұсынылатын әдебиеттер/Рекомендуемая литература/ Recommended literature 

1. Сейілхан А.Қ., Советова З.С. Кәсіби қазақ тілі: қазақ тілі пәнінің оқытушыларына арналған оқу 

құралы - Өскемен, ШҚМТУ, 2015. 

2. Ахмедьяров К.К., Жаркынбекова Ш.К.Русский язык. Учебное пособие для студентов казахских 
отделений университетов (бакалавриат) – Алматы, Қазақ университеті, 2014.  

3. Хусаинова М.Ж., Жылқыбаева А.Ш., Сапанова А.М. «Қазақ тілі» оқу-әдістемелік құрал. Өскемен, 

ШҚМУ баспасы, 2014. 

4. Голуб И.Б. Грамматическая стилистика современного русского языка / И.Б. Голуб. - М.: Высшая 

школа, 2014. - 208 c. 

5. Жестерева Е. В. Русский язык: учебное пособие / Е. В. Жестерева, Е. И. Стерина. – М.: Вузовский 

учебник, 2015. – 315 с. 

Оқыту әдістері: ауызша, көрнекілік, тәжірибелік 

Әдістер /бағалау формасы: Рейтинг, емтихан 

Оқыту тілі: Қазақша, орысша 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 
Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения:  казахский 

Teaching Methods Verbal, visual, partially-search 

Methods / assessment forms Oral survey, written survey, abstract defense, testing, individual assignment 

Language of instruction Russian, Kazakh 

Conditions (requirements) for training a specialty (level) Perform all kinds of work at the rate 

(lectures, laboratory works, practical exercises), successfully pass the exam. 

 

Курстың атауы/пәндер/юнита 

Название курса/дисциплины/юнита/  

Name 

«Дүниетану» пәнін оқыту әдістемесі 

Методика преподавания «Познания мира» 

Methods of teaching "knowledge of the world" 

Пәннің коды/ Код дисциплины/ Code 

MPPM -3305 

Пәннің типі / Тип дисциплины/ A type 

ПД 

Курс деңгейі/пәндер / Уровень курса/дисциплины/ Level of the course / discipline 

ОК 

Оқу жылы / Год обучения/ Year of study 

3 год 

Оқу семемтрі / Семестр обучения/ Semester of training 
5 семестр 
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Кредиттер саны/ Количество  кредитов/ Amount of credits 

5 кредитов 

Дәріс беруші/профессордың/ Ф.И.О лектора/профессора/ FULL NAME 

Есполова Г.К., Иванова Н.И. 
Пән педагогикалық пәндерге жатады. Оны барлық студенттер оқиды. 

Мақсаты – студенттерді ҚР бағдарламасы бойынша «Дүниетану» пәнін жүргізуге дайындау, сонымен 

қатар ғылыми-әдістемелік деңгейде экологиялық білім мен тәрбиені күшейтуге арналған факультативтік 

сабақтарға дайындау. 

Курстың мазмұны: бастауыш мектепте «Қоршаған орта» пәнін оқыту әдістемесінің әдіснамалық 

статусы. Жаратылыстануды оқыту әдістемесінің Ресей, Қазақстанда дамуы, бастауыш мектеп пәндерінің 

құрылымындағы «қоршаған ортаның» мазмұны, іріктеу принципі және «қоршаған орта» пәні бойынша оқу 

материалдарының орналасуы, «қоршаған орта» курсын кіші оқушыларға оқыту әдістері мен әдістемелік 

жолдары, «қоршаған орта» пәнін оқыту формасы, «қоршаған орта» пәнінің материалдық қамтылуы.  

Пәнді меңгеру нәтижесінде студент міндетті: 

-«Қоршаған ортаны» оқытудың алдыңғы теориясын білу; тірі және өлі табиғат  бірлігі негізінде 
қоршаған табиғат туралы түсініктері болу; мектеп курсы бойынша оқу материалының мазмұныны.    

- «Қоршаған орта» сабағына практикалық материалдар дайындай алу; табиғатта фенологиялық 

бақылау жүргізе алу. 

- тиімді әдістер мен тәсілдерді қолдана алу, сонымен қатар «Қоршаған орта» пәнінің оқу-тәрбиелік 

міндеттерін жүзеге асыруға арналған оқыту құралдарын қолдана алу дағдысын меңгеру. 

Пән дүниетанымдық көзқарасын, коммуникативті, кәсіби, зерттеушілік құзыреттіліктерін 

қалыптастыруға бағытталған. 

Цель - подготовка  студентов к ведению предмета «Познание мира» по программе РК,  направленных 

на усиление экологического образования и воспитания на современном научно-методическом уровне. 

Содержание курса: методологический статус методики преподавания предмета «Познание мира» в 

начальной школе, развитие методики преподавания естествознания в России, Казахстане, «Познание мира» 

в структуре предметов начальной школы, содержание, принципы отбора и расположения учебного 
материала по предмету «Познание мира», методы и методические приемы обучения младших школьников в 

курсе «Познание мира», формы преподавания предмета «Познание мира», материальное оснащение 

предмета «Познание мира». 

В результате освоения данной дисциплины студент должен:  

- знать передовую теорию обучения «Познание мира»; понятия об окружающей природе на основе 

единства живой и неживой природы; содержание учебного материала по школьному курсу.  

- уметь изготовлять практический материал к урокам «Окружающего мира»; проводить 

фенологические наблюдения в природе; 

- применять навыки использования эффективных методов и приемов, а также средств обучения для 

реализации учебно-воспитательных задач предмета «Познание мира». 

Дисциплина направлена на формирование мировоззренческой, коммуникативной, профессиональной, 
исследовательской компетенций. 

The goal - to prepare students to conduct "Knowledge of the world" on the subject of RC program, as well as 

extracurricular activities that enhance environmental education and training in modern scientific and methodological 

level. 

Course content: Methodological status of teaching methodology "Knowledge of the world" subject in 

primary schools, the development of natural science teaching methodology in Russia, Kazakhstan, "Knowledge of 

the world" in the structure of objects of elementary school, the content, the principles of selection and training 

material position on the subject of "Knowledge of the world" methods and instructional techniques training of 

younger schoolboys in the course "Knowledge of the world", forms of teaching, "Knowledge of the world" of the 

object, material equipment "Knowledge of the world" of the object. 

As a result of the development of the discipline a student must: 

- Know the best learning theory, "Knowledge of the world"; the concept of the natural environment on the 
basis of the unity of animate and inanimate nature; content of educational material for school course. 

- Be able to produce a practical material for the lessons "of the surrounding world"; conduct phenological 

observations in nature; 

- Be skilled in the use of effective methods and techniques, as well as training resources for the 

implementation of educational tasks "Knowledge of the world" of the object. 

The discipline is aimed at the formation of the ideological, communicative, professional, research 

competencies.  

Пререквизиттер /Пререквизиты/Pre-requistes 
Жаратылыстану негіздері 

Основы естествознания  

Fundamentals of Natural Science 
Ұсынылатын әдебиеттер/Рекомендуемая литература/ Recommended literature 
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1. Бахмутова, Л.С. Методика преподавания обществознания: Учебник и практикум для 

академического бакалавриата / Л.С. Бахмутова, Е.К. Калуцкая. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 274 c. 

2. Клепинина, З.А. Методика преподавания предмета "Окружающий мир": Учебник для студ. 

учреждений высш. проф. образования / З.А. Клепинина, Г.Н. Аквилева. - М.: ИЦ Академия, 2013. - 336 c. 
Оқыту әдістері: ауызша, көрнекілік, тәжірибелік 

Әдістер /бағалау формасы: Рейтинг, емтихан 

Оқыту тілі: Қазақша, орысша 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения:  казахский 

Teaching Methods Verbal, visual, partially-search 

Methods / assessment forms Oral survey, written survey, abstract defense, testing, individual assignment 

Language of instruction Russian, Kazakh 

Conditions (requirements) for training a specialty (level) Perform all kinds of work at the rate 

(lectures, laboratory works, practical exercises), successfully pass the exam. 
 

Курстың атауы/пәндер/юнита 

Название курса/дисциплины/юнита/  

Name 

Бастауыш мектепте бейнелеу өнерін оқыту теориясы мен технологиясы 

Теория и технология обучения изобразительному искусству в начальной школе  

Theory and technology of teaching fine arts at primary school 

Пәннің коды/ Код дисциплины/ Code 

TTOI -3306 

Пәннің типі / Тип дисциплины/ A type 

ПД 

Курс деңгейі/пәндер / Уровень курса/дисциплины/ Level of the course / discipline 
КВ 

Оқу жылы / Год обучения/ Year of study 

3 год 

Оқу семемтрі / Семестр обучения/ Semester of training 

5 семестр 

Кредиттер саны/ Количество  кредитов/ Amount of credits 

5 кредитов 

Дәріс беруші/профессордың/ Ф.И.О лектора/профессора/ FULL NAME 

Грибанова Т.В., Килыбаева Г.К. 

Мақсаты - көркем түрлі қызмет түрлерін негізгі тәжірибелік дағдыларды дамытуға, адам өмірінің 

бейнелеу өнері және музыка рөлі туралы бастапқы идеялар қалыптастыруға бағытталған пән жаңартылған 
мазмұнды «Өнер», студенттерді қамтамасыз ету. 

Курс мазмұны: ұғымдар «Бейнелеу өнері оқыту әдістемесі» тұсаукесері, мектепке дейінгі білім беру 

мемлекеттік білім беру стандарттарын (мектепке дейінгі), орта мектеп (Пән аясы «Бейнелеу өнері»), орта 

және жоғары оқу орындарына (мамандандыру «Бейнелеу өнері» талдау, қолданыстағы талдау оқу және 

сабақтан тыс формалары мен көркем және шығармашылық әдістерін түрлі танысуға бейнелеу өнері қазіргі 

заманғы оқу-әдістемелік әдебиет шолу бойынша мектепке дейінгі мекемелерде, мектептерде, одан әрі оқу 

орындарының, колледждер мен жоғары оқу орындарына арналған визуалды өнер бағдарламалар,. 

Пән студент міндетті түрде даму нәтижесінде: 

- Білу: а білдіру және кескіндеме, сурет, өнер және қолөнер әлеуметтік функцияларын құралдарын, 

мүсін, дизайн, сәулет; шығармашылық тәжірибе негізінде Fine (пластикалық) өнер бейнелі тілмен танысу. 

- Қабілетті болыңыз: мәдени кеңістік шарлау; олар танымал мәдениет қатысы ұлттық, діни, 

классикалық өнердің маңызын түсіну; қазіргі заманғы технологияларды қолдана отырып, өнер саласындағы 
ақпараттың тәуелсіз іздеу және өңдеу жасауға; Өткен және бүгінгі өнер туындылары туралы өз бағалаулар 

білдіруге; көрнекті орыс және шетел композиторларының, суретшілер, мүсіншілер атауларын білеміз. т.б. 

директорлары мен олардың жұмысының ең маңызды білу үшін; шығармашылық тапсырмаларды орындау, 

ғылыми-зерттеу жобаларына қатысу; бос уақытын, шығармашылық, өзін-өзі білім беру, оның мәдени даму 

бағыты таңдау ұйымдастыруға, оқу-жаттығу іс-өнер практикалық дағдылары мен коммуникативтік 

дағдыларын алған білімдерін пайдаланады. 

- Мұнай, акварель, жазу, сурет салу дағдыларын жағыңыз; өз графикалық әдістері мен құралдары, 

өнер және сәндік өнер әдістері, модельдеу әдістері; қаріптерді 2-3) жазуға; Өнер мен қолөнер, бейнелеу 

өнері, мүсін, сәулет және дизайн саласында өз көркемдік және шығармашылық қызметін ұйымдастырады; 

технологиялары, әдістері мен көркем білдіру тәрізді құралдарын пайдалана алуан графика, кескіндеме, 

сәндік және безендіру, дизайн құрамын құрайды; толық және өнер туындылары, балалар мен мұғалімдердің 
шығармашылық жұмыстарының көрмесі орындау: білім беру техникалық құралдарды меңгеру. 
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Пәннің идеологиялық, коммуникативтік, кәсіби, ғылыми-зерттеу құзыреттілігін қалыптастыруға 

бағытталған. 

 

Цель - обеспечить студентов обновленным содержанием учебного предмета «Искусство», 
направленного на формирование первоначальных представлений о роли изобразительного искусства и 

музыки в жизни человека, на развитие элементарных практических умений и навыков осуществления 

различных видов художественной деятельности. 

Содержание курса: раскрытие понятий «методика преподавания изобразительного искусства», на 

анализ государственных образовательных стандартов для дошкольных учебных заведений (ДОУ), 

общеобразовательных школ (предметная область «Искусство»), средних и высших учебных заведений 

(специализация «Изобразительное искусство»;  на анализ действующих программ по изобразительному 

искусству для дошкольных учреждений, школ, учреждений дополнительного образования, средних 

специальных и высших учебных заведений; на обзор современной учебной и учебно-методической 

литературы по изобразительному искусству, на знакомство с разнообразием учебных и внеучебных форм и 

методов организации художественно-творческой деятельности. 
В результате освоения данной дисциплины студент должен:  

- знать: о выразительных средствах и социальных функциях живописи, графики, декоративно-

прикладного искусства, скульптуры, дизайна, архитектуры; знакомство с образным языком 

изобразительных (пластических) искусств на основе творческого опыта. 

- уметь: ориентироваться в окружающем культурном пространстве; понимать значимость народного, 

религиозного, классического искусства в их соотношении с массовой культурой; осуществлять 

самостоятельный поиск и обработку информации в области искусства, используя современные технологии; 

выражать собственные суждения и оценки о произведениях искусства прошлого и настоящего; знать имена 

выдающихся отечественных и зарубежных композиторов, художников, скульпторов. режиссеров и т.д, 

узнавать наиболее значимые их произведения; выполнять творческие задания, участвовать в 

исследовательских проектах; использовать приобретенные знания, практические умения и навыки общения 

с искусством в учебной деятельности, при организации досуга, творчества, самообразования, при выборе 
направления своего культурного развития. 

- применять  навыки  рисовать, писать акварелью, маслом; владеть графическими приемами и 

средствами, техниками декоративно-оформительского искусства, техникой лепки; писать 2-3 шрифтами); 

организовывать собственную художественно-творческую деятельность в области декоративно-прикладного, 

изобразительного искусств, скульптуры, архитектуры и дизайна; сочинять графические, живописные, 

декоративные и оформительские, дизайнерские композиции с использованием различных техник, приемов, 

средств художественно-образной выразительности; комплектовать и оформлять выставочную экспозицию 

произведений искусства, творческих работ детей и педагогов: овладение техническими средствами 

обучения. 

Дисциплина направлена на формирование мировоззренческой, коммуникативной, профессиональной, 

исследовательской компетенций. 
 

The goal - to provide students with updated content "Art" of the subject, aimed at the formation of the initial 

ideas about the role of the visual arts and music in human life, to the development of basic practical skills of the 

various kinds of artistic activity. 

Course contents: Presentation of concepts "method of teaching the fine arts", to analyze the state educational 

standards for preschool education (preschool), secondary schools (subject area "Art"), secondary and higher 

education institutions (specialization "Fine Arts", on the analysis of existing programs in the visual arts for pre-

school institutions, schools, further education institutions, colleges and higher education institutions, on review of 

the modern educational and methodical literature on the fine arts, to get acquainted with a variety of educational and 

extra-curricular forms and methods of artistic and creative activities. 

As a result of the development of the discipline a student must: 

- To know: a means of expression and social functions of painting, drawing, arts and crafts, sculpture, design, 
architecture; familiarity with the figurative language of Fine (plastic) arts on the basis of the creative experience. 

- Be able to: navigate the cultural space; understand the importance of national, religious, classical art as they 

relate to popular culture; make an independent search and processing of information in the field of art, using modern 

technology; express their own judgments and estimates about the works of art of the past and present; know the 

names of prominent Russian and foreign composers, painters, sculptors. directors and so on, to find out the most 

important of their work; perform creative tasks, participate in research projects; use acquired knowledge, practical 

skills and communication skills with the art in training activities, with the organization of leisure, creativity, self-

education, the choice of the direction of its cultural development. 

- Apply the skills to draw, write, watercolor, oil; own graphic methods and tools, techniques of arts and 

decorative arts, modeling techniques; write fonts 2-3); organize their own artistic and creative activities in the field 

of arts and crafts, fine arts, sculpture, architecture and design; compose graphics, paintings, decorative and 
decoration, design composition using a variety of techniques, methods and means of artistic expression-shaped; 
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complete and execute exposition of works of art, creative works of children and teachers: mastery of technical 

means of education. 

The discipline is aimed at the formation of the ideological, communicative, professional, research 

competencies. 

Пререквизиттер /Пререквизиты/Pre-requistes 
Педагогика, жас ерекшелік физиологиясы және мектеп гигиенасы          

Педагогика, возрастная физиология и школьная гигиена 

Pedagogy, age physiology and school hygiene 

Ұсынылатын әдебиеттер/Рекомендуемая литература/ Recommended literature 

1. Ростовцев, Н.Н. Методика преподавания изобразительного искусства в школе: Учебник для ВУЗов 

/ Н.Н. Ростовцев. - М.: Альянс, 2014. - 256 c. 

2. Бакиева О.А Методика преподавания изобразительного искусства. ТГУ, 2012. – 222 с. 

Оқыту әдістері: ауызша, көрнекілік, тәжірибелік 

Әдістер /бағалау формасы: Рейтинг, емтихан 

Оқыту тілі: Қазақша, орысша 
Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения:  казахский 

Teaching Methods Verbal, visual, partially-search 

Methods / assessment forms Oral survey, written survey, abstract defense, testing, individual assignment 

Language of instruction Russian, Kazakh 

Conditions (requirements) for training a specialty (level) Perform all kinds of work at the rate 

(lectures, laboratory works, practical exercises), successfully pass the exam. 

 

Курстың атауы/пәндер/юнита 

Название курса/дисциплины/юнита/  

Name 

Сауат ашу әдістемесі 

Методика обучения грамоте 

Methods of teaching reading and writing  

Пәннің коды/ Код дисциплины/ Code 

MOG -3207 

Пәннің типі / Тип дисциплины/ A type 

БД 

Курс деңгейі/пәндер / Уровень курса/дисциплины/ Level of the course / discipline 

КВ 

Оқу жылы / Год обучения/ Year of study 

3 год 
Оқу семемтрі / Семестр обучения/ Semester of training 

6 семестр 

Кредиттер саны/ Количество  кредитов/ Amount of credits 

5 кредитов 

Дәріс беруші/профессордың/ Ф.И.О лектора/профессора/ FULL NAME 

К.п.н. Бенеш Н.И., Макшиева Г.К. 

Оқытудың мақсаты: оқу және жазу біліміне балаларды оқыту бастапқы әдістерін мазмұнын анықтау.  

Курс мазмұны: Бұл курс сөйлеу әрекетінің (оқу және жазу), 5-7 жастағы балалардың психологиялық 

және физиологиялық сипаттамаларын оқып, бірінші сынып оқушылары оқыту әдістемесі түрлерін 

сипаттайды жүйесі сипатталады. 

Әрине мазмұны хатқа тілін оқыту әдістемесі кіріспе, педагогикалық оқу және жазу әдістерінің 

ғылыми негізі, сауаттылығын әдістерін жіктеу, сауаттылығы, дайындау жұмыстарды ұйымдастыру мен 
мазмұны, сауаттылық негізгі кезең, әдістемесі бастапқы оқытудың қазіргі заманғы дыбыс талдау-

синтетикалық әдіс: студент курс оқу нәтижесінде аудиториялық оқу-әдістемелік, оқу және жазу 

жұмыстарын ұйымдастыру, сауаттылығы арасындағы оқушылардың сөйлеу дамыту.Курстың зерттеу 

студенті керек: 

Нәтижесінде, студент міндетті: 

- білу: сауаттылығын заманауи ұйымдастырушылық және әдістемелік жүйесінде дәстүрлі және жаңа; 

оқып оқушыларының оқыту жөніндегі жұмыс міндеттері, мазмұны және ұйымдастырылуы. 

қабілетті болуы: орыс тілі графикалық жүйесінің құрылымы мен жұмыс істеуі ең жалпы заңдары 

таныстыру негізінде бастапқы оқу және жазу үйрету.  

дағдыларын қолдана: сөздер фонетикалық және графикалық талдау. 

Білікті болуы: кіші студенттік сауатын заманауи білім беру технологияларын қолдану. 
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Цель преподавания дисциплины: раскрыть содержание методики обучения детей первоначальным 

навыкам чтения и письма. 

Содержание курса: данный курс характеризуется системным описанием видов речевой деятельности 

(чтение и письмо), психологических и физиологических особенностей детей 5-7 лет, методики обучения 
грамоте первоклассников.  

В результате изучения курса студент должен: введение в методику преподавания языка, научные 

основы методики обучения грамоте, классификация методов обучения грамоте, современный звуковой 

аналитико-синтетический метод обучения грамоте, организация и содержание работы в подготовительный, 

основной период обучения грамоте, методика первоначальному обучению письму, организация работы на 

уроках обучения чтению и письму, развитие речи учащихся в период обучения грамоте. 

В результате студент должен: 

- знать: традиционное и новое в современной организационно-методической системе обучения 

грамоте; задачи, содержание и организацию работы  по обучению младших школьников  грамоте. 

- уметь: обучать первоначальному чтению и письму на основе ознакомления учащихся с наиболее 

общими закономерностями устройства и функционирования графической системы русского языка. 
- применять навыки: фонетико-графического анализа слов. 

Быть компетентным: в использовании современных педагогических технологий в процессе обучения 

грамоте младшего школьника. 

The purpose of teaching: to reveal the contents of the original methods of teaching children reading and 

writing skills. 

Course content: this course is characterized by a systematic description of the types of speech activity 

(reading and writing), psychological and physiological features of children 5-7 years old, methods of teaching first-

graders. 

As a result of studying the course the student should: an introduction to the methodology of language 

teaching, the scientific basis of methods of teaching reading and writing, the classification of methods for literacy, 

modern sound analytic-synthetic method of literacy, organization and content of work in the preparation, the main 

period of literacy, methodology initial training to the letter, organization of work in the classroom teaching reading 
and writing, the development of speech of pupils between literacy. 

As a result, the student must: 

- Know: the traditional and the new in a modern organizational and methodical system of literacy; tasks, 

content and organization of training of younger schoolboys to read. 

- Be able to: teach initial reading and writing based on the examination of students with the most general 

laws of structure and functioning of the graphics system of the Russian language. 

- Apply skills: phonetic and graphical analysis of words. 

Be competent: the use of modern educational technology in teaching junior student literacy. 

Пререквизиттер /Пререквизиты / Pre-requistes 

Қазақ (орыс) тілі  

Казахский (русский) язык  
Kazakh (Russian) Language 

Ұсынылатын әдебиеттер/Рекомендуемая литература/ Recommended literature 

1. О.Узорова, Е.Нефедова Быстрое обучение чтению. Учебное пособие / Е.Нефедова О.Узорова. - М.: 

АСТ, Астрель, Малыш, 2014. - 256 c. 

2. Обухова, Л. А. Как хорошо уметь читать! 1 класс. Книга для чтения в период обучения грамоте / 

Л.А. Обухова, О.Е. Жиренко, Т.М. Лукина. - М.: ВАКО, 2015. - 112 c. 

3. Соболева, А. Е. Как подготовить ребенка к обучению грамоте / А.Е. Соболева. - М.: Детство-Пресс, 

2014. - 112 c. 

Оқыту әдістері: ауызша, көрнекілік, тәжірибелік 

Әдістер /бағалау формасы: Рейтинг, емтихан 

Оқыту тілі: Қазақша, орысша 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 
Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения:  казахский 

Teaching Methods Verbal, visual, partially-search 

Methods / assessment forms Oral survey, written survey, abstract defense, testing, individual assignment 

Language of instruction Russian, Kazakh 

Conditions (requirements) for training a specialty (level) Perform all kinds of work at the rate 

(lectures, laboratory works, practical exercises), successfully pass the exam. 

 

Курстың атауы/пәндер/юнита 

Название курса/дисциплины/юнита/  

Name 

Бастауыш мектепте қазақ (орыс) тілін оқыту әдістемесі  



Ф ДП ВКГУ 063-13-08 

 

 

Методика преподавания казахского (русского) языка начальной школы 

Methods of teaching Kazakh (Russian) language in elementary school  

Пәннің коды/ Код дисциплины/ Code 

MPK(R) Ya -3208 
Пәннің типі / Тип дисциплины/ A type 

БД 

Курс деңгейі/пәндер / Уровень курса/дисциплины/ Level of the course / discipline 

КВ 

Оқу жылы / Год обучения/ Year of study 

3 год 

Оқу семемтрі / Семестр обучения/ Semester of training 

6 семестр 

Кредиттер саны/ Количество  кредитов/ Amount of credits 

7 кредитов 

Дәріс беруші/профессордың/ Ф.И.О лектора/профессора/ FULL NAME 
К.п.н. Бенеш Н.И., Макшиева Г.К. 

Мақсаты: бастауыш мектеп орыс тілі бағдарламаларына көп нұсқа білім жағдайындағы білім беру 

қызметінің бейімделу қабілеттерін болашақ мұғалімдердің қалыптастыру; әдістемелік білімді, әдістер және 

байланыс құралы ретінде ана тілі студенттері ұйымдастыру-конструкторлық жұмыстарды, студенттердің 

жалпы педагогикалық мәдениетін жетілдіру әдістерін жүйесін меңгеру. 

Мазмұны: ана тілі оқу-әдістемелік бөлігі ретінде Емле мен грамматиканы оқыту әдістемесі. Орыс 

тілін оқытудың ұйымдастыру принциптері. Емле мен грамматиканы оқыту жоспарлау және ұйымдастыру. 

Емлені оқытудың негіздері мен әдістері. Емлені оқыту әдістемесі ғылыми негіздері. orthograms түсіну. 

Түрлері orfogramm. қалыптастыру шарттары, емле дағдыларын. Емле ереже бойынша жұмыс әдістемесі. 

Әдістері мен оқу-әдістемелік тәсілдері orfogramm. 

студент міндетті түрде зерделеу нәтижесінде: 

- білу: сөздер құрамын зерттеу фонетика, әдістерін оқытудың әдістемесі; туынды сөз бөліктерінің 
зерттеу әдістемесі, педагогикалық әдістерін синтаксисті, тыныс белгілері, лексика зерттеу әдістемесін, емле 

дағдыларын қалыптастыру емле мен оқу әдістемесін, заманауи технологияларды зерттеу әдістері. 

- Қабілетті болыңыз: ана тілі арқылы сыныпта оқу проблемаларын тұжырымдауға және шешу; ақылға 

қонымды әдісін және әдістемелік тәсілдерін, өзін-өзі таңдау және дұрыс орыс тілі бойынша оқу материалын 

пайдалануға; Сыныпта ең үздік оқу үлгілері, хаттар, сөйлеу, жақсы сөйлеу ортасын қамтамасыз ету және 

сөйлеу мәдениеті жоғары балаларға көрсетуге; сөз бөліктері зерттеумен байланысты лексикалық бірлік кем 

дегенде жұмыс істеу үшін; айқындық түрлі техникалық құралдарды пайдалану; ұйымдастырады және 

жүзеге асырады ғана емес, дәстүрлі сабақ, сонымен қатар жұмыспен қамту дәстүрлі емес нысандары; 

оларды жою және алдын алу жөніндегі жұмысты жүзеге асыру үшін, сөйлеу орфографиялық, 

пунктуациялық және студенттердің басқа да қателер, жіктеу анықтау; ауызша мінез-құлық мәдениетін 

тәрбиелеу өз әдісі, сөйлеу әдебі; ол сын өз тәжірибесін бағалауға бағалауға, мұғалімдердің озық тәжірибені 
зерттеу және жалпылау. 

- Дағдыларын қолдану: сабақтар, жоспарлауға әзірлеу және іске асыру, өзін-өзі білім беру, дамыту 

және ана тілі арқылы оқушылардың жалпы білім беру мәселесін шешуге мүмкіндік беретін, циклдар, 

сабақтан тыс іс-шаралар үйренді. Дербес осы мақсат үшін қосымша материал таңдауға және оған сыныпта 

оқу-тәрбие үдерісінің қажеттілігін түсіндіруге қабілетті болуы. 

Пәннің идеологиялық, коммуникативтік, кәсіби, ғылыми-зерттеу құзыреттілігін қалыптастыруға 

бағытталған. 

Цель: формирование у будущих учителей адаптационных способностей учебно-воспитательной 

деятельности в условиях многовариантности образовательных программ по русскому языку для начальной 

школы; овладение системой методических знаний, методов и приемов организации деятельности по 

освоению учащимися родного языка как средства общения, совершенствование общей педагогической 

культуры студентов. 
Содержание: Методика преподавания грамматики и правописания как составная часть методики 

обучения родному языку. Принципы организации обучения русскому языку. Планирование и организация 

обучения грамматике и правописанию. Основы и методика обучения правописанию. Научные основы 

методики обучения правописанию. Понятие об орфограмме. Виды орфограмм. Условия формирования, 

орфографического навыка. Методика работы над орфографическим правилом. Методы и приемы обучения 

орфограмм. 

В результате изучения студент должен: 

- знать: методику изучения фонетики, методику изучения состава слова; словообразования, 

методику изучения частей речи, методику изучения синтаксиса, пунктуации, методику изучения лексики, 

методику изучения орфографии и формирования орфографического навыка, современные технологии в 

методике обучения. 
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- уметь: ставить и решать воспитательные задачи на уроках средствами родного языка; обоснованно 

выбирать метод и методические приемы, самостоятельно подбирать и правильно использовать учебный 

материал по русскому языку; демонстрировать перед детьми лучшие образцы чтения, письма, речи, 

обеспечивать хорошую речевую среду и высокую культуру речи на уроках; работать с минимумом 
лексических единиц в связи с изучением частей речи; использовать различные виды наглядности, 

технические средства; организовать и проводить не только традиционные уроки, но и нетрадиционные 

формы занятий; обнаруживать, классифицировать речевые орфографические, пунктуационные и другие 

ошибки учащихся, проводить работу над их устранением и предупреждением; владеть методикой 

воспитания культуры речевого поведения, речевого этикета; изучать и обобщать передовой опыт 

учителей, оценивать его, критически оценивать собственный опыт.  

- применять навыки:  планировать, разрабатывать и проводить уроки, циклы уроков, внеурочные 

мероприятия, позволяющие решать задачи самообразования, развития и общего воспитания учащихся 

средствами родного языка. Самостоятельно подбирать для этой цели дополнительный материал и уметь 

объяснить его необходимость для учебно-воспитательного процесса в классе. 

Дисциплина направлена на формирование мировоззренческой, коммуникативной, профессиональной, 
исследовательской компетенций. 

Purpose: Formation at the future teachers of adaptive abilities of educational activity in the conditions of 

multi-variant education in the Russian language programs for elementary school; mastery of the system of 

methodological knowledge, methods and techniques of organization development activities of the students of the 

native language as a means of communication, improvement of general pedagogical culture of students. 

Contents: Methods of teaching of grammar and spelling as part of the native language teaching methods. 

Principles of organization of teaching the Russian language. Planning and organization of training to grammar and 

spelling. Fundamentals and methods of teaching spelling. Scientific basis of methodology of teaching spelling. 

Understanding orthograms. Types orfogramm. forming conditions, spelling skills. Technique of work on spelling 

rule. Methods and teaching techniques orfogramm. 

As a result of studying a student must: 

- Know: the methodology of studying phonetics, methods of studying the composition of words; derivation, 
methodology of studying of parts of speech, methods of studying syntax, punctuation, vocabulary study 

methodology, methodology of studying spelling and formation of spelling skills, modern technology in teaching 

methods. 

- Be able to: formulate and solve educational problems in class by means of the native language; reasonably 

choose a method and instructional techniques, self-select and properly use the training material on the Russian 

language; demonstrate to the children the best reading samples, letters, speeches, provide good speech environment 

and the high culture of speech in the classroom; to work with a minimum of lexical units in connection with the 

study of the parts of speech; use different kinds of clarity, technical means; organize and carry out not only the 

traditional lessons, but also non-traditional forms of employment; detect, classify speech spelling, punctuation and 

other errors of students, to carry out work on their elimination and prevention; own cultural upbringing method of 

verbal behavior, speech etiquette; study and summarize the best practices of teachers, evaluate it critically evaluate 
their own experience. 

- Apply the skills: to plan, develop and implement the lessons learned cycles, extracurricular activities, 

allowing to solve the problem of self-education, development and general education of pupils by means of the native 

language. Independently choose for this purpose the additional material and be able to explain to him the need for 

the educational process in the classroom. 

The discipline is aimed at the formation of the ideological, communicative, professional, research 

competencies. 

Пререквизиттер /Пререквизиты/ Pre-requistes 
Қазіргі қазақ тілі негіздері 

Основы современного русского языка 

Bases of modern Russian 

Ұсынылатын әдебиеттер/Рекомендуемая литература/ Recommended literature 
1. Львов, М.Р. Методика преподавания русского языка в начальных классах: Учебное пособие для 

студ. учреждений высш. проф. образования / М.Р. Львов, В.Г. Горецкий, О.В. Сосновская. - М.: ИЦ 

Академия, 2012. - 464 c. 

2. Мисаренко, Г.Г. Методика преподавания русского языка с коррекционно-развивающими 

технологиями: Учебник и практикум для академического бакалавриата / Г.Г. Мисаренко. - Люберцы: 

Юрайт, 2016. - 337 c. 

3. Львов, М. Р. Методика преподавания русского языка в начальных классах. Учебное пособие / М.Р. 

Львов, В.Г. Горецкий, О.В. Сосновская. - М.: Academia, 2015. - 664 c. 

Оқыту әдістері: ауызша, көрнекілік, тәжірибелік 

Әдістер /бағалау формасы: Рейтинг, емтихан 

Оқыту тілі: Қазақша, орысша 
Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 
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Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения:  казахский 

Teaching Methods Verbal, visual, partially-search 

Methods / assessment forms Oral survey, written survey, abstract defense, testing, individual assignment 
Language of instruction Russian, Kazakh 

Conditions (requirements) for training a specialty (level) Perform all kinds of work at the rate 

(lectures, laboratory works, practical exercises), successfully pass the exam. 

 

Курстың атауы/пәндер/юнита 

Название курса/дисциплины/юнита/  

Name 

Математиканы оқыту әдістемесі 

Методика обучения математике 

Methods of teaching mathematics  

Пәннің коды/ Код дисциплины/ Code 
MOM -3309 

Пәннің типі / Тип дисциплины/ A type 

ПД 

Курс деңгейі/пәндер / Уровень курса/дисциплины/ Level of the course / discipline 

КВ 

Оқу жылы / Год обучения/ Year of study 

3 год 

Оқу семемтрі / Семестр обучения/ Semester of training 

5 семестр 

Кредиттер саны/ Количество  кредитов/ Amount of credits 

5 кредитов 

Дәріс беруші/профессордың/ Ф.И.О лектора/профессора/ FULL NAME 
Чукотаев М.Н., Раченкова Г.М. 

Мақсаты - бастауыш математикалық білім беру саласындағы оқу-кәсіби міндеттерді шешуге 

қабілетті, білікті оқытушыларды дайындау. 

Пререквизиттер: математика негіздері, педагогика, психология. 

Мазмұны: «Бастауыш мектептегі математика әдістемесі» оқу пәні ретінде. «Математика» бастауыш 

мектепте пән ретінде. 

Пәнді оқу нәтижесінде студент: 

- білуі керек: бастапқы математика курсының негізгі ұғымдарының анықтамаларын; мұғалімнің 

сабаққа немесе сабақтан тыс іс-әрекеттерге дайындық барысында талап етілетін іс-әрекеттердің дәйектілігі. 

(тапсырманы құрастыру және оның орындалуының нәтижесін, сабақтың мазмұнын құрастыру, сабақты 

жоспарлау, оны жүргізу, оқу нәтижелерін бағалау және оның әр кезеңінің орындау жолдарын білуі). 
- істей алуы керек: кәсіби есептерді шешуде әдістемелік білімді қолдана білуі; мектеп курсындағы 

бағдарламалар, оқулықтар және басқа да дидактикалық материалдарға логикалық-дидактикалық талдау 

жүргізу; 

- дағдыларды қолдану: сабақты құру; студенттердің әрекетінде әртүрлі әдістер мен формаларды 

қолдануында бақылауды ұйымдастыру. 

Цель - подготовка компетентных учителей, способных решать учебно-профессиональные задачи в 

области начального математического образования. 

Пререквизиты: Основы математики, педагогика, психология. 

Содержание: «Методика математики начальной школы» как учебный предмет. «Математика» как 

учебный предмет в начальной школе. «Математика» как учебный предмет в начальной школе. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 знать определения основных понятий начального курса математики; ориентировочную основу 

деятельности учителя по подготовке к проведению урока или внеклассного мероприятия (состав и 

последовательность выполняемых действий, необходимых при формулировке задач, разработке 

содержания, планировании урока, его проведении, самооценке результатов обучения и способов 

деятельности на каждом его этапе). 

 уметь: применять методические знания при решении профессиональных задач; проводить 

логико-дидактический анализ программ, учебников и других дидактических материалов школьного курса;  

 применять навыки: конструирования урока; организации контроля за деятельностью учащихся 

при использовании различных методов и форм. 

The goal is the preparation of competent teachers who are able to solve educational and professional 

problems in the field of elementary mathematical education. 

Prerequisites: Fundamentals of mathematics, pedagogy, psychology. 
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Content: "The methodology of mathematics in primary school" as a subject. "Mathematics" as a subject in 

primary school. "Mathematics" as a subject in primary school. 

As a result of studying the discipline, the student must: 

- know the definitions of the basic concepts of the initial course of mathematics; an indicative basis for the 
teacher's activity in preparation for the lesson or extra-curricular activities (the composition and sequence of the 

actions required to formulate the tasks, develop the content, plan the lesson, conduct it, evaluate the learning 

outcomes and ways of doing it at each stage). 

- be able to: apply methodological knowledge in solving professional problems; conduct a logical-didactic 

analysis of programs, textbooks and other didactic materials of the school course; 

- Apply skills: constructing a lesson; The organization of control over the activities of students using different 

methods and forms. 

Пререквизиттер /Пререквизиты/ Pre-requistes 
Математика негіздері 

Основы математики 

Fundamentals of Mathematics 
Ұсынылатын әдебиеттер/Рекомендуемая литература/ Recommended literature 

1. Белошистая, А.В. Методика обучения математике в начальной школе: курс лекций / А.В. 

Белошистая. - М.: Книга по Требованию, 2016. - 456 c. 

2. Зайцева, С.А. Методика обучения математике в начальной школе / С.А. Зайцева. - М.: Книга по 

Требованию, 2013. - 192 c. 

3. Денищева, Л.О. Теория и методика обучения математике в школе: Учебное пособие / Л.О. 

Денищева, А.Е. Захарова, И. Зубарева. - М.: Бином, 2014. - 247 c. 

4. Козловский, С.Н. Методика обучения математике: Учебное пособие / С.Н. Козловский. - СПб.: 

Лань, 2015. - 512 c. 

Оқыту әдістері: ауызша, көрнекілік, тәжірибелік 

Әдістер /бағалау формасы: Рейтинг, емтихан 

Оқыту тілі: Қазақша, орысша 
Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения:  казахский 

Teaching Methods Verbal, visual, partially-search 

Methods / assessment forms Oral survey, written survey, abstract defense, testing, individual assignment 

Language of instruction Russian, Kazakh 

Conditions (requirements) for training a specialty (level) Perform all kinds of work at the rate 

(lectures, laboratory works, practical exercises), successfully pass the exam. 

 

Курстың атауы/пәндер/юнита 

Название курса/дисциплины/юнита/  
Name 

Дене мәдениетінің әдістемесі 

Методика физической культуры 

Methodofрhysicalсulture  

Пәннің коды/ Код дисциплины/ Code 

MFK -3310 

Пәннің типі / Тип дисциплины/ A type 

ПД 

Курс деңгейі/пәндер / Уровень курса/дисциплины/ Level of the course / discipline 

КВ 

Оқу жылы / Год обучения/ Year of study 

3 год 
Оқу семемтрі / Семестр обучения/ Semester of training 

6 семестр 

Кредиттер саны/ Количество  кредитов/ Amount of credits 

5 кредитов 

Дәріс беруші/профессордың/ Ф.И.О лектора/профессора/ FULL NAME 

К.п.н. Калкутин А.М.. 

Курстың мақсаты: мүмкіндік маманға тұтастай зерделеу, мәні кәсіби-педагогикалық, дене тәрбиесі, 

ой-өрісін кеңейту шеңберінен тар спорттық мамандану, қалыптастыруға жәрдемдесу кең кәсіби 

дүниетаным. 

Мазмұны: кіріспе физкультуру, туралы түсінік беру теориясы мен әдістемесі дене шынықтыру , 

ұғымдық аппараты, құрылымы мен функциялары дене шынықтыру жалпы негіздері дене шынықтыру, 
жіктелуі жаттығулар туралы түсінік дене жаттығуларының техникасы 
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Оқып-үйрену нәтижесінде студент тиіс: 

- білуге: дамуының негізгі кезеңдері дене шынықтыру тұрғысынан даму, әлемдік мәдениет өз 

халқының, ұғынып, эстетикалық, адамгершілік және рухани құндылықтар, дене шынықтыру, 

заңдылықтарын білу, қасиеттерін және қимыл-қозғалыс дағдыларын субъектілерінің кәсіби дене 
шынықтыру-спорттық қызметтің құралдары мен әдістері дене шынықтыру адам білуі, әдістері мен тәсілдері, 

ұйымдастыру кешенді бақылау дене шынықтыру білу; ұғымдық аппараты дене шынықтыру теориясы мен 

әдістемесі. 

- білу: мақсатын анықтау және міндеттері, дене шынықтыру және факторлардың үйлесімді тұлғаны 

дамыту мен адам денсаулығын нығайту; 

- қолдану дағдылар: - ғылыми-әдістемелік қызметтің негіздерін білу теориясы дене шынықтыру 

нақты міндеттерді шешу үшін өткізу процесінде туындайтын дене жаттығуларымен шұғылдану. 

Пән қалыптастыруға бағытталған дүниетанымдық, коммуникативті, кәсіби, зерттеу өткізді. 

Цель курса: дать возможность будущему специалисту целостно осмыслить суть профессиональной 

деятельности в сфере физической культуры, расширить кругозор за рамки узкой спортивной специализации, 

содействовать формированию широкого профессионального мировоззрения. 
Содержание курса: введение в физкультуру, понятие о теории и методике физической культуры, 

понятийный аппарат, структуру и функции физической культуры, общие основы физической культуры, 

классификация упражнений, понятие о технике физических упражнений  

В результате изучения студент должен: 

- знать: основные этапы развития физической культуры в контексте развития мировой культуры 

своего народа, осознает эстетические, нравственные и духовные ценности физической культуры, знать 

закономерности развития физических качеств и двигательных умений субъектов профессиональной 

физкультурно-спортивной деятельности, средства и методы физической культуры человека;    знать методы 

и способы организации комплексного контроля в физической культуре;  знать понятийный аппарат теории и 

методики физической культуры. 

- уметь: определять цели и задачи физической культуры как факторов гармонического развития 

личности и укрепления здоровья человека; 
- применять навыки: научно-методической деятельности и знания основ теории физической культуры 

для решения конкретных задач, возникающих в процессе проведения занятий физическими упражнениями. 

Дисциплина направлена на формирование мировоззренческой, коммуникативной, профессиональной, 

исследовательской компетенций. 

Course objective: to enable future specialists holistically comprehend the essence of professional activity in 

the sphere of physical culture, broaden their horizons beyond the narrow specialization of sports, to promote the 

formation of a broad professional outlook. 

Course content: Introduction to physical education, the concept of the theory and methodology of physical 

education, the conceptual apparatus, the structure and function of physical training, the general principles of 

physical training, exercise classification, the concept of the exercise technique 

As a result of studying a student must: 
- Know: the basic stages of development of physical culture in the context of world culture of his people, 

aware of the aesthetic, moral and spiritual values of physical culture. 

know the laws of development of physical qualities and motor skills subjects professional sports and sports 

activities, means and methods of physical culture of the person; to know the methods and techniques of the 

integrated control 

physical training; Know the conceptual apparatus of the theory and methods of physical culture 

tours. 

-umet: define the goals and objectives of physical culture as factors of harmonious development of 

personality and the strengthening of human health; 

- Apply skills: scientific and methodological activities, and basic knowledge of physical culture theory to 

solve specific problems arising in the course of employment by physical exercises. 

The discipline is aimed at the formation of the ideological, communicative, professional, research 
competencies. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/Pre-requistes 

Педагогика 

Педагогика 

Pedagogy 

Ұсынылатын әдебиеттер/Рекомендуемая литература/ Recommended literature 

1. Кадыров Р. М., Морщинина Д. В. Теория и методика физической культуры. Учебное пособие, 

КноРус, 2016. – 132 с. 

2. Кузнецов В. С. Теория и методика физической культуры. Академия. 2012. – 416 с. 

3. Муллер, А.Б. Физическая культура: Учебник для вузов / А.Б. Муллер, Н.С. Дядичкина, Ю.А. 

Богащенко. - М.: Юрайт, 2013. - 424 c. 
4. Евсеев, Ю.И. Физическая культура: Учебное пособие / Ю.И. Евсеев. - Рн/Д: Феникс, 2012. - 444 c. 
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5. Елизарова, Е.М. Физическая культура 2-4 классы. Уроки двигательной активности. / Е.М. 

Елизарова. - М.: Советский спорт, 2013. - 95 c. 

Оқыту әдістері: ауызша, көрнекілік, тәжірибелік 

Әдістер /бағалау формасы: Рейтинг, емтихан 
Оқыту тілі: Қазақша, орысша 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения:  казахский 

Teaching Methods Verbal, visual, partially-search 

Methods / assessment forms Oral survey, written survey, abstract defense, testing, individual assignment 

Language of instruction Russian, Kazakh 

Conditions (requirements) for training a specialty (level) Perform all kinds of work at the rate 

(lectures, laboratory works, practical exercises), successfully pass the exam. 

 

Курстың атауы/пәндер/юнита 
Название курса/дисциплины/юнита/  

Name 

«Көркем еңбекті» оқыту теориясы мен әдістемесі 

Теория и методика преподавания «Художественного труда» 

Theory and Methods of Teaching "Art work" 

Пәннің коды/ Код дисциплины/ Code 

TMPHT -3301 

Пәннің типі / Тип дисциплины/ A type 

ПД 

Курс деңгейі/пәндер / Уровень курса/дисциплины/ Level of the course / discipline 

КВ 

Оқу жылы / Год обучения/ Year of study 
3 год 

Оқу семемтрі / Семестр обучения/ Semester of training 

6 семестр 

Кредиттер саны/ Количество  кредитов/ Amount of credits 

5 кредитов 

Дәріс беруші/профессордың/ Ф.И.О лектора/профессора/ FULL NAME 

Грибанова Т.В., Килыбаева Г.К. 

Пән филологиялық пәндер қатарына енеді. Аталмыш пәнді барлық мамандықтар оқиды. 

Мақсаты «Көркем еңбекті оқытудың теориясы мен әдістемесінен» алынған теориялық білімі мен 

практикалық білігін кәсіби тұрғыда тиімді қолданудың мәні мен ерекшелігі қарастырылады.  

Курс мазмұны: материалдарды өңдеу және текстиль материалдарын дайындау, қағаз және қатырма 
қағаздармен жұмыс, табиғи материалдармен жұмыс. 

Пәнді оқып меңгеру нәтижесінде студент білуі керек:  

Білуі керек: еңбекке баулудың теориясы мен технологиясының қазіргі жағдайы; обьектісі, пәні, 

зерттеу әдістемелік ғылымының әдісі мен міндеттері, оқу бағдарламасы мен оқулықтарды білу.    

Істей алуы мүмкін: кіші мектеп жасындағы оқушыларды техникалық, тұрмыстық, қоғамдық-пайдалы 

еңбекке баулу және түрлі материалдарды өңдеу, еңбекке баулудың  практикалық мәнін оны эстетикалық, 

физикалық тұрғыдан байланыстыру.  

Қалыптасқан дағды: кіші мектеп жасындағы оқушыларын еңбекке баулу үрдісінде оқытудың 

құралдары мен әдістерін, түрлерін пайдаланып ұйымдастыру.    

Пән дүниетанымдық, коммуникативтік, кәсіби және зерттеу құзыреттілігін қалыптастыруға 

бағытталған 

Цель - раскрывать систему подготовки, специфику и сущность, необходимые профессионального 
владения теоретическими знаниями и практическими умениями в области «Теории и методики 

преподавания «Художественного труда», применение этих знаний на практике в начальной школе. 

Содержание курса: технология народных ремесел, технология обработки материалов, изготовление 

изделий из текстильных материалов, изготовление изделий из бумаги  и картона, технология 

хозяйствования, изготовление изделий из природных материалов, изготовление изделий из нетрадиционных 

материалов, технология растеневодства. 

В результате освоения данной дисциплины студент должен:  

- знать: современное состояние теории и технологии трудового обучения; об объекте, предмете, 

задачах и методах исследования методических наук; действующую учебную программу и учебник.  

- уметь: обучать  младших школьников основам технологии технического, бытового, общественно-

полезного труда и основам художественной обработки разных материалов с их практическим применением; 
сочетать трудовое воспитание с  умственным, нравственным, эстетическим и физическим. 
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- применять навки на практике. 

Дисциплина направлена на формирование мировоззренческой, коммуникативной, профессиональной, 

исследовательской компетенций. 

The goal - to open training system, the specificity and nature of the necessary professional knowledge of 
theoretical knowledge and practical skills in the field of "Theory and methods of teaching" Art work ", the 

application of this knowledge in practice in a primary school. 

Course content: technology folk crafts, materials processing technology, the production of products made of 

textile materials, production of articles of paper and paperboard, managing technology, manufacturing of products 

made of natural materials, manufacturing of products from non-traditional materials, rastenevodstva technology. 

As a result of the development of the discipline a student must: 

- Know: the current state of theory and technology of labor training; the object, the subject, objectives and 

methods of teaching science research; existing curricula and textbooks. 

- Be able to: teach younger students the fundamentals of engineering technology, household, community 

service and the basics of the art of processing of different materials and their practical application; combine labor 

education with the intellectual, moral, aesthetic and physical. 
- To apply the groove in practice. 

The discipline is aimed at the formation of the ideological, communicative, professional, research 

competencies. 

Пререквизиттер /Пререквизиты/Pre-requistes 

Бастауыш мектепте бейнелеу өнерін оқыту теориясы мен технологиясы  

Теория и технология обучения изобразительному искусству в начальной школе  

Theory and technology of teaching fine arts at primary school 

Ұсынылатын әдебиеттер/Рекомендуемая литература/ Recommended literature 

1. Баскова, Т. Н. Бисер. Уроки труда в начальной школе / Т.Н. Баскова. - М.: Паритет, 2017. - 192 c. 

2. Моделирование на уроках в начальной школе. Модели, разработки уроков, практические задания, 

проектная деятельность. - М.: Глобус, Панорама, 2017. - 144 c. 

3. Николаенко, Н.Н. Методические рекомендации по проведению уроков трудового обучения в 
начальных классах / Н.Н. Николаенко. - М.: ЦГЛ, Сервисшкола, 2016. - 913 c. 

Оқыту әдістері: ауызша, көрнекілік, тәжірибелік 

Әдістер /бағалау формасы: Рейтинг, емтихан 

Оқыту тілі: Қазақша, орысша 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения:  казахский 

Teaching Methods Verbal, visual, partially-search 

Methods / assessment forms Oral survey, written survey, abstract defense, testing, individual assignment 

Language of instruction Russian, Kazakh 

Conditions (requirements) for training a specialty (level) Perform all kinds of work at the rate 
(lectures, laboratory works, practical exercises), successfully pass the exam. 

 

Курстың атауы/пәндер/юнита 

Название курса/дисциплины/юнита/  

Name 

Бастауыш мектепте «Өзін-өзі тану» пәнін оқыту әдістемесі 

Методика преподавания «Самопознание» в начальной школе 

Methods of teaching "Self-knowledge" in elementary school  

Пәннің коды/ Код дисциплины/ Code 

TMPHT -3302 

Пәннің типі / Тип дисциплины/ A type 

ПД 
Курс деңгейі/пәндер / Уровень курса/дисциплины/ Level of the course / discipline 

КВ 

Оқу жылы / Год обучения/ Year of study 

3 год 

Оқу семемтрі / Семестр обучения/ Semester of training 

5 семестр 

Кредиттер саны/ Количество  кредитов/ Amount of credits 

5 кредитов 

Дәріс беруші/профессордың/ Ф.И.О лектора/профессора/ FULL NAME 

Килыбаева Г.К. 

Курсты оқыту мақсаты: жалпы орта білім беру мекемелерінде оқу пәні ретінде өзін-өзі тану пәнін 
оқытудың теориялық білімдерін негіздеу, тәжірибелік іскерлік пен дағдыларын қалыптастыру. 
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Курс мазмұны: «Өзін-өзі тану» пәнін оқыту әдістемесі тұлғакның рухани жан дүниесін байытуына 

жәрдемдесу, болашақ педагог ретінде қалыптасуына ықпал ету. Курс бағдарламасы кәсіби және тұлғалық  

құндылық бағдарлар жүйесін қалыптастыру.  Өзіндік білім алу мен кәсіби жетілуіне, дамуына және 

позитивті ойлауын дамытуына аса назар аударылып, көптеген әдіс-тәсілдерін меңгеруіне мүмкіндік береді.  
Курс барысында студенттер өзін-өзі және өзгені тану әдіс-тәсілдерін меңгеруіне, тұлғалық және кәсіби 

өсуіне, өз мүмкіндіктерін бағалай алады.  

Нәтижесінде студент:  

- білу керек: мектепте өзін-өзі тану пәнін оқытудың классикалық және инновациялық әдістерін; өзін-

өзі тану пәні бойынша  сабақты классикалық және интерактивті түрлерін ұйымдастыру;  

- меңгеру керек: мектепте өзін-өзі тану пәнін оқытуда заманауи әртүрлі әдіс-тәсілдерді қолдану; 

мектепте өзін-өзі тану пәні бойынша әртүрлі түрде сабақты ұйымдастыру және жүргізу; өзін-өзі тану пәнін 

оқытудаоу жұмыстарын ұйымдастыру; оқу пәнінде оқушылардың өзбеттілік әрекетін ұйымдастыру.  

- қолдана алу керек:  кәсіби іс-әрекеттерді ұйымдастыруда тиімді әдіс-тәсілдерді таңдау дағыдысын 

меңгеру. 

Пән коммуникативті, кәсіби және зерттеу құзыреттілігін қалыптастыруға бағытталған. 
Цель преподавания курса: выделение и обоснование теоретических основ, и формирование 

практических умений и навыков преподавания самопознания как учебного предмета в средней 

общеобразовательной школе. 

Содержание курса «Методика преподавания Самопознания» призван содействовать развитию и 

обогащению духовного мира человека, становлению и развитию личности будущего педагога. Программа 

курса создает условия для того, чтобы студенты смогли осознать свою идентичность и предназначение, 

сформулировать личную и профессиональную системы ценностных ориентиров. Особое внимание в курсе 

будет уделяться подходам и методам, способствующим развитию позитивного мышления, ответственности 

студентов за самообразование и профессиональное развитие. Студенты будут конструировать 

смысложизненные вопросы, которые помогут им понять и принять себя и других. Студенты смогут 

оценивать свои собственные методы познания и увидят перспективы собственного личностного и 

профессионального роста. 
В результате изучения студент должен:  

- знать: классические и инновационные методы обучения самопознания в школе; классические и 

интерактивные формы организации занятий по самопознанию; классические и интерактивные формы 

организации занятий по самопознанию; классические и интерактивные формы организации занятий по 

самопознанию; 

- уметь: применять разнообразные современные методы обучения на уроках самопознания в школе; 

разрабатывать и проводить различные формы занятий по самопознанию в школе; организовывать учебную 

работу на уроках самопознания, самостоятельную работу учащихся на уроках и вне уроков. 

-применять:  навыки выбора адекватного метода организации профессиональной деятельности. 

Дисциплина направлена на формирование мировоззренческой, коммуникативной, профессиональной, 

исследовательской компетенций. 
The purpose of the course is to identify and substantiate theoretical foundations, and to develop practical 

skills and skills in teaching self-knowledge as a subject in secondary general education schools. 

The content of the course "Methodology of teaching self-knowledge" is designed to promote the 

development and enrichment of the spiritual world of man, the formation and development of the personality of the 

future teacher. The course program creates the conditions for students to be able to realize their identity and mission, 

to formulate a personal and professional system of value orientations. Particular attention in the course will be given 

to approaches and methods that promote the development of positive thinking, students' responsibility for self-

education and professional development. Students will construct meaningful questions that will help them 

understand and accept themselves and others. Students will be able to evaluate their own methods of cognition and 

will see the prospects for their personal and professional growth. 

As a result of the study, the student must: 

- know: classical and innovative methods of teaching self-knowledge in school; classical and interactive 
forms of organization of classes on self-knowledge; classical and interactive forms of organization of classes on 

self-knowledge; classical and interactive forms of organization of classes on self-knowledge; 

- be able to: apply a variety of modern methods of teaching in self-knowledge lessons in school; to develop 

and conduct various forms of self-study at school; organize training activities in self-knowledge classes, 

independent work of students in classrooms and outside classes. 

-applied: the skills of choosing an adequate method of organizing professional activity. 

Discipline is aimed at the formation of a world outlook, communicative, professional, research competence. 

Пререквизиттер /Пререквизиты/ Pre-requisites 

Общая педагогика. Психология.  

Жалпы педагогика.Психология. 

General pedagogy. Psychology.   
Ұсынылатын әдебиеттер/Рекомендуемая литература/ Recommended literature 
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1. Мукажанова Р.А., Омарова Г.А. Методика преподавания дисциплины «Самопознание» в школе. – 

Алматы, 2013. – 176 с. 

2. Амонашвили Ш.А. Учитель, укажи путь к красоте Духа. – М., 2014 

3. Мукажанова Р.А., Омарова Г.А. Общечеловеческие ценности в НДО «Самопознание». –Алматы, 
2014 

4. Мукажанова Р.А. Руководство для тренера: основной уровень. -  Алматы, 2015 

5. Мукажанова Р.А. Руководство для учителя: основной уровень. -  Алматы, 2015 

Оқыту әдістері: ауызша, көрнекілік, тәжірибелік 

Әдістер /бағалау формасы: Рейтинг, емтихан 

Оқыту тілі: Қазақша, орысша 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения:  казахский 

Teaching Methods Verbal, visual, partially-search 

Methods / assessment forms Oral survey, written survey, abstract defense, testing, individual assignment 
Language of instruction Russian, Kazakh 

Conditions (requirements) for training a specialty (level) Perform all kinds of work at the rate 

(lectures, laboratory works, practical exercises), successfully pass the exam. 

 

Курстың атауы/пәндер/юнита 

Название курса/дисциплины/юнита/  

Name 

Бастауыш мектепте функционалды сауаттылық дағдысын қалыптастыру деңгейінің 

мониторингісі 

Мониторинг уровня сформированности навыков функциональной грамотности в начальной 

школе 

Monitoring the level of formation of skills of functional literacy in elementary school 
Пәннің коды/ Код дисциплины/ Code 

TMPHT -3302 

Пәннің типі / Тип дисциплины/ A type 

ПД 

Курс деңгейі/пәндер / Уровень курса/дисциплины/ Level of the course / discipline 

КВ 

Оқу жылы / Год обучения/ Year of study 

3 год 

Оқу семемтрі / Семестр обучения/ Semester of training 

5 семестр 

Кредиттер саны/ Количество  кредитов/ Amount of credits 
5 кредитов 

Дәріс беруші/профессордың/ Ф.И.О лектора/профессора/ FULL NAME 

Бенеш Н.И., Дюсембинова Г.К. 

Пән педагогикалық пәндер циклы жатады. 

Мақсаты - мектепке дейінгі балалардың оқу-әдістемелік диагностика теориялық және практикалық 

аспектілері таныстыру. 

Курс мазмұны төмендегі тарауларды қамтиды: Зерттеудің негізгі жалпы ғылыми және 

психологиялық-педагогикалық әдістер; рәсімдер мен эксперимент негізгі сипаттамалары, педагогикалық 

эксперимент дәлелдемелерді логика; объективті ақпарат алу үшін жолдары; Байқалады құбылыстардың 

себептерін түсіндіре балама нұсқаларын кеңейту; диагностикалық бағдарламасын әзірлеу және іске асыру. 

Пән студент міндетті түрде зерттеу нәтижесінде: 

Білуі мүмкін: зерттеудің негізгі жалпы ғылыми және психологиялық-педагогикалық әдістер; рәсімдер 
мен эксперимент негізгі сипаттамалары, педагогикалық эксперимент дәлелдемелерді логика; жолдары мен 

сенімін педагогикалық процестер мен құбылыстар, және одан объективті ақпарат алу қажеттілігі туралы 

хабардар табу; Байқалады құбылыстардың себептерін түсіндіре балама нұсқаларын кеңейту; 

диагностикалық бағдарламасын әзірлеу және іске асыру; 

- Қабілетті болыңыз: әзірлеу және іске асыру педагогикалық ғылыми-зерттеу бағдарламалары; 

- Дағдыларды меңгеру: тәуелсіз ғылыми-зерттеу қызметін сатып алынған білім мен дағдыларды. 

коммуникативтік, кәсіби, ғылыми-зерттеу құзыреттілігін қалыптастыруға бағытталған пән. 

Цель – ознакомление студентов с теоретическими и практическими аспектами педагогической 

диагностики детей  младшего школьного  возраста.   

Содержание курса включает следующие разделы: основные общенаучные и психолого-

педагогические методы исследования; процедуры и основные характеристики эксперимента, логика 
доказательств в педагогическом эксперименте; пути получения объективной дополнительной информации; 
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выдвижение альтернативных версий, объясняющих причины наблюдаемых явлений; разработка и 

реализация диагностической программы. 

В результате изучения дисциплины  студент должен:  

- знать: основные общенаучные и психолого-педагогические методы исследования; процедуры и 
основные характеристики эксперимента, логику доказательств в педагогическом эксперименте; пути 

нахождения и доверии в педагогических процессах и явлениях и осознание необходимости в получении 

объективной дополнительной информации; выдвижение альтернативных версий, объясняющих причины 

наблюдаемых явлений; разработку и реализацию диагностической программы; 

- уметь: разрабатывать  и реализовывать  педагогические исследовательские  программы; 

- применять навыки: использования знаний и умений, полученных  в самостоятельной научно-

исследовательской деятельности. 

Дисциплина направлена на формирование коммуникативной, профессиональной, исследовательской 

компетенций. 

Discipline refers to the cycle of pedagogical disciplines. 

The goal - to familiarize students with the theoretical and practical aspects of teaching diagnostics of 
preschool children. 

Course content includes the following sections: basic general scientific and psycho-pedagogical methods of 

research; procedures and basic characteristics of the experiment, the logic of the evidence in the pedagogical 

experiment; ways to get more objective information; Extension of alternative versions explaining the reasons for the 

observed phenomena; development and implementation of the diagnostic program. 

As a result of study of discipline a student must: 

- Know: the basic general scientific and psycho-pedagogical methods of research; procedures and basic 

characteristics of the experiment, the logic of the evidence in the pedagogical experiment; finding ways and trust in 

the pedagogical processes and phenomena, and awareness of the need to obtain more objective information; 

Extension of alternative versions explaining the reasons for the observed phenomena; development and 

implementation of the diagnostic program; 

- Be able to: develop and implement pedagogical research programs; 
- Have the skills: knowledge and skills acquired in an independent research activity. 

The discipline aimed at creating communicative, professional, research competencies. 

Пререквизиттер /Пререквизиты  / Pre-requistes 

Педагогика, жас ерекшелік физиологиясы және гигиена 

Педагогика, возрастная физиология и гигиена  

Pedagogy, age physiology and hygiene 

Ұсынылатын әдебиеттер/Рекомендуемая литература/ Recommended literature 

1. Санникова Н. И. Мониторинг сформированности универсальных учебных действий // Научно-

методический электронный журнал «Концепт». – 2016. – Т. 48. – С. 8–19. 

2. Бенькович Т.М. Модель образовательного рейтинга в портфолио учебных достижений // 

Профильная школа. 2012. №2. С. 48- 50. 
Әдістер /бағалау формасы: Рейтинг, емтихан 

Оқыту тілі: Қазақша, орысша 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения:  казахский 

Teaching Methods Verbal, visual, partially-search 

Methods / assessment forms Oral survey, written survey, abstract defense, testing, individual assignment 

Language of instruction Russian, Kazakh 

Conditions (requirements) for training a specialty (level) Perform all kinds of work at the rate 

(lectures, laboratory works, practical exercises), successfully pass the exam. 
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Приложение Г 
Курстың атауы/пәндер/юнита 

Название курса/дисциплины/юнита/  

Name 

Бастауыш білім беруде пәнаралық негізде кіріктіру  мазмұны 

Интеграция содержания начального образования на основе межпредметного и 

междисциплинарного подходов 

Integration of primary education through the interdisciplinary and multidisciplinary approaches  

Пәннің коды/ Код дисциплины/ Code 

ISNOOMMP -4301 

Пәннің типі / Тип дисциплины/ A type 

ПД 

Курс деңгейі/пәндер / Уровень курса/дисциплины/ Level of the course / discipline 
КВ 

Оқу жылы / Год обучения/ Year of study 

4 год 

Оқу семемтрі / Семестр обучения/ Semester of training 

5 семестр 

Кредиттер саны/ Количество  кредитов/ Amount of credits 

7 кредитов 

Дәріс беруші/профессордың/ Ф.И.О лектора/профессора/ FULL NAME 

Грибанова Т.В.., Килыбаева Г.К. 

Пән педагогикалық пәндер қатарына енеді. Аталмыш пәнді барлық мамандықтар оқиды. 

Мақсаты – әдістемеге сәйкесінше кіріктірілген сабақ конспектілерін құруды үйрету. 
Мазмұны – бастауыш мектепте кіріктірілген пәндер, кіріктіру деңгейі, формасы, әдіс-тәсілі, сабақты 

құру талаптары. 

Пәнді оқып меңгеру нәтижесінде студент білуі керек:  

Білу керек: бастауыш сыныпта білім беруді кіріктірудің мазмұны 

Істей алу керек: кіріктіру негізінде бастауыш мектепте білім беруді жоспарлау. 

Қалыптасқан дағды: оқушыларға сабақ беруде пән аралық байланысты қолдану. 

Құзіреттілігі: кіріктіру арқылы ұйымдастырылған сабақтардың әдістері мен тәсілдері.  

Пән дүниетанымдық, коммуникативтік, кәсіби және зерттеу құзыреттілігін қалыптастыруға 

бағытталған 

Дисциплина относится к педагогическим дисциплинам. Её изучают все студенты специальности. 

Цель – научить составлять конспекты интегрированного урока, согласно методике 

Содержание курса: интеграция предметов в начальной школе, уровни интеграции, формы интеграции, 
приемы интеграции, требование к построению урока 

В результате освоения данной дисциплины студент должен:  

- знать возможности интеграции содержания начального образования 

- уметь планировать работу по освоению содержания дошкольного образования на основе 

интегративного подхода 

- владеть навыками проведения занятий с детьми дошкольного возраста на основе межпредметной 

интеграции. 

Дисциплина направлена на формирование мировоззренческой, коммуникативной, профессиональной, 

исследовательской компетенций. 

To know: the possibility of integration of the maintenance of primary education. 

To be able to: plan work on the development of the content of pre-school education on the basis of an 

integrative approach. 

Have skills: conducting classes with children of preschool age on the basis of interdisciplinary integration. 

Пререквизиттер /Пререквизиты 
Математиканы оқыту әдістемесі, «Қоршаған орта» пәнін оқыту әдістемесі, еңбекке баулуды 

оқытудың теориясы мен технологиясы, тіл дамыту әдістемесі     

Методика обучения математике, методика преподавания «Окружающего мира», теория и технология 
трудового обучения, методика развития речи 

Methods of teaching mathematics, teaching methods, "the outside world", theory and technique of labor 

training, the technique of speech 

Ұсынылатын әдебиеттер/Рекомендуемая литература/ Recommended literature 

1. Берулава М.Н. Теоретические основы интеграции образования / М.Н. Берулава. - М.: 

Совершенство, 2016.- 173 с. 

2. Данилюк А.Я. Теория интеграции образования / А.Я. Данилюк. - Ростов н/Д: Изд-во Ростовского 

пед. ун-та, 2015. - 448 с. 
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3. Гуслова, М.Н. Инновационные педагогические технологии: Учебное пособие для студентов 

учреждений сред. проф. образования / М.Н. Гуслова. - М.: ИЦ Академия, 2013. - 288 c. 

4. Щербакова, Т.Н. Теоретические основы организации обучения в начальных классах. 

Педагогические технологии: Учебное пособие для студентов учреждений среднего профессионального 
образования / В.П. Сергеева, Э.К. Никитина, Т.Н. Щербакова; Под ред. В.П. Сергеева. - М.: ИЦ Академия, 

2013. - 320 c. 

Әдістер /бағалау формасы: Рейтинг, емтихан 

Оқыту тілі: Қазақша, орысша 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения:  казахский 

Teaching Methods Verbal, visual, partially-search 

Methods / assessment forms Oral survey, written survey, abstract defense, testing, individual assignment 

Language of instruction Russian, Kazakh 

Conditions (requirements) for training a specialty (level) Perform all kinds of work at the rate 
(lectures, laboratory works, practical exercises), successfully pass the exam. 

 

Курстың атауы/пәндер/юнита 

Название курса/дисциплины/юнита/  

Name 

«Математика және информатика» білім аймағы мазмұны 

Содержание образовательной области «Математика и информатика» 

The content of the educational field of "mathematics and computer science"Пәннің коды/ Код 

дисциплины/ Code 

SOOMiI -4202 

Пәннің типі / Тип дисциплины/ A type 

БД 
Курс деңгейі/пәндер / Уровень курса/дисциплины/ Level of the course / discipline 

КВ 

Оқу жылы / Год обучения/ Year of study 

4 год 

Оқу семемтрі / Семестр обучения/ Semester of training 

5 семестр 

Кредиттер саны/ Количество  кредитов/ Amount of credits 

7 кредитов 

Дәріс беруші/профессордың/ Ф.И.О лектора/профессора/ FULL NAME 

Раченкова Г.М., Чукотаев М.Н. 

Пән математикалық пәндер қатарына енеді. Аталмыш пәнді барлық мамандықтар оқиды. 
Мақсаты – қоршаған орта құбылыстары мен әртүрлі объектілері жайында сипаттама беруде 

балалардың математикалық тілдік қорын қалыптастыру жолдары мен түрлерімен таныстыру. Логикалық 

пікірлерді құрастыру, АКТ қарапайым құралдарымн қолдану іскерлігі мен жобалау, кестемен жұмыс жасау, 

материалдарды талдау іскерліктерін қалыптастыру. 

Курс мазмұны: ақпарат, ақпараттарды қабылдау тәсілі, ақпарат көздері, ақпарат алмасу, персоналды 

компьютер, мәтіндерді көшіру және қою, объект атаулары мен олардың әрекеттері және т.б. 

Пәнді оқып меңгеру нәтижесінде студент білуі керек:  

Білуі керек: әлемнің ақпараттық суретінде алғашқы түсініктері және ақпараттық үдеріс; 

информатиканың негізгі қағидалы ұғымы туралы түсінік беріп, информатиканың және математиканың 

қабылдауға мүмкіндік жасау; информатика мен математиканың алғашқы курстарында алгоритмдік және 

логикалық ойлауын қалыптастыру. 

Істей алуы мүмкін: күнделікті тұрмыста алған тәжірбиелерін білім мен біліктерін дамытуда қолдану; 
кітап, радио, телевизор, ақпараттық құралдарды пайдаланып хабарлама жасау; оқытудың міндеттерін шешу 

барысында күнделікті тұрмыста нақты нұсқауды пайдалану; компьютермен жұмыс жасауда сақтық ережесін 

ұстану.  

Қалыптасқан дағды: практикалық және оқу міндеттерін шешу мақсатында компьютерлік және 

ақпараттық технологияны қолдану.  

Пән дүниетанымдық, коммуникативтік, кәсіби және зерттеу құзыреттілігін қалыптастыруға 

бағытталған 

Дисциплина относится к математическим дисциплинам. Её изучают все студенты специальности. 

Цель - освоение студентами путей и форм формирование у младших школьников знаний 

математического языка для описания разнообразных объектов и явлений окружающей действительности; 

умений выстраивать логические суждения, умений использования элементарных инструментов 
информационно-коммуникационных технологий, искать, выбирать, передать информацию, проектировать 
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объекты и процессы, применять простейшие методы работы с таблицами, схемами, графиками и 

диаграммами для представления, анализа и интерпретации данных 

Содержание курса: информация, способы восприятия информации, источники информации, способы 

передачи информации, кодирование информации, персональный компьютер, строка меню, копирование и 
вставка фрагментов текста, составление блок-схем алгоритмов. имена объектов, состав и действия с 

объектами, высказывания, графы. 

В результате освоения данной дисциплины студент должен:  

- знать: составляющие начала представлений об информационной картине мира и информационных 

процессах, способствующих восприятию основных теоретических понятий в базовом курсе информатики и 

математики формированию алгоритмического и логического мышления. 

- уметь: использовать приобретенные знания и умения в учебной деятельности и повседневной 

жизни: готовить сообщения с использованием различных источников информации: книг, прессы, радио, 

телевидения, устных сообщений и др.; применять точную и понятную инструкцию при решении учебных 

задач и в повседневной жизни; придерживаться этических правил и норм, применяемых при работе с 

информацией, применять правила безопасного поведения при работе с компьютерами. 
- владеть навыками использования современных компьютерных и информационных технологий для 

решения учебных и практических задач 

Дисциплина направлена на формирование мировоззренческой, коммуникативной, профессиональной, 

исследовательской компетенций. 

To know: the beginning of the constituents of representations about the information picture of the world and 

information processes that contribute to the perception of the basic theoretical concepts in a base course of computer 

science and mathematics form of algorithmic and logical thinking. 

To be able to: use the acquired knowledge and skills in educational activities and everyday life: cooking 

messages using a variety of sources: books, press, radio, television, oral communications, etc.; apply precise and 

clear instructions for solving educational problems in everyday life; adhere to ethical rules and regulations 

applicable to the handling of information, to apply the rules of safe behavior when working with computers. 

Have skills: the use of modern computer and information technology solutions for the educational and 
practical tasks 

Пререквизиттер / Пререквизиты 

Математика негіздері, информатика, математиканы оқыту әдістемесі     

Основы математики, информатика, методика обучения математике  

Fundamentals of mathematics, computer science, methods of teaching mathematics 

Ұсынылатын әдебиеттер/Рекомендуемая литература/ Recommended literature 

1. Методика обучения информатике. Учебное пособие / М.П. Лапчик и др. - М.: Лань, 2016. - 392 c. 

2. А., А. Губанова und Е. В. Киргизова Методика обучения аспектам социальной информатики / А. А. 

Губанова und Е. В. Киргизова. - М.: LAP Lambert Academic Publishing, 2013. - 965 c. 

3. Турецкий, В.Я. Математика и информатика: Учебник / В.Я. Турецкий. - М.: ИНФРА-М, 2013. - 558 

c. 
4. Уткин, В.Б. Математика и информатика: Учебное пособие / В.Б. Уткин, К.В. Балдин, А.В. 

Рукосуев. - М.: Дашков и К, 2016. - 468 c. 

5. Задохина, Н.В. Математика и информатика. Решение логико-познавательных задач: Учебное 

пособие / Н.В. Задохина. - М.: ЮНИТИ, 2015. - 127 c. 

 

Әдістер /бағалау формасы: Рейтинг, емтихан 

Оқыту тілі: Қазақша, орысша 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения:  казахский 

Teaching Methods Verbal, visual, partially-search 

Methods / assessment forms Oral survey, written survey, abstract defense, testing, individual assignment 
Language of instruction Russian, Kazakh 

Conditions (requirements) for training a specialty (level) Perform all kinds of work at the rate 

(lectures, laboratory works, practical exercises), successfully pass the exam. 

 

Курстың атауы/пәндер/юнита 

Название курса/дисциплины/юнита/  

Name 

Шағын комплекті мектепте педагогикалық үрдісті басқаруды ұйымдастыру ерекшеліктері 

Особенности организации управления педагогическим процессом в малокомплектной школе 

Organization features of managing the pedagogical process in small schoolsПәннің коды/ Код 

дисциплины/ Code 
OOUPPMSh -4303 
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Пәннің типі / Тип дисциплины/ A type 

ПД 

Курс деңгейі/пәндер / Уровень курса/дисциплины/ Level of the course / discipline 

КВ 
Оқу жылы / Год обучения/ Year of study 

4 год 

Оқу семемтрі / Семестр обучения/ Semester of training 

5 семестр 

Кредиттер саны/ Количество  кредитов/ Amount of credits 

7 кредитов 

Дәріс беруші/профессордың/ Ф.И.О лектора/профессора/ FULL NAME 

Косынцева А.В., Дюсеимбинова Г.К. 

Пән педагогикалық пәндер қатарына енеді. Аталмыш пәнді барлық мамандықтар оқиды. 

Курстың мақсаты-болашақ бастауыш сынып мұғалімдерін практикалық дағдылары мен білімін шағын 

кешенді мектептің педагогикалық үрдісінде қолдануға үйрету. педагогикадан және психологиядан алған 
білімдерін шағын кешенді мектептің педагогикалық үрдісін ұйымдастыруда тиімді пайдалану.  

Курс мазмұны келесі бөлімдерді енгізеді: ауыл мектептерінің әлеуметтік және экономикалық қызметі, 

тұтас педагогикалық үрдіс мұғалімнің әс-әрекет формасы ретінде, шағын кешенді мектептердегі 

педагогикалық үрдістің ерекшелігі, шағын кешенді мектептерді педагогикалық үрдісті басқару және оның 

тиімді жолдары 

Пәнді оқып меңгеру нәтижесінде студент білуі керек:  

Білуі мүмкін: Шағын кешенді мектеп жағдайында оқытудың жаңа технологияларындың ғылыми-

теориялық негізінде оқу үрдісін ұйымдастыру; шағын кешенді мектептің проблемасын теориялық тұрғыдан 

шешудің жолдарын қарастыру. 

Білуі керек: шағын кешенді мектептің оқу үрдісін ұйымдастырудың ерекшелігі және оның құрылымы 

туралы. 

Істей алуы тиіс: Оқу үрдісінде  кіші мектеп жасындағы оқушылардың танымдық белсенділігін 
арттыру. 

Қалыптасқан дағды:шағын кешенді мектептің жағдайында кіші мектеп жасындағы оқушылармен оқу 

үрдісін тиімді ұйымдастыру.   

Құзіреттілігі: шағын кешеді мектепте педагогикалық  үрдістің теориясы  мен технологиясын қолдану. 

Пән дүниетанымдық, коммуникативтік, кәсіби және зерттеу құзыреттілігін қалыптастыруға 

бағытталған 

Дисциплина «Особенности организации управления педагогическим процессом в малокомплектной 

школе» относится к педагогическим дисциплинам. Ее изучают все студенты, специализирующиеся в 

различных областях педагогической науки и практики.  

Цель – изучить специфические особенности в управлении учебной и внеучебной работой в условиях 

малочисленных классов.   

Содержание курса включает следующие разделы: социально-экономические основы 

функционирования сельской школы, целостный педагогический процесс  как объект деятельности учителя, 

особенности педагогического процесса в малокомплектной школе, эффективные пути и технологии 

управления педагогическим процессом в малокомплектной школе, межпредметная интеграция в управлении 

педагогическим процессом в малокомплектной школе. 

В результате изучения студент должен:  

- знать  проблемы организации работы сельской малокомплектной школы; 

- особенности кабинетной системы обучения в МКШ; особенности психологии малочисленной 

группы учащихся и учёт их в работе учителя МКШ;  особенности мотивации учебной деятельности 
учащихся МКШ; проблемы управления познавательной деятельностью учащихся МКШ; суть и содержание 

межпредметной интеграции в организации учебной работы в условиях МКШ. 

- уметь моделировать эффективные пути и технологии управления педагогическим процессом;  

осуществлять опытно-экспериментальную проверку в ходе исследовательской работы. 

- владеть методикой организации образовательного процесса в МКШ 

Дисциплина направлена на формирование мировоззренческой, коммуникативной, профессиональной, 

исследовательской компетенций. 

Discipline "Specifics of management of educational process in the small schools" refers to pedagogical 

disciplines. Her study, all students specializing in various fields of science teaching and practice. 

The goal - to study the specific features of the management of educational and extracurricular work in a small 

class. 
Course content includes the following sections: socio-economic bases of functioning of rural school, a 

holistic pedagogical process as an object of activity of the teacher, especially pedagogical process in small schools, 
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effective ways and technologies of management of educational process in small schools, interdisciplinary integration 

in the management of educational process in ungraded schools. 

As a result of the study a student must: 

- Know the problem of organization of the rural ungraded schools; 
- Especially in the education system cabinet UGS; particularly psychology of a small group of students and 

their account of the teacher UGS; Features of motivation of educational activity of students of UGS; management 

problems informative activity of pupils of UGS; essence and content of interdisciplinary integration in the 

organization of educational work in the conditions of UGS. 

- Be able to model effective ways and technologies of management of the pedagogical process; carry out 

research and experimental verification in the course of research. 

- Own method of organization of educational process in the UGS 

The discipline is aimed at the formation of the ideological, communicative, professional, research 

competencies. 

Пререквизиттер / Пререквизиты 

Педагогика, психология 
Педагогика, психология 

Pedagogy, psychology 

Ұсынылатын әдебиеттер/Рекомендуемая литература/ Recommended literature 

1. http://studopedia.org/1-23215.html //Особенности организации учебно-воспитательного процесса в 

малокомплектной школе. 

http://www.studfiles.ru/zkgu/ Теория и Технология пед процесса в малокомплектной школе- Пособие . 

2. https://infourok.ru/specifika-organizacii-uchebnovospitatelnogo-processa-v-selskoy-malokomplektnoy-

shkole-statya-439631.html// Специфика организации учебно- воспитательного процесса в сельской 

малокомплектной школе. Е.Н. Ким. 

3. http://rudocs.exdat.com/docs/index-7452.html//Теория и технология педагогического процесса в 

малокомплектной начальной школе: Учебное пособие 

Әдістер /бағалау формасы: Рейтинг, емтихан 
Оқыту тілі: Қазақша, орысша 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения:  казахский 

Teaching Methods Verbal, visual, partially-search 

Methods / assessment forms Oral survey, written survey, abstract defense, testing, individual assignment 

Language of instruction Russian, Kazakh 

Conditions (requirements) for training a specialty (level) Perform all kinds of work at the rate 

(lectures, laboratory works, practical exercises), successfully pass the exam. 

 

Курстың атауы/пәндер/юнита 
Название курса/дисциплины/юнита/  

Name 

Оқушылырдың оқу жетістіктерін бағалау өлшемдері 

Критериальное оценивание учебных достижений учащихся 

Criteria-referenced evaluation of educational achievements of pre-school children  

Пәннің коды/ Код дисциплины/ Code 

KOUDU -4304 

Пәннің типі / Тип дисциплины/ A type 

ПД 

Курс деңгейі/пәндер / Уровень курса/дисциплины/ Level of the course / discipline 

КВ 

Оқу жылы / Год обучения/ Year of study 
4 год 

Оқу семемтрі / Семестр обучения/ Semester of training 

5 семестр 

Кредиттер саны/ Количество  кредитов/ Amount of credits 

7 кредитов 

Дәріс беруші/профессордың/ Ф.И.О лектора/профессора/ FULL NAME 

Чукотаев М.Н., Раченкова Г.М. 

Пән әдістемелік пәндер қатарына енеді. Аталмыш пәнді барлық мамандықтар оқиды. 

Курс мақсаты студенттерге оқушылардың оқу жетістігін бағалау жүйесімен бағалау өлшемдерін білім 

мазмұнына сәйкес мақсаттарға оқу үрдісінің өлшемдері алдын ала барлық белгілі қатысушыларға нақты 

анықталған ұжыммен жұмыста оқушылардың    негізгі оқу жетістіктерін салыстыруды қамтамасыз ету.  



Ф ДП ВКГУ 063-13-08 

 

 

Курс мазмұнына енеді: оқушылардың оқу жетістіктерін бағалау нормалары, мониторингі, қорытынды 

баға және оқушылардың интеллектуалды іскерлігі мен әдіснамалық білімдерін қолданудағы салыстырмалы 

талдау жасай білу. 

Пәнді оқып меңгеру нәтижесінде студент білуі керек:  

Білуі мүмкін: мектеп жасына дейінгі балалардың оқу үлегрімдерін қазіргі заман талабына сай 

құралдармен бағалау  

Білуі керек: ұғымдар "баға", "бағалау", бағалау іс-әрекеті" ұғымына мемлекеттік стандарт бойынша 

түсінік беру; бастауыш сынып бағдарламалары; мемлекттік стандартқа сай оқушылардың жетістіктерін оқу 

үрдісін сай ұйымдастыру; өлшемдік-бағыттау және іс-әрекеттік тұрғыдан сараптай алуы; жоспарланған 

білім беру және оның нәтижелерін жүзеге асыру; 

Істей алуы тиіс:  мемлекеттік стандартқа сәйкес мақсатты білім беру үрдісін және оның нәтижесін 

сараптап жүзеге асыру; бақылау-бағалау құралдарын таңдау; мемлекеттік стандартқа сәйкес іс-әрекеттік 
тұрғыда және бағалау нәтижелерін жоспарлау; элективтік немесе базалық пәндер бойынша  субьектілік 

жетістіктерін жоспарлау және балалардың сі-әрекетін ұйымдастыру; мемлекеттік стандартқа сәйкес 

метапәндік және пәндік бақылау-өлшемдерін анқытау материалдарын әзірлеу; мемлекеттік стандартқа 

сәйкес модулдік-рейтингтік картаны дидактикалық бірліктерімен (тақырып, бөлім, курс, пән) дайындау. 

Қалыптасатын дағды: бағалау өлшемдерін бағдарлама талаптарына сай ұйымдастыру.   

Құзіреттілігі: Теориялық білімін практикада қолдану. 

Пән дүниетанымдық, коммуникативтік, кәсіби және зерттеу құзыреттілігін қалыптастыруға 

бағытталған 

 

Цель познакомить студентов с системой оценки учебных достижений учащихся посредством 

критериального оценивания, основанного на сравнении учебных достижений учащихся с четко 

определенными, коллективно выработанными, заранее известными всем участникам учебного процесса 
критериями, соответствующими целям и содержанию образования. 

Содержание курса: научные  основы разработки норм оценок учебных достижений учащихся, анализ 

методов формирования у учащихся умения воспроизводить и применять предметные знания в сравнении с 

умениями применять методологические знания и интеллектуальные умения, мониторинг учебных 

достижений учащихся, предмет итоговой оценки. 

В результате освоения данной дисциплины студент должен:  

- знать понятия «оценка», «отметка», «оценочная деятельность»; понятийный аппарат ГОСО, 

программ по дисциплинам начальной школы; требования ГОСО к образовательным достижениям учащихся 

организации образовательного процесса; требования ГОСО к системе оценки образовательных достижений 

учащихся; современные средства оценивания учебных достижений учащихся, ориентированных на 

реализацию деятельностного и критериально-ориентированного подходов; методы и приемы планирования 
и осуществления обратной связи с учащимися по поводу их индивидуального продвижения в получении 

запланированных образовательных результатов. 

- уметь осуществлять целеполагание образовательного процесса через образовательные результаты в 

соответствии с требованиями ГОСО; осуществлять выбор контрольно - оценочных средств, 

ориентированных на реализацию деятельностного подхода и оценивание планируемых результатов в 

соответствии с требованиями ГОСО; организовать деятельность учащихся по планированию и достижению 

субъективно значимых образовательных результатов в рамках освоения программы базового и/или 

элективного курса; разрабатывать контрольно-измерительные материалы для оценки предметных и 

метапредметных результатов в соответствии с требованиями ГОСО; разрабатывать модульно-рейтинговые 

карты дидактических единиц (курса, раздела, темы, урока) в соответствии с требованиями ГОСО. 

- владеть навыками разработки критериев оценки, согласно требований программы по предметам 

начальной школы. 
Дисциплина направлена на формирование мировоззренческой, коммуникативной, профессиональной, 

исследовательской компетенций. 

Discipline refers to the methodical disciplines. Her students learn all specialties. 

The purpose of introducing students to the system of evaluation of educational achievements of students 

through criteria-based assessment based on a comparison of students' achievements with clearly defined, 

collectively worked out, known in advance to all participants of the educational process criteria, consistent with the 

objectives and content of education. 

Contents: the scientific basis of the development of standards assessments of educational achievements of 

students, analysis of methods of formation of students' ability to reproduce and apply subject knowledge in 

comparison with the ability to apply methodological knowledge and intellectual skills, monitoring of educational 

achievements of students, the subject of the final grade. 
As a result of the development of this discipline a student must: 

- Know the concept of "evaluation", "mark", "evaluation activity"; conceptual apparatus SES programs in the 

disciplines of primary school; SES requirements to the educational achievements of students of educational process; 
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System Requirements SES Student Assessment; Modern means of evaluating students' achievements, aimed at the 

realization of the activity and criterion-based approaches; methods and techniques of planning and feedback to 

students about their individual progress in obtaining the planned educational outcomes. 

- It is able to carry out the educational process through the goal-setting educational outcomes in accordance 
with the requirements of the SES; to exercise choice and control - assessment tools focused on the implementation 

of the activity approach and evaluating the expected results in accordance with the requirements of the SES; 

students organize activities for planning and achieving subjectively meaningful learning outcomes within the 

framework of the development program of basic and / or elective course; develop measurement and control 

materials for assessment and subject metasubject results in accordance with the requirements of the SES; develop a 

modular-ranking card didactic units (course section, the topics of the lesson) in accordance with the JI. 

- Be skilled in developing evaluation criteria according to the requirements of the program in the subjects of 

primary school. 

The discipline is aimed at the formation of the ideological, communicative, professional, research 

competencies. 

Пререквизиттер / Пререквизиты 
Математиканы оқыту әдістемесі, «Қоршаған орта» пәнін оқыту әдістемесі, еңбекке баулуды 

оқытудың теориясы мен технологиясы, тіл дамыту әдістемесі, «Көркем еңбекті» оқыту теориясы мен 

әдістемесі 

Методика обучения математике, методика преподавания «Окружающего мира», теория и технология 

трудового обучения, методика развития речи, теория и методика преподавания «Художественного труда» 

Methods of teaching mathematics, teaching methods, "the outside world", theory and technique of labor 

training, methodology of speech development, the theory and methodology of teaching "artistic work" 

Ұсынылатын әдебиеттер/Рекомендуемая литература/ Recommended literature 

1. Красноборова А.А.. Критериальное оценивание в школе. Пермь, ГПТУ, 2015г.  

2. Методические пособия АО Назарбаев. Интеллектуальные школы по критериальному оцениванию. 

2015. – 185 с. 

3. Концепция внедрения системы критериального оцениванияучебных достижений учащихся 
Автономной организации образования «Назарбаев Интеллектуальные школы». Астана – 2012. 

4. Интегрированная модель критериального оценивания. Методические рекомендации.г. Астана 2014 

г. 

5. Руководство для учителя ЦПМ АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы», 2015 

6. Руководство по критериальному оцениванию для учителей начальной школы. Астана 2015. 

Әдістер /бағалау формасы: Рейтинг, емтихан 

Оқыту тілі: Қазақша, орысша 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения:  казахский 

Teaching Methods Verbal, visual, partially-search 
Methods / assessment forms Oral survey, written survey, abstract defense, testing, individual assignment 

Language of instruction Russian, Kazakh 

Conditions (requirements) for training a specialty (level) Perform all kinds of work at the rate 

(lectures, laboratory works, practical exercises), successfully pass the exam. 

 

Курстың атауы/пәндер/юнита 

Название курса/дисциплины/юнита/  

Name 

Бастауыш мектепте «Қазақ тілі және әдебиет» («Орыс тілі және әдебиет») кіріктірілген оқу 

пәндері 

Интегрированный учебный предмет «Казахский язык и литература» («Русский язык и 

литература») в начальной школе 

Integrated subject "Kazakh language and literature" ("Russian language and literature) in 

elementary school 

Пәннің коды/ Код дисциплины/ Code 

KOUDU -4304 

Пәннің типі / Тип дисциплины/ A type 

ПД 

Курс деңгейі/пәндер / Уровень курса/дисциплины/ Level of the course / discipline 

КВ 

Оқу жылы / Год обучения/ Year of study 

4 год 

Оқу семемтрі / Семестр обучения/ Semester of training 
5 семестр 
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Кредиттер саны/ Количество  кредитов/ Amount of credits 

7 кредитов 

Дәріс беруші/профессордың/ Ф.И.О лектора/профессора/ FULL NAME 

Чукотаев М.Н., Раченкова Г.М. 
Мақсаты – қалыптастыру негіздері туралы білімді орыс тілінде, оның құрылымы мен жұмыс істеуі, 

әртүрлі салалар мен жағдайларда қарым-қатынас, стилистикалық ресурстар, негізгі нормалары, әдеби тіл 

(орфоэпических, орфографиялық, лексикалық және грамматикалық) және сөйлеу этикет танысу, жанрлары 

мен стильде әдеби шығармаларды, әдеби терминдер мен түсініктермен. 

Мазмұны: маңыздылығы "пәнінің Орыс тілі және әдебиет", " Кіріктірілген білім беру бағдарламасы, 

оқу бағдарламасының мақсаттары пәні бойынша "Орыс тілі және әдебиеті", үш тұғырлы тіл саясатын жүзеге 

асыру, ұйымдастыру үрдісіне қойылатын талаптар пәнді оқыту ", "Орыс тілі мен әдебиеті", педагогикалық 

тәсілдер, оқытуда пайдаланатын пәні "Орыс тілі және әдебиеті" қалыптастыру, құрметтеу әр алуан 

мәдениеттер мен пікірлердің, құзыреттілігі ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдалану, 

дамыту, коммуникативтік қабілеттерін, тәсілдері нәтижелерін бағалау "пәнін оқыту барысында Орыс тілі 

мен әдебиеті" 
Нәтижесінде осы пәнді игеру үшін студент міндетті:  

- білу әдістемесін балалар қызметін ұйымдастыру көптілділік жағдайында. 

- жоспарлау урочную қызметі балаларға көптілділік жағдайында. 

- машықтарын өз коммуникативтік тәжірибесі қарым-қатынас. 

Пән қалыптастыруға бағытталған дүниетанымдық, коммуникативті, кәсіби, зерттеу өткізді. 

Цель – формирование основ знаний о русском языке, его структуре и функционировании в различных 

сферах и ситуациях общения, стилистических ресурсах, основных нормах литературного языка 

(орфоэпических, орфографических, лексических и грамматических) и речевого этикета, знакомство с 

жанрами и стилями литературных произведений, литературными терминами и понятиями. 

Содержание курса: важность предмета «Русский язык и литература» в Интегрированной 

образовательной программе, цели учебной программы по предмету «Русский язык и литература», 

реализация политики трехъязычия, организационные требования к процессу преподавания предмета 
«Русский язык и литература», педагогические подходы, используемые при обучении предмету «Русский 

язык и литература», формирование уважения к разнообразию культур и мнений, компетентность в 

использовании информационно-коммуникационных технологий, развитие коммуникативных навыков 

учащихся,  подходы к оцениванию результатов изучения предмета «Русский язык и литература»  

В результате освоения данной дисциплины студент должен:  

- знать методику организации деятельности детей в условиях полиязычия. 

- уметь планировать урочную деятельность детей в условиях полиязычия. 

- применять навыки в собственной коммуникативной практике общения. 

Дисциплина направлена на формирование мировоззренческой, коммуникативной, профессиональной, 

исследовательской компетенций. 

The purpose - formation of basic knowledge of the Russian language, its structure and functioning in various 
fields and communication situations, stylistic resources, basic norms of literary language (orthoepic, spelling, 

vocabulary and grammar) and speech etiquette, familiarity with genres and styles of literary works, literary terms 

and concepts. 

Course content: The importance of the subject "Russian language and literature" in the Integrated educational 

program, the objectives of the curriculum for the subject "Russian language and literature", the implementation of 

three languages policies, organizational requirements for the process of teaching the subject "Russian language and 

literature", pedagogical approaches used in teaching the subject "Russian language and literature", the formation of 

respect for the diversity of cultures and opinions, expertise in the use of information and communication 

technologies, the development of communication skills of pupils, approaches to the evaluation results of the study of 

the subject "Russian language and literature" 

As a result of the development of the discipline a student must: 

- Know how to organize children's activities in terms of polylinguism. 
- Be able to plan the activities of the appointed children in polylinguism. 

- Apply communicative skills in private practice communication. 

The discipline is aimed at the formation of the ideological, communicative, professional, research 

competencies. 

Пререквизиттер /Пререквизиты 

Қазақ (орыс, шетел ) тілі  

Казахский (русский, английский) язык  

Kazakh (russian,english ) Language 

Ұсынылатын әдебиеттер/Рекомендуемая литература/ Recommended literature 

1. Кошмина И.В. Межпредметные связи в начальной школе. Владос, 2013 – 144 с. 

2. Бунеев Р.Н. Образовательная система нового поколения. Теория и практика: монография / Р.Н. 
Бунеев. Баласс, 2014. 



Ф ДП ВКГУ 063-13-08 

 

 

3. Боярчук В.Ф. Межпредметные связи в процессе обучения. Вологда, 2014. 

4. Сухаревская Е. Ю. Технология интегрированного урока. Практическое пособие для учителей / 2-е 

изд. Ростов на Дону: РПИ, 2013. 

Әдістер /бағалау формасы: Рейтинг, емтихан 
Оқыту тілі: Қазақша, орысша 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения:  казахский 

Teaching Methods Verbal, visual, partially-search 

Methods / assessment forms Oral survey, written survey, abstract defense, testing, individual assignment 

Language of instruction Russian, Kazakh 

Conditions (requirements) for training a specialty (level) Perform all kinds of work at the rate 

(lectures, laboratory works, practical exercises), successfully pass the exam. 

 

Курстың атауы/пәндер/юнита 
Название курса/дисциплины/юнита/  

Name 

Сабақтан тыс әрекеттерін шет тілі, орыс тілі, қазақ тілдерінде ұйымдастыру 

Организации внеурочной деятельности на казахском, русском и иностранном языках 

The overtime work in Kazakh, Russian and foreign languages 

Пәннің коды/ Код дисциплины/ Code 

OVDnKRiIYa -4306 

Пәннің типі / Тип дисциплины/ A type 

ПД 

Курс деңгейі/пәндер / Уровень курса/дисциплины/ Level of the course / discipline 

КВ 

Оқу жылы / Год обучения/ Year of study 
4 год 

Оқу семемтрі / Семестр обучения/ Semester of training 

5 семестр 

Кредиттер саны/ Количество  кредитов/ Amount of credits 

7 кредитов 

Дәріс беруші/профессордың/ Ф.И.О лектора/профессора/ FULL NAME 

Чукотаев М.Н., Раченкова Г.М. 

Мақсаты –полимәдени тұлға ретінде мектеп жасына дейінгі балаларды тәрбиелеу үрдісінде 

пәнаралық байланыстарды студенттерге қаруландыру. 

Пререквизиттер: Қазіргі қазақ (орыс) тілі 

Пән мазмұны: оқу пәні ретінде сабақтан тыс әрекеттерді қазақ, орыс және шет тілдерінде 
ұйымдастыру; сабақтан тыс әрекеттерді ұйымдастыру қағидалары мен әдіснамалық бағыттары; сабақтан тыс 

әрекеттер түрлері мен әдістері; мектеп жасына дейінгі балаларға тілдерді үйрету негізінде сабақтан тыс 

әрекеттерді ұйымдастыруда ақпараттық технологияны қолдану; сабақтан тыс әрекеттердің тиімділігі мен 

нәтижесі; білім алушылардың сабақтан тыс әрекеттерін құру жүйесі және оны жобалау. 

Пәнді оқу нәтижесінде студент: 

- білуі мүмкін: көптілділік жағдайында балалармен ұйымдастырылатын сабақтан тыс іс – әрекеттің 

ролі. 

- білу керек: көптілділік жағдайында сабақтан тыс іс – әрекеттің әдістемесі 

- істей алу керек: көптілділік жағдайында сабақтан тыс іс – әрекетті жоспарлау.  

- қалыптасқан дағды: мектепке дейінгі мекемелердегі педагогтардың сабақтан тыс жұмысты 

ұйымдастыру тәжірибелерін жинақтау. 

Пән коммуникативті, кәсіби құзыреттілікті қалыптастыруға бағытталған.  
Цель – освоение студентами межпредметных связей в процессе воспитания поликультурной личности  

младшего школьника. 

Пререквизиты: Современный казахский (русский) язык 

Содержание курса дисциплины: организация внеурочной деятельности на казахском, русском и 

иностранном языках как учебная дисциплина; методологические подходы и принципы организации 

внеурочной деятельности; виды и направления внеурочной деятельности; формы и способы организации 

внеурочной деятельности; применение информационных технологий во внеурочной деятельности младших 

школьников по изучению языков; результаты и эффекты внеурочной деятельности учащихся; 

проектирование и построение системы внеурочной деятельности учащихся начальных классов. 

В результате изучения студент должен: 

- иметь представление: о роли организации внеурочной деятельности младших школьников в 
условиях полиязычия; 
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- знать: методику организации внеурочной деятельности младших школьников в условиях 

полиязычия; 

- уметь: планировать внеурочную деятельность младших школьников в условиях полиязычия; 

- иметь навыки: обобщения опыта педагогов по организации внеурочной деятельности. 
Дисциплина направлена на формирование коммуникативной, профессиональной компетенций. 

The goal is to develop students' intersubject connections in the process of educating the multicultural 

personality of a junior schoolchild. 

Prerequisites: Modern Kazakh (Russian) language 

Course content of the discipline: the organization of extracurricular activities in Kazakh, Russian and foreign 

languages as an academic discipline; methodological approaches and principles of organization of extracurricular 

activities; types and directions of after-hour activities; forms and ways of organizing extracurricular activities; the 

use of information technologies in after-hour activities of junior school students in the study of languages; results 

and effects of extracurricular activities of students; design and construction of a system of extracurricular activities 

for primary school students. 

As a result of the study, the student must: 
- to have an idea: on the role of the organization of extracurricular activities of junior schoolchildren in the 

conditions of multilingualism; 

- To know: the method of organization of extracurricular activities of junior schoolchildren in the conditions 

of multilingualism; 

- be able to: plan off-hour activities of junior schoolchildren in conditions of multilingualism; 

- to have skills: generalization of the experience of teachers in the organization of extracurricular activities. 

Discipline is aimed at the formation of communicative, professional competencies. 

Пререквизиттер /Пререквизиты 

Қазақ (орыс, шетел ) тілі  

Казахский (русский, английский) язык  

Kazakh (russian,english ) Language 

Ұсынылатын әдебиеттер/Рекомендуемая литература/ Recommended literature 
1. Дик, Н. Ф. Лучшие инновационные формы внеучебной деятельности в начальной школе / Н.Ф. 

Дик. - М.: Феникс, 2012. - 288 c. 

2. Индивидуальный маршрут внеурочной деятельности. Дневник ученика начальной школы. - М.: 

Легион, 2014. – 144 c. 

3.Степанов, П. В. Воспитание и внеурочная деятельность в стандарте начального общего образования 

/ П.В. Степанов, И.В. Степанова. - М.: Центр "Педагогический поиск", 2012. – 806 c. 

Әдістер /бағалау формасы: Рейтинг, емтихан 

Оқыту тілі: Қазақша, орысша 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения:  казахский 
Teaching Methods Verbal, visual, partially-search 

Methods / assessment forms Oral survey, written survey, abstract defense, testing, individual assignment 

Language of instruction Russian, Kazakh 

Conditions (requirements) for training a specialty (level) Perform all kinds of work at the rate 

(lectures, laboratory works, practical exercises), successfully pass the exam. 
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