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Жалпы білім беру пәндері / Общеобразовательные дисциплины / General 

educational disciplines – 5  кредит/ кредитов/credit 

«Бастауыш мектепте ағылшын тілін оқыту мұғалімі», «Шағын кешенді мектеп 

мұғалімі»  жалпы білім беретін пәндер бойынша білім беру траекториялары 

Общеобразовательные дисциплины по образовательным траекториям: «Учитель 

английского языка в начальной школе», «Учитель малокомплектной школе»  

General disciplines on educational trajectories:  «English teacher at primary school» «Teacher 

of a small school» 

 

1 

TKSN –2101 

OBZh –2101 

BLS –2101 

Тіршілік қауіпсіздігін сақтау негіздері  

Основы безопасности жизнедеятельности  

Bases of life safety 

5 

EKN –2101 

OEP –2101 

BEE –2101 

Экономика және кәсіпкерліктің негіздері  

Основы экономики и предпринимательства  

The basics of Economics and entrepreneurship  

ETD –2101 

EUR –2101 

ESD –2101 

Экология және тұрақты даму  

Экология и устойчивое развитие  

Ecology and sustainable development 

Негізгі пәндер/ Базовые дисциплины/ Basic disciplines -  60 кредит/кредитов/credit 

«Бастауыш мектепте ағылшын тілін оқыту мұғалімі», «Шағын кешенді мектеп 

мұғалімі»  траекториялары бойынша базалық пәндері 

Базовые дисциплины по образовательным траекториям: «Учитель английского языка в 

начальной школе», «Учитель малокомплектной школе»  

Basic disciplines for educational trajectories: «English teacher at primary school» «Teacher of 

a small school» 

2 

KK(O)TN –1202 

OSK(R)Ya –1202 

 

FMK(R)L –1202 

Қазіргі қазақ (орыс) тілі негіздері  

Основы современного казахского (русского) 

языка  

Foundations of modern Kazakh (Russian) language 

5 
BMOBS –1202 

 

RSRUN –1202 

 

DCSPU –1202 

Бастауыш мектептерде оқушылардың 

байланыстырып сөйлеуін дамыту  

Развитие связной речи учащихся в начальной 

школе  

Development of coherent speech of pupils in 

ungraded elementary school 

3 

MN –1203 

OM –1203 

FM –1203 

Математика негіздері  

Основы математики  

Fundamentals of mathematics 
5 

MBP –1203 

PM –1203 

WM –1203 

Математика бойынша практикум  

Практикум по математике 

Workshop on Mathematics 

4 ZhN –1204 Жаратылыстану негіздері  5 



 

4 

 

OE –1204 

BNS –1204 

Основы естествознания  

The basics of natural science 

ZhBP –1204 

PE –1204 

WSNC –1204 

Жаратылыстану бойынша практикум  

Практикум по естествознанию  

Work shopon naturals ciences  

 

5 

BOMEO –1205 

 

 

MIDMI –1205 

 

 

MDAPP –1205 

Бейнелеу өнері мен еңбекті оқытуда 

дидактикалық материалдарды дайындау 

әдістемесі  

Методика изготовления дидактических 

материалов по изобразительному и трудовому 

обучению  

Methodology of didactic aids preparation for 

pictorial arts and crafts classes 
7 

KEOTM –1205 

 

TMPHT –1205 

 

TMT –1205 

«Көркем еңбекті» оқыту теориясы мен 

әдістемесі  

Теория и методика преподавания 

«Художественного труда»  

Theory and methods of teaching 

 

6 

BMOTP –2206 

 

MPSN –2206 

 

MTSKP –2206 

Бастауыш мектепте «Өзін-өзі тану» пәнін оқыту 

әдістемесі  

Методика преподавания «Самопознание» в 

начальной школе  

Methods of teaching "self-Knowledge" in primary 

school 
5 

KTOTSh –2206 

 

OIPKR –2206 

 

OLOKR –2206 

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 

7 

EShTP –2207 

PKVIYa –2207 

PCSFL –2207 

Екінші шет тілінің практикалық курсы  

Практический курс второго иностранного языка  

Practical course of the second foreign language 
5 

KBT –2207 

TKO –2207 

CBAT –2207 

Критериалдық бағалау технологиялары  

Технологии критериального оценивания  

Criteria-based assessment technology 

8 

BMBM –3208 

PARSh –3208 

PCAS –3208 

Латын жазуын оқыту 

Обучение латинской грамоте  

Latin writing 

5 
KZhOT –3208 

 

PPDLM –3208 

 

PPDPS –3208 

Кіші жастағы оқушы тұлғасының пс- 

педагогикалық диагностикасы  

Психолого-педагогическая диагностика 

личности младшего школьника  

Psychological and pedagogical diagnosis of primary 

school children’s personality 

9 

BMKOP –3209 

 

IUPIN –3209 

 

ILSAP –3209 

Бастауыш мектептегі кіріктірілген оқу пәні 

«Өнер»  

Интегрированный учебный предмет 

«Искусство» в начальной школе  

Integrated learning subject "Art" in primary school 

5 
BBBPN –3209 

 

ISNOO –3209 

 

 

IPETI –3209 

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 



 

5 

 

10 

BBM –3210 

MO –3210 

ME –3210 

Білім берудегі менеджмент  

Менеджмент в образовании  

Management in education 
5 

BMPSh –3210 

PMNSh –3210 

PSEP –3210 

Бастауыш мектепте педагогикалық шеберлік  

Педагогическое мастерство в начальной школе  

Pedagogical skills in elementary school 

11 

DPOA –3211 

MPPM –3211 

MT –3211 

«Дүниетану» пәнін оқыту әдістемесі  

Методика преподавания «Познания мира»  

Methods of teaching 

5 
ShKBM –3211 

 

TTOPM –3211 

 

TTTWC –3211 

Шағын кешенді бастауыш мектепте 

дүниетануды оқыту теориясы мен технологиясы  

Теория и технология обучения познания мира в 

МНШ  

Theory and technology of teaching world cognition 

in ungraded primary school 

12 

BAMOP –3212 

 

DLPV –3212 

 

CLWWE –3212 

Балалар әдебиеті және мәнерлеп оқу 

практикумы 

Детская литература с практикумом по 

выразительному чтению 

Childrens literature with the workshop on 

expressive reading 
8 

MOShS –3212 

VChOI –3212 

ERSS –3212 

Мәнерлеп оқу және шешен сөйлеу сыры 

Выразительное чтение и ораторское искусство 

Expressive reading and speaking skills 

Кәсіптендіру пәндері / Профилирующие дисциплины / Profile courses 

36 -  кредит/ кредитов/ credit 

«Бастауыш мектепте ағылшын тілін оқыту мұғалімі», «Шағын кешенді мектеп 

мұғалімі» жалпыға міндетті модуль білім беру траекториялары бойынша 

Профилирующие дисциплины по образовательным траекториям:  

«Учитель английского языка в начальной школе», «Учитель малокомплектной школы» 

Profiling disciplines on educational trajectories:  

«English teacher at primary school «Teacher of a small school» 

13 

ADA –4313 

MLR –4313 

MLD –4313 

Әдебиетті дамыту әдістемесі  

Методика литературного развития  

Methods of literary development 

5 
BMOB –4313 

 

RSRUN –4313 

 

DCSPU –4313 

Бастауыш мектептерде оқушылардың 

байланыстырып сөйлеуін дамыту  

Развитие связной речи учащихся в начальной 

школе  

Development of coherent speech of pupils in 

ungraded elementary school 

14 

FK –4314 

VN –4314 

IS –4314 

Ғылымға кіріспе  

Введение в науку  

Introduction to science 
5 

FPZA –4314 

MSPR –4314 

MSPR –4314 

Ғылыми-педагогикалық зерттеу әдістері  

Методы научно-педагогических исследований  

Methods of scientific and pedagogical researches 

15 

BMBOO –4315 

 

TTOII –4315 

 

TTTFA –4315 

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 
6 

BMBO –4315 

 

TTOII –4315 

 

Бастауыш мектепте бейнелеу өнерін оқыту 

теориясы мен технологиясы және практикумы  

Теория и технология обучения изобразительные 

искусства в начальной школе с практикумом  



 

6 

 

TTTVA –4315 Theory and technology of teaching visual arts in 

elementary school with the workshop 

16 

DMA –4316 

MFK –4316 

MPC –4316 

Дене мәдениетінің әдістемесі  

Методика физической культуры  

Method of рhysical сulture 
5 

DTTA –4316 

TMFV –4316 

TMPE –4316 

Дене тәрбиесі теориясы мен әдістемесі  

Теория и методика физического воспитания  

Theory and methodology of physical education 

17 

SEESh –4317 

RNZ –4317 

DNSP –4317 

Стандартты емес есептерді шешу 

Решение нестандартных задач 

Decision of non-standard problems 

5 
ShKMO –4317 

 

OKRM –4317 

 

OLHW –4317 

Шағын комплектілі мектепте өлкетану 

жұмысын ұйымдастыру 

Организация краеведческой работы в 

малокомплектной школе 

Organization of local history work in small schools 

18 

ShTTK –4318 

TKIYa –4318 

TCFL –4318 

Шет тілінің теориялық курсы 

Теоретический курс иностранного языка 

Theoretical course of foreign language 
5 

ShTPK –4318 

PKIYa –4318 

PCFL –4318 

Шет тілінен практикалық курс 

Практический курс иностранного языка 

Practical course of the foreign language 

19 

BMPBC –4319 

 

VRPN –4319 

 

ECWSE –4319 

Бастауыш мектепте пән бойынша сабақтан тыс 

жұмыстары 

Внеклассная работа по предметам в начальной 

школе 

Extra-curricular work in subjects in elementary 

school 
5 

OESh –4319 

ROZ –4319 

SOP –4319 

Олимпиада есептерін шешу 

Решение олимпиадных задач 

Solving olympiad problems 
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Өмір тіршілігінің қауіпсіздігі негіздері 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Fundamentals of life safety 

Курстың мақсаты – білім алушыларда табиғи, техногендік және әлеуметтік 

сипаттағы қауіпті және төтенше жағдайларда адамның қауіпсіз жүріс-тұрысы; денсаулық 

және салауатты өмір салты; халықты қауіпті және төтенше жағдайлардан қорғаудың 

мемлекеттік жүйесі; азаматтардың мемлекетті қорғау бойынша міндеттері туралы білімді 

қалыптастыру. 

Пәннің мазмұны: табиғи және техногендік сипаттағы қауіпті және төтенше 

жағдайлар; олардың сипаттамалары. Азаматтық қорғаныс-елдің қорғаныс қабілетінің 

құрамдас бөлігі. Медициналық Білім және алғашқы медициналық көмек көрсету 

негіздері. Салауатты өмір салтының негіздері. Халықты бейбіт және соғыс уақытындағы 

төтенше жағдайлардан қорғау жөніндегі негізгі іс-шаралар. Автономды өмір сүру 

жағдайында адамның өмір сүруі. Төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды 

жоюдың бірыңғай мемлекеттік жүйесі. Жаппай қырып-жоятын қазіргі заманғы құралдар 

және олардың зақымдаушы факторлары, халықты қорғау жөніндегі іс-шаралар. 

Пән қауіпті және сыртқы факторлардан денсаулықтарын жоғалту мен өлімнің 

төмендеуіне бағытталған білімді қалыптастыруға бағытталған.  

Курсты оқу нәтижесінде білім алушы: 

- тіршілік қауіпсіздігі негіздерінің құқықтық және нормативтік-техникалық актілері 

саласындағы білімі мен түсінігін көрсету; 

- білім беру ұйымдарында тіршілік қауіпсіздігі негіздері бойынша сабақтар, 

төтенше жағдайларда іс-қимыл жасау бойынша іс-шаралар әзірлеу және өткізу; 

- экология және қауіпсіздік негіздері талаптарына сәйкес мінез-құлық пен қызметті 

көрсету; 

- қазіргі заманғы ақпараттық-коммуникациялық және инновациялық 

технологияларды пайдалана отырып, тіршілік қауіпсіздігі негіздері бойынша білім 

алушылардың зерттеу қызметін ұйымдастыру; 

- "тіршілік әрекетінің қауіпсіздігі негіздері" пәні бойынша оқушылардың білімін 

формативті және жиынтық бағалауды жүргізу; білім берудің жаңартылған мазмұнының 

тұжырымдамасына сәйкес формативті бағалау тапсырмаларын әзірлеу; 

- білім алушылардың жеке ерекшеліктеріне сәйкес оқыту және тәрбиелеу әдістерін, 

тәсілдерін, құралдарын таңдау. 

 

Цель курса – формирование у обучающихся знаний о безопасном поведении 

человека в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера; здоровье и здоровом образе жизни; государственной системе защиты 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об обязанностях граждан по защите 

государства. 

Содержание дисциплины: Опасные и чрезвычайные ситуации природного и 

техногенного характера; их характеристики. Гражданская оборона - составная часть 

обороноспособности страны. Основы медицинских знаний и оказания первой 

медицинской помощи. Основы здорового образа жизни. Основные мероприятия по 

защите населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. Выживание 

человека в автономных условиях существования. Единая государственная система 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Современные средства 

массового поражения и их поражающие факторы, мероприятия по защите населения. 

Дисциплина направлена на формирование и пропаганду знаний, направленных на 

снижение смертности и потерь здоровья людей от опасных и внешних факторов.  

В результате изучения курса обучающийся будет: 

- демонстрировать знание и понимание в области правовых и нормативно-

технических актов основ безопасности жизнедеятельности; 

- разрабатывать и проводить занятия по основам безопасности жизнедеятельности в 

организациях образования, мероприятия по действиям в экстремальных ситуациях; 

- демонстрировать поведение и деятельность в соответствии с требованиями 

экологии и основ безопасности жизнедеятельность; 
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- организовывать исследовательскую деятельность обучающихся по основам 

безопасности жизнедеятельности с использованием современных информационно-

коммуникационных и инновационных технологий; 

- проводить формативное и суммативное оценивание знаний учащихся по предмету 

«Основы безопасности жизнедеятельности»; разрабатывать задания формативного 

оценивания в соответствии с концепцией обновленного содержания образования; 

- подбирать методы, приемы, средства обучения и воспитания в соответствии с 

индивидуальными особенностями обучающихся. 

 

The aim of the course is a formation of students' knowledge of safe behavior in 

emergency situations of natural, technogenic and social character; health and healthy lifestyles; 

state system of population protection from emergency situations; on the duties of citizens to 

protect the state. 

The content of the discipline: dangerous and emergency situations of natural and man-

made nature; their characteristics. Civil defense is an integral part of the country's defense 

capability. Basics of medical knowledge and first aid. Fundamentals of life safety 

. The main measures to protect the population from emergencies of peace and wartime. 

Human survival in autonomous conditions of existence. Unified state system of prevention and 

liquidation of emergency situations. Modern means of mass destruction and its damaging 

factors, measures to protect the population. 

The discipline is aimed at the formation and promotion of knowledge aimed at reducing 

mortality and health losses from dangerous and external factors.  

As a result of studying the course the student will: 

- demonstrate knowledge and understanding of the basics of life safety in the field of 

legal and normative-technical acts; 

- develop and conduct classes on the basics of life safety in educational institutions, 

activities for action in extreme situations; 

- demonstrate behavior and activities in accordance with the requirements of ecology and 

safety fundamentals; 

- organize research activities of students on the basics of life safety with the use of 

modern information and communication and innovative technologies; 

- conduct formative and summative assessment of students’ knowledge on the subject 

“Fundamentals of life safety"; develop tasks formative assessment in accordance with the 

concept of updated content of education;  

- select methods, techniques, means of training and education in accordance with the 

individual characteristics of students. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 
Мектеп курстар: биология, химия, математика, физика, валеология, тарихы. 

Школьные курсы: биология, химия, математика, физика, валеология, история. 

School courses: biology, chemistry, mathematics, physics, valueology, history. 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Методика физической культуры 

Дене мәдениетінің әдістемесі 

Methodofрhysicalсulture 

 

Экономика және кәсіпкерліктің негіздері 

Основы экономики и предпринимательства 

The basics of Economics and entrepreneurship 

Курстың мақсаты – экономикалық ғылымның теориялық негіздерін, нарықтық 

экономиканың қолданбалы аспектілерін оқып үйрену, білім алушыларда кәсіпкерлік 

қызметтің логикасы мен жүйесі туралы тұтас түсініктерді қалыптастыру. 

Пәннің мазмұны: пән білім алушыларды экономика және кәсіпкерлік негіздерімен 

таныстыруға, қазіргі замандағы кәсіпкерлік қызметтің даму тенденциялары мен рөлін 

ашуға, кәсіпкерліктің ұйымдық және қаржылық негіздерін және кәсіпкерлікті 

инструментальды қолдауды зерделеуге, кәсіпкерлік қызметті мемлекеттік реттеуге, 

экономикалық білімді және экономикалық ғылым әдістерін өмір тіршілігінің әр түрлі 
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салаларында қолдануға, кәсіпкерлік қызмет саласындағы оңтайлы ұйымдастырушылық-

басқару шешімдерін қабылдауға бағытталған. 

"Экономика және кәсіпкерлік негіздері" пәнін оқыту нәтижесінде білім алушы: 

-  экономиканың жұмыс істеуінің, бизнесті ұйымдастыру мен басқарудың 

теориялық және қолданбалы негіздерін түсіну; 

- кәсіпкерлік қызметті жүзеге асырудың принциптері мен әдістерін қабылдау; 

- кәсіпкерлік қызметтің ұйымдастыру-құқықтық нысандарын пайдалану; 

- экономикада болып жатқан процестер мен құбылыстарды талдау; 

- экономикалық ақпаратты жинау, түсіну және талдаудың түрлі әдістерін 

пайдалана отырып, экономика мәселелерін түсіндіру; 

- кәсіпкердің, фирманың қызметін жоспарлау; 

- кәсіпкерлік идеяларды генерациялау. 

 

Цель курса – изучение теоретических основ экономической науки, прикладных 

аспектов функционирования рыночной экономики, формирование у обучающихся 

целостного представления о системе и логике предпринимательской деятельности. 

Содержание дисциплины: дисциплина направлена на ознакомление обучающихся с 

основами экономики и предпринимательства, раскрытие тенденций развития и роли 

предпринимательской деятельности в современном мире, на изучение организационных 

и финансовых основ бизнеса и инструментальной поддержки предпринимательства, 

государственное регулирование предпринимательской деятельности, использование 

экономических знаний и методов экономических наук в различных сферах 

жизнедеятельности, способность принимать оптимальные организационно-

управленческие решения в сфере предпринимательской деятельности. 

В результате обучения дисциплины «Основы экономики и предпринимательства» 

обучающийся будет: 

- понимать теоретические и прикладные основы функционирования экономики, 

организации бизнеса и управления; 

- принимать принципы и методы осуществления предпринимательской 

деятельности; 

- использовать организационно-правовые формы предпринимательской 

деятельности; 

- анализировать процессы и явления, происходящие в экономике; 

- объяснять проблемы экономики используя различные методы сбора, осмысления 

и анализа экономической информации; 

- планировать деятельность предпринимателя, фирмы; 

- генерировать предпринимательские идеи. 

 

The purpose of the course – the study of the theoretical foundations of economic science, 

applied aspects of the functioning of the market economy, the formation of students a holistic 

view of the system and logic of business. 

Content of discipline: the discipline is aimed at introducing students with the basics of 

Economics and entrepreneurship, the disclosure of trends and the role of entrepreneurship in the 

modern world, the study of organizational and financial foundations of business and 

instrumental support for entrepreneurship, state regulation of entrepreneurial activity, the use of 

economic knowledge and methods of economic Sciences in various spheres of life, the ability to 

make optimal organizational and management decisions in the field of entrepreneurship. 

As a result of the discipline "Fundamentals of Economics and entrepreneurship" the 

student will: 

- understand theoretical and applied bases of functioning of economy, the organization of 

business and management; 

- adopt principles and methods of doing business; 

- use organizational and legal forms of entrepreneurial activity; 

- analyze the processes and phenomena occurring in the economy; 

- explain the problems of the economy using various methods of collecting, 

understanding and analyzing economic information; 

- plan the activities of the entrepreneur, the company; 
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- generate entrepreneurial ideas. 

 

 

Пререквизиттер/Пререквизиты/ Prerequisites: 

Математика, тарих, география, «Адам. Қоғам. Құқық» пәндері бойынша орта 

мектеп бағдарламасы аясындағы білім. 

Знания  в рамках программы средней школы по математике, истории, географии, 

«Человек. Общество. Право». 

Кnowledge in the framework of the secondary school program in mathematics, history, 

geography, «Man. Society. Right» 

Постреквизиттер/Постреквизиты/ Postrequisites 

Решение нестандартных задач 

Стандартты емес есептерді шешу 

Decision of non-standard problems 

 

Экология және тұрақты дамуы 

Экология и устойчивое развитие 

Ecology and sustainable development 

Пәннің мақсаты: экологиялық дүниетанымды қалыптастыру, қоғам мен табиғаттың 

тұрақты дамуының негіздері туралы жүйелі білім және түсінік алу, табиғи ресурстарды 

тиімді пайдаланудың және қоршаған ортаны қорғаудың заманауи тәсілдері бойынша 

теориялық және тәжірибелік білім алу.  

Мазмұны: Пән "экология", "тұрақты даму", "болашақ энергетикасы", "Жасыл 

экономика" ұғымдарын, қоршаған ортаның негізгі компоненттерінің антропогендік 

ластану процестерін, табиғат пен қоғамның тұрақты дамуын зерттеуге бағытталған.  

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

-  табиғат пен қоғамның өзара іс-қимылының негізгі заңдылықтары, экожүйелердің 

жұмыс істеу негіздері және биосфераның дамуы, өндіріс пен қоршаған ортаның адам 

денсаулығына зиянды және қауіпті факторларының әсері; тұжырымдамалар, 

стратегиялар, тұрақты даму проблемалары және оларды жаһандық, өңірлік және 

жергілікті деңгейлерде шешуге практикалық тәсілдер туралы білімді көрсету; 

-  экожүйелер мен биосфера компоненттерін зерделеу, жалпы алғанда, табиғатты 

қорғау міндеттерін шешумен байланысты тақырыптар бойынша логикалық дискуссияны 

жүргізу дағдыларына ие болу; 

-  табиғи ортаның экологиялық жағдайын, өндірістің қоршаған ортаға техногендік 

әсерін бағалау. 

 

Цель дисциплины - формирование экологического мировоззрения, получение 

системных знаний и представлений об основах устойчивого развития общества и 

природы, теоретических и практических знаний по современным подходам 

рационального использования природных ресурсов и охраны окружающей среды.  

Содержание: дисциплина направлена на изучение понятий «экология», 

«устойчивое развитие», «энергетика будущего», «зеленая экономика», процессов 

антропогенного загрязнения основных компонентов окружающей среды, устойчивого 

развития природы и общества; рассмотрение экологической политики Республики 

Казахстан, глобального партнерства для устойчивого развития.  

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

- демонстрировать знания об основных закономерностях взаимодействия природы 

и общества, основах функционирования экосистем и развития биосферы, влиянии 

вредных и опасных факторов производства и окружающей среды на здоровье человека; 

концепциях, стратегиях, проблемах устойчивого развития и практических подходах к их 

решению на глобальном, региональном и локальном уровнях; 

- обладать навыками изучения компонентов экосистем и биосферы, в целом, 

ведения логической дискуссии по темам, связанным с решением природоохранных задач; 

- оценивать экологическое состояние природной среды, техногенное воздействие 

производства на окружающую среду. 
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The purpose of the discipline is the formation of ecological outlook, obtaining systemic 

knowledge and ideas about the basics of sustainable development of society and nature, 

theoretical and practical knowledge on modern approaches to the rational use of natural 

resources and environmental protection.  

Content: the discipline is aimed at studying the concepts of "ecology", "sustainable 

development", "energy of the future", "green economy", processes of anthropogenic pollution of 

the main components of the environment, sustainable development of nature and society; 

consideration of environmental policy of the Republic of Kazakhstan, global partnership for 

sustainable development.  

As a result of studying the discipline the student will: 

-  demonstrate knowledge about the basic regularities of interaction between nature and 

society, the basics of ecosystem functioning and biosphere development, the impact of harmful 

and hazardous factors of production and the environment on human health; concepts, strategies, 

problems of sustainable development and practical approaches to their solution at the global, 

regional and local levels; 

- have the skills of studying the components of ecosystems and the biosphere, in general, 

conducting a logical discussion on topics related to the solution of environmental problems; 

-  to assess the ecological state of the natural environment, technogenic impact of 

production on the environment. 

Пререквизиттер/Пререквизиты/ Prerequisites:  

Мектеп курстар: химия, биология, физика, географияжәнематематика. 

Школьные курсы: химия, биология, физика, география и математика. 

School courses: chemistry, biology, physics, geography and mathematics. 

Постреквизиттер/Постреквизиты/ Postrequisites: 

«Дүниетану» пәнін оқыту әдістемесі 

Методика преподавания «Познания мира» 

Methods of teaching 

 

Қазіргі қазақ (орыс) тілі негіздері  

Основы современного казахского (русского) языка  

Foundations of modern Kazakh (Russian) language 

Мақсаты: «Қазіргі қазақ (орыс) тілі» курсының негіздерін саналы түрде 

қабылдауға білім алушыларды даярлау және қазіргі қазақ/орыс тілінің нормаларын 

меңгерумен байланысты іскерліктерін қалыптастыру. 

Мазмұны: Қазіргі қазақ/орыс тілі ғылыми зерттеу пәні ретінде. Лексикология, 

фразеология. Фонетика, фонология, орфоэпия. Графика және орфография. Сөзжасам 

жүйе ретінде. Морфология және орфография сөз табы ретінде. Зат есім сөз табы ретінде. 

Сан есім сөз табы ретінде. Сын есім сөз табы ретінде. Есімдік сөз табыретінде. Етістік сөз 

табы ретінде. Синтаксис. Сөз тіркесі. Ұсыныс. Мәтін. Простое предложение. Қарапайым 

күрделі ұсыныс. Күрделі сөйлем. Тікелей, жанама, тікелей емес-түзу сөйлеудің 

ерекшеліктері. Мәтін. Абзац. Пунктуация. 

"Қазіргі қазақ (орыс) тілінің негіздері" пәнін оқу нәтижесінде білім алушы: 

- тілдік процестердің мәнін және тілдік құрамды қалыптастыру процесін ұсыну; 

- орыс тілінің ережелерін қолдану; 

- нормативі ережесіне қарай сөзді талдау, орындылығы және мақсаттылығы 

тұрғысынан талдау; 

- ауызша және жазбаша сөйлеудегі кемшіліктер мен қателіктерді түсіндіру; 

- білімнің бағдарламалық көлемі негізінде баға беру оқу курсының 

проблематикасына еркін бағдарланады. 

 

Цель: подготовка обучающихся к более осознанному восприятию основ курса 

«Современного казахского/русского языка» и закрепление умений, связанные с 

владением нормами современного казахского/русского языка. 

Содержание: Современный русский язык как предмет научного изучения. 

Лексикология, фразеология. Фонетика, фонология, орфоэпия. Графика и орфография. 

Словообразование как система. Морфология и орфография частей речи. Имя 

существительное как часть речи. Имя прилагательное как часть речи. Имя числительное 
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как часть речи Местоимение как часть речи. Глагол как часть речи. Причастие как особая 

глагольная форма. Деепричастие как адвербиальная форма глагола. Наречие как часть 

речи. Служебные части речи. Синтаксис. Словосочетание. Предложение. Текст. Простое 

предложение. Простое осложненное предложение. Сложное предложение. Особенности 

прямой, косвенной, несобственно-прямой речи. Текст. Абзац. Пунктуация. 

 В результате изучения дисциплины «Основы современного казахского (русского) 

языка» обучающийся будет: 

- представлять сущность языковых процессов и процесс формирования языкового 

состава; 

- применять правила русского литературного языка; 

- анализировать свою речь с точки зрения ее нормативности, уместности и 

целесообразности; 

- объяснять недочеты и ошибки в своей устной и письменной речи; 

- давать оценку на основе программного объёма знаний свободно ориентируется в 

проблематике учебного курса. 

 

Russian Russian course objective: to prepare students for a more conscious perception of 

the basics of the course "Modern Kazakh / Russian language" and consolidate the skills 

associated with the possession of the norms of the modern Kazakh/Russian language. 

Content: Modern Russian language as a subject of scientific study. Lexicology, 

phraseology. Phonetics, phonology, orthoepy. Graphics and spelling. Word formation as a 

system. Morphology and spelling of parts of speech. The noun as part of speech. Adjective as 

part of speech. The name of the numeral as a part of speech Pronoun as part of speech. Verb as 

part of speech. Participle as a special verb form. Adverbial participle as the adverbial form of a 

verb. Adverb as part of speech. Service parts of speech. Syntax. Collocation. Proposal. Text. 

Simple sentence. A simple complicated sentence. Compound sentence. Features direct, indirect, 

improper-direct speech. Text. Paragraph. Punctuation. 

 As a result of studying the discipline "Fundamentals of modern Kazakh (Russian) 

language" the student will: 

- to represent the essence of language processes and the process of language composition 

formation; 

- apply the rules of the Russian literary language; 

- analyzing your speech from the point of view of its normativity, relevance and 

appropriateness; 

- to explain defects and mistakes in the oral and written speech; 

- to give an assessment on the basis of the program volume of knowledge is freely guided 

in the problems of the training course. 

Пән пререквизиты: 

Казақ (орыс) тілі 

Казахский (русский) язык 

Kazakh (russian) language 

Пән постреквизиты: 

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 

Мақсаты: қарым-қатынас ретінде кіші мектеп оқушыларының сөйлеуін дамыту 

үрдісінде білім алушылардың түсіну заңдылықтарын қалыптастыру, баланың диалогтық 

және монологтық сөйлеуін қалыптастыруға бағытталған мұғалім жұмысының ерекшелігі. 

Мазмұны:  Сөйлеу іс-әрекет ретінде. Оның функциялары мен түрлері. Мектептің 

бастауыш сыныптарындағы сөздік жұмысының әдістемесі. Сөздік жұмысының негізгі 

бағыттары. Фразамен жұмыс істеу әдістемесі. Барлық түрдегі баяндаулармен жұмыс істеу 

әдістемесі. Қысылған және шығармашылық баяндаулармен жұмыс. Бастауыш 
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сыныптарда іскерлік сөйлеу жұмысы. Орыс тілі бойынша балалардың тілін дамыту 

жұмысының басқа түрлерімен өзара байланысы. 

"Қазіргі қазақ (орыс) тілінің негіздері" пәнін оқу нәтижесінде білім алушы: 

- тіл дамыту сабағын әдістемелік тұрғыдан жазу; 

- оқыту нәтижелерін бағалаудың заманауи құралдарын қолдану; 

- бастауыш сынып оқушыларының тілін дамытудың тиімді әдістерін таңдау; 

- кәсіби құзыреттілікті дамыту және жетілдіру мақсатында өз қызметін талдау; 

- оқу курсының проблематикасына бағытталған білімнің бағдарламалық көлемі 

негізінде баға беру. 

 

Цель: формирование у обучающихся понимания закономерностей процесса 

развития речи младшего школьника как средства общения и особенности работы учителя, 

направленные на формирование у каждого ребенка диалогической и монологической 

речи. 

Содержание: Речь как деятельность. Ее функции и виды. Методика словарной 

работы в начальных классах школы. Основные направления словарной работы. Методика 

работы над словосочетанием. Методика работы над изложениями всех видов. Работа над 

сжатыми и творческими изложениями. Работа над деловой речью в начальных классах. 

Взаимосвязь работы по развитию речи детей с другими видами занятий по русскому 

языку. 

В результате изучения дисциплины «Основы современного казахского (русского) 

языка» обучающийся будет: 

- писать методически правильно урок развития речи; 

- применять современные средства оценивания результатов обучения; 

- выбирать эффективные методы развития речи младших школьников; 

- анализировать собственную деятельность с целью её совершенствования и 

развития профессиональной компетентности; 

- давать оценку на основе программного объёма знаний свободно ориентируется в 

проблематике учебного курса. 

 

Purpose: the formation of students ' understanding of the laws of speech development of 

younger students as a means of communication and especially the work of the teacher, aimed at 

the formation of each child's Dialogic and monological speech. 

Content: Speech as activity. Its functions and types. Methods of dictionary work in 

primary school. The main directions of dictionary work. Methods of work on the phrase. 

Methods of work on the statements of all kinds. Work on concise and creative presentations. 

Working on a business speech in elementary school. The relationship of the work on the 

development of children's speech with other types of classes in the Russian language. 

As a result of studying the discipline "Fundamentals of modern Kazakh (Russian) 

language" the student will: 

- to write methodically correctly the lesson of the development of speech; 

- to use modern means of assessment of learning outcomes; 

- choose effective methods of speech development of younger students; 

- to analyze own activity for the purpose of its improvement and development of 

professional competence; 

- to give an assessment on the basis of the program volume of knowledge is freely guided 

in the problems of the training course. 

Пререквизиты дисциплины: 

Казақ (орыс) тілі 

Казахский (русский) язык 

Kazakh (russian) language 

Постреквизиты дисциплины: 

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 

 

Математика негіздері  
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Основы математики  

Fundamentals of mathematics 

Мақсаты: мектеп жасына дейінгі балаларды математикаға оқытудың нақты 

процесінде пайда болатын оқу-тәрбие міндеттерін кәсіби шешуге қажетті теориялық 

білім мен практикалық дағдыларды қалыптастыру. 

Мазмұны: Пән "сан" және "шама" негізгі фундаменталды математикалық 

ұғымдардан тұрады, осы түсініктердің арасындағы қатынастар мен байланысты, 

қасиеттерін зерттеу. 

"Математика негіздері" пәнін оқу нәтижесінде білім алушы: 

- жалпы математикалық ұғымдардың әрқайсысының мәні туралы білімді көрсету 

(көп, жиындарға операциялар жасау, сөйлеу, логикалық операция, ұғымды анықтау, 

сәйкестік, сан, сан, сан, сан, сан, сан, сан, сан, геометриялық фигуралар); 

- сандардағы арифметикалық әрекеттердің қасиеттері мен заңдарын, шамаларды 

өлшеу бірліктері арасындағы қатынасты қолдану; 

- соңғы және шексіз жиындармен операцияларды шешу; 

- түсініктерді, қарапайым пікірлерді анықтау құрылымын талдау; 

- білімнің бағдарламалық көлемі негізінде баға беру оқу курсының 

проблематикасына еркін бағдарланады. 

 

Цель: формирование у обучающихся теоретических знаний и практических умений, 

необходимыми для профессионального решения учебно-воспитательных задач, 

возникающих в реальном процессе обучения математике детей дошкольного возраста. 

Содержание: дисциплина включает основные фундаментальные математические 

понятия «число» и «величина», изучение свойств, связей и отношений между этими 

понятиями. 

В результате изучения дисциплины «Основы математики» обучающийся будет: 

- демонстрировать знания о сущности каждого из общих математических понятий 

(множество, операции над множествами, высказывание, логическая операция, 

определение понятия, соответствие, число, цифра, система счисления, величина, 

геометрическая фигура); 

- применять свойства и законы арифметических действий над числами, 

соотношения между единицами измерения величин; 

- решать операции с конечными и бесконечными множествами; 

- анализировать структуру определения понятий, простейших рассуждений; 

- давать оценку на основе программного объёма знаний свободно ориентируется в 

проблематике учебного курса. 

 

Purpose: the formation of students ' theoretical knowledge and practical skills necessary 

for the professional solution of educational problems arising in the real process of teaching 

mathematics to preschool children. 

Content: the discipline includes the basic fundamental mathematical concepts of 

"number" and "quantity", the study of properties, relationships and relationships between these 

concepts. 

As a result of studying the discipline "Fundamentals of mathematics" the student will: 

- demonstrate knowledge about the essence of each of the General mathematical concepts 

(set, operations on sets, statement, logical operation, definition, correspondence, number, digit, 

number, quantity, geometric figure); 

- apply the properties and laws of arithmetic operations on the numbers, the ratio between 

the units of measurement of quantities; 

- solve operations with finite and infinite sets; 

- analyze the structure of the definition of concepts, simple reasoning; 

- to give an assessment based on the program volume of knowledge is freely oriented in 

the problems of the training course. 

Пәннің пререквизиттері: 

Мектептегі математика курсы, психологиялық-педагогикалық пәндер. 

Школьный курс математики, психолого-педагогические дисциплины. 

School course of mathematics, psychological and pedagogical disciplines. 
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Пәннің постреквизиттері: 

Математиканы оқыту әдістемесі 

Методика обучения математике 

Methods of teaching mathematics 
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Математика бойынша практикум  

Практикум по математике 

Workshop on Mathematics 

Курс мақсаты: математикалық міндеттерді шешуде тәжірибелік дағдыларын 

қалыптастыру. 

Мазмұны: Заттарды санау. Сан және Сан. Бір мәнді сандарды қосу және азайту. 

Екітаңбалы сандар. Қосу және азайту. Трехзначные сандар. Шамалар. Көбейту кестесі. 

Сөйлемдегі іс-әрекеттерді орындау тәртібі. Сандық өрнектер. Теңсіздік. Геометриялық 

материал. 

"Математика бойынша практикум" пәнін оқу нәтижесінде білім алушы: 

- математикалық есептерді шешудің ережелері мен алгоритмдерін айту; 

- есеп шарты бойынша әріптік өрнектер мен формулаларды құрастыр; 

- математикалық есептерді шешу үшін ауызша және жазбаша тәсілдерді біріктіре 

отырып, арифметикалық әрекеттерді қолдану; 

- мәтіндік есептерді алгебралық әдіспен шешу, алынған нәтижені түсіндіру, 

тапсырманы тұжырымдау негізінде шешімдерді іріктеуді жүргізу; 

- білімнің бағдарламалық көлемі негізінде баға беру оқу курсының 

проблематикасына еркін бағдарланады. 

 

Цель курса: формирование у обучающихся системы практических навыков 

решения математических задач. 

Содержание курса: счет предметов. Число и цифра. Сложение и вычитание 

однозначных чисел. Двузначные числа. Сложение и вычитание. Трехзначные числа. 

Величины. Таблица умножения. Порядок выполнения действий в выражениях. Числовые 

выражения. Неравенства. Геометрический материал. 

В результате изучения дисциплины «Практикум по математике» обучающийся 

будет: 

- рассказывать правила и алгоритмы решения математических задач; 

- составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в 

выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие 

вычисления; 

- использовать арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы 

для решения математических задач; 

- решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученные 

результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи; 

- давать оценку на основе программного объёма знаний, свободно ориентироваться 

в проблематике учебного курса. 

 

The purpose of the course: the formation of students ' system of practical skills for 

solving mathematical problems. 

Course content: counting subjects. Number and digit. Addition and subtraction of single 

digits. A two-digit number. Addition and subtraction. Three figures. Values. Multiplication 

table. The order in which actions are performed in expressions. Numeric expression. 

Inequalities. The geometric material. 

As a result of studying the discipline "Workshop in mathematics" the student will: 

- tell the rules and algorithms for solving mathematical problems; 

- to make alphabetic expressions and formulas according to the conditions of problems; to 

carry out numerical substitutions in expressions and formulas and to perform the corresponding 

calculations; 

- use arithmetic operations, combining oral and written techniques to solve mathematical 

problems; 

- solve text problems by algebraic method, interpret the result, carry out the selection of 

solutions based on the formulation of the problem; 

- to give an assessment on the basis of the program volume of knowledge, to be guided 

freely in problems of a training course. 

Пәннің пререквизиттері/Пререквизиты дисциплины/ Course prerequisites 

Математика негіздері  
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Основы математики,  

Fundamentals of mathematics,  

Пәннің постреквизиттері / Постреквизиты дисциплины / Postrequisites 

Решение нестандартных задач 

Стандартты емес есептерді шешу 

Decision of non-standard problems 

 

Жаратылыстану негіздері  

Основы естествознания  

The basics of natural science 

Мақсаты: білім алушыларда табиғат, табиғаттағы үдерістерді анықтайтын іргелі 

заңдар, жаратылыстану ғылымдары методологиясы, ғылым және мәдениеттің басқа да 

компоненттерінің өзара қарым-қатынасы туралы жаратылыстану-ғылыми түсінік жүйесін 

қалыптастыру; адам өмірінде және әр түрлі қызмет салаларында, технологияда, 

медицинада жаратылыстану ғылымдарының жетістіктерін практикалық қолдану. 

Мазмұны: пән келесі бөлімдерден тұрады: жердің ғаламшар ретіндегі жалпы 

сипаттамасы. Жердің ішкі құрылымы. Тектоникалық қозғалыс. Жер беті бедері 

формасының негізгі рельеф құраушы процестері. Минералдар және тау жыныстары. 

Құрлықтар мен мұхиттардың пайда болуы туралы заманауи түсінік. Картографиялық 

проекциялар. Карталардың түрлері. Гидросфера. Судың қасиеттері. Өзендер мен көлдер. 

Атмосфера. Атмосфераның қызуы. Жауын-шашын атмосферасындағы су атмосфераның 

қысымы. Атмосфераның айналымы. Ауа райы атмосфералық фронттар. Климат түзуші 

факторлар. Климат. Географиялық қабығы. Биосфера туралы қазіргі түсінік. Адам және 

табиғат. Жер шарының халқы. Өлкетану. Шығыс Қазақстан табиғатының ерекшеліктері. 

"Жаратылыстану негіздері" пәнін оқу нәтижесінде білім алушы: 

- негізгі физика-географиялық ұғымдарды атау; 

- географиялық қабықшаға антропогендік әсерді анықтау бойынша талдау жүргізу; 

- карталар бойынша қашықтықты қажетті өлшеуді жүргізу; 

-негізгі ақыл-ой операцияларын дамытуға ықпал ететін логикалық-математикалық 

ойындарды қолдану: талдау, синтез, абстрагирлеу, салыстыру, қорыту, жіктеу; 

- тақырыптық карталарды талдау; 

- білімнің бағдарламалық көлемі негізінде оқу курсының проблематикасында еркін 

бағдарлануға баға беру. 

 

Цель: формирование у обучающихся системы естественно-научных представлений 

о природе, фундаментальных законах, определяющих процессы в природе, методологией 

естественных наук, взаимоотношениями науки и других компонентов культуры; 

практическим применением достижений естественных наук в жизни и разных областях 

деятельности человека, в технологии, медицине 

Содержание: дисциплина включает следующие разделы: Общая характеристика 

Земли как планеты. Внутреннее строение Земли. Тектонические движения. Основные 

рельефообразующие процессы Формы рельефа земной поверхности. Минералы и горные 

породы. Современное представление об образовании материков и океанов. 

Картографические проекции. Виды карт. Гидросфера. Свойства воды. Реки и озера. 

Атмосфера. Нагреваемость атмосферы. Вода в атмосфере Осадки Давление атмосферы. 

Циркуляция атмосферы. Погода Атмосферные фронты. Климатообразующие факторы. 

Климат. Географическая оболочка. Современные представления о биосфере. Человек и 

природа. Население земного шара. Краеведение. Особенности природы Восточного 

Казахстана. 

В результате изучения дисциплины «Основы естествознания» обучающийся будет: 

- называть основные физико-географические понятия; 

- производить анализ по выявлению антропогенного воздействия на 

географическую оболочку; 

-  производить по картам необходимые измерения расстояний; 

- использовать логико-математические игры, способствующие развитию основных 

умственных операций: анализа, синтеза, абстрагирования, сравнения, обобщения, 

классификации; 
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- анализировать тематические карты; 

- давать оценку на основе программного объёма знаний свободно ориентироваться 

в проблематике учебного курса. 

 

Purpose: the formation of students ' system of natural-scientific ideas about nature, the 

fundamental laws that determine the processes in nature, the methodology of natural Sciences, 

the relationship of science and other components of culture; practical application of the 

achievements of natural Sciences in life and different fields of human activity, technology, 

medicine 

Content: the discipline includes the following sections: General characteristics of the 

Earth as a planet. The internal structure of the Earth. Tectonic movements. The main relief-

forming processes of the relief Form of the earth's surface. Minerals and rocks. Modern view of 

the formation of continents and oceans. Map projection. Types of cards. Hydrosphere. Property 

of water. Rivers and lakes. Atmosphere. Heating of the atmosphere. Water in the atmosphere 

Precipitation is the atmospheric Pressure. Atmospheric circulation. Weather Atmospheric fronts. 

Climate-forming factors. Climate. Geographic cover. Modern ideas about the biosphere. Man 

and nature. Population of globe. Local lore. Features of the nature of East Kazakhstan. 

As a result of studying the discipline "Fundamentals of natural science" the student will: 

- to name the basic physical and geographical concepts; 

- to make an analysis to identify the anthropogenic impact on the geographical shell; 

 to produce the maps necessary measure distances; 

- use logical and mathematical games that contribute to the development of basic mental 

operations: analysis, synthesis, abstraction, comparison, generalization, classification; 

- analyze thematic maps; 

- to assess on the basis of the program volume of knowledge to be guided freely in the 

problems of the training course. 

Пәннің пререквизиттері/Пререквизиты дисциплины/ Course prerequisites 

Мектеп курсы биология, химия 

Школьный курс биологии, химии 

School course biology, chemistry 

Пәннің постреквизиттері / Постреквизиты дисциплины / Postrequisites 

«Дүниетану» пәнін оқыту әдістемесі 

Методика преподавания «Познания мира» 

Methods of teaching 

 

Жаратылыстану бойынша практикум  

Практикум по естествознанию  

Work shopon naturals ciences  

Мақсаты: болашақ педагог мамандарының табиғи бақылау жүргізуде кәсіби 

дағдыларын қалыптастыру, экологиялық мәдениет пен теориялық білімдер жүйесін 

қалыптастыру.  

Мазмұны: Метеорологиялық бақылау. Кеңістікте бағдарлау және жерді қарапайым 

түсіру. Тұщы су қоймасы - табиғи экожүйе және табиғи-аумақтық кешен. Қалалық 

фитоценоздар. Өлкетану. 

"Жаратылыстану бойынша практикум" пәнін оқу нәтижесінде білім алушы: 

- табиғи процестер мен құбылыстардың даму заңдылықтарын салыстыру; 

- ақпаратты математикалық өңдеу, теориялық және эксперименттік зерттеу 

әдістерін қолдану 

- ақпаратты басқару құралы ретінде компьютермен жұмыс істеуге дайын болуы, 

ақпаратты алудың, сақтаудың, өңдеудің негізгі әдістерін, тәсілдері мен құралдарын 

пайдалану,  

-тиімді оқу қызметін, шығармашылық белсенділікті, кіші мектеп жасындағы 

балалардың дербестігі мен танымдық қызығушылығын, соның ішінде ақпараттық 

технологияларды қолдана отырып қамтамасыз ететін пәндік-практикалық іс-әрекетті 

оқытудың оңтайлы тәсілдері мен әдістерін үйлестіру; 

- білімнің бағдарламалық көлемі негізінде оқу курсының проблематикасында еркін 

бағдарлануға баға беру. 
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Цель: формирование у будущих педагогов системы теоретических знаний, 

экологической культуры, профессиональных навыков проведения натуронаблюдений, 

сбора необходимого материала и его камеральной обработки.  

Содержание: Метеорологические наблюдения. Ориентирование в пространстве и 

простейшая съемка местности. Пресноводный водоем – естественная экосистема и 

природно-территориальный комплекс. Городские фитоценозы. Краеведение. 

В результате изучения дисциплины «Практикум по естествознанию» обучающийся 

будет: 

- соотносить закономерности развития природных процессов и явлений; 

- применять методы математической обработки информации, теоретического и 

экспериментального исследования 

- использовать основные методы, способы и средства получения, хранения, 

переработки информации, готов работать с компьютером как средством управления 

информацией,  

- сочетать оптимальные приемы и методы обучения предметно-практической 

деятельности, обеспечивающие эффективную учебную деятельность, творческую 

активность, самостоятельность и познавательный интерес детей младшего школьного 

возраста, в том числе с применением информационных технологий; 

- давать оценку на основе программного объёма знаний, свободно ориентироваться 

в проблематике учебного курса. 

 

Purpose: formation of the future teachers of the system of theoretical knowledge, 

environmental culture, professional skills of nature observation, collection of necessary material 

and its processing.  

Contents: Meteorological observations. Orientation in space and a simple survey of the 

area. Freshwater body is a natural ecosystem and natural-territorial complex. Urban 

phytocenoses. Local lore. 

As a result of studying the discipline "Workshop on natural science" the student will: 

- to correlate laws of development of natural processes and phenomena; 

- apply methods of mathematical information processing, theoretical and experimental 

research 

- use the basic methods, methods and means of obtaining, storing, processing 

information, ready to work with a computer as a means of information management,  

- to combine optimal techniques and methods of teaching subject-practical activities, 

ensuring effective educational activity, creativity, independence and cognitive interest of 

children of primary school age, including the use of information technology; 

- to give an assessment on the basis of the program volume of knowledge, to be guided 

freely in problems of a training course. 

Пәннің пререквизиттері/Пререквизиты дисциплины/ Course prerequisites 

Мектептегі ботаника, зоология, география курсы 

Школьный курс ботаники, зоологии, географии 

School course of botany, zoology, geography 

Пәннің постреквизиттері / Постреквизиты дисциплины / Postrequisites 

«Дүниетану» пәнін оқыту әдістемесі 

Методика преподавания «Познания мира» 

Methods of teaching 

 

Бейнелеу өнері мен еңбекті оқытуда дидактикалық материалдарды дайындау 

әдістемесі  

Методика изготовления дидактических материалов по изобразительному и 

трудовому обучению  

Methodology of didactic aids preparation for pictorial arts and crafts classes 

Мақсаты: оқытылатын пән бойынша дидактикалық материалдарды дайындауда 

білім алушылардың тәжірибелік іскерліктері мен білім жүйелерін қалыптастыру. 

Мазмұны: Дидактикалық құралдың функциялары. Дидактикалық құрал 

құрылымына қойылатын негізгі талаптар. Дидактикалық құралдың мәтініне қойылатын 
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талаптар. Оқулықтағы дидактикалық материалдарға (әдістемелік аппаратқа) қойылатын 

талаптар. Оқушылардың өзіндік жұмысы үшін дидактикалық материалдарға қойылатын 

талаптар. Иллюстрациялық материал. Дидактикалық материалдарды әзірлеу үшін оқу 

есептерінің таксономиясы. Ойын оқытудағы дидактикалық материал. Дидактикалық 

материалдарды пайдалана отырып, сурет салу және еңбекке баулу сабақтарында 

дидактикалық ойындар мен жаттығулар. Сызбаларды оқуға үйрету үшін дидактикалық 

материал. Дидактикалық материалдарды рәсімдеу. Кӛлемді формадағы пәндерді 

дидактикалық материал ретінде бейнелеу. Сурет сабағында өсімдік әлемінің бейнесі 

дидактикалық материал ретінде. Еңбекке оқыту сабақтарында дидактикалық материал 

ретінде қағаздан қолдан жасау. Еңбек сабағында дидактикалық материал ретінде модель 

жасау. 

"Бейнелеу және еңбекке баулу бойынша дидактикалық материалдарды дайындау 

әдістемесі" пәнін оқу нәтижесінде білім алушы: 

- бастауыш мектепте бейнелеу өнері және еңбекке баулу бойынша дидактикалық 

материалдарды орындаудың теориялық негіздерін анықтау;; 

- бастауыш мектепте бейнелеу өнері және еңбекке баулу түрлері бойынша 

дидактикалық материалдарды таныстыру;; 

- дидактикалық материалдарды дайындау технологиясын қолдану; 

- СанПИН талаптарына сәйкес дидактикалық материал жасау; 

- әдебиет көзі бойынша дидактикалық материалға баға беру. 

 

Цель: формирование системы знаний и практических умений у обучающихся по 

изготовлению дидактических материалов по изучаемым предметам курса. 

Содержание: Функции дидактического средства. Основные требования к структуре 

дидактического средства. Требования к тексту дидактического средства. Требования к 

дидактическим материалам (методическим аппаратом) в учебнике. Требования к 

дидактическим материалам для самостоятельной работы учащихся. Иллюстративный 

материал. Таксономия учебных задач для разработки дидактических материалов. 

Дидактический материал в игровом обучении. Дидактические игры и упражнения на 

уроках рисования и трудового обучения с использованием дидактических материалов. 

Дидактический материал для обучения чтению чертежей. Оформление дидактических 

материалов. Изображение предметов объемной формы как дидактический материал. 

Изображение растительного мира как дидактический материал на уроках рисования. 

Изготовление поделок из бумаги как дидактический материал на уроках трудового 

обучения. Изготовление модели как дидактический материал на уроках трудового 

обучения. 

В результате изучения дисциплины «Методика изготовления дидактических 

материалов по изобразительному и трудовому обучению» обучающийся будет: 

- определять теоретические основы выполнения дидактических материалов по изо 

и трудовому обучению в начальной школе; 

- презентовать дидактические материалы по видам изобразительного искусства и 

трудовому обучению в начальной школе; 

- использовать технологии изготовления дидактических материалов; 

- создавать дидактический материал, согласно требований СанПИНа; 

- давать оценку дидактическому материалу по источнику литературы. 

 

Purpose: the formation of a system of knowledge and practical skills of students in the 

production of didactic materials on the subjects of the course. 

Contents: the functions of the didactic resources. The basic requirements for the structure 

of the didactic means. Requirements to the text of the didactic means. Requirements for didactic 

materials (methodical apparatus) in the textbook. Requirements to didactic materials for 

independent work of pupils. Illustrative material. Taxonomy of educational tasks for the 

development of didactic materials. The didactic material in the training game. Didactic games 

and exercises at lessons of drawing and labor training with use of didactic materials. Didactic 

material for teaching reading drawings. Registration of didactic materials. The image of three-

dimensional objects as didactic material. The image of the plant world as a didactic material in 
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drawing lessons. Making crafts from paper as a didactic material in the lessons of labor training. 

Making a model as a didactic material in the lessons of labor training. 

As a result of studying the discipline "Methods of production of didactic materials for 

visual and labor training" the student will: 

- to determine the theoretical basis for the implementation of didactic materials on art and 

labor training in primary school; 

- to present didactic materials on the types of fine arts and labor training in primary 

school; 

- to use technologies of production of didactic materials; 

- create didactic material, according to the requirements of SanPiN; 

- to assess the didactic material on the source of literature. 

Пәннің пререквизиттері/Пререквизиты дисциплины/ Course prerequisites 

Мектептегі технология курсы 

Школьный курс технологии 

School course technology 

Пәннің постреквизиттері / Постреквизиты дисциплины / Postrequisites 

Теория и технология обучения изобразительному искусству в начальной школе 

Бастауыш мектепте бейнелеу өнерін оқыту теориясы мен технологиясы 

Theory and technology of teaching fine arts at primary school 

 

«Көркем еңбекті» оқыту теориясы мен әдістемесі  

Теория и методика преподавания «Художественного труда»  

Theory and methods of teaching 

Мақсаты: педагогикалық процесте көркем-эстетикалық пәндерді оқытудың 

психологиялық негіздері және териялық әдіснамалық білімдер жүйесін қалыптастыру.  

Мазмұны: Қағазбен және картонмен жұмыс, қағаз бен картонды өңдеу процесінде 

өлшеу, белгілеу және бақылау. Үлгіні, трафаретті, мөртабанды қолдану. Оригами. 

Аппликация. Көлемді картонаж. Қағаз және картонмен жұмыс. Қағаз және картонмен 

жұмыс: талшықты материалдар мен маталарды өңдеу. Пішу және тігу. Халықтық сәндік-

қолданбалы өнер. Папье-маше. Табиғи материалдармен жұмыс істеу технологиясы. 

Техникалық модельдеу. 

"Көркем еңбекті" оқытудың теориясы мен әдістемесі " пәнін оқу нәтижесінде білім 

алушы: 

- іске асырылатын білім беру бағдарламасының мақсаттары мен міндеттеріне қол 

жеткізуге бағытталған балалардың жас ерекшеліктеріне сәйкес бірлескен және жеке іс-

әрекетін ұйымдастыру; 

- баланың жеке басын және қабілетін дамыту үшін қолайлы оқу жағдайларын 

қалыптастыру; 

-тұлғаны оқыту, тәрбиелеу және рухани-адамгершілік дамыту, педагогикалық 

процесс субъектілерін сүйемелдеу теориясы мен технологияларын қолдану; 

- сабақ конспектісін жазу, тақырыптық жоспарлау, бейнелеу өнері бойынша 

сыныптан тыс сабақтар бағдарламасы; 

- білімнің бағдарламалық көлемі негізінде оқу курсының проблематикасында еркін 

бағдарлануға баға беру. 

 

Цель: формирование у обучающихся системы знаний теоретико-методологических 

и психологических основ преподавания художественно-эстетических дисциплин в 

педагогическом процессе. 

Содержание: Работа с бумагой и картоном:- Измерение, разметка и контроль в 

процессе обработки бумаги и картона. Применение шаблона, трафарета, штампа. 

Оригами. Аппликация. Объемный картонаж. Работа с бумагой и картоном. Работа с 

бумагой и картоном: Обработка волокнистых материалов и ткани.  Кройка и шитье. 

Народное декоративно-прикладное искусство. Папье-маше. Технология работы с 

природными материалами. Техническое моделирование.  

В результате изучения дисциплины «Теория и методика преподавания 

«Художественного труда»» обучающийся будет: 
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- организовывать совместную и индивидуальную деятельность детей в 

соответствии с возрастными нормами их развития, направленную на достижение целей и 

задач реализуемой образовательной программы; 

- формулировать развивающие учебные ситуации, благоприятные для развития 

личности и способностей ребенка; 

- использовать теории и технологии обучения, воспитания и духовно-

нравственного развития личности, сопровождения субъектов педагогического процесса; 

- писать конспект урока, тематического планирования, программы внеклассных 

занятий по изобразительному искусству; 

- давать оценку на основе программного объёма знаний, свободно ориентироваться 

в проблематике учебного курса. 

 

Purpose: formation of students ' knowledge system of theoretical, methodological and 

psychological foundations of teaching artistic and aesthetic disciplines in the pedagogical 

process. 

Contents: work with paper and cardboard: - Measurement, marking and control during the 

processing of paper and cardboard. Application of a template, a stencil, a stamp. Origami. 

Application. Bulk packaging. Work with paper and cardboard. Work with paper and cardboard: 

processing of fibrous materials and fabrics.  Cutting and sewing. Folk arts and crafts. Papier-

mache. Technology of work with natural materials. Technical modeling.  

As a result of studying the discipline "Theory and methods of teaching" Art work "" the 

student will: 

- to organize joint and individual activities of children in accordance with the age norms 

of their development, aimed at achieving the goals and objectives of the educational program; 

- formulate developmental learning situations that are favorable for the development of 

the child's personality and abilities; 

- to use theories and technologies of training, education and spiritual and moral 

development of the person, support of subjects of pedagogical process; 

- write a summary of the lesson, thematic planning, extracurricular activities in the visual 

arts; 

- to give an assessment on the basis of the program volume of knowledge, to be guided 

freely in problems of a training course. 

Пәннің пререквизиттері/Пререквизиты дисциплины/ Course prerequisites 

Мектептегі технология курсы 

Школьный курс технологии 

School course technology 

Пәннің постреквизиттері / Постреквизиты дисциплины / Postrequisites 

Теория и технология обучения изобразительному искусству в начальной школе 

Бастауыш мектепте бейнелеу өнерін оқыту теориясы мен технологиясы 

Theory and technology of teaching fine arts at primary school 

 

Бастауыш мектепте «Өзін-өзі тану» пәнін оқыту әдістемесі  

Методика преподавания «Самопознание» в начальной школе  

Methods of teaching "self-Knowledge" in primary school  

Курсты оқыту мақсаты: бастауыш жалпы білім беретін мектепте өзін-өзі тану пәнін 

оқытудың теориялық білімдері мен практикалық іскерліктерін қалыптастыру. 

Мазмұны: Пәннің сипаттамасы педагогикалық ғылым мен оқу пәнінің саласы 

ретінде. Өзін-өзі тану бойынша оқулықтар, ОӘК және оқу әдебиеті. Стандарттар, оқу 

жоспарлары, типтік, жұмыс бағдарламалары. Оқытуды, оқу сабақтарын ұйымдастыру 

түрлері және оларды өткізу әдістемесі. Өзін-өзі тануды оқыту әдістері. Оқытудың 

белсенді әдістері. Интерактивті оқыту әдістері. Өзін-өзі бағалау және тұлғалық 

қасиеттерін көрсету, дұрыс қарым-қатынас пен қарым-қатынасты қалыптастыру 

әдістемесі. Бастауыш мектепте Өзін-өзі тануды оқытудың әдістемелік ерекшеліктері. 

Білім алушылармен сыныптан тыс жұмысты ұйымдастыру. 

Бастауыш мектепте "Өзін-өзі тану" оқыту әдістемесі" пәнін оқу нәтижесінде білім 

алушы: 

- гуманитарлық білім беру тұжырымдамасын жаңғырту; 
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- өзін-өзі тануды оқыту әдістемесін қолдану; 

-оқытудың қарқынды әдістерін, проблемалық оқытуды, бақылау-бағалау қызметін 

қолдану; 

- өзін-өзі тану сабақтарында оқу жұмысын, сабақтарда және сабақтан тыс 

оқушылардың өзіндік жұмысын ұйымдастыру; 

- білімнің бағдарламалық көлемі негізінде баға беру, оқу курсының 

проблематикасына еркін бағдар беру. 

 

Цель преподавания курса: формирование у обучающихся системы теоретических 

знаний и практических умений преподавания самопознания в начальной 

общеобразовательной школе. 

Содержание: Характеристика дисциплины как отрасль педагогической науки и 

учебного предмета. Учебники, УМКД и учебная литература по самопознанию. 

Стандарты, учебные планы, типовые, рабочие программы. Формы организации обучения, 

учебных занятий и методика их проведения. Методы обучения самопознания. Активные 

методы обучения. Методы интерактивного обучения. Методика формирования умений 

самооценки и проявления личностных качеств, правильного общения и отношений. 

Методические особенности преподавания самопознания в начальной школе. Организация 

внеклассной работы с обучающимися. 

В результате изучения дисциплины «Методика преподавания «Самопознание» в 

начальной школе» обучающийся будет: 

- воспроизводить концепции гуманитарного образования;  

- применять методику преподавания самопознания; 

- использовать интенсивные методы обучения, проблемное обучение, контрольно-

оценочную деятельность; 

- организовывать учебную работу на уроках самопознания, самостоятельную 

работу учащихся на уроках и вне уроков; 

- давать оценку на основе программного объёма знаний, свободно ориентироваться 

в проблематике учебного курса. 

 

The purpose of teaching the course: the formation of students ' system of theoretical 

knowledge and practical skills of teaching self-knowledge in primary school. 

Content: characteristics of the discipline as a branch of pedagogical science and 

educational subject. The textbooks, teaching materials and educational literature on self-

knowledge. Standards, curricula, model, work programs. Forms of organization of training, 

training sessions and methods of their conduct. Methods of teaching self-knowledge. Active 

learning methods. Methods of interactive learning. Method of formation of skills of self-

assessment and manifestation of personal qualities, correct communication and relations. 

Methodological features of teaching self-knowledge in primary school. Organization of 

extracurricular work with students. 

As a result of studying the discipline "Methods of teaching" self-Knowledge "in primary 

school," the student will: 

- to reproduce the concept of humanitarian education;  

- apply the methodology of teaching self-knowledge; 

- to use intensive methods of training, problem training, control and evaluation activities; 

- to organize educational work on self-knowledge lessons, independent work of students 

in the classroom and outside the classroom; 

- to give an assessment on the basis of the program volume of knowledge, freely to be 

guided in problems of a training course. 

Пәннің пререквизиттері/Пререквизиты дисциплины/ Course prerequisites 

Өзін-өзі тану 

Самопознание 

Selfknowledge 

Пәннің постреквизиттері / Постреквизиты дисциплины / Postrequisites 

Педагогикалық іс-тәжірибе, диплом жұмысын қорғау 

Педагогическая практика, дипломная работа 

Teaching practice, thesis 
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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 

Мақсаты: білім алушыларда көпмәдениетті тілдік тұлғаны қалыптастырудың 

әдістемелік жүйесін қалыптастыру.  

Курстың мазмұны келесі бөлімдерден тұрады: ұлттық және халықаралық 

деңгейлердегі мәдениетаралық интеграция құралы ретінде тілдік білім беру мазмұнын 

жаңғырту; шет тілі мәдениетаралық қарым-қатынас құралы ретінде; оқыту аспектісін 

тәрбиелейтін және дамытатын; бастауыш мектепте шетел тілдерін оқыту үдерісін 

жеделдетудің педагогикалық шарттары. 

"Бастауыш мектепте пәндерді қазақ, орыс және шет тілдерінде оқытуды 

ұйымдастыру" пәнін оқу нәтижесінде білім алушы: 

- көптілді білім беру мәселелерін атаңыз; 

- көптілділікті қолдану арқылы сабақ конспектілерін құру; 

- іске асырылатын білім беру бағдарламасының мақсаттары мен міндеттеріне қол 

жеткізуге бағытталған балалардың жас ерекшеліктеріне сәйкес бірлескен және жеке іс-

әрекетін пайдалану; 

- бастауыш мектептегі сабақтарда трилингвалды компонентті қолдану; 

- шет тілдерін оқыту бойынша бағдарламалық және оқу материалдарына баға беру. 

 

Цель: формирование у обучающихся методической системы формирования 

поликультурной языковой личности.  

Содержание курса включает следующие разделы: модернизация содержания 

языкового образования как средство межкультурной интеграции на национальном и 

международном уровнях; иностранный язык как средство межкультурного общения; 

воспитывающий и развивающий аспект обучения; педагогические условия 

интенсификации процесса обучения иностранным языкам в начальной школе. 

В результате изучения дисциплины «Организация изучения предметов на 

казахском, русском и иностранном языках» в начальной школе» обучающийся будет: 

- называть проблемы полиязычного образования; 

- составлять конспекты уроков с использованием полиязычия; 

- использовать совместную и индивидуальную деятельность детей в соответствии с 

возрастными нормами их развития, направленную на достижение целей и задач 

реализуемой образовательной программы; 

- применять трилингвальный компонент на занятиях в начальной школе; 

- давать оценку программным и учебным материалам по изучению иностранных 

языков. 

 

Purpose: formation of students ' methodical system of formation of multicultural 

linguistic personality.  

The content of the course includes the following sections: modernization of the content of 

language education as a means of intercultural integration at the national and international 

levels; foreign language as a means of intercultural communication; educational and 

developmental aspect of education; pedagogical conditions of intensification of the process of 

teaching foreign languages in primary school. 

As a result of the discipline "Organization of study subjects in Kazakh, Russian and 

foreign languages" in primary school, " the student will: 

- to name the problems of multilingual education; 

- make notes of lessons using multilingualism; 

- to use joint and individual activities of children in accordance with the age norms of 

their development, aimed at achieving the goals and objectives of the educational program; 

- apply trilingual component in the classroom in primary school; 

- to evaluate the program and educational materials for the study of foreign languages. 

Пәннің пререквизиттері/Пререквизиты дисциплины/ Course prerequisites 

Қазақ (орыс) тілі  

Казахский (русский) язык  
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Kazakh (Russian) Language 

Пәннің постреквизиттері / Постреквизиты дисциплины / Postrequisites 

Педагогикалық іс-тәжірибе, диплом жұмысын қорғау 

Педагогическая практика, дипломная работа 

Teaching practice, thesis 

 

Екінші шет тілінің практикалық курсы  

Практический курс второго иностранного языка  

Practical course of the second foreign language 

Мақсаты: түрлі сөйлеу жағдайларында ауызша және жазбаша түрде шет тілінде 

қарым-қатынас жасау үшін білім алушыларда коммуникативтік құзыреттілік жүйесін 

қалыптастыру. 

Мазмұны: Кіріспе-фонетикалық курс. Общеразговорный ағылшын тілі. Іскерлік 

қарым-қатынас үшін ағылшын тілі. 

"Екінші шет тілінің практикалық курсы" пәнін оқу нәтижесінде білім алушы: 

- курстың фонетика, грамматика және емле ережелері;; 

- жағдайға байланысты тиісті тілдік құралдарды пайдалана отырып, тақырып 

бойынша еркін диспутация жасау; 

- әр түрлі көздерден ақпаратты ауызша түрде жалпылау;  

- оқылған мәтіннен маңызды ақпарат алу; 

- білімнің бағдарламалық көлемі негізінде баға беру, оқу курсының 

проблематикасына еркін бағдар беру. 

 

Цель: формирование у обучающихся системы коммуникативной компетенции для 

осуществления общения на иностранном языке в устной и письменной формах в 

разнообразных речевых ситуациях. 

Содержание: Вводно - фонетический курс. Общеразговорный английский язык. 

Английский язык для делового общения. 

В результате изучения дисциплины «Практический курс второго иностранного 

языка» обучающийся будет: 

- представлять правила фонетики, грамматики и орфографии курса; тематическую 

лексику курса; 

- дискутировать свободно по теме, используя соответствующие языковые средства 

в зависимости от ситуации; 

- обобщить в устной форме информацию из различных источников;  

- извлекать из прочитанного текста существенную информацию; 

- давать оценку на основе программного объёма знаний, свободно ориентироваться 

в проблематике учебного курса. 

 

Purpose: formation of students ' system of communicative competence for 

communication in a foreign language in oral and written forms in a variety of speech situations. 

Contents: Introductory phonetic course. Spoken English. English for business 

communication. 

As a result of studying the discipline "Practical course of the second foreign language" 

the student will: 

- present the rules of phonetics, grammar and spelling of the course; thematic vocabulary 

of the course; 

- discuss freely on the topic, using appropriate language tools depending on the situation; 

- summarize orally information from various sources;  

- extract essential information from the read text; 

- to give an assessment on the basis of the program volume of knowledge, to be guided 

freely in problems of a training course. 

Пәннің пререквизиттері/Пререквизиты дисциплины/ Course prerequisites 

Шетел тілі 

Иностранный язык 

Foreign language 

Пәннің постреквизиттері / Постреквизиты дисциплины / Postrequisites 
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Спецкурс английского языка 

Ағылшын тілінің арнайы курсы 

Special course in English 

 

Критериалдық бағалау технологиялары  

Технологии критериального оценивания  

Criteria-based assessment technology 

Мақсаты: білім алушыларда оқу жетістіктерін критериалды бағалау әдістемесінің 

ғылыми негіздерін қалыптастыру 

Мазмұны: білім алушылардың оқу іс-әрекетін бағалаудың жалпы тәсілдері. 

Критериалды бағалау ұғымын және оның оқу-танымдық құзыреттілігін 

қалыптастырудағы рөлін анықтау. Тарихи ретроспективада бағалау жүйесін дамыту. 

Білім алушылардың жетістіктерін диагностикалаудың әдістері мен құралдарының қазіргі 

жағдайы. Оқушылардың оқу жетістіктерін критериалды бағалаудың мәні, рөлі, 

функциялары. Критериалды бағалау технологиясының моделі. Критериалды бағалау 

педагогикалық технология ретінде. Бағалау кезеңдері мен құралдары. Өлшемдерді 

жобалау: жалпы тәсілдер мен құралдар. Таксономия оқу нәтижелерін бағалау құралы 

ретінде. Білім алушылардың жетістіктерін критериалды бағалауды ұйымдастырудың 

психологиялық-педагогикалық негіздері. Оқушылардың жеке-психологиялық 

ерекшеліктеріне оқу жетістіктерін критериалды бағалау жүйесін бейімдеу мәселесі. 

Мектепке дейінгі жастағы балалардың жетістіктерін бағалау критерийлері мен рәсімдері. 

Мақсат қоюдың критериалды деңгейі негізінде педагогикалық үдерісті жобалау 

технологиясы. Бастауыш сынып оқушыларының оқу жетістіктерін критериалды бағалау 

жүйесі. Орта және жоғары буын оқушыларының оқу жетістіктерін бағалау критерийлері 

мен рәсімдері. Кәсіптік колледж оқушыларының оқу жетістіктерін критериалды бағалау 

жүйесі. Оқушылардың жетістіктерін бағалау құралдары. Портфолио оқушылардың 

жетістіктерін бағалау құралы ретінде. 

"Критериалды бағалау технологиялары" пәнін оқу нәтижесінде білім алушы: 

- оқушыларды оқыту нәтижелерін бағалау бойынша мұғалімнің жұмыс мазмұнын 

сипаттау; 

- нормативтік құжаттар мен бақылау объектілерінің талаптарын ескере отырып, 

жоспарланған нәтижелерді бағалаудың оңтайлы технологияларын таңдау; ; 

- ары қарай оқу туралы шешім қабылдау үшін критериалды бағалауды қолдану; 

- оқыту нәтижелерін жоспарлау, оқушыларды объективті бағалау үшін айдарларды 

әзірлеу және пайдалану; 

- білімнің бағдарламалық көлемі негізінде баға беру, оқу курсының 

проблематикасына еркін бағдар беру. 

 

Цель: формирование у обучающихся научной основы методики критериального 

оценивания учебных достижений 

Содержание: Общие подходы к оцениванию учебной деятельности обучающихся. 

Определение понятия критериального оценивания и его роли в формировании учебно-

познавательной компетентности. Развитие системы оценивания в исторической 

ретроспективе. Современное состояние методов и средств диагностирования достижений 

обучающихся. Сущность, роль, функции критериального оценивания учебных 

достижений учащихся. Модель технологии критериального оценивания. Критериальное 

оценивание как педагогическая технология. Этапы и инструменты оценивания. 

Проектирование критериев: общие подходы и инструменты. Таксономия как инструмент 

оценки результатов обучения. Психолого-педагогические основы организации 

критериального оценивания достижений обучающихся. Проблема адаптации системы 

критериального оценивания учебных достижений к индивидуально-психологическим 

особенностям учащихся. Критерии и процедуры оценивания достижений детей 

дошкольного возраста. Технология проектирования педагогического процесса на основе 

критериального уровня целеполагания. Система критериального оценивания учебных 

достижений младших школьников. Критерии и процедуры оценивания учебных 

достижений учащихся среднего и старшего звена. Система критериального оценивания 
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учебных достижений учащихся профессионального колледжа. Средства оценивания 

достижений учащихся. Портфолио как средство оценивания достижений учащихся. 

В результате изучения дисциплины «Технологии критериального оценивания» 

обучающийся будет: 

- описывать содержание работы учителя по оцениванию результатов обучению 

учащихся; 

- выбирать оптимальные технологии оценивания планируемых результатов, 

учитывая требования нормативных документов и объектов контроля; применять 

инструменты и процедуры оценивания с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей учебно-познавательной деятельности учащихся; 

- использовать критериальное оценивание для принятия решения о дальнейшем 

обучении;  

- планировать результаты обучения, разрабатывать и использовать рубрикаторы, 

для объективного оценивания учащихся; 

- давать оценку на основе программного объёма знаний, свободно ориентироваться 

в проблематике учебного курса. 

 

Purpose: formation of the scientific basis of the methodology of criteria-based evaluation 

of educational achievements 

Contents: General approaches to the evaluation of educational activities of students. 

Definition of the concept of criteria-based assessment and its role in the formation of 

educational and cognitive competence. Development of the evaluation system in historical 

retrospect. The current state of methods and means of diagnosing students ' achievements. The 

essence, role, function of criteria-based assessment of educational achievements of students. 

Model of criteria-based assessment technology. Criteria-based assessment as a pedagogical 

technology. Assessment stages and tools. Criteria design: General approaches and tools. 

Taxonomy as a tool for assessing learning outcomes. Psychological and pedagogical bases of 

the organization of criteria-based assessment of students ' achievements. The problem of 

adaptation of the system of criteria-based assessment of educational achievements to individual 

psychological characteristics of students. Criteria and procedures for assessing the achievements 

of preschool children. Technology of design of pedagogical process on the basis of criterion 

level of goal-setting. The system of criteria-based evaluation of educational achievements of 

younger students. Criteria and procedures for assessing the educational achievements of middle 

and senior level students. The system of criteria-based evaluation of educational achievements 

of students of professional College. Means of assessing student achievement. Portfolio as a 

means of assessing student achievement. 

As a result of studying the discipline "technology of criteria-based assessment" the 

student will: 

- describe the content of the teacher's work to assess the results of student learning; 

- to choose the optimal technology of evaluation of the planned results, taking into 

account the requirements of normative documents and objects of control; to apply tools and 

evaluation procedures taking into account the age and individual characteristics of educational 

and cognitive activity of students; 

- use criteria-based assessment to decide on further education;  

- to plan the learning outcomes, to develop and use the subject heading for the objective 

evaluation of students; 

- to give an assessment on the basis of the program volume of knowledge, to be guided 

freely in problems of a training course. 

Пәннің пререквизиттері/Пререквизиты дисциплины/ Course prerequisites 

Мектептегі оқу-тәрбие үдерісін басқару 

Управление учебно-воспитательным процессом в школе 

Management of the educational process at school 

Пәннің постреквизиттері / Постреквизиты дисциплины / Postrequisites 

Дипломдық жобалау , педагогикалық іс- тәжірибе. 

Дипломное проектирование, педагогическая практика 

Diploma design, pedagogical practice 
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Латын жазуын оқыту 

Обучение латинской грамоте  

Latin writing  

Мақсаты: білім алушыларда қарапайым курс көлемінде латын тілінің 

грамматикалық құрылымы мен лексикасын қалыптастыру.  

Мазмұны: Пән латын әліпбиінің және қазақ жазуының тарихын, фонетикасын, 

фонологиясын, орфографиясын, терминологиясын, ономастикалық, латын әліпбиінің оқу-

әдістемелік негіздерін және латын әліпбиіне көшудегі өзгерістердің ағымдағы 

процестерін қамтиды. Оқытудың нәтижесі студенттердің латын графикасындағы жаңа 

әліпбилік хатты меңгеру бойынша кәсіби құзыреттілігін дамыту болып табылады. 

"Латын сауатын оқыту" пәнін оқу нәтижесінде білім алушы: 

- латын тілінің нормаларын ойнату; 

- оқылған латын мәтінін түсіну үшін қарапайым филологиялық талдау дағдыларын 

қолдану; 

- латын тілінде мәтін жазу; 

- латын сөздерін оқу және айту ережелерін қолдану; 

- білімнің бағдарламалық көлемі негізінде оқу курсының проблематикасында еркін 

бағдарлануға баға беру. 

 

Цель: формирование у обучающихся системы знаний грамматическим строем и 

лексикой латинского языка в объеме элементарного курса.  

Содержание: дисциплина включает в себя историю латинского алфавита и 

казахской письменности, фонетику, фонологию, орфографию, терминологию, 

ономастические, учебно-методические основы латинского алфавита и текущие процессы 

изменения в переходе на латинский алфавит. Результатом обучения станет развитие 

профессиональной компетенции студентов по овладение новым алфавитным письмом на 

латинской графике. 

В результате изучения дисциплины «Обучение латинской грамоте» обучающийся 

будет: 

- воспроизводить нормы латинского языка; 

- использовать навыки элементарного филологического анализа для понимания 

прочитанного латинского текста; 

-  писать тексты на латинском языке; 

- использовать правила чтения и произношения латинских слов; 

- давать оценку на основе программного объёма знаний свободно ориентироваться 

в проблематике учебного курса. 

 

Purpose: the formation of students ' knowledge system grammatical structure and 

vocabulary of the Latin language in the volume of the elementary course.  

Content: the discipline includes the history of the Latin alphabet and Kazakh writing, 

phonetics, phonology, spelling, terminology, onomastic, educational and methodological 

foundations of the Latin alphabet and the current processes of change in the transition to the 

Latin alphabet. The result of training will be the development of professional competence of 

students to master the new alphabet in Latin script. 

As a result of studying the discipline "learning Latin literacy" student will: 

- reproduce the norms of the Latin language; 

- use the basic linguistic skills of analysis for comprehension of the Latin text; 

- write texts in Latin; 

- use the rules of reading and pronunciation of Latin words; 

- to assess on the basis of the program volume of knowledge to be guided freely in the 

problems of the training course. 

Пәннің пререквизиттері: 

Қазақ (орыс) тілі 

Казахский (русский) язык 

Kazakh (russian) language 

Постреквизиты дисциплины: 

Қазіргі қазақ (орыс) тілі 
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Современный казахский (русский) язык 

Modern kazakh (russian) language 
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Кіші жастағы оқушы тұлғасының пс- педагогикалық диагностикасы  

Психолого-педагогическая диагностика личности младшего школьника  

Psychological and pedagogical diagnosis of primary school children’s personality 

Мақсаты: бастауыш сынып оқушыларының психологиялық-педагогикалық 

диагностикасын ұйымдастыру және өткізу ерекшеліктері туралы білім беру жүйесін 

қалыптастыру. 

Мазмұны: кіші мектеп жасы диагностикалық зерттеу пәні ретінде. Психологиялық-

педагогикалық диагностика әдістері. Оқушының психологиялық-педагогикалық 

ерекшеліктерін анықтау үшін бақылау әдісін қолдану. Баланың мектепте оқуды бастауға 

дайындығының сипаттамасы. Баланың мектепке бейімделуі мен оқу мотивациясының 

диагностикасы. Кіші мектеп жасындағы мектеп үрейінің және оның диагностикасының 

мәселелері. Балалардың әлеуметтік-педагогикалық асқынуы, оны зерттеу ерекшеліктері. 

"Тәуекел тобындағы" бастауыш сынып оқушыларының диагностикасы. Бастауыш сынып 

оқушыларының танымдық үрдістерін диагностикалау әдістері. Кіші мектеп жасындағы 

баланың өзіндік санасын және тұлғалық ерекшеліктерін зерттеу әдістері. Кіші мектеп 

жасындағы эмоциялық-еріктік сферасын диагностикалау әдістері. Бастауыш сынып 

оқушыларының тұлғалық қарым-қатынасын зерттеу әдістері. Моральдық-адамгершілік 

саланың диагностикасы. Отбасылық қарым-қатынастардың диагностикасы.  

"Кіші оқушы тұлғасының психологиялық-педагогикалық диагностикасы" пәнін оқу 

нәтижесінде білім алушы: 

- психологиялық-педагогикалық диагностиканың негізгі ұғымдарын атаңыз; 

- психодиагностикалық әдістемелердің сапасын бағалау; 

- кіші мектеп жасындағы Психодиагностика әдістерін, тексеру жүргізу ережелерін, 

нәтижелерді өңдеу және түсіндіру тәсілдерін қолдану; 

- диагностиканы жүргізу және анықталған проблемаларды түзету бойынша 

ұсыныстар беру; 

- білімнің бағдарламалық көлемі негізінде оқу курсының проблематикасында еркін 

бағдарлануға баға беру. 

 

Цель: формирование у обучающихся системы знаний об особенностях организации 

и проведения психолого-педагогической диагностики в младшем школьном возрасте. 

Содержание: Младший школьный возраст как предмет диагностического изучения. 

Методы психолого-педагогической диагностики. Использование метода наблюдения для 

определения психолого-педагогических особенностей школьника. Характеристика 

готовности ребенка к началу школьного обучения. Диагностика мотивации учения и 

адаптации ребенка к школе. Проблемы школьной тревожности и ее диагностики в 

младшем школьном возрасте. Социально-педагогическая запущенность у детей, 

особенности ее изучения. Диагностика младших школьников «группы риска». Методы 

диагностики познавательных процессов младших школьников. Методы изучения 

самосознания ребенка и личностных особенностей в младшем школьном возрасте. 

Методы диагностики эмоционально-волевой сферы младшего школьного возраста. 

Методы изучения личностных отношений младших школьников. Диагностики морально-

нравственной сферы. Диагностика внутрисемейных взаимоотношений.  

В результате изучения дисциплины «Психолого-педагогическая диагностика 

личности младшего школьника» обучающийся будет: 

- называть основные понятия психолого-педагогической диагностики; 

- оценивать качество психодиагностических методик; 

- использовать методы психодиагностики в младшем школьном возрасте, правила 

проведения обследования, способы обработки и интерпретации результатов; 

- производить диагностику и давать рекомендации по коррекции выявленных 

проблем; 

- давать оценку на основе программного объёма знаний свободно ориентироваться 

в проблематике учебного курса. 

 

Purpose: formation of students ' knowledge about the features of the organization and 

conduct of psychological and pedagogical diagnostics in primary school age. 
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Contents: Primary school age as a subject of diagnostic study. Methods of psychological 

and pedagogical diagnostics. Using the method of observation to determine the psychological 

and pedagogical characteristics of the student. Characteristics of the child's readiness to start 

school. Diagnosis of teaching motivation and adaptation of the child to school. Problems of 

school anxiety and its diagnosis in primary school age. Socio-pedagogical neglect in children, 

especially its study. Diagnosis of primary school children "at risk". Methods of diagnostics of 

cognitive processes of younger schoolchildren. Methods of studying the child's self-

consciousness and personal characteristics in primary school age. Methods of diagnostics of 

emotional and volitional sphere of primary school age. Methods of studying personal 

relationships of younger students. Diagnosis of the moral sphere. Diagnosis of intra-family 

relationships.  

As a result of studying the discipline "Psychological and pedagogical diagnostics of the 

personality of the younger student" the student will: 

- to name the basic concepts of psychological and pedagogical diagnostics; 

- to evaluate the quality of psychodiagnostic techniques; 

- use the methods of psychodiagnostics in primary school age, the rules of the survey, 

methods of processing and interpretation of the results; 

- to make diagnostics and give recommendations on correction of the revealed problems; 

- to give an assessment on the basis of the program volume of knowledge to be guided 

freely in the problems of the training course. 

Пәннің пререквизиттері/Пререквизиты дисциплины/ Course prerequisites 

Психология 

Психология 

Psychology 

Пәннің постреквизиттері / Постреквизиты дисциплины / Postrequisites 

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  

 

Бастауыш мектептегі кіріктірілген оқу пәні «Өнер»  

Интегрированный учебный предмет «Искусство» в начальной школе  

Integrated learning subject "Art" in primary school 

Мақсаты: білім алушыларда өнер туралы білім жүйесін қоршаған ортаны 

эмоционалды-практикалық меңгеру және оны қайта құру тәсілі ретінде қалыптастыру. 

Мазмұны: Жалпы білім берудің бірінші сатысының ерекшеліктері. Пән бойынша 

үлгілік бағдарламаның құрылымы. "Бейнелеу өнері" курсының мақсаты мен міндеттері. 

Нұсқаның негізгі мазмұндық сызықтары нұсқаның негізгі мазмұндық сызықтары оқу 

үдерісі мазмұнының құндылық бағдарлары. "Бейнелеу өнері" оқу пәні бойынша жалпы 

бастауыш білім беруді ұстау. Сабақ-оқу-тәрбие жұмысының негізгі формасы. 

"Бастауыш мектепте «Өнер» кіріктірілген оқу пәні» пәнін оқу нәтижесінде білім 

алушы: 

- көрнекті отандық және шетелдік суретшілердің жекелеген туындыларын атау; 

- суреттегі, кескіндеме мен мүсіндегі көркем мәнерліктің негізгі құралдарын таңдау 

(табиғаттан, жадыдан және қиялдан); сәндік және конструктивтік жұмыстарда, әдебиет 

пен музыка шығармаларына иллюстрацияларда; 

- жеке және ұжымдық іс-әрекетте түрлі көркем техникаларды қолдану: коллаж, 

аппликация, балауыз борлары, фломастерлер, пластилин, тушь, көмір, гельді қалам; 

- өнер туындыларын бағалау (өз пікірін білдіру)); 

- білімнің бағдарламалық көлемі негізінде оқу курсының проблематикасында еркін 

бағдарлануға баға беру. 

 

Цель: формирование у обучающихся системы знаний об искусстве как способе 

эмоционально-практического освоения окружающего мира и его преобразования. 

Содержание: Особенности первой ступени общего образования. Структура 

примерной программы по предмету. Цели и задачи курса «Изобразительное искусство» в 
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начальной школе. Основные содержательные линии варианта Основные содержательные 

линии варианта Ценностные ориентиры содержания учебного процесса. Содержание 

начального общего образования по учебному предмету «Изобразительное искусство». 

Урок – как основная форма учебно-воспитательной работы. 

В результате изучения дисциплины «Интегрированный учебный предмет 

«Искусство» в начальной школе» обучающийся будет: 

- называть отдельные произведения выдающихся отечественных и зарубежных 

художников; 

- выбирать основные средства художественной выразительности в рисунке, 

живописи и скульптуре (с натуры, по памяти и воображению); в декоративных и 

конструктивных работах, иллюстрациях к произведениям литературы и музыки; 

- использовать в индивидуальной и коллективной деятельности различные 

художественные техники: коллаж, аппликация, восковые мелки, фломастеры, пластилин, 

тушь, уголь, гелевая ручка; 

- оценивать произведения искусства (выражать собственное мнение); 

- давать оценку на основе программного объёма знаний свободно ориентироваться 

в проблематике учебного курса. 

 

Purpose: formation of students ' knowledge about art as a way of emotional and practical 

development of the world and its transformation. 

Contents: Features of the first stage of General education. The structure of the 

approximate program on the subject. Goals and objectives of the course "Fine arts" in primary 

school. The basic substantial lines of the option Key line variant Value orientations of the 

training content. The content of primary General education on the subject "Fine arts". Lesson - 

as the main form of educational work. 

As a result of studying the discipline "Integrated academic subject" Art "in primary 

school," the student will: 

- name individual works of outstanding domestic and foreign artists; 

- to choose the main means of artistic expression in drawing, painting and sculpture (from 

nature, from memory and imagination); in decorative and constructive works, illustrations for 

works of literature and music; 

- use in individual and collective activities of various artistic techniques: collage, 

applique, wax crayons, markers, clay, ink, charcoal, gel pen; 

- evaluate works of art (Express your own opinion); 

- to give an assessment on the basis of the program volume of knowledge to be guided 

freely in the problems of the training course. 

Пәннің пререквизиттері/Пререквизиты дисциплины/ Course prerequisites 

Бейнелеу өнерінің мектеп курсы  

Школьный курс изобразительного искусства 

School course of fine arts 

Пәннің постреквизиттері / Постреквизиты дисциплины / Postrequisites 

Теория и технология обучения изобразительному искусству в начальной школе с 

практикумом 

Бастауыш мектептегі бейнелеу өнерін оқыту теориясы мен технологиясы және 

практикумы 

Theory and Technology of Teaching Visual Art in Elementary School with the Workshop 

 

 

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 

Мақсаты: білім алушыларда интеграцияланған оқытудың негізгі мәселелерін тұтас 

түсінуді қамтамасыз ететін теориялық білім жүйесін қалыптастыру. 

Мазмұны: интеграцияланған оқытудың даму тарихы. Басқа елдердегі 

интеграцияланған оқыту модельдері. Интеграцияланған сабақтардың ерекшеліктері.  
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"Пәнаралық және пәнаралық тәсілдер негізінде бастауыш білім беру мазмұнын 

интеграциялау" пәнін оқу нәтижесінде білім алушы: 

- интеграцияланған оқытудың пайда болу тарихын көрсету; 

- бастауыш мектептегі кіріктірілген сабақ конспектілерін құру; 

- - оқушылардың интеллектуалдық дамуы үшін пәнаралық және пәнаралық 

интеграцияны қолдану; 

- сабақ өткізу үшін материал жинау; 

- білімнің бағдарламалық көлемі негізінде оқу курсының проблематикасында еркін 

бағдарлануға баға беру. 

 

Цель: формирование у обучающихся системы теоретических знаний, 

обеспечивающих целостное понимание основных проблем интегрированного обучения. 

Содержание: История развития интегрированного обучения. Модели 

интегрированного обучения в других странах. Особенности интегрированных уроков.  

В результате изучения дисциплины «Интеграция содержания начального 

образования на основе межпредметного и междисциплинарного подходов» обучающийся 

будет: 

- представлять историю возникновения интегрированного обучения; 

- составлять конспекты интегрированных уроков в начальной школе; 

- использовать межпредметнуюи междисциплинарную интеграцию для 

интеллектуального развития школьников; 

- собирать материал для проведения уроков; 

- давать оценку на основе программного объёма знаний свободно ориентироваться 

в проблематике учебного курса. 

 

Purpose: formation of students ' system of theoretical knowledge, providing a holistic 

understanding of the main problems of integrated learning. 

Contents: the history of the development of integrated education. Integrated learning 

models in other countries. Features of integrated lessons.  

As a result of studying the discipline "Integration of the content of primary education on 

the basis of interdisciplinary and interdisciplinary approaches" the student will: 

- present the history of integrated learning; 

- make notes of integrated lessons in primary school; 

- use interdisciplinary integration for the intellectual development of students; 

- collect material for lessons; 

- to give an assessment on the basis of the program volume of knowledge to be guided 

freely in the problems of the training course. 

Пәннің пререквизиттері/Пререквизиты дисциплины/ Course prerequisites 

Мектептегі оқу-тәрбие үдерісін басқару 

Управление учебно-воспитательным процессом в школе 

Management of the educational process at school 

Пәннің постреквизиттері / Постреквизиты дисциплины / Postrequisites 

Педагогикалық іс-тәжірибе, диплом жұмысын қорғау 

Педагогическая практика, дипломная работа 

Teaching practice, thesis 

 

 

Білім берудегі менеджмент  

Менеджмент в образовании  

Management in education 

Мақсаты: білім алушылардың білім берудегі ұйымдастырушылық - басқару 

қызметінде кәсіби біліктері мен дағдыларын қалыптастыру. 

Мазмұны: білім беру мекемесін басқарудың теориялық және нормативтік-

құқықтық негіздері. Мекеменің білім беру ортасы және мекеменің әкімшілік даму 

ресурстары. Білім беру мекемесін дамытудың заманауи тұжырымдамасы мен 

бағдарламасы. Білім беру мекемесі мамандарының кәсіби өзара іс-қимылын және басқару 
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стилін қалыптастыру. Менеджменттің заманауи технологиялары. Білім беру мекемесінің 

серіктестерімен келіссөздер жүргізу. 

"Білім берудегі менеджмент" пәнін оқу нәтижесінде білім алушы: 

- мекеменің білім беру ортасын бағалау және мекеменің әкімшілік даму 

ресурстарын анықтау; 

- менеджменттің заманауи технологияларын қолдану; 

- білім беру мекемесінің әлеуетті серіктестерінің белгілі бір шеңберін таңдау; 

- білім беру мекемесінің серіктестерімен келіссөз жүргізу және жоспарлау; 

- білімнің бағдарламалық көлемі негізінде оқу курсының проблематикасында еркін 

бағдарлануға баға беру. 

 

Цель: формирование у обучающихся системы профессиональных умений и 

навыков в организационно- управленческой деятельности в образовании. 

Содержание: Теоретические и нормативно-правовые основы управления 

образовательным учреждением. Образовательная среда учреждения и административные 

ресурсы развития учреждения. Современная концепция и программа развития 

образовательного учреждения. Формирование межпрофессионального взаимодействия 

специалистов образовательного учреждения и стили управления. Современные 

технологии менеджмента. Ведение переговоров с партнерами образовательного 

учреждения. 

В результате изучения дисциплины «Менеджмент в образовании» обучающийся 

будет: 

- оценивать образовательную среду учреждения и определять административные 

ресурсы развития учреждения; 

- использовать современные технологии менеджмента; 

- выбирать определенный круг потенциальных партнеров образовательного 

учреждения; 

- планировать и проводить переговоры с партнерами образовательного учреждения; 

- давать оценку на основе программного объёма знаний свободно ориентироваться 

в проблематике учебного курса. 

 

Purpose: formation of students ' system of professional skills in organizational and 

managerial activities in education. 

Contents: Theoretical and regulatory framework of educational institution management. 

Educational environment of the institution and administrative resources of the institution. 

Modern concept and program of educational institution development. Formation of 

interprofessional interaction of specialists of educational institution and management styles. 

Modern management technologies. Negotiating with partners of the educational institution. 

As a result of studying the discipline "Management in education" the student will: 

- assess the educational environment of the institution and determine the administrative 

resources of the institution; 

- use modern management technologies; 

- to choose a certain range of potential partners of the educational institution; 

- plan and conduct negotiations with partners of the educational institution; 

- to give an assessment on the basis of the program volume of knowledge to be guided 

freely in the problems of the training course. 

Пәннің пререквизиттері/Пререквизиты дисциплины/ Course prerequisites 

Мектептегі оқу-тәрбие үдерісін басқару 

Управление учебно-воспитательным процессом в школе 

Management of the educational process at school 

Пәннің постреквизиттері / Постреквизиты дисциплины / Postrequisites 

Педагогикалық іс-тәжірибе, диплом жұмысын қорғау 

Педагогическая практика, дипломная работа 

Teaching practice, thesis 

 

Бастауыш мектепте педагогикалық шеберлік  

Педагогическое мастерство в начальной школе  
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Pedagogical skills in elementary school 

Мақсаты: білім алушыларда педагогикалық қызметтің мәні, педагогикалық 

шеберліктің психологиялық-педагогикалық мазмұны, білім беру жүйесінде 

педагогикалық техниканы практикалық меңгеру туралы тұтас түсінік қалыптастыру. 

Мазмұны: Педагогикалық шеберлік: ерекшелігі, құрылымы, мазмұны. Тиімді 

қарым-қатынас педагогикалық шеберліктің негізі ретінде. Педагогтың беделі, 

педагогикалық қарым-қатынастың стильдік ерекшеліктері. Педагогикалық қарым-

қатынас технологиясын меңгеру. Оқу-тәрбие процесін басқарудағы шеберлікті меңгеру. 

"Бастауыш мектептегі педагогикалық шеберлік" пәнін оқу нәтижесінде білім 

алушы: 

- педагогикалық теорияларды А. С. Макаренко, В. А. Сухомлинский, И. П. Иванова 

және т. б. ұсыну.; 

- кәсіби сөйлеу мәдениетінің негіздерін қолдану; 

- өз қабілеттерінің, жеке және кәсіби қасиеттерінің деңгейін талдау; 

- өзінің кәсіби қалыптасу бағдарламасын құру; 

- білімнің бағдарламалық көлемі негізінде оқу курсының проблематикасында еркін 

бағдарлануға баға беру. 

 

Цель: формирование у обучающихся  целостного представления о сущности 

педагогической деятельности,психолого-педагогического содержания педагогического 

мастерства, практического овладения педагогической техникой в системе образования. 

Содержание: Педагогическое мастерство: специфика, структура, содержание. 

Эффективное общение как основа педагогического мастерства. Авторитет педагога, 

стилевые особенности педагогического взаимодействия. Освоение технологии 

педагогического общения. Овладение мастерством в управлении учебно-воспитательным 

процессом. 

В результате изучения дисциплины «Педагогическое мастерство в начальной 

школе» обучающийся будет: 

- представлять педагогические теории А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинского, И.П. 

Иванова и др. о педагогическом мастерстве; 

- использовать основы речевой профессиональной культуры; 

- анализировать уровень своих способностей, личностных и профессиональных 

качеств; 

- создавать программу своего профессионального становления; 

- давать оценку на основе программного объёма знаний свободно ориентироваться 

в проблематике учебного курса. 

 

Purpose: formation of students a holistic view of the essence of pedagogical 

activity,psychological and pedagogical content of pedagogical skills, practical mastery of 

pedagogical techniques in the education system. 

Content: Pedagogical skills: specificity, structure, content. Effective communication as 

the basis of pedagogical skills. Authority of the teacher, style features of pedagogical 

interaction. Mastering the technology of pedagogical communication. Mastering the skills in the 

management of the educational process. 

As a result of studying the discipline "Pedagogical skills in primary school" the student 

will: 

- to present pedagogical theories of A. S. Makarenko, V. A. Sukhomlinsky, I. P. Ivanov 

and others about pedagogical skills; 

- use the basics of professional speech culture; 

- analyze the level of their abilities, personal and professional qualities; 

- create a program of their professional development; 

- to give an assessment on the basis of the program volume of knowledge to be guided 

freely in the problems of the training course. 

Пәннің пререквизиттері/Пререквизиты дисциплины/ Course prerequisites 

Оқытудағы инновациялық бағыттар 

Инновационные подходы в обучении 

Innovative approaches to learning 
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Пәннің постреквизиттері / Постреквизиты дисциплины / Postrequisites 

Внеклассная работа по предметам в начальной школе 

Бастауыш мектепте пән бойынша сабақтан тыс жұмыстары 

Extra-curricular work in subjects in elementary school 
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«Дүниетану» пәнін оқыту әдістемесі  

Методика преподавания «Познания мира»  

Methods of teaching "Knowledge of the world» 

Мақсаты: білім алушыларда әлемді тану негіздері, табиғатты қорғау, сонымен қатар 

оқушыларды табиғатпен таныстыру әдістемесі және оларды экологиялық тәрбиелеу 

бойынша саналы, жүйелі және берік білім беру жүйесін қалыптастыру. 

Мазмұны: бастауыш мектепте "Дүниетану" пәнін оқыту әдістемесінің әдіснамалық 

мәртебесі, Ресей, Қазақстанда Жаратылыстану пәнін оқыту әдістемесінің дамуы, 

бастауыш мектеп пәндерінің құрылымында "Дүниетану" пәнін оқыту әдістемесі, 

"дүниетану" пәні бойынша оқу материалының мазмұны, іріктеу принциптері және 

орналасуы, "Дүниетану" курсында бастауыш сынып оқушыларын оқытудың әдістері мен 

әдістемелік тәсілдері, "Дүниетану" пәнін оқыту формалары, "Дүниетану"пәнін 

материалдық жабдықтау. 

"Дүниетануды" оқыту әдістемесі " пәнін оқу нәтижесінде білім алушы: 

- заттың немесе табиғат құбылысының өзгеруін және уақытша байланыстарды 

куәландыратын себеп-салдарлық байланыстарды анықтау;; 

- өсімдіктер мен жануарларға фенологиялық бақылау жүргізу; 

- оқушылардың табиғатқа танымдық қызығушылығын, білімдігін, байқағыштығын 

дамыту үшін әдіс-тәсілдерді қолдану;; 

- жобалау және зерттеу жұмыстарын жүргізу үшін материалды ұсыну; 

- білімнің бағдарламалық көлемі негізінде оқу курсының проблематикасында еркін 

бағдарлануға баға беру. 

 

Цель: формирование у обучающихся системы осознанных, систематичных и 

прочных знаний по основам познания мира, по охране природы, а также по методике 

ознакомления учащихся с природой и их экологическому воспитанию. 

Содержание: 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 изучения дисциплины «Методика преподавания «Познания мира»» 

обучающийся будет: 

- определять причинно-следственные связи, свидетельствующие об изменении 

предмета или явления природы и временные связи – совпадения во времени нескольких 

явлений, вызванных общей причиной; 

- производить фенологические наблюдения, за растениями и животными; 

- использовать методы, приемы для развития у учащихся наблюдательности, 

любознательности, познавательного интереса к природе; 

- предлагать материал для проведения проектной и исследовательской работы; 

- давать оценку на основе программного объёма знаний свободно ориентироваться 

в проблематике учебного курса. 

 

Purpose: formation of students ' system of conscious, systematic and solid knowledge of 

the basics of knowledge of the world, nature protection, as well as methods of familiarization of 

students with nature and their environmental education. 

Contents: the methodological status of techniques of teaching the subject "knowledge of 

the world" in elementary school, the development of methods of teaching of natural Sciences in 

Russia, Kazakhstan, "world Knowledge" in the structure of elementary school subjects, 

contents, principles of selection and arrangement of educational material on the subject of 

"world Knowledge", methods and techniques of teaching younger students in the course "world 

Knowledge", forms of teaching the subject "learning the world", material equipment of the 

subject "learning the world". 

As a result of studying the discipline "Methods of teaching" Knowledge of the world "" 

the student will: 
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- determine the cause-and-effect relationship, indicating a change in the object or 

phenomenon of nature and temporal relationships-coincidence in time of several phenomena 

caused by a common cause; 

- to make phenological observations of plants and animals; 

- use methods, techniques for the development of students ' observation, curiosity, 

cognitive interest in nature; 

- to offer the material for conducting design and research work.; 

- to give an assessment on the basis of the program volume of knowledge to be guided 

freely in the problems of the training course. 

Пәннің пререквизиттері/Пререквизиты дисциплины/ Course prerequisites 

Жаратылыстану негіздері 

Основы естествознания 

The Basics of natural science 

Пәннің постреквизиттері / Постреквизиты дисциплины / Postrequisites 

Педагогикалық іс-тәжірибе, диплом жұмысын қорғау 

Педагогическая практика, дипломная работа 

Teaching practice, thesis 

 

Шағын кешенді бастауыш мектепте дүниетануды оқыту теориясы мен 

технологиясы  

Теория и технология обучения познания мира в МНШ  

Theory and technology of teaching world cognition in ungraded primary school 

Мақсаты: шағын жинақты бастауыш мектепте "дүниетану" сабақтарын әзірлеу, 

дайындау және өткізу әдістемесін білім беру жүйесін қалыптастыру. 

Мазмұны: шағын жинақты мектептегі табиғаттануды оқыту әдістері мен 

формаларының ерекшеліктері. Шағын жинақты мектепте оқушылардың өзіндік жұмысын 

ұйымдастыру. Оқушыларды оқытудағы ойынның маңызы. Дүниетану сабағында ойын 

тәсілдері мен қызықты материалдарды қолдану. Рольдік ойынды дайындау және мінез-

құлық әдістемесі. 

"СБМ - де әлем танымын оқытудың теориясы мен технологиясы" пәнін оқу 

нәтижесінде білім алушы: 

- шағын жинақты бастауыш мектепте қоршаған ортаны зерттеу кезінде 

экскурсиялар, бақылау, зерттеу және жобалау қызметін ұйымдастыру; 

- алған білімдерінің барлық көлемін пайдалана отырып, материалды, құралдарды, 

әдістерді және т. б. іріктеумен сабақты өз бетінше әзірлеу және оны өз бетінше талдау 

жасау; 

- бастауыш мектепте дүниетануды оқытудың әр түрлі әдістерін, тәсілдерін, 

құралдарын қолдану, оқушыларда арнайы, пәндік білімдер мен біліктерді қалыптастыру; 

-тиімді оқу қызметін, шығармашылық белсенділікті, кіші мектеп жасындағы 

балалардың дербестігі мен танымдық қызығушылығын, соның ішінде ақпараттық 

технологияларды қолдана отырып қамтамасыз ететін пәндік-практикалық іс-әрекетті 

оқытудың оңтайлы тәсілдері мен әдістерін үйлестіру; 

- білімнің бағдарламалық көлемі негізінде оқу курсының проблематикасында еркін 

бағдарлануға баға беру. 

 

Цель: формирование у обучающихся системы знаний методики разработки, 

подготовки и проведения уроков «Познания мира» в малокомплектной начальной школе. 

Содержание: Особенности форм и методов преподавания природоведения в 

малокомплектной школе. Организация самостоятельной работы учащихся в 

малокомплектной школе. Значение игры в обучении школьников. Использование 

игровых приёмов и занимательного материала на уроке познания мира. Методика 

подготовки и поведения ролевой игры. 

В результате изучения дисциплины «Теория и технология обучения познания мира 

в МНШ» обучающийся будет: 

- организовывать экскурсии, наблюдения, исследовательскую и проектную 

деятельность при изучении окружающего мира в малокомплектной начальной школе; 



 

40 

 

- используя весь объем полученных знаний, самостоятельно разработать занятие с 

сопутствующим отбором материала, средств, методов и т.п. и подготовить его 

самоанализ; 

- применять  различные методы, приемы, средства обучения познанию миру в 

начальной школе, формировать у учащихся специальные, предметные знания и умения; 

- сочетать оптимальные приемы и методы обучения предметно-практической 

деятельности, обеспечивающие эффективную учебную деятельность, творческую 

активность, самостоятельность и познавательный интерес детей младшего школьного 

возраста, в том числе с применением информационных технологий; 

- давать оценку на основе программного объёма знаний свободно ориентироваться 

в проблематике учебного курса. 

 

Purpose: the formation of students 'knowledge system methods of development, 

preparation and conduct of lessons" Knowledge of the world " in a small elementary school. 

Content: Features of forms and methods of teaching natural science in a small school. 

Organization of independent work of students in a small school. The value of the game in 

teaching students. Use of game receptions and entertaining material at a lesson of knowledge of 

the world. Methods of preparation and behavior of role-playing games. 

As a result of studying the discipline "Theory and technology of learning knowledge of 

the world in MNSH" student will: 

- organize excursions, observations, research and project activities in the study of the 

world in a small elementary school; 

- using the entire amount of knowledge gained, independently develop a lesson with the 

accompanying selection of material, tools, methods, etc. and prepare his introspection; 

- to apply various methods, techniques, means of teaching knowledge of the world in 

primary school, to form students ' special, subject knowledge and skills; 

- to combine optimal techniques and methods of teaching subject-practical activities, 

ensuring effective educational activity, creativity, independence and cognitive interest of 

children of primary school age, including the use of information technology; 

- to give an assessment on the basis of the program volume of knowledge to be guided 

freely in the problems of the training course. 

Пәннің пререквизиттері/Пререквизиты дисциплины/ Course prerequisites 

Жаратылыстану негіздері 

Основы естествознания 

The Basics of natural science 

Пәннің постреквизиттері / Постреквизиты дисциплины / Postrequisites 

Педагогикалық іс-тәжірибе, диплом жұмысын қорғау 

Педагогическая практика, дипломная работа 

Teaching practice, thesis 

 

Балалар әдебиеті және мәнерлеп оқу практикумы 

Детская литература с практикумом по выразительному чтению 

Childrens literature with the workshop on expressive reading 

Мақсаты: білім алушылардың бойында балалар әдебиетінің негізгі бөлімдері 

бойынша білім жүйесін қалыптастыру, балалар кітаптарымен жұмыс жасауға 

дағдыландыру. 

Мазмұны: балалар әдебиеті теориясының негіздері. Қазақстанда, Ресейде және 

шетелде балалар әдебиетінің қалыптасуы: дамудың негізгі кезеңдері. Балалар 

оқулығындағы Фольклор. Қазіргі балалар әдебиетінің даму тенденциялары. "Мәнерлеп 

оқу" ұғымы. Сөйлеу техникасы. Орфоэпия. Логикалық және эмоциялық-бейнелі 

мәнерлеп оқу құралдары. Көркем шығарманы және оның орындалуын талдау. Санау 

жүйелері. Өлең оқу. Прозалық шығармаларды оқу. Көркем шығармаларды сахналау. 

"Мәнерлеп оқу практикумы бар балалар әдебиеті" пәнін оқу нәтижесінде білім 

алушы: 

- балалар әдебиетінің ерекшелігін, оның компоненттерін, жанрлар жүйесін және 

түрлерін, негізгі даму үрдістерін, көркемсөз оқу өнерінің негізгі ережелерін жаңғырту; ; 
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- сабақ, балалар демалысын, ойын-сауық және мерекелерді өткізу үшін 

шығармаларды қолдану; 

- көркем мәтінді қабылдау ерекшеліктерін ескере отырып, балалар әдебиетінің 

шығармаларын талдау, олардың орындалуын өз бетінше дайындау, басқа да мәнерлеп оқу 

және өзіндік; 

– кітап көрмелерін құру-авторлық және тақырыптық-және оларға өз бетінше 

түсініктеме дайындау; 

- білімнің бағдарламалық көлемі негізінде оқу курсының проблематикасында еркін 

бағдарлануға баға беру. 

 

Цель: формирование у обучающихся системы знаний по основным разделам 

детской литературы, привитие умений работать с детской книгой. 

Содержание: Основы теории детской литературы. Становление детской литературы 

в Казахстане, России и за рубежом: основные этапы развития. Фольклор в детском 

чтении. Тенденции развития современной детской литературы. Понятие «выразительное 

чтение». Техника речи. Орфоэпия. Средства логической и эмоционально-образной 

выразительности чтения. Анализ художественного произведения и его исполнения. 

Рассказывание сказок. Чтение стихотворений. Чтение прозаических произведений. 

Инсценирование художественных произведений. 

В результате изучения дисциплины «Детская литература с практикумом по 

выразительному чтению» обучающийся будет: 

- воспроизводить специфику детской литературы, ее компоненты, систему жанров 

и виды, основные тенденции развития; основные положения искусства художественного 

чтения; 

- использовать произведения для проведения уроков, детских досугов, развлечений 

и праздников; 

- анализировать произведения детской литературы с учетом особенностей 

восприятия художественного текста, самостоятельно подготавливать их исполнение, 

анализировать исполнение других чтецов и собственное; 

- составлять книжные выставки – авторские и тематические – и самостоятельно 

готовить комментарии к ним; 

- давать оценку на основе программного объёма знаний свободно ориентироваться 

в проблематике учебного курса. 

 

Purpose: formation of students ' knowledge system on the main sections of children's 

literature, instilling skills to work with children's books. 

Contents: Fundamentals of the theory of children's literature. Formation of children's 

literature in Kazakhstan, Russia and abroad: the main stages of development. Folklore in 

children's reading. Trends in the development of modern children's literature. The concept of 

"expressive reading". Technique of speech. Orthoepy. Means of logical and emotional-

figurative expressiveness of reading. Analysis of a work of art and its performance. The telling 

of tales. The reading of poems. Reading prose works. Staging of works of art. 

As a result of studying the discipline "Children's literature with a workshop on expressive 

reading" the student will: 

- to reproduce the specifics of children's literature, its components, the system of genres 

and types, the main trends of development; the main provisions of the art of artistic reading; 

- use the works for lessons, children's leisure, entertainment and holidays; 

- to analyze the works of children's literature, taking into account the peculiarities of the 

perception of the literary text, independently prepare their performance, analyze the 

performance of other readers and your own; 

- to make book exhibitions – author's and thematic-and independently prepare comments 

to them; 

- to give an assessment on the basis of the program volume of knowledge to be guided 

freely in the problems of the training course. 

Пәннің пререквизиттері/Пререквизиты дисциплины/ Course prerequisites 

Әдебиетті дамыту әдістемесі 

Методика литературного развития 
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Methods of literary development 

Пәннің постреквизиттері / Постреквизиты дисциплины / Postrequisites 

Педагогикалық іс-тәжірибе, диплом жұмысын қорғау 

Педагогическая практика, дипломная работа 

Teaching practice, thesis 

 

Мәнерлеп оқу және шешен сөйлеу сыры 

Выразительное чтение и ораторское искусство 

Expressive reading and speaking skills 

Мақсаты: оқушылардың кәсіби сөйлеу саласында арнайы құзыреттілік жүйесін 

қалыптастыру. 

Мазмұны: көркем оқу өнердің ерекше түрі ретінде. Сөйлеу техникасы. Оқу өнері.  

"Мәнерлеп оқу және шешендік өнер" пәнін оқу нәтижесінде білім алушы: 

- оқу өнерінің теориялық негіздерін және негізгі мәнерлілік құралдарын: сөйлеу 

логикасы, қарым-қатынастың бейвербальді құралдары; 

- қойылымдар, демалыс, ертеңгіліктер сценарийлерін құрастыру ; ; 

- бастауыш мектептің оқу ортасына кіретін әр түрлі жанрдағы шығармаларды 

мәнерлеп оқу үшін дұрыс әдеби айтуды қолдану, жатқа айту және парақтан; 

- дикцияны, сөйлеу тыныс алуын, дауысты және оның негізгі қасиеттерін дамыту 

жаттығуларын таңдау; 

- өзінің біліктілігін арттыру және жетілдіру мақсатында өз қызметіне баға беру; 

 

Цель: формирование у обучающихся системы специальных компетенций в области 

профессиональной речи педагога, владеющего выразительной, эмоциональной, логически 

стройной, литературно грамотной речью, обладающего хорошей дикцией и 

выразительным голосом. 

Содержание: Художественное чтение как особый вид искусства. Техника речи. 

Искусство чтения.  

В результате изучения дисциплины «Выразительное чтение и ораторское 

искусство» обучающийся будет: 

- воспроизводить теоретические основы искусства чтения и основные средства 

выразительности: логика речи, невербальные средства общения; 

- составлять сценарии спектаклей, досугов, утренников; 

- использовать правильное литературное произношение для выразительного чтения 

произведения разных жанров, входящих в круг чтения начальной школы, наизусть и с 

листа; 

- подбирать упражнения на развитие дикции, речевого дыхания, голоса и его 

основных качеств; 

- давать оценку собственной деятельности с целью ее совершенствования и 

повышения уровня своей квалификации. 

 

Purpose: the formation of students ' system of special competencies in the field of 

professional speech of the teacher, who owns expressive, emotional, logically coherent, 

literarily literate speech, has good diction and expressive voice. 

Contents: Artistic reading as a special kind of art. Technique of speech. Art of reading.  

As a result of studying the discipline "Expressive reading and public speaking" the 

student will: 

- reproduce the theoretical foundations of the art of reading and the main means of 

expression: the logic of speech, non-verbal means of communication; 

- to make scripts of performances, leisure, matinees; 

- use the correct literary pronunciation for expressive reading of works of different genres 

included in the circle of reading primary school, by heart and by sight; 

- select exercises for the development of diction, speech breathing, voice and its basic 

qualities; 

- to assess their own activities in order to improve it and improve their skills. 

Пәннің пререквизиттері/Пререквизиты дисциплины/ Course prerequisites 

Әдебиетті дамыту әдістемесі 
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Методика литературного развития 

Methods of literary development 

Пәннің постреквизиттері / Постреквизиты дисциплины / Postrequisites 

Педагогикалық іс-тәжірибе, диплом жұмысын қорғау 

Педагогическая практика, дипломная работа 

Teaching practice, thesis 

 

Әдебиетті дамыту әдістемесі  

Методика литературного развития  

Methods of literary development 

Мақсаты: әдеби дамуды оқыту әдістемесі саласында білім алушыларда кәсіби 

құзыреттілікті қалыптастыру. 

Мазмұны: әдеби оқу сабақтарының әдебиеттанушылық және психологиялық 

негіздері. Көркем шығармамен жұмыс істеу процесі: әдеби оқу сабағының құрылымы. 

Толық оқу дағдыларын қалыптастыру әдістемесі. Бастауыш сыныптардағы көркем 

шығарманы талдаудың түрлері мен тәсілдері. Әртүрлі тектердегі, түрлердегі, 

жанрлардағы көркем шығармалармен жұмыс істеудің әдістемелік негіздері. Әдеби оқу 

бағдарламасын, оқулықтарын және оқу-әдістемелік құралдарын талдау. 1-4 сыныптағы 

балалар кітабымен жұмыс істеу жүйесі. Балалар кітаптарымен жұмыстың Дайындық 

кезеңі. Оқырман дербестігін қалыптастырудағы бастапқы кезең. Оқырман дербестігінің 

қалыптасуының негізгі және қорытынды кезеңдері. 

"Әдеби даму әдістемесі" пәнін оқу нәтижесінде білім алушы: 

- оқушылармен, ата-аналармен, әріптестерімен ынтымақтастықты ұйымдастыру; 

- оқу-тәрбие процесінің сапасын қамтамасыз ету үшін білім беру ортасының 

мүмкіндіктерін, оның ішінде ақпараттық мүмкіндіктерін пайдалану; 

- нақты білім беру мекемесінің нақты білім беру сатысындағы оқу-тәрбие 

процесінің сапасын қамтамасыз ету үшін заманауи әдістер мен технологияларды, соның 

ішінде ақпараттық технологияларды қолдану; 

- бастауыш сынып оқушыларының әдеби және мәдени дамуын диагностикалау; 

- білімнің бағдарламалық көлемі негізінде оқу курсының проблематикасында еркін 

бағдарлануға баға беру. 

 

Цель: формирование у обучающихся профессиональных компетенций в области 

методики обучения литературного развития. 

Содержание: Литературоведческие и психологические основы уроков 

литературного чтения. Процесс работы над художественным произведением: структура 

урока литературного чтения. Методика формирования полноценного навыка чтения. 

Виды и приемы анализа художественного произведения в начальных классах. 

Методические основы работы над художественными произведениями разных родов, 

видов, жанров. Анализ программы, учебников и учебно-методических пособий по 

литературному чтению. Система работы с детской книгой в 1-4 классе. 

Подготовительный этап работы с детской книгой. Начальный этап в формировании 

читательской самостоятельности. Основной и заключительный этапы формирования 

читательской самостоятельности. 

В результате изучения дисциплины «Методика литературного развития» 

обучающийся будет: 

- организовывать сотрудничество с учениками, родителями, коллегами; 

- использовать возможности образовательной среды, в том числе информационной, 

для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса; 

- применять современные методики и технологии, в том числе и информационные, 

для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса на конкретной 

образовательной ступени конкретного образовательного учреждения; 

- диагностировать литературное и культурное развитие младших школьников; 

- давать оценку на основе программного объёма знаний свободно ориентироваться 

в проблематике учебного курса. 
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Purpose: formation of students ' professional competencies in the field of teaching 

methods of literary development. 

Contents: literary And psychological foundations of literary reading lessons. The process 

of working on a work of art: the structure of the lesson of literary reading. Methods of formation 

of a full reading skill. The types and methods of analysis of works of art in the elementary 

grades. Methodical bases of work on works of art of different kinds, types, genres. Analysis of 

the program, textbooks and teaching AIDS for literary reading. The system of work with 

children's books in grades 1-4. Preparatory stage of work with a children's book. The initial 

stage in the formation of the reader's independence. The main and final stages of the formation 

of the reader's independence. 

As a result of studying the discipline "Methods of literary development" the student will: 

- organize cooperation with students, parents, colleagues; 

- use the possibilities of the educational environment, including information, to ensure the 

quality of the educational process; 

- apply modern methods and technologies, including information, to ensure the quality of 

the educational process at a particular educational level of a particular educational institution; 

- to diagnose literary and cultural development of primary school children; 

- to give an assessment on the basis of the program volume of knowledge to be guided 

freely in the problems of the training course. 

Пәннің пререквизиттері/Пререквизиты дисциплины/ Course prerequisites 

Бастауыш мектептерде оқушылардың байланыстырып сөйлеуін дамыту 

Развитие связной речи учащихся в начальной школе 

Development of coherent speech of pupils in ungraded elementary school 

Пәннің постреквизиттері / Постреквизиты дисциплины / Postrequisites 

Балалар әдебиеті және мәнерлеп оқу практикумы 

Детская литература с практикумом по выразительному чтению 

Childrens literature with the workshop on expressive reading 

 

Бастауыш мектептерде оқушылардың байланыстырып сөйлеуін дамыту  

Развитие связной речи учащихся в начальной школе  

Development of coherent speech of pupils in ungraded elementary school 

Мақсаты: әрбір оқушының диалогтық және монологтық сөйлеуін қалыптастыруға 

бағытталған бастауыш сынып оқушыларының сөйлеу даму үрдісінің заңдылықтарын 

қарым-қатынас құралы ретінде және мұғалім жұмысының ерекшеліктерін түсінуді 

қалыптастыру. 

Мазмұны: бастауыш сынып оқушыларының сөйлеу тілінің міндеттері мен даму 

жолдары. Бастауыш сынып оқушыларының тілін дамытудың психологиялық-

педагогикалық негіздері. Оқушылардың сөйлеуіне қойылатын талаптар. Сөздікпен 

жұмыс істеу әдістемесі. Оқушылардың тілін дамыту жүйесіндегі синтаксистік жұмыс. 

Байланысты сөйлеу және оның даму міндеттері. Ауызша баяндау және жазбаша баяндау. 

Ауызша әңгімелер және жазбаша шығармалар. Сөйлеу қателіктері және оларды жою 

жолдары. Бастауыш сынып оқушыларының байланыстыра сөйлеу жұмысының жүйесі. 

Бастауыш сынып оқушыларының монолог тілін қалыптастыру. Бастауыш сынып 

оқушыларын жүйелі тәсіл негізінде сурет бойынша жазуға үйрету. Бастауыш сынып 

оқушыларының коммуникативтік - тілдік құзыреттілік компоненті ретінде диалогтық 

сөйлеуін қалыптастыру. 

"Бастауыш мектепте оқушылардың байланыстық тілін дамыту" пәнін оқу 

нәтижесінде білім алушы: 

- пәнаралық байланысты орнату негізінде балалармен тіл дамыту бойынша олардың 

міндеттері, мазмұны, құралдары, әдістері мен формаларының теориялық негіздемесін 

түсіну; 

- баланың тілін үйренудің нақты міндеттерін шешу үшін белгілі диагностикалық 

әдістерді қолдану, оларды балалармен жеке жұмыста дәл және дұрыс қолдану;  

- сөйлеу тілін дамыту бағдарламасын талдау және жұмыс міндеттеріне, балалардың 

жас және жеке дамуына сәйкес сабақтар, ойындар және т. б. үшін оқу материалдарын 

таңдау; 
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- оқушылардың сөйлеуін дамытудың барлық бөлімдері бойынша жұмысты 

жоспарлау, оқушылардың алға жылжуын, жеке ерекшеліктерін және олардың сөйлеуінің 

даму қарқынын ескеру; 

- өз сөздерін бағалау және жетілдіру, түрлі сөздіктерді, анықтамаларды және басқа 

да құралдарды қолдану. 

 

Цель формирование у обучающихся понимания закономерностей процесса 

развития речи младшего школьника как средства общения и особенности работы учителя, 

направленные на формирование у каждого ученика диалогической и монологической 

речи. 

Содержание: Задачи и пути развития речи младших школьников. Психолого-

педагогические основы развития речи младших школьников. Требования к речи 

учащихся. Методика работы над словарем. Синтаксическая работа в системе развития 

речи учащихся. Связная речь и задачи ее развития. Устный пересказ и письменное 

изложение. Устные рассказы и письменные сочинения. Речевые ошибки и пути их 

устранения. Система работы над связной речи младших школьников. Формирование 

монологической речи  младших школьников. Обучение младших школьников сочинению 

по картине на основе системного подхода. Формирование диалогической речи младших 

школьников как компонента коммуникативной - языковой компетентности. 

В результате изучения дисциплины «Развитие связной речи учащихся в начальной 

школе» обучающийся будет: 

- осознавать теоретическое обоснование задач, содержания, средств, методов и 

форм работы с детьми по развитию их речи на основе установления межпредметных 

связей; 

- использовать для решения конкретной задачи изучения речи ребенка известные 

диагностические методики, точно и корректно применять их в индивидуальной работе с 

детьми;  

- анализировать программу по развитию речи и отбирать учебный материал для 

уроков, игр и др. в соответствии с задачами работы, возрастным и индивидуальным 

развитием детей; 

- планировать работу по всем разделам развития речи учащихся, учитывать 

продвижение учащихся, индивидуальные особенности и темпы развития их речи; 

- оценивать и совершенствовать свою речь, пользоваться различными словарями, 

справочниками и др. пособиями. 

 

The purpose of the formation of students ' understanding of the laws of speech 

development of younger students as a means of communication and especially the work of the 

teacher, aimed at the formation of each student's Dialogic and monological speech. 

Content: Tasks and ways of speech development of younger students. Psychological and 

pedagogical bases of speech development of younger pupils. Requirements for speech students. 

Methodology of work on the dictionary. Syntactic work in the system of speech development of 

students. Coherent speech and its development tasks. Oral retelling and written presentation. 

Oral stories and written essays. Speech errors and ways to eliminate them. The system of work 

on the coherent speech of younger students. Formation of monologue speech of younger 

students. Teaching younger students to compose a picture on the basis of a systematic approach. 

Formation of Dialogic speech of younger schoolchildren as a component of communicative-

language competence. 

As a result of studying the discipline "development of coherent speech of students in 

primary school" the student will: 

- to be aware of the theoretical justification of the tasks, content, means, methods and 

forms of work with children on the development of their speech on the basis of establishing 

interdisciplinary connections; 

- to use for the solution of a specific problem of studying the child's speech known 

diagnostic techniques, accurately and correctly apply them in individual work with children;  

- analyze the program for the development of speech and select educational material for 

lessons, games, etc. in accordance with the objectives of the work, age and individual 

development of children; 
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- plan work on all sections of speech development of students, take into account the 

progress of students, individual characteristics and the pace of development of their speech; 

- evaluate and improve your speech, use a variety of dictionaries, reference books and 

other benefits. 

Пәннің пререквизиттері/Пререквизиты дисциплины/ Course prerequisites 

Қазақ (орыс) тілінің мектеп курсы 

Школьный курс казахского (русского) языка 

School course of Kazakh (Russian) language 

 

Пәннің постреквизиттері / Постреквизиты дисциплины / Postrequisites 

Педагогикалық іс-тәжірибе, диплом жұмысын қорғау 

Педагогическая практика, дипломная работа 

Teaching practice, thesis 

 

Ғылымға кіріспе  

Введение в науку  

Introduction to science 

Мақсаты: білім алушыларда ғылыми зерттеу әдістері туралы білім жүйесін, негізгі 

ұғымдарды, эксперимент жүргізу ережелерін қалыптастыру.  

Мазмұны: пән келесі бөлімдерден тұрады: педагогикалық зерттеу әдістерінің 

жалпы сипаттамасы. Педагогикалық зерттеулердің эмпирикалық әдістері. Педагогикалық 

зерттеулердің теориялық әдістері. Статистикалық әдістер мен формализация құралдарын 

қолдану. Дәстүрлі-педагогикалық зерттеу әдістері. Педагогикалық эксперимент зерттеу 

әдісі ретінде. Ғылыми ақпаратпен жұмыс істеу әдістері. 

"Ғылымға кіріспе" пәнін оқу нәтижесінде білім алушы: 

- қазіргі ғылымның үрдістерін анықтау; 

- ғылыми зерттеулердің перспективалық бағыттарын құру; 

- тәжірибелік-эксперименттік жұмыстарды жүргізу технологиясын пайдалану; 

- қазіргі ғылым үрдістерін талдау, ғылыми зерттеулердің перспективалық 

бағыттарын анықтау; 

- білімнің бағдарламалық көлемі негізінде оқу курсының проблематикасында еркін 

бағдарлануға баға беру. 

 

Цель: формирование у обучающихся системы знаний о методах научного 

исследования; основных понятий; правилами проведения эксперимента.  

Содержание: дисциплина включает следующие разделы: Общая характеристика 

методов педагогического исследования. Эмпирические методы педагогических 

исследований. Теоретические методы педагогических исследований. Применение 

статистических методов и средств формализации. Традиционно-педагогические методы 

исследований. Педагогический эксперимент как метод исследования. Методы работы с 

научной информацией. 

В результате изучения дисциплины «Введение в науку» обучающийся будет: 

- определять тенденции современной науки; 

- составлять перспективные направления научных исследований; 

- использовать  технологию проведения опытно-экспериментальной работы; 

- анализировать тенденции современной науки, определять перспективные 

направления научных исследований; 

- давать оценку на основе программного объёма знаний свободно ориентироваться 

в проблематике учебного курса. 

 

Purpose: formation of students ' system of knowledge about the methods of scientific 

research; basic concepts; rules of the experiment.  

Content: the discipline includes the following sections: General characteristics of 

methods of pedagogical research. Empirical methods of pedagogical research. Theoretical 

methods of pedagogical research. Application of statistical methods and means of formalization. 

Traditional pedagogical methods of research. Pedagogical experiment as a research method. 

Methods of work with scientific information. 
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As a result of studying the discipline "Introduction to science" the student will: 

- identify trends in modern science; 

- to make the perspective directions of scientific researches; 

- to use the technology of experimental work; 

- to analyze the trends of modern science, to identify promising areas of research; 

- to give an assessment on the basis of the program volume of knowledge to be guided 

freely in the problems of the training course. 

Пәннің пререквизиттері/Пререквизиты дисциплины/ Course prerequisites 

Мектептегі оқу-тәрбие үдерісін басқару 

Управление учебно-воспитательным процессом в школе 

Management of the educational process at school 

Пәннің постреквизиттері / Постреквизиты дисциплины / Postrequisites 

Педагогикалық іс-тәжірибе, диплом жұмысын қорғау 

Педагогическая практика, дипломная работа 

Teaching practice, thesis 

 

Ғылыми-педагогикалық зерттеу әдістері  

Методы научно-педагогических исследований  

Methods of scientific and pedagogical researches 

Мақсаты: білім алушылардың ғылыми мәдениетін қалыптастыру, педагогикалық 

зерттеулерді ұйымдастыру және жүргізу саласында құзыреттілік, білім, білік және дағды 

жүйесін қалыптастыру. 

Мазмұны: пән келесі бөлімдерден тұрады: психологиялық-педагогикалық 

зерттеудің әдіснамалық негіздері. Ғылыми зерттеудің ұғымдық аппараты, оның мазмұны 

мен сипаттамасы. Ғылыми психологиялық-педагогикалық зерттеуді ұйымдастыру. 

Ғылыми таным әдістері. Психологиялық-педагогикалық зерттеудің эмпирикалық 

әдістері. Психологиялық-педагогикалық зерттеудің теориялық және салыстырмалы-

тарихи әдістері. Психологиялық-педагогикалық зерттеудегі математикалық статистика 

әдістері. Зерттеу нәтижелерін апробациялау, ресімдеу және енгізу. 

"Ғылыми-педагогикалық зерттеулер әдістемесі" пәнін оқу нәтижесінде білім 

алушы: 

- ғылыми-зерттеу қызметін ұйымдастырудың теориялық негіздерін анықтау; 

- заманауи ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолдану; 

- кәсіби қызметте эксперименталды және теориялық зерттеу әдістерін қолдану; 

- нақты ғылыми-зерттеу міндеттерін шешуде зерттеу әдістері кешенін қолдану 

арқылы білім беру саласындағы ғылыми зерттеулердің нәтижелерін талдау, жүйелеу 

және жалпылау; 

- білімнің бағдарламалық көлемі негізінде оқу курсының проблематикасында еркін 

бағдарлануға баға беру. 

 

Цель: формирование у обучающихся научной культуры, систему компетенций, 

знаний, умений и навыков в области организации и проведения педагогических 

исследований. 

Содержание: дисциплина включает следующие разделы: Методологические основы 

психолого-педагогического исследования. Понятийный аппарат научного исследования, 

его содержание и характеристика. Организация научного психолого-педагогического 

исследования. Методы научного познания. Эмпирические методы психолого-

педагогического исследования. Теоретические и сравнительно-исторические методы 

психолого-педагогического исследования. Методы математической статистики в 

психолого-педагогическом исследовании. Апробация, оформление и внедрение 

результатов исследования. 

В результате изучения дисциплины «Методика научно-педагогических 

исследований» обучающийся будет: 

- определять теоретические основы организации научно-исследовательской 

деятельности; 

- применять современные информационно-коммуникационные технологии; 
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- использовать экспериментальные и теоретические методы исследования в 

профессиональной деятельности; 

- анализировать, систематизировать и обобщать результаты научных исследований 

в сфере образования путем применения комплекса исследовательских методов при 

решении конкретных научно-исследовательских задач; 

- давать оценку на основе программного объёма знаний свободно ориентироваться 

в проблематике учебного курса. 

 

Purpose: formation of students ' scientific culture, a system of competencies, knowledge 

and skills in the organization and conduct of pedagogical research. 

Content: the discipline includes the following sections: Methodological foundations of 

psychological and pedagogical research. Conceptual apparatus of scientific research, its content 

and characteristics. Organization of scientific psychological and pedagogical research. Methods 

of scientific knowledge. Empirical methods of psychological and pedagogical research. 

Theoretical and comparative-historical methods of psychological and pedagogical research. 

Methods of mathematical statistics in psychological and pedagogical research. Approbation, 

registration and implementation of research results. 

As a result of studying the discipline "Methodology of scientific and pedagogical 

research" the student will: 

- determine the theoretical basis of the organization of research activities; 

- apply modern information and communication technologies; 

- to use experimental and theoretical research methods in professional activity; 

- to analyze, systematize and generalize the results of scientific research in the field of 

education by applying a set of research methods in solving specific research problems; 

- to give an assessment on the basis of the program volume of knowledge to be guided 

freely in the problems of the training course. 

Пәннің пререквизиттері/Пререквизиты дисциплины/ Course prerequisites 

Мектептегі оқу-тәрбие үдерісін басқару 

Управление учебно-воспитательным процессом в школе 

Management of the educational process at school 

Пәннің постреквизиттері / Постреквизиты дисциплины / Postrequisites 

Педагогикалық іс-тәжірибе, диплом жұмысын қорғау 

Педагогическая практика, дипломная работа 

Teaching practice, thesis 

 

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 

Мақсаты: бастауыш сынып оқушыларының көркемдік тәрбиесі бойынша кәсіби 

дағдылар жүйесін қалыптастыру. 

Мазмұны: бейнелеу өнеріне оқытудың теориясы мен технологиясы оқу пәні 

ретінде. Бастауыш сынып оқушыларының бейнелеу өнері сабақтарына қойылатын 

заманауи талаптар. Бейнелеу өнері бойынша авторлық бағдарламалар мен оқулықтарды 

талдау. Бейнелеу өнерінің түрлері мен жанрлары. Балалар суреті көркем мәдениеттің 

феномені ретінде. Балалар суретінің жас ерекшеліктері. Суретті оқытудың теориялық 

негіздері. Суретті оқытудың теориялық негіздері. Сурет тарихынан. Сурет графиканың 

түрі ретінде. Графикалық көркем материалдар мен техника. Кескіндеме оқытудың 

теориялық негіздері. Кескіндеме жанрлары. Бастауыш мектепте бейнелеу өнеріне оқыту 

әдістемесі. Суретті, кескіндемені оқыту әдістемесі. Сурет, оның түрлері, бейнелеу 

құралдары. Шартты-жазық заттарды салу. Графикалық өрнектер. Жекелеген көлемді 

заттар мен гипстерді сурет салу әдістемесі. Түс тану бойынша қарапайым мәліметтер. 

Саусақ техникасы, "тычок", жанасу. Гүлтану бойынша жаттығулар: суық ертегі; жылу 

ертегі, күз палитрасы; ертегі гүлі. Натюрморттың көркем суретімен жұмыс істеу 

әдістемесі. Акварель. Гуашь. Пейзаждың көркем суретімен жұмыс істеу әдістемесі. 

Акварель. Адам пішінін сурет салу әдісі. Мәдениет құндылықтары жүйесіндегі халықтық 

және сәндік-қолданбалы өнер. Халық және сәндік-қолданбалы өнерге оқыту әдістемесі. 
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Халықтық көркемөнер кәсіпшілігі. Халық балшық ойыншықтарын жапсыру және сурет 

салу әдістемесі. 

"Бастауыш мектепте бейнелеу өнерін оқытудың теориясы мен технологиясы" пәнін 

оқу нәтижесінде білім алушы: 

- бейнелеу өнерінің теориялық негіздерін жаңғырту; 

- бейнелеу қызметін эстетикалық тәрбие құралы ретінде қолдану; 

бастауыш сынып оқушыларының көркем; 

- бейнелеу өнерінің нақты сабағы үшін оқытудың әдістерін, формалары мен 

құралдарын қолдану және оларды шығармашылық қабілеттерін белсендіру үшін қолдану 

балалар; 

- дескрипторлар негізінде оқушылардың шығармашылығын бағалау; 

- білімнің бағдарламалық көлемі негізінде оқу курсының проблематикасында еркін 

бағдарлануға баға беру. 

 

Цель: формирование у обучающихся системы профессиональных навыков по 

художественному воспитанию младших школьников. 

Содержание: Теория и технология  обучения изобразительному искусству как 

предмет изучения. Современные требования к урокам изобразительного искусства 

младших школьников. Анализ авторских программ и учебников по ИЗО. Виды и жанры 

изобразительного искусства. Детский рисунок как феномен художественной культуры. 

Возрастные особенности детского рисунка. Теоретические основы обучения рисунку. 

Теоретические основы обучения рисунку. Из истории рисунка. Рисунок как вид графики. 

Графические художественные материалы и техники. Теоретические основы обучения 

живописи. Жанры живописи. Методика обучения изобразительному искусству в 

начальной школе. Методика обучения рисунку, живописи. Рисунок, его виды, 

изобразительные средства. Рисование условно-плоских предметов. Графические узоры. 

Методика работы над рисованием отдельных объемных предметов и гипсов. 

Элементарные сведения по цветоведению. Пальчиковая техника, «тычок», примакивание. 

Упражнения по цветоведению: холодная сказка; тепла сказка, палитра осени; сказочный 

цветок. Методика работы над живописным изображением натюрморта. Акварель. Гуашь. 

Методика работы над живописным изображением пейзажа. Акварель. Методика работы 

над рисованием фигуры человека. Народное и декоративно-прикладное искусство в 

системе ценностей культуры. Методика обучения народному и декоративно-прикладному 

искусству. Народные художественные промыслы. Методика работы над лепкой и 

росписью народных глиняных игрушек. 

В результате изучения дисциплины «Теория и технология обучения 

изобразительному искусству в начальной школе» обучающийся будет: 

- воспроизводить теоретические основы изобразительного искусства; 

- использовать изобразительную деятельность как средство эстетического 

воспитания и 

художественного образования младших школьников; 

- применять методы, формы и средства обучения для конкретного урока 

изобразительного искусства и использовать их для активизации творческих способностей 

детей; 

- оценивать творчество учащихся на основе дескрипторов; 

- давать оценку на основе программного объёма знаний свободно ориентироваться 

в проблематике учебного курса. 

 

Purpose: formation of the system of professional skills in the artistic education of younger 

students. 

Contents: Theory and technology of teaching fine arts as a subject of study. Modern 

requirements for the lessons of fine arts of younger students. Analysis of copyright programs 

and textbooks on ART. Types and genres of fine art. Children's drawing as a phenomenon of 

artistic culture. Age features of children's drawing. Theoretical foundations of drawing training. 

Theoretical foundations of drawing training. From the history of drawing. Figure as a kind of 

graphics. Graphic art materials and techniques. Theoretical foundations of painting education. 

Genre of painting. Methods of teaching fine arts in primary school. Methods of teaching 
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drawing, painting. Drawing, its types, visual means. The drawing conventionally-flat items. 

Graphic patterns. Methods of work on drawing individual three-dimensional objects and plaster. 

Basic information on color science. Finger technique, "poke", primakivanie. Exercises in color 

science: cold fairy tale; warm fairy tale, autumn palette; fairy flower. Methods of work on the 

picturesque image of a still life. Watercolor. Gouache. Methods of work on the picturesque 

image of the landscape. Watercolor. Methods of work on drawing the human figure. Folk and 

arts and crafts in the system of cultural values. Methods of teaching folk and arts and crafts. 

Folk arts and crafts. Methods of work on modeling and painting of folk clay toys. 

As a result of studying the discipline "Theory and technology of teaching fine arts in 

primary school" the student will: 

- reproduce the theoretical foundations of fine art; 

- to use visual activity as a means of aesthetic education and 

art education of primary school students; 

- apply methods, forms and means of instruction to a particular fine arts lesson and use 

them to enhance creativity 

children's; 

 to assess the creativity of students on the basis of the descriptors; 

- to give an assessment on the basis of the program volume of knowledge to be guided 

freely in the problems of the training course. 

Пәннің пререквизиттері/Пререквизиты дисциплины/ Course prerequisites 

Бейнелеу өнері мен еңбекті оқытуда дидактикалық материалдарды дайындау 

әдістемесі 

Методика изготовления дидактических материалов по изобразительному и 

трудовому обучению 

Methodology of didactic aids preparation for pictorial arts and crafts classes 

Пәннің постреквизиттері / Постреквизиты дисциплины / Postrequisites 

Педагогикалық іс-тәжірибе, диплом жұмысын қорғау 

Педагогическая практика, дипломная работа 

Teaching practice, thesis 

 

Бастауыш мектепте бейнелеу өнерін оқыту теориясы мен технологиясы және 

практикумы  

Теория и технология обучения изобразительные искусства в начальной школе 

с практикумом  

Theory and technology of teaching visual arts in elementary school with the 

workshop 

Мақсаты: оқушыларды бейнелеу өнеріне оқытудың теориясы мен әдістемесі және 

бастауыш сынып оқушыларының көркемдік, рухани-эстетикалық тәрбиесін жүзеге асыру 

білім жүйесін қалыптастыру. 

Мазмұны: адам өміріндегі өнер. Пластикалық өнер функциялары. Эстетикалық 

қызметтің биологиялық маңызы. Мәні, өнер мазмұны. Өнер тілі-Көркем сурет. 

Композициялық ой-кез келген жұмыстың негізі. Бейнелеу өнері бойынша 

бағдарламалардың әдістемелік ерекшеліктері. "Бейнелеу өнері" бағдарламасының негізгі 

принциптері. Сабақ түрлері. 

" Бастауыш мектепте бейнелеу өнерін оқыту теориясы мен технологиясы және 

практикумы "пәнін оқу нәтижесінде білім алушы: 

- кіші мектеп жасындағы балалардың көркемдік даму ерекшеліктерін және 

психологиялық ерекшеліктерін жаңғырту; 

- оқушылардың саналы, жемісті ойлау қабілетін қалыптастыру үшін педагогикалық 

тәсілдер мен әдістерді тәжірибеде қолдану.; 

- оқушылардың бейнелеу қызметін "өнер мәнін" дұрыс қабылдауға арналған құрал 

ретінде қолдану»; 

- бейнелеу өнері сабағының құрылымын жоспарлау, оған қажетті дидактикалық 

материалды таңдау; 

- білімнің бағдарламалық көлемі негізінде оқу курсының проблематикасында еркін 

бағдарлануға баға беру. 
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Цель: формирование у обучающихся системы знаний теории и методики обучения 

изобразительному искусству и осуществления художественного, духовно-эстетического 

воспитания младших школьников. 

Содержание: Искусство в жизни людей. Функции пластических искусств. 

Биологическое значение эстетической деятельности. Суть, содержание искусства. Язык 

искусства – художественный образ. Композиционный замысел – основа любого 

произведения. Методические особенности программ по изобразительному искусству. 

Основные принципы программы «Изобразительное искусство». Типы уроков. 

В результате изучения дисциплины «Теория и технология обучения 

изобразительные искусства в начальной школе с практикумом» обучающийся будет: 

- воспроизводить особенности художественного развития и психологические 

особенности детей младшего школьного возраста; 

- применять на практике педагогические приёмы и методы для формирования 

осознанной, плодоносной самостоятельности мышления учащихся; 

- использовать изобразительную деятельность учащихся как средство для 

адекватного, восприятия «сути искусства»; 

- планировать структуру проведения урока ИЗО, подбирать к нему необходимый 

дидактический материал; 

- давать оценку на основе программного объёма знаний свободно ориентироваться 

в проблематике учебного курса. 

 

Purpose: formation of students ' knowledge system of theory and methods of teaching 

fine arts and implementation of artistic, spiritual and aesthetic education of younger students. 

Contents: Art in people's lives. Functions of plastic arts. Biological significance of 

aesthetic activity. The essence, the content of art. The language of art is an artistic image. 

Compositional idea is the basis of any work. The methodological characteristics of the programs 

in the fine arts. The basic principles of the program "Fine arts". Types of lessons. 

As a result of studying the discipline "Theory and technology of teaching fine arts in 

primary school with a workshop" the student will: 

- reproduce the features of artistic development and psychological characteristics of 

children of primary school age; 

- apply in practice pedagogical techniques and methods for the formation of conscious, 

fruitful independence of thinking of students; 

- use the visual activity of students as a means for adequate perception of the " essence of 

art»; 

- plan the structure of the lesson, choose the NECESSARY didactic material; 

- to give an assessment on the basis of the program volume of knowledge to be guided 

freely in the problems of the training course. 

Пәннің пререквизиттері/Пререквизиты дисциплины/ Course prerequisites 

Бейнелеу өнері мен еңбекті оқытуда дидактикалық материалдарды дайындау 

әдістемесі 

Методика изготовления дидактических материалов по изобразительному и 

трудовому обучению 

Methodology of didactic aids preparation for pictorial arts and crafts classes 

Пәннің постреквизиттері / Постреквизиты дисциплины / Postrequisites 

Педагогикалық іс-тәжірибе, диплом жұмысын қорғау 

Педагогическая практика, дипломная работа 

Teaching practice, thesis 

 

Дене мәдениетінің әдістемесі  

Методика физической культуры  

Method of рhysical сulture 

Мақсаты: білім алушыларда дене шынықтыру саласында теориялық және 

әдістемелік дайындық жүйесін қалыптастыру. 

Мазмұны: дене тәрбиесінің теориясы мен әдістемесінің жалпы негіздері. Дене 

шынықтыру теориясы мен әдістемесіне кіріспе. Дене тәрбиесі мәдениет түрі ретінде. 

Дене шынықтыру саласындағы педагогикалық процесс. Жеке тұлғаның дене тәрбиесін 
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қалыптастыру құралдары. Тұлғаның дене тәрбиесін қалыптастыру әдістері. Дене 

жаттығуларымен сабақтардың әдістемелік принциптері. Қозғалыс іс-қимылдарына 

үйрету. Физикалық қабілеттерінің жалпы сипаттамасы. Күштік қабілеттер және оларды 

дамыту әдістемесі. Жылдамдық қабілеті және оларды дамыту әдістемесі. 

Координациялық қабілеттер және оларды дамыту әдістемесі. Төзімділік және оны дамыту 

әдістемесі. Икемділік және оны дамыту әдістемесі. Дене жаттығуларымен 

шұғылданушылардың жеке қасиеттерін тәрбиелеу. Дене жаттығуларымен сабақтарды 

құру формалары. Дене жаттығуларын жоспарлау, бақылау және есепке алу. Мектепке 

дейінгі жастағы балаларды тәрбиелеу жүйесіндегі дене тәрбиесі. Кіші мектеп жасындағы 

тәрбие жүйесіндегі дене тәрбиесі.  

"Дене шынықтыру әдістемесі" пәнін оқу нәтижесінде білім алушы: 

- оқу материалын ойнату; 

- дене шынықтыруды оқытудың заманауи ғылыми негізделген тәсілдерін, әдістері 

мен құралдарын, оның ішінде оқытудың техникалық құралдарын, ақпараттық және 

компьютерлік технологияларды пайдалану; 

- оқыту нәтижелерін бағалаудың заманауи құралдарын қолдану; 

- қоғам мәдениеті мен салауатты өмір салтының бөлігі ретінде "дене 

шынықтырумен" айналысушылардың қарым-қатынасын талдау; 

- білімнің бағдарламалық көлемі негізінде оқу курсының проблематикасында еркін 

бағдарлануға баға беру. 

 

Цель: формирование у обучающихся системы теоретической и методической 

подготовки в области физической культуры. 

Содержание: Общие основы теории и методики физической культуры. Введение в 

теорию и методику физической культуры. Физическая культура как вид культуры. 

Педагогический процесс в сфере физической культуры. Средства формирования 

физической культуры личности. Методы формирования физической культуры личности. 

Методические принципы занятий физическими упражнениями. Обучение двигательным 

действиям. Общая характеристика физических способностей. Силовые способности и 

методика их развития. Скоростные способности и методика их развития. 

Координационные способности и методика их развития. Выносливость и методика ее 

развития. Гибкость и методика ее развития. Воспитание личностных качеств 

занимающихся физическими упражнениями. Формы построения занятий физическими 

упражнениями. Планирование, Контроль и учет в процессе занятий физическими 

упражнениями. Физическая культура в системе воспитания детей дошкольного возраста. 

Физическая культура в системе воспитания младшего школьного возраста.  

В результате изучения дисциплины «Методика физической культуры» 

обучающийся будет: 

- воспроизводить учебный материал; 

- использование современных научно обоснованных приемов, методов и средств 

обучения физической культуре, в том числе технических средств обучения, 

информационных и компьютерных технологий; 

- применение современных средств оценивания результатов обучения; 

- анализировать отношение занимающихся к "физической культуре " как части 

культуры общества и здорового образа жизни; 

- давать оценку на основе программного объёма знаний свободно ориентироваться 

в проблематике учебного курса. 

 

Purpose: formation of students ' system of theoretical and methodological training in the 

field of physical culture. 

Contents: General foundations of the theory and methodology of physical culture. 

Introduction to the theory and methodology of physical culture. Physical culture as a kind of 

culture. Pedagogical process in the field of physical culture. Means of formation of physical 

culture of the person. Methods of formation of physical culture of the person. Methodical 

principles of physical exercises. Training motor actions. General characteristics of physical 

abilities. Power abilities and methods of their development. Speed abilities and methods of their 

development. Coordination abilities and methods of their development. Endurance and methods 
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of its development. Flexibility and methods of its development. Education of personal qualities 

engaged in physical exercises. Forms of construction of physical exercises. Planning, Control 

and accounting in the process of physical exercises. Physical culture in the system of education 

of preschool children. Physical culture in the system of education of primary school age.  

As a result of studying the discipline "Methods of physical culture" the student will: 

- play training material; 

- use of modern scientifically grounded receptions, methods and means of training of 

physical culture, including technical means of training, information and computer technologies; 

- application of modern means of evaluation of learning outcomes; 

- analyze the attitude of students to "physical culture" as part of the culture of society and 

a healthy lifestyle; 

- to give an assessment on the basis of the program volume of knowledge to be guided 

freely in the problems of the training course. 

Пәннің пререквизиттері/Пререквизиты дисциплины/ Course prerequisites 

Дене шынықтыру 

Физическая культура 

Physical culture 

Пәннің постреквизиттері / Постреквизиты дисциплины / Postrequisites 

Педагогикалық іс-тәжірибе, диплом жұмысын қорғау 

Педагогическая практика, дипломная работа 

Teaching practice, thesis 

 

Дене тәрбиесі теориясы мен әдістемесі  

Теория и методика физического воспитания  

Theory and methodology of physical education 

Мақсаты: білім алушыларда бастауыш мектепте дене тәрбиесін ұйымдастыру және 

қою, дене тәрбиесінің жаратылыстану-ғылыми негіздері, жалпы физикалық, спорттық 

дайындық, салауатты өмір салтының негіздері, спортпен шұғылдану әдістемесінің 

негіздері мәселелері бойынша білім жүйесін қалыптастыру. 

Мазмұны: дене тәрбиесі және оның адам мен қоғамның дамуындағы 

детерминациясы. Дене тәрбиесі жүйесі. Бастауыш сынып оқушыларының дене 

тәрбиесінің құралдары мен әдістері. Бастауыш мектептегі дене тәрбиесінің әдістемелік 

принциптері. Дене тәрбиесі бойынша оқу-тәрбие үрдісінің әдістемесі. Қозғалыс іс-

қимылдарына үйрету. Физикалық қасиеттері-нің дамуы. Бастауыш мектепте дене 

шынықтыру сабақтарын ұйымдастыру формалары. Дене тәрбиесін жоспарлау. Дене 

тәрбиесін ұйымдастыруда дәрігерлік бақылау. Дене шынықтыру және денсаулық 

сабағына қойылатын медициналық-педагогикалық талаптар саптық жаттығуларды оқыту 

әдістемесі. Жалпы дамыту жаттығуларын оқыту әдістемесі. Қолданбалы жаттығуларды 

оқыту әдістемесі. Акробатикалық жаттығуларды оқыту әдістемесі. Аспалы және тіректі 

оқыту әдістемесі. Еркін секіруге оқыту әдістемесі. Жылжымалы ойындарды 

ұйымдастыру және өткізу әдістемесі. Шаңғымен жүруді оқыту әдістемесі. 

"Дене тәрбиесінің теориясы мен әдістемесі "пәнін оқу нәтижесінде білім алушы: 

- оқушы тұлғасының үйлесімді дамуы үшін дене тәрбиесі құралдарын кешенді 

қолдану туралы айту; 

- мұғаліммен және құрдастарымен оқу ынтымақтастығы мен бірлескен іс-әрекетті 

ұйымдастыру; жеке және топта жұмыс істеу: ортақ шешім табу және ұстанымдарды 

келісу және мүдделерді есепке алу негізінде қақтығыстарды шешу;  

- жеке қабілеттері мен ерекшеліктерін, денсаулық жағдайы мен оқу қызметінің 

тәртібін ескеретін жалпы дамыту, сауықтыру және түзету жаттығуларының кешенін 

ұсыну;  

- ағзаның ағымдағы жағдайын бағалау және стандартты дене жүктемелері мен 

функционалдық сынамаларды қолдану арқылы дене шынықтырумен шұғылданатын 

жаттығушы әсерді анықтау; 

- білімнің бағдарламалық көлемі негізінде оқу курсының проблематикасында еркін 

бағдарлануға баға беру. 
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Цель: формирование у  обучающихся системы знаний по вопросам постановки и 

организации физического воспитания в начальной школе, естественно-научным основам 

физического воспитания, общефизической, спортивной подготовке, основам здорового 

образа жизни, основам методики занятий спортом. 

Содержание: Физическая культура и ее детерминация в развитии человека и 

общества. Система физического воспитания. Средства и методы физического воспитания 

младших школьников. Методические принципы физического воспитания в начальной 

школе. Методика учебно-воспитательного процесса по физическому воспитанию. 

Обучение двигательным действиям. Развитие физических качеств. Формы организации 

занятий по физической культуре в начальной школе. Планирование физического 

воспитания. Врачебный контроль в организации физического воспитания. Медико-

педагогические требования к уроку физической культуры и здоровья Методика обучения 

строевым упражнениям. Методика обучения общеразвивающим упражнениям. Методика 

обучения прикладным упражнениям. Методика обучения акробатическим упражнениям. 

Методика обучения висам и упорам. Методика обучения неопорным прыжкам. Методика 

организации и проведения подвижных игр. Методика обучения передвижению на лыжах. 

В результате изучения дисциплины «Теория и методика физического воспитания» 

обучающийся будет: 

- рассказывать о комплексном применении средств физического воспитания для 

гармонического развития личности школьника; 

-  организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;  

- предлагать комплексы общеразвивающих, оздоровительных и корригирующих 

упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности, состояние 

здоровья и режим учебной деятельности;  

-  оценивать текущее состояние организма и определять тренирующее воздействие 

на него занятий физической культурой посредством использования стандартных 

физических нагрузок и функциональных проб; 

- давать оценку на основе программного объёма знаний свободно ориентироваться 

в проблематике учебного курса. 

 

Purpose: the formation of students ' knowledge system on the formulation and 

organization of physical education in primary school, natural science basics of physical 

education, General physical, sports training, the basics of a healthy lifestyle, the basics of 

methods of sports. 

Contents: Physical culture and its determination in the development of man and society. 

The system of physical education. Means and methods of physical education of younger pupils. 

Methodical principles of physical education in primary school. Methods of educational process 

in physical education. Training motor actions. Development of physical qualities. Forms of 

organization of physical education classes in primary school. Planning of physical education. 

Medical control in the organization of physical education. Medical and pedagogical 

requirements for the lesson of physical culture and health Methods of teaching drill exercises. 

Methods of teaching General developmental exercises. Methods of teaching applied exercises. 

Methods of teaching acrobatic exercises. Methods of teaching visam and stops. Methods of 

teaching undefeated jumps. Methods of organizing and conducting outdoor games. Methods of 

teaching movement on skis. 

As a result of studying the discipline "Theory and methods of physical education" the 

student will: 

- talk about the integrated use of physical education for the harmonious development of 

the student's personality; 

- to organize educational cooperation and joint activities with the teacher and peers; to 

work individually and in a group: to find a common solution and resolve conflicts on the basis 

of coordination of positions and interests;  

- to offer complexes of General developing, improving and correcting exercises taking 

into account individual abilities and features, a state of health and a mode of educational 

activity;  
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- to assess the current state of the body and determine the training effect of physical 

training through the use of standard physical activity and functional tests; 

- to give an assessment on the basis of the program volume of knowledge to be guided 

freely in the problems of the training course. 

Пәннің пререквизиттері/Пререквизиты дисциплины/ Course prerequisites 

Дене шынықтыру 

Физическая культура 

Physical culture 

Пәннің постреквизиттері / Постреквизиты дисциплины / Postrequisites 

Педагогикалық іс-тәжірибе, диплом жұмысын қорғау 

Педагогическая практика, дипломная работа 

Teaching practice, thesis 

 

Стандартты емес есептерді шешу 

Решение нестандартных задач 

Decision of non-standard problems 

Мақсаты – білім алушыларда арифметикалық, комбинаторлық, логикалық, 

ықтималдық және статистикалық стандартты емес есептерді шешу саласында білім және 

білік жүйесін қалыптастыру. 

Курстың / пәннің мазмұны: бастауыш сынып оқушыларының стандартты емес 

математикалық есептерді шешуде оқыту әдістемесінің жалпы сұрақтары, стандартты 

емес арифметикалық есептерді шешу саласында бастауыш сынып оқушыларының 

іскерліктерін қалыптастыру әдістемесі. 

"Стандартты емес есептерді шешу" пәнін оқу нәтижесінде білім алушы: 

- стандартты емес математикалық есептерді шешу саласында кіші мектеп 

оқушыларының іскерлігін қалыптастырудың әдістемелік және технологиялық 

ерекшеліктерін анықтау ; ; 

- стандартты емес математикалық есептерді шешу бойынша бастауыш сынып 

оқушыларының оқу іс-әрекетін ұйымдастыру әдістерін қолдану; 

- стандартты емес математикалық есептерді шешудің әдістері мен тәсілдерін 

таңдау: арифметикалық, геометриялық, комбинаторлық, ықтималдық, статистикалық; 

- бастауыш сынып оқушыларының стандартты емес математикалық 

тапсырмаларды шешу әдістері мен тәсілдерін меңгеруіне бағытталған білім беру үдерісін 

жобалау; 

- білімнің бағдарламалық көлемі негізінде оқу курсының проблематикасында еркін 

бағдарлануға баға беру. 

 

Цель - формирование у обучающихся системы знаний и умений в области решения 

нестандартных задач – арифметических, комбинаторных, логических, вероятностных и 

статистических. 

Содержание курса: общие вопросы методики обучения младших школьников 

решению нестандартных математических задач, методика формирования у младших 

школьников умений в области решения нестандартных арифметических задач. 

В результате изучения дисциплины «Решение нестандартных задач» обучающийся 

будет: 

- определять методические и технологические особенности формирования у 

младших школьников умений в области решения нестандартных математических задач; 

- использовать методы организации учебной деятельности младших школьников по 

решению нестандартных математических задач; 

- выбирать методы и приемы решения нестандартных математических задач: 

арифметических, геометрических, комбинаторных, вероятностных, статистических; 

- проектировать образовательный процесс, направленный на освоение младшими 

школьниками методов и приемов решения нестандартных математических задач; 

- давать оценку на основе программного объёма знаний свободно ориентироваться 

в проблематике учебного курса. 
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The aim is to form a system of knowledge and skills of students in the field of solving 

non-standard problems – arithmetic, combinatorial, logical, probabilistic and statistical. 

Course content: General issues of methods of teaching primary school children to solve 

non-standard mathematical problems, methods of formation of primary school skills in solving 

non-standard arithmetic problems. 

As a result of studying the discipline "solving non-standard problems" the student will: 

- determine the methodological and technological features of the formation of primary 

school skills in solving non-standard mathematical problems; 

- to use methods of the organization of educational activity of younger schoolboys for the 

solution of non-standard mathematical problems; 

- choose methods and techniques for solving non-standard mathematical problems: 

arithmetic, geometric, combinatorial, probabilistic, statistical; 

- design the educational process aimed at the development of younger students methods 

and techniques for solving non-standard mathematical problems; 

- to give an assessment on the basis of the program volume of knowledge to be guided 

freely in the problems of the training course. 

Пәннің пререквизиттері/Пререквизиты дисциплины/ Course prerequisites 

Математика негіздері 

Основы математики 

Fundamentals of mathematics 

 

Пәннің постреквизиттері / Постреквизиты дисциплины / Postrequisites 

Педагогикалық іс-тәжірибе, диплом жұмысын қорғау 

Педагогическая практика, дипломная работа 

Teaching practice, thesis 

 

Шағын комплектілі мектепте өлкетану жұмысын ұйымдастыру 

Организация краеведческой работы в малокомплектной школе 

Organization of local history work in small schools 

Мақсаты-оқушылардың туған өлкенің тарихымен танысу барысында зерттеу 

іскерліктерін қалыптастыру. 

Курстың мазмұны келесі бөлімдерден тұрады: Қазақстандағы тарихи өлкетанудың 

дамуы. Туған өлкені зерттеу көздері. Мектептік өлкетану. 

"Шағын жинақты мектепте өлкетану жұмысын ұйымдастыру" пәнін оқу 

нәтижесінде білім алушы: 

- географиялық өлкетану мәселелерімен айналысатын ғалымдарды атаңыз; 

- өлкетану бағытындағы сабақтар мен практикалық сабақтарды өткізудің 

тақырыптық жоспарын құру; өлкетану бұрыштарын, көрмелерді, мұражайларды 

ресімдеу. 

- сабақта өлкетану материалдарын қолдану; 

-тиімді оқу қызметін, шығармашылық белсенділікті, кіші мектеп жасындағы 

балалардың дербестігі мен танымдық қызығушылығын, соның ішінде ақпараттық 

технологияларды қолдана отырып қамтамасыз ететін пәндік-практикалық іс-әрекетті 

оқытудың оңтайлы тәсілдері мен әдістерін үйлестіру; 

- білімнің бағдарламалық көлемі негізінде оқу курсының проблематикасында еркін 

бағдарлануға баға беру. 

 

Цель –  формирование у обучающихся системы исследовательских умений в 

процессе знакомства с историей родного края. 

Содержание курса включает следующие разделы: Развитие исторического 

краеведения в Казахстане. Источники изучения родного края. Школьное краеведение. 

В результате изучения дисциплины «Организация краеведческой работы в 

малокомплектной школе» обучающийся будет: 

- называть ученых, которые занимались вопросами географического краеведения; 

- составлять тематические планы проведения уроков и практических занятий 

краеведческого направления; оформлять краеведческие уголки, выставки, музеи. 

- использовать краеведческий материал на уроках и занятиях; 
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- сочетать оптимальные приемы и методы обучения предметно-практической 

деятельности, обеспечивающие эффективную учебную деятельность, творческую 

активность, самостоятельность и познавательный интерес детей младшего школьного 

возраста, в том числе с применением информационных технологий; 

- давать оценку на основе программного объёма знаний свободно ориентироваться 

в проблематике учебного курса. 

 

The purpose – the formation of students ' system of research skills in the process of 

acquaintance with the history of his native land. 

The course content includes the following sections: Development of historical local 

history in Kazakhstan. Sources of study of the native land. School local history. 

As a result of studying the discipline "Organization of local history work in a small 

school" the student will: 

- to name scientists who were engaged in questions of geographical local lore; 

- to make thematic plans of lessons and practical classes of local lore; to make out local 

lore corners, exhibitions, museums. 

- use of local history materials on the classroom and the classroom; 

- to combine optimal techniques and methods of teaching subject-practical activities, 

ensuring effective educational activity, creativity, independence and cognitive interest of 

children of primary school age, including the use of information technology; 

- to give an assessment on the basis of the program volume of knowledge to be guided 

freely in the problems of the training course. 

Пәннің пререквизиттері/Пререквизиты дисциплины/ Course prerequisites 

Жаратылыстану негіздері 

Основы естествознания 

The basics of natural science 

Пәннің постреквизиттері / Постреквизиты дисциплины / Postrequisites 

Педагогикалық іс-тәжірибе, диплом жұмысын қорғау 

Педагогическая практика, дипломная работа 

Teaching practice, thesis 

 

Шет тілінің теориялық курсы 

Теоретический курс иностранного языка 

Theoretical course of foreign language 

Курстың мақсаты: білім алушылардың бойында жүйесін страноведческой 

құзыретінің үшін қажетті барабар шет тілін меңгеру. 

Курстың / пәннің мазмұны: шетел тілдерін оқыту әдістемесінің негізгі ұғымдары 

мен категориялары: әдіс, принцип, қабылдау, оқыту жүйесі, білім, білік, дағды. Шетел 

тілдерін оқытудың мақсаты, оларды анықтау және отандық және шетелдік стандарттар 

мен бағдарламаларда іске асыру. Шет тілі оқыту пәні ретінде. Шетел тілдерін ғылым 

ретінде оқыту әдістемесі, оның басқа ғылымдармен байланысы. Бүгін шет тілі сабағы. 

"Шет тілінің теориялық курсы" пәнін оқу нәтижесінде білім алушы: 

- тиімді коммуникацияны құру үшін тілдік дағдыларды қалыптастыру; 

- шет тілін басқа мәдениеттерді оқу кезінде білім беру және өздігінен білім алу 

құралы ретінде қолдану; 

- ақпарат алу мақсатында әдебиеттерді талдау; 

- лингвистикалық теорияларды бағалау және өз көзқарасын анық баяндай білу және 

дәлелдей білу; 

- білімнің бағдарламалық көлемі негізінде оқу курсының проблематикасында еркін 

бағдарлануға баға беру. 

 

Цель курса: формирование у обучающихся системы страноведческой компетенции, 

необходимой для адекватного владения иностранным языком. 

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. 
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Методика обучения иностранным языкам как наука, ее связь с другими науками. Урок 

иностранного языка сегодня. 

В результате изучения дисциплины «Теоретический курс иностранного языка» 

обучающийся будет: 

- формулировать языковые навыки для построения эффективной коммуникации; 

- использовать иностранный язык как средство образования и самообразования при 

изучении других культур; 

- анализировать литературу с целью получения информации; 

- оценивать лингвистические теории и уметь четко излагать и аргументировать 

собственную точку зрения; 

- давать оценку на основе программного объёма знаний свободно ориентироваться 

в проблематике учебного курса. 

 

The purpose of the course: the formation of students ' system of country competence 

necessary for adequate knowledge of a foreign language. 

Course content: Basic concepts and categories of methods of teaching foreign languages: 

method, principle, reception, learning system, knowledge, skills. The objectives of teaching 

foreign languages, their definition and implementation in domestic and foreign standards and 

programs. Foreign language as a subject of study. Methods of teaching foreign languages as a 

science, its relationship with other Sciences. Foreign language lesson today. 

As a result of studying the discipline "Theoretical course of a foreign language" the 

student will: 

- formulate language skills to build effective communication; 

- use a foreign language as a means of education and self-education in the study of other 

cultures; 

- analyze the literature in order to obtain information; 

- evaluate linguistic theories and be able to clearly state and argue their own point of 

view; 

- to give an assessment on the basis of the program volume of knowledge to be guided 

freely in the problems of the training course. 

Пәннің пререквизиттері/Пререквизиты дисциплины/ Course prerequisites 

Шетел тілі 

Иностранный язык 

Foreign language 

Пәннің постреквизиттері / Постреквизиты дисциплины / Postrequisites 

Педагогикалық іс-тәжірибе, диплом жұмысын қорғау 

Педагогическая практика, дипломная работа 

Teaching practice, thesis 

 

Шет тілінен практикалық курс 

Практический курс иностранного языка 

Practical course of the foreign language 

Мақсаты: лингвистикалық, әлеуметтік-мәдени және прагматикалық компоненттерді 

жетілдіруге бағытталған коммуникативтік құзыреттілікті қалыптастыру. 

Мазмұны: Кіріспе. Оқытылатын тілдің грамматикалық нормалары. Грамматика-

тілдің грамматикалық құрылымы туралы ғылым. Грамматиканың екі негізгі бөлімі: 

морфология және синтаксис. Грамматикалық категорияның түсінігі. Сөйлем және оның 

бөліктерінің құрылысы. Сөздердің синтаксистік байланысы. Ұсыныстардың құрылымдық 

түрлері. Сөйлемдердің коммуникативтік түрлері. Простое предложение. Ұсыныстың 

негізгі және екінші дәрежелі мүшелері. Қарапайым сөйлемнің тақырыбы және оны 

білдіру тәсілдері. Зат есім. Зат есімінің грамматикалық санаттары: сан және оқиға. 

Местоимение. Есімдіктердің жіктелуі және оларды қолдану. Артикль. Артиклдердің 

негізгі функциялары. Әр түрлі синтаксистік позицияларда әр түрлі семантикалық 

топтардың зат есімімен артиклдерді қолдану. Етістік. Етістіктің жеке және жеке емес 

формалары. Етістіктердің негізгі кластары. Дұрыс және дұрыс емес етістіктер. Етістіктің 

грамматикалық категориялары. Етістің беті мен саны. Етістіктің грамматикалық 

категориялары. Уақыты мен түрі. Белгісіз, ұзақ және перфективті түрдің уақытша 
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формаларының пайда болуы және қолданылуы. Етістіктің перфектті-ұзақ формаларын 

құру және қолдану. Кепіл санаты. Жарамды және құмарлық кепіл. Тікелей және жанама 

сөйлеу. Жанама сөздегі Уақыт тізбегі. Сын есім. Сын есімдердің жіктелуі және 

салыстыру дәрежесі. Наречие. Матрицалардың жіктелуі және салыстыру дәрежесі. 

Сөзжасамның. Сандарды жіктеу, құру және қолдану (өз бетінше зерттеу). 

"Шет тілінің практикалық курсы" пәнін оқу нәтижесінде білім алушы: 

- аудиожазбадағы диалогтық және монологтық сөйлеу мазмұнын анықтау (5-7 

мин); 

- 200-250 сөзге сүйене отырып, берілген тақырыпқа хабарлама құрастыру ; ; 

- дайындалған және дайындалмаған сөйлеуде күрделі синтаксистік құрылымдарды, 

кіріспе сөздер мен сөз тіркестерін қолдану; 

- мәтіндегі басты және қосымша ақпаратты алу; 

- білімнің бағдарламалық көлемі негізінде оқу курсының проблематикасында еркін 

бағдарлануға баға беру. 

 

Цель: формирование у обучающихся коммуникативных компетенций, 

ориентированных на совершенствование лингвистического, социокультурного и 

прагматического компонентов. 

Содержание: Введение. Грамматические нормы изучаемого языка. Грамматика – 

наука о грамматическом строе языка. Два основных раздела грамматики: морфология и 

синтаксис. Части речи, их формы и функции Понятие грамматической категории. Строй 

предложения и его частей. Синтаксические связи слов. Структурные типы предложений. 

Коммуникативные типы предложений. Простое предложение. Главные и второстепенные 

члены предложения. Подлежащее простого предложения и способы его выражения. Имя 

существительное. Грамматические категории существительного: число и падеж. 

Местоимение. Классификация местоимений и их употребление. Артикль. Основные 

функции артиклей. Употребление артиклей с существительными разных семантических 

групп в различных синтаксических позициях. Глагол. Личные и неличные формы 

глагола. Основные классы глаголов. Правильные и неправильные глаголы. 

Грамматические категории глагола. Лицо и число глагола. Грамматические категории 

глагола. Время и вид. Образование и употребление временных форм неопределенного, 

длительного и перфектного вида. Образование и употребление перфектно-длительных 

форм глагола. Категория залога. Действительный и страдательный залог. Прямая и 

косвенная речь. Последовательность времен в косвенной речи. Прилагательное. 

Классификация и степени сравнения прилагательных. Наречие. Классификация и степени 

сравнения наречий. Числительное. Классификация, образование и употребление 

числительных (самостоятельное изучение). 

В результате изучения дисциплины «Практический курс иностранного языка» 

обучающийся будет: 

- определять содержание диалогической и монологической речи в естественном 

темпе в аудиозаписи (5–7 мин); 

- составлять сообщение на заданную тему, опираясь на ключевые слова объемом 

200–250 слов; 

- использовать как в подготовленной, так и в неподготовленной речи сложные 

синтаксические конструкции, вводные слова и словосочетания; 

- извлекать главную и второстепенную информацию в тексте; 

- давать оценку на основе программного объёма знаний свободно ориентироваться 

в проблематике учебного курса. 

 

Objective: formation of students ' communicative competencies aimed at improving the 

linguistic, socio-cultural and pragmatic components. 

Contents: Introduction. Grammatical norms of the studied language. Grammar is the 

science of the grammatical structure of a language. There are two main sections of grammar: 

morphology and syntax. Parts of speech, their forms and functions the Concept of grammatical 

categories. The structure of the sentence and its parts. Syntactic relations of words. Structural 

types of sentences. Communicative types of sentences. Simple sentence. Major and minor 

members of the proposal. The subject of a simple sentence and how it is expressed. The noun. 
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Grammatical categories of a noun: number and case. Pronoun. Classification of pronouns and 

their use. Article. The main functions of articles. Use of articles with nouns of different 

semantic groups in different syntactic positions. Verb. Personal and non-personal verb forms. 

The main classes of verbs. Regular and irregular verbs. Grammatical categories of the verb. 

Face and number of the verb. Grammatical categories of the verb. Time and view. Education 

and the use of temporary forms of indefinite, long-lasting and perfect appearance. Formation 

and use of perfect-long forms of the verb. Category of collateral. The active and passive voice. 

Direct and indirect speech. The sequence of tenses in indirect speech. Adjective. Classification 

and degrees of comparison of adjectives. Adverb. Classification and degrees of comparison of 

adverbs. Numeral. Classification, education and use of numerals (independent study). 

As a result of studying the discipline "Practical course of a foreign language" the student 

will: 

- determine the content of Dialogic and monological speech at a natural pace in the audio 

(5-7 minutes); 

- make a message on a given topic, based on keywords of 200-250 words; 

- use both prepared and untrained speech complex syntactic structures, introductory 

words and phrases; 

- extract main and secondary information in the text; 

- to give an assessment on the basis of the program volume of knowledge to be guided 

freely in the problems of the training course. 

Пәннің пререквизиттері/Пререквизиты дисциплины/ Course prerequisites 

Шетел тілі 

Иностранный язык 

Foreign language 

 

Пәннің постреквизиттері / Постреквизиты дисциплины / Postrequisites 

Педагогикалық іс-тәжірибе, диплом жұмысын қорғау 

Педагогическая практика, дипломная работа 

Teaching practice, thesis 

 

Бастауыш мектепте пән бойынша сабақтан тыс жұмыстары 

Внеклассная работа по предметам в начальной школе 

Extra-curricular work in subjects in elementary school 

Мақсаты: білім алушылардың үйірме жұмысымен жұмыс жасау әдістемесі 

жайында білім жүйелерін қалыптастыру. 

Мазмұны: «Үйірме жұмысымен жұмыс жасау әдістемесі» пәні. Тәрбие жұмысының 

әдіс-тәсілдерінің мазмұны мен қағидалары. Білім алушылардың қабілеттері мен 

қызығушылықтарын диагностикалау. Оқу үрдісінің жекелендіру. Қоғамдағы баланың 

дамуы. Тәрбиеленушілердің дүниетанымдылық пен интеллектуалдық мазмұны. Тұлғаның 

тіршілік әрекетінің материалды аймағы. Тәрбиенің сабақтан тыс іс-әрекеті. Тәрбие 

жұмысын ұйымдастыру. Тәрбие жұмысының жоспарлау. Жоспарлау мәні. Жоспаолау 

талабы. Ұжымдық шығармашылық топ. Ұжымдық шығармашылық жұмысты 

ұйымдастыру және жүргізу әдістемесі. Шығармашылық іс-әрекет үрдісінде бала 

тұлғасын дамыту. Тәрбие іс-шараларын ұйымдастыру. Дайындау кезеңі. Нәтижелік. Оқу 

мекемесінде үйірме жұмыстарын ұйымдастыру. Үйірме жұмыстары үрдісінде 

оқушылардың әлеуметтік және коммуникативтік креативтілігін дамыту.  

«Бастауыш сыныпта пән бойынша сабақтан тыс жұмыстары» пәнін оқыту 

нәтижесінде:  

- үйірме жұмысының жоспарын құру; 

- іске асырылатын білім беру бағдарламасының мақсаттары мен міндеттеріне қол 

жеткізуге бағытталған балалардың жас ерекшеліктеріне сәйкес бірлескен және жеке іс-

әрекетін пайдалану; 

--сабақтан тыс тиімді қызметті, шығармашылық белсенділікті, кіші мектеп 

жасындағы балалардың дербестігі мен танымдық қызығушылығын қамтамасыз ететін, 

оның ішінде ақпараттық технологияларды қолдана отырып, пәндік-практикалық қызметті 

оқытудың оңтайлы тәсілдері мен әдістерін үйлестіру; 
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- құрастыру логикасын құрылымдау( практикалық және теориялық материалдар 

бойынша әр бөлімнің қорытындысын шығара отырып, сабақтың барлық бөлімдерінің 

өзара байланысы және аяқталуы), оқу материалының білім беру компонентінің көлемін 

анықтау; 

- білімнің бағдарламалық көлемі негізінде оқу курсының проблематикасында еркін 

бағдарлануға баға беру. 

 

Цель: формирование у обучающихся системы знаний о методике ведения 

кружковой работы. 

Содержание: Предмет «методика внеклассной и кружковой работы». Принципы, 

содержание и методы воспитательной работы. Диагностирование интересов, и 

способностей учащихся. Индивидуализация учебного процесса. Развитие ребёнка в 

социуме. Содержание интеллектуального, мировоззренческого воспитания. 

Материальная сфера жизнедеятельности личности. Внеурочная воспитательная 

деятельность. Организация досуга в учебном заведении. Трудовая деятельность. 

Организация воспитательного процесса. Планирование воспитательной работы. 

Сущность планирования. Требования к планированию. Коллективная творческая 

деятельность. Методика организации и проведения коллективного творческого дела. 

Развитие личности ребёнка в процессе творческой деятельности. Организация 

воспитательного мероприятия. Этапы подготовки. Результативность. Организация 

кружковой работы в учебном заведении. Развитие социальной и коммуникативной 

креативности учащихся в процессе кружковых занятий.  

В результате изучения дисциплины «Внеклассная работа по предметам в начальной 

школе» обучающийся будет: 

- составлять план работы кружка; 

- использовать совместную и индивидуальную деятельность детей в соответствии с 

возрастными нормами их развития, направленную на достижение целей и задач 

реализуемой образовательной программы; 

- сочетать оптимальные приемы и методы обучения предметно-практической 

деятельности, обеспечивающие эффективную внеучебную деятельность, творческую 

активность, самостоятельность и познавательный интерес детей младшего школьного 

возраста, в том числе с применением информационных технологий; 

- структурировать логику построения (взаимосвязь и завершенность всех частей 

занятия с подведением итогов каждой части по практическому и теоретическому 

материалу), определить объем образовательного компонента учебного материала; 

- давать оценку на основе программного объёма знаний свободно ориентироваться 

в проблематике учебного курса. 

 

Objective: formation of students ' communicative competencies aimed at improving the 

linguistic, socio-cultural and pragmatic components. 

Contents: Introduction. Grammatical norms of the studied language. Grammar is the 

science of the grammatical structure of a language. There are two main sections of grammar: 

morphology and syntax. Parts of speech, their forms and functions the Concept of grammatical 

categories. The structure of the sentence and its parts. Syntactic relations of words. Structural 

types of sentences. Communicative types of sentences. Simple sentence. Major and minor 

members of the proposal. The subject of a simple sentence and how it is expressed. The noun. 

Grammatical categories of a noun: number and case. Pronoun. Classification of pronouns and 

their use. Article. The main functions of articles. Use of articles with nouns of different 

semantic groups in different syntactic positions. Verb. Personal and non-personal verb forms. 

The main classes of verbs. Regular and irregular verbs. Grammatical categories of the verb. 

Face and number of the verb. Grammatical categories of the verb. Time and view. Education 

and the use of temporary forms of indefinite, long-lasting and perfect appearance. Formation 

and use of perfect-long forms of the verb. Category of collateral. The active and passive voice. 

Direct and indirect speech. The sequence of tenses in indirect speech. Adjective. Classification 

and degrees of comparison of adjectives. Adverb. Classification and degrees of comparison of 

adverbs. Numeral. Classification, education and use of numerals (independent study). 
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As a result of studying the discipline "Practical course of a foreign language" the student 

will: 

- determine the content of Dialogic and monological speech at a natural pace in the audio 

(5-7 minutes); 

- make a message on a given topic, based on keywords of 200-250 words; 

- use both prepared and untrained speech complex syntactic structures, introductory 

words and phrases; 

- extract main and secondary information in the text; 

- to give an assessment on the basis of the program volume of knowledge to be guided 

freely in the problems of the training course. 

Пәннің пререквизиттері/Пререквизиты дисциплины/ Course prerequisites 

Мектептегі оқу-тәрбие үдерісін басқару 

Управление учебно-воспитательным процессом в школе 

Management of the educational process at school 

Пәннің постреквизиттері / Постреквизиты дисциплины / Postrequisites 

Педагогикалық іс-тәжірибе, диплом жұмысын қорғау 

Педагогическая практика, дипломная работа 

Teaching practice, thesis 

 

Олимпиада есептерін шешу 

Решение олимпиадных задач 

Solving olympiad problems 

Мақсаты: оқушылардың алгоритмдік мәдениетін, интуициясын қалыптастыру, 

олимпиадалық есептерді шешудің әртүрлі әдістерін қарастыру барысында жалпы ой-

өрісін кеңейту. 

Мазмұны: сандарға есептер. Құю және өлшеу. Инварианттар. Мәтіндік (сюжеттік) 

есептер. Логикалық есептер. Геометриялық мазмұны бар есептер. Дрихле Принципі. 

"Олимпиадалық есептерді шешу" пәнін оқу нәтижесінде білім алушы: 

- курстың барлық тақырыптары бойынша есептерді шешудің негізгі алгоритмдерін 

анықтау; 

- есептердің логикалық негізделген шешімдерін келтіру. 

- олимпиадалық есептерді шешуде ерекше әдістерді қолдану; 

- шешу әдістері мен тақырыптары бойынша есептерді жіктеу; 

- білімнің бағдарламалық көлемі негізінде оқу курсының проблематикасында еркін 

бағдарлануға баға беру. 

 

Цель: формирование у обучающихся алгоритмической культуры, интуиции, 

расширение общего кругозора в процессе рассмотрения различных методов решения 

олимпиадных задач. 

Содержание: Задачи с числами. Переливания и взвешивания. Инварианты. 

Текстовые (сюжетные) задачи. Логические задачи. Задачи с геометрическим 

содержанием. Принцип Дирихле. 

В результате изучения дисциплины «Решение олимпиадных задач» обучающийся 

будет: 

- констатировать основные алгоритмы решения задач по всем темам курса; 

- приводить логически обоснованные решения задач. 

- применять особые методы при решении олимпиадных задач; 

- классифицировать задачи по темам и методам решения; 

- давать оценку на основе программного объёма знаний свободно ориентироваться 

в проблематике учебного курса. 

 

Purpose:formation of algorithmic culture, intuition, expansion of the General Outlook in 

the course of consideration of various methods of the decision of Olympic problems. 

Contents: problems with numbers. Transfusion and weighing. Invariants. Text (story) 

tasks. Logical problem. Problems with geometric content. Dirichlet principle. 

As a result of studying the discipline "solving оlympiad problems" the student will: 

- to state the basic algorithms for solving problems on all topics of the course; 
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- to give logically reasonable solutions to problems. 

- apply special methods in solving оlympiad problems; 

- classify tasks by topics and methods of solution; 

- to give an assessment on the basis of the program volume of knowledge to be guided 

freely in the problems of the training course. 

Пәннің пререквизиттері/Пререквизиты дисциплины/ Course prerequisites 

Математика негіздері 

Основы математики 

Fundamentals of mathematics 

Пәннің постреквизиттері / Постреквизиты дисциплины / Postrequisites 

Педагогикалық іс-тәжірибе, диплом жұмысын қорғау 

Педагогическая практика, дипломная работа 

Teaching practice, thesis 

 


