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Шымкент 2022ж 



Кафедраның жылдық есебінің құрылымы 

 
1) Сапаны қамтамасыз ету саласындағы саясат (кафедра бойынша жалпы ақпарат ұсынылады); 

2) Бағдарламаларды әзірлеу және бекіту (кафедраның әрбір білім беру бағдарламасы бойынша                   

ақпарат ұсынылады); 
3) Студентке бағдарланған оқыту, оқыту және бағалау (кафедраның әрбір білім беру бағдарламасы    

бойынша ақпарат ұсынылады); 

4) Білім алушыларды қабылдау, үлгерім, тану және сертификаттау (кафедраның әрбір білім беру 

бағдарламасы бойынша ақпарат ұсынылады); 
5) Оқытушылар құрамы (кафедраның әрбір білім беру бағдарламасы бойынша ақпарат ұсынылады); 

6) Оқу ресурстары және білім алушыларды қолдау жүйесі (кафедра бойынша жалпы ақпарат 

ұсынылады); 
7) Ақпаратты басқару (кафедра бойынша жалпы ақпарат ұсынылады); 

8) Жұртшылықты ақпараттандыру (кафедра бойынша жалпы ақпарат ұсынылады); 

9) Бағдарламаларды тұрақты мониторингілеу және мерзімді бағалау (кафедраның әрбір білім беру 

бағдарламасы бойынша ақпарат ұсынылады); 
10) Сапаны мерзімді сыртқы қамтамасыз ету (кафедраның әрбір білім беру бағдарламасы бойынша   

ақпарат ұсынылады). 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 



1) Сапаны қамтамасыз ету саласындағы саясат (кафедра бойынша жалпы ақпарат 

ұсынылады); 
2020-2021 оқу жылында кафедралардың қайта құрылуына байланысты «Арнайы педагогика 

және психология» және «Жалпы педагогика және музыкалық білім» кафедралары біріктіріліп, 

«Қазіргі заманғы педагогика және психология» кафедрасы болып аталды. Кафедрада білім беру 
бағдарламасының мақсаттарына жету үшін қажетті ресурстар бар: - 4 ғылым докторы, профессор,  14 

ғылым кандидаты, 1 PhD докторы, 19 магистрден тұратын жоғары білікті профессорлық-

оқытушылық құрам. Кафедра оқытушыларының арасында «Қазақстан Республикасы ЖОО-ның үздік 

оқытушысы» атағының 2 иегері бар (д.п.с.,проф. Нұрлыбекова А.Б., 2008, д.п.с.,проф. Лекерова Г.Ж., 
2010). 

- оқу базасы, оның ішінде: аудиториялық база (№305 бөлім 56,26 ш.м. № 300 аудитория 37,94 

ш.м., № 212 кафедра 58,42 ш.м. № 209 аудитория 71,10 ш.м., №219 аудитория  73,71 ш.м.), сәйкес 
келеді. Қазіргі санитарлық нормалармен және кафедра оқытушылары үшін оқу сабақтарын өткізуге 

мүмкіндіктер, электронды ресурстық орталық, оқу залы, спорт залы бар. Сонымен қатар, кафедра 

шығармашылық келісім-шартпен негізгі мектептерде бірқатар сабақтар өткізеді. 

 - оқу әдебиетінің жеткілікті қоры;  
 - оқыту бейіні бойынша тәжірибенің кәсіби негіздерінің болуы;  

- оқу-ғылыми-білім беру кешенінің (БҰҰОК) болуы;  

- оқу процесін ұйымдастыру және бақылау жөніндегі құрылымдық бөлімшелердің болуы.  
Кафедра ұжымы: «Заманауи педагогика және психология» кафедрасында 2021-2022 оқу 

жылында профессорлық-оқытушылық құрамның келесі құрамы: 38 қызметкер, оның ішінде 4 -ғылым 

докторы,1- PhD доктор, 14- ғылым кандидаты, 19- магистр.  
 

1кесте – Факультеттің (кафедраның) профессор-оқытушылар құрамы 
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М.Әуезов атындағы ОҚУ ұсынылатын білім беру қызметтерінің деңгейі, олардың сапалық 

және сандық өзгерістері, талдауы туралы тұтас көзқарасты қалыптастыруға жағдай жасау мақсатында 
университетте болып жатқан үдерістерді бақылау арқылы білім беру бағдарламасының тиімділігін 

жүйелі түрде бағалайды және жетілдіру бойынша ұсыныстар әзірлейді. Білім беру бағдарламасының 

ашықтығы ең алдымен студенттерге жеке оқу жолын құруға мүмкіндік беретін кредиттік және 
қашықтықтан технологиялармен қамтамасыз етіледі; мұғалімдерді таңдау; пәндердің оқу-әдістемелік 

кешендерін пайдалана отырып, оқу курстарын өз бетінше меңгеруге, оқу-ақпараттық орталықтың 

ресурстарын белсенді пайдалануға; ОБСӨЖ кезінде мұғалімдерден кеңес алу; М.Әуезов атындағы 
ОҚУ asu.ukgu порталында академиялық рейтингіні бақылау kz және т.б. 

Университетте білім беру үдерісіндегі мәселелерді шешудің жаңа ұйымдастырушылық және 

әдістемелік принциптерін қамтитын болашақ мамандарды даярлаудың тиімді, сапалы менеджмент 



жүйесі жақсы жұмыс істейді. ЖОО ішілік білім сапасын бақылау оқу үдерісін оңтайландыруға, 

кәсіптік бағдар принципін жүзеге асыруға ықпал етеді, бұл өз кезегінде мамандарды даярлау сапасын 
арттыруға ықпал етеді. Университет қызметін бағалауда М.Әуезов атындағы ОҚУ-дағы оқыту сапасы 

туралы студенттердің пікірі қамтылған. Университеттің білім беру бағдарламаларының сапасын 

қамтамасыз етуді бақылауды университетте алқалы органдар жүзеге асырады: Ғылыми кеңес және 
оқу-әдістемелік кеңес; Білім беруді жоспарлау және бақылау басқармасы; Деканат; Тіркеу кеңсесі; 

Жоғары оқу орнынан кейінгі білім бөлімі; Мониторинг және СМЖ бөлімі. Оқыту әдістері мен курс 

мазмұнын талдауды, университеттің білім беру бағдарламаларының сапасына сараптаманы оқу-

әдістемелік кеңес бекітілген жоспарлар бойынша жүзеге асырады және отырыс хаттамаларында 
көрсетіледі.  

Оқу әдістемелік кешені Қазақстан Республикасының Мемлекеттік білім беру стандарттарына, 

мамандықтың оқу жоспарларына сәйкестігіне емтиханнан өтуі керек, содан кейін кафедралардың, 
факультет кеңестерінің, оқу әдістемелік кешені отырыстарында талқыланады. Кафедрада оқу үдерісін 

жоспарлау мәселелеріне үлкен көңіл бөлінеді, оған профессорлық-оқытушылық құрамының оқу 

жүктемесін жоспарлау, штаттық кестені қалыптастыру, күнтізбелік жоспарлау кіреді. Дәріс тек 

профессорларға, доценттерге, ғылым кандидаттарына және аға оқытушыларға тапсырылады. 
Тәжірибелік және зертханалық сабақтарды ассистенттер мен оқытушылар жүргізеді. Мүдделі 

тараптар жұмыс жоспарын құруда, таңдау компонентінің тізбесі мен мазмұнын анықтауда, 

дипломдық ресімдеу тақырыптарында, білім беру бағдарламаларының сапасын сараптауда белгілі 
рөл атқарады. Оқуға ұсынылатын элективті пәндердің сапасы оқу-әдістемелік кешендердің 

талаптарға сәйкестігіне Білім басқармасы жүргізетін жүйелі аудитпен қамтамасыз етіледі.  

Сондай-ақ жылына кемінде бір рет пәндердің оқу-әдістемелік кешендері факультеттер мен 
университеттің оқу-әдістемелік кеңесінің мүшелерінің сараптамасынан өтеді. Кафедра меңгерушісі 

білім беру бағдарламалары мен пәндердің оқу жоспарларын өзгерту және түзету қажеттілігін 

талдауға жауапты. Қорытынды аттестаттау кезеңінде жұмыс берушілер бағалау рәсіміне қатысады, 

оның ішінде кәсіби қоғамдастықтың атынан емтихан комиссиясының мүшелері ретінде. Қорытынды 
аттестаттау нәтижелері бойынша комиссия мүшелері – жұмыс берушілер кәсіптік білім беру 

мазмұнын жетілдіру, оқу процесін, оның ішінде өндірістік практиканы ұйымдастыру бойынша 

ұсыныстар енгізе алады. Элективті курстардың тиімділігін дәйекті зерттеу нәтижелері барлық 
деңгейдегі (бакалавриат, магистратура, докторантура) студенттердің кәсіби құзыреттіліктерін 

қалыптастыруға бағытталған бағдарламалардың әзірленген мазмұнын игерудегі тұрақты оң үрдісті 

бағалауға мүмкіндік береді). Өңделген деректер ұсынылған курстарды оқудың таңдалған мазмұны, 
нысандары мен әдістері түлектердің одан әрі кәсіби қызметіне қажетті құзыреттіліктердің табысты 

қалыптасуына ықпал ететінін көрсетеді. Кафедра мәжілістерінде жүйелі түрде мәселелер жан-жақты 

қаралып, талқыланып, білім беру бағдарламаларын жүзеге асыруды жетілдіру жолдары, осы бағытта 

мониторинг жүйелі түрде жүргізіліп, олардың негізінде дер кезінде сауатты шешімдер қабылдануда.  
Кафедра оқу үдерісінің сапасын бақылауды белгіледі: әдістемелік тәжірибе алмасу және беру 

мақсатында тәжірибелі оқытушылардың ашық сабақтарын жоспарлау және өткізу. Жас педагогтарды 

даярлау жүзеге асырылуда, олардың кәсіби өсуі тәлімгерлер тарапынан бақыланады. Сабақтардың ең 
күрделі түрлері ұдайы талқыланып, оқытушылармен әдістемелік сабақтар өткізіліп, оқуды жақсарту 

мақсатында оқушылардың өз бетінше жұмыс жасау әдістері әзірленіп, талқыланады. Сабақтарды 

тексеру нәтижелері бойынша комиссия педагогикалық ұжымға кәсіби қызметті жетілдіру бойынша 

әдістемелік ұсыныстар береді. Студенттер арасында жүргізілген сауалнама қорытындысы бойынша 
кемшіліктерді жою бойынша кешенді жұмыстар жүргізілуде. Мысалы, емтихандардың көпшілігі 

оқытушылардың объективтілігіне қол жеткізу үшін нақты уақыт режимінде баға қоятын 

оқытушылардың қатысуынсыз компьютерлік технологияны пайдалана отырып өткізіледі, 
апелляциялық процедуралар қолданылады, емтихандарға проекторлардың қатысуы және кафедраның 

профессорлық-оқытушылық құрамы емтихан сұрақтарының дұрыстығына толық жауапкершілік. 

Тәжірибелі ұстаздар оқу үдерісінде интерактивті әдістерді қолдану бойынша шеберлік сабақтарын 
өткізіп, ашық сабақтардың кестесі жасалды. Кафедрада оқу мониторингі білім беру 

бағдарламаларының сапасын сыртқы және ішкі бағалау әдістерімен жүзеге асырылады.  

Сыртқы сапаны бағалау мыналарды қамтиды:  

- лицензиялау;  
- университетті мемлекеттік аттестациялау;  

- ұлттық бірыңғай тестілеу; 

- қорытынды мемлекеттік аттестаттау;  
- университеттердің рейтингін жасау процедуралары.  

Білім сапасын ішкі бағалау мыналарды қамтиды:  

- сапа менеджменті жүйесі;  



- университет қызметінің барлық түрлері бойынша әртүрлі өзін-өзі бағалау процедуралары;  

- үлгерімнің ағымдағы мониторингі;  
- оқушылардың оқу жетістіктерін бағалау. Кафедрада оқу жоспары мен тапсырмалардың 

орындалуын бақылауды, сондай-ақ оларды жетілдіру бойынша кері байланысты қамтамасыз ететін 

білім беру бағдарламаларының сапасын ішкі бағалау және сараптау механизмі бар. Бұл «Оқытушы 
студент көзімен» сауалнама жүргізу барысында студенттердің білім беру бағдарламаларының 

сапасын бағалауда, қысқы және жазғы сессиялардан кейінгі қалдық білімдерді кешенді тексеруден 

көрінеді, олар бірге нәтиже береді. оқыту сапасы мен оқу жоспарын жүзеге асырудың айқын көрінісі. 

Баллдық-рейтингтік жүйе, ағымдағы, аралық, қорытынды бақылаудың барлық түрлері білім беру 
бағдарламаларының сапасын бағалау мен сараптаудың маңызды элементтері болып табылады. 

Сонымен қатар, бұл параметрлер университеттегі барлық құрылымдардың үнемі назарында. 

Білім беру бағдарламаларының сапасын бағалау үшін педагогикалық ұжым келесі 
көрсеткіштерді басшылыққа алады: оқу-әдістемелік қамтамасыз етудің жеткіліктілігі ОӘК және 

МОӘК Қазақстан Республикасының нормативтік және заңнамалық актілерін сақтау; элективті пәндер 

каталогтарының, оқу жұмыс жоспарларының, оқу жоспарларының, жұмыс оқу жоспарларының 

(силлабустардың) білім алушылардың құзыреттіліктерін қалыптастыру талаптарына сәйкестігі; оқу 
сабақтары мен аралық аттестаттау кестесінің оқу жұмыс бағдарламасына сәйкестігі; оқу процесінің 

кестесі мен академиялық күнтізбенің сақталуы; білім беру қызметтерін тұтынушылардың пікірлерін 

есепке алу.  
Пәндердің оқу бағдарламаларын талдау олардың мамандарды даярлаудағы мақсаттар мен 

талаптарға сәйкестігін көрсетеді. Әрбір бағдарлама отандық педагогикалық білім мен ғылымның 

дәстүрлерін ескере отырып, жоғары кәсіби деңгейде құрастырылған. Әрбір бағдарлама пәннің пайда 
болу және даму тарихын және оның қазіргі жағдайын қамтиды. Бағдарлама іргелі теориялық білімнен 

басқа, болашақ маманның кәсіби қызметінің практикалық құрамдас бөлігі үшін жеткілікті негіз 

береді. Білім беру бағдарламаларын әзірлеу сапасын бақылау үлгерімнің тұрақты мониторингін, білім 

алушылардың аралық аттестациясын және білім алушылардың қорытынды (мемлекеттік қорытынды) 
аттестациясын қамтиды. Дайындық деңгейі мен білім беру бағдарламаларының сапасы да қорытынды 

аттестаттау нәтижелері бойынша анықталады. Білім беру бағдарламаларының сапасының деңгейі 

мемлекеттік емтихандарды тапсыру және дипломдық жұмыстарды қорғау көрсеткіштерін талдау 
арқылы көрсетіледі. МАК-қа дайындық, бітіру біліктілік жұмыстарын қорғау мәселелері бөлімнің 

бақылауында, жұмыс берушілердің мамандарды даярлау сапасына қойылатын талаптарын есепке алу 

бойынша тұрақты жұмыстар жүргізілуде. Осы мақсатта МАК пен рецензенттер тізіміне тиісті 
құрылымдардың басшылары мен басқа ЖОО-ның жетекші ғалымдары мен оқытушылары кіреді. 

МАК төрағаларының баяндамаларында мемлекеттік емтихандар мен ДРК қорғау нәтижелеріне 

егжей-тегжейлі талдау жасалған. Жыл сайын жұмыс берушілермен өзара әрекеттесу аясында 

түлектердің кәсіби біліктілігін қалыптастыру үдерісін жақсартуға ықпал ететін пәндерді енгізу 
бойынша ұсыныстар мен түлектерді оқытуды жетілдіру бойынша ұсыныстарын білдіру ұсынылады. 

 

 

2) Бағдарламаларды әзірлеу және бекіту (кафедраның әрбір білім беру бағдарламасы бойынша 

ақпарат ұсынылады); 

Болон процесінің негізгі принциптеріне сәйкес білім беру бағдарламаларын әзірлеу келесі 

іргелі принциптерді сақтауды талап етеді: - оқытудың нәтижелері білім беру бағдарламасын (немесе 
оның бір бөлігін) аяқтағаннан кейін студент көрсете алатын білімдердің, дағдылардың, дағдылардың 

және жеке қасиеттердің динамикалық жиынтығы болып табылатын құзыреттерді сипаттайды; - 

құзіреттілікті қалыптастыруға бағытталған білім беру бағдарламалары модульдік құрылымға ие және 
жай ғана теориялық пәндер мен практикалық курстардың тізімі емес, сонымен бірге көлемі (оларды 

әзірлеуге студенттердің еңбек шығындары) бойынша модуль топтары бойынша салыстырмалы; - 

еңбек шығындарының көлемін жеке модульдерді немесе ЖОО-да, соның ішінде шетелдік 
университеттерде жүзеге асырылатын тұтас білім беру бағдарламасын әзірлеумен салыстыру. Мұның 

барлығы қазақстандық білім беру бағдарламаларын, оқу жоспарларын, студенттер мен 

оқытушылардың сыртқы және ішкі академиялық ұтқырлығын, отандық дипломдардың еуропалық 

аймақта конверсиялануын, түлектердің әлемнің кез келген елінде жұмысқа орналасу құқығын тануды 
қамтамасыз етеді. 

М.Әуезов атындағы ОҚУ оқу процесін ұйымдастыру Қазақстан Республикасының 

Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттарына (Қазақстан Республикасы Үкіметінің 
23.08.2012ж. №1080 қаулысы), қызметтің үлгілік ережелеріне негізделген. Жоғары білім беру 

ұйымдарының (Қазақстан Республикасы Үкіметінің 17.05.2013ж. №499 қаулысы), Кредиттік оқыту 

технологиясы бойынша оқу процесін ұйымдастыру ережесі (Қазақстан Республикасы Білім және 



ғылым министрлігінің (20.04.2013ж. №152, 2011ж.), Жоғары оқу орындарында білім алушылардың 

үлгеріміне ағымдағы мониторингті, аралық және қорытынды аттестаттауды жүргізудің үлгілік 
ережесі (Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 18.03.2008ж, №125 бұйрығы) 

стандарт. Оқу жоспарлары (Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 2013 жылғы 

16 тамыздағы No 343 бұйрығы) және жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім саласындағы 
басқа да нормативтік және нұсқаулық құжаттар. 

5В010300 – «Педагогика және психология» мамандығы бойынша білім беру бағдарламаларын 

Білім беру бағдарламасын іске асыру білім мен ғылымның даму деңгейін, сондай-ақ шындық 

ұсынатын жағдайларды ескере отырып, университеттің миссиясына сәйкес жүзеге асырылады. 
5В010300 (050103) – «Педагогика және психология» мамандығы бойынша бакалаврларды дайындау 

АБ № 0137399 сериялы Мемлекеттік лицензия негізінде жүзеге асырылады, лицензияның берілген 

күні 03.02.2010ж., білім беру қызметін шектеу мерзімі көрсетілмейді. жоғары білім саласында. 
Кафедра кредиттік оқыту жүйесі аясында әрекет ете отырып, Мемлекеттік білім беру стандарты мен 

Білім беру тұжырымдамасы талаптарына сәйкес студенттердің мамандықтың барлық пәндерін 

меңгеруіне және ғылыми дәреже алуына барынша қолайлы жағдай жасау бойынша жұмыс жүргізеді. 

Қазақстан Республикасының жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім мамандықтарының 
классификаторы. 5В010300 (6В010300) – «Педагогика және психология» мамандығы бойынша 

барлық 2011жылы шетел жоғары оқу орындарының үлгілік оқу жоспарлары негізінде жыл сайын 

жаңартылып, Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Реестріне енгізіліп отырады.  
Білім беру бағдарламасының негізгі ережелері Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 

жылғы 23 тамыздағы №1080 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы жоғары білімнің 

мемлекеттік жалпыға міндетті стандартының мазмұнын, талаптарды ескере отырып тұжырымдалған. 
және әлеуетті тұтынушылардың сұраныстары және әлеуетті жұмыс берушілердің, үміткерлердің 

мүдделерімен, университеттің әлеуетімен, мемлекет пен жалпы қоғамның талаптарымен 

анықталатын білім беру бағдарламасына сұранысты бағалау негізінде жүзеге асырылады. 

Бакалаврларды дайындау ұлттық білім беру моделіне негізделген, түпкі нәтижеге бағытталған, ол 
көпмәдениетті, коммуникативтілікті меңгерген, білім беру және әлеуметтік маңызды мәселелерді 

шығармашылық және жоғары кәсіби деңгейде шеше алатын заманауи формация маманын даярлауды 

көздейді. Қоғамдағы міндеттері жоғары ғылыми-практикалық деңгейде. «Педагогика және 
психология» мамандығы бойынша жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің білім беру 

бағдарламаларын дамыту стратегиясы университеттің стратегиялық жоспарларына сәйкес 

құрастырылған. Білім беру бағдарламалары Қазақстан Республикасының Ұлттық біліктілік 
шеңберінің 6,7,8 деңгейлеріне сәйкес әзірленген (Қазақстан Республикасы Білім және ғылым 

министрінің бірлескен бұйрығы). Шеңберінде психолог мамандарын даярлау жүзеге асырылатын 

білім беру бағдарламаларының коды мен атауы: 6В01110-«Педагогика және психология», 6В01112-

«Психология және медиация», 6В01111-«Практикалық психология», 6В01114-«Психология және 
денсаулық сақтау».  

 

2-кесте. Жоғарғы және жоғарғы оқу орнынан кейінгі білім беру тізіліміне енгізілген 

салалық құрылымдар мен кәсіби стандарттар негізінде әзірленген білім беру бағдарламалары 

туралы ақпарат: 

 

№ Салалық немесе 

кәсіби стандарт 

негізінде жасалған 

білім беру 

бағдарламасының 

атауы 

Бекітілген 

салалық 

біліктілік 

шеңберінің 

немесе кәсіби 

стандарттың 

атауы 

Бекітілген салалық 

біліктілік шеңберінің 

немесе кәсіптік 

стандарттың тапсырыс 

нөмірі 

Бекітілген 

салалық біліктілік 

шеңберіне немесе 

кәсіптік 

стандартқа 

тапсырыс беру 

күні 

1 6В01110-«Педагогика 
және психология» 

- «Педагог» 
кәсіби стандарты 

№133 Национальная 
палата предпринимателей 

РК «Атамекен» 

- 08.06.2017г. 

2 6В01111-«Практикалық 

психология» 

- «Педагог» 

кәсіби стандарты 

№133 Национальная 

палата предпринимателей 
РК «Атамекен» 

- 08.06.2017г. 

3 7М01110-«Педагогика 

және психология» 

«Магистр» кәсіби 

стандарты  

- № 3 - 25.08.2016г 

4 8D01110-«Педагогика 

және психология» 

«Доктор» кәсіби 

стандарты  

- № 3 - 25.08.2016г 



 

Кафедраның білім беру бағдарламаларының мақсаты жаңа құзыреттерді қалыптастыруға, 
психологиялық-педагогикалық салада кәсіби құзіреттілігі бар мамандарды даярлауға бағытталған 

ғылыми және кәсіпкерлік ойлау мен мәдениетті аударатын көшбасшыны дайындауға бағытталған 

университеттің миссиясымен сәйкес келеді. кәсіби білім алуға және білім беру-психологиялық 
қызмет нарығында бәсекеге қабілетті болуға, үш тілді жетік меңгерген, аналитикалық және 

логикалық ойлау дағдыларын көрсететін, кәсіби іс-әрекетте шығармашылық көзқарас, өмір бойы оқу 

стратегиясын бойына сіңіру. 

Білім беру бағдарламалары Қазақстан Республикасының Ұлттық біліктілік шеңберінің 6,7,8 
деңгейімен, Дублин дескрипторларымен, Еуропалық жоғары білім кеңістігінің біліктілік шеңберінің 

1-ші циклімен үйлестірілген. (Еуропалық жоғары білім беру аймағының біліктілік шеңбері), сонымен 

қатар өмір бойы оқытудың Еуропалық біліктілік шеңберінің (A Framework for Qualification of the 
European Higher Education Area) 6-шы деңгейімен (өмір бойы білім берудің Еуропалық біліктілік 

шеңбері); (The European Qualification Framework for Lifelong Learning); мүдделі тараптардың 

талаптарына сәйкестендірілген ғылыми-зерттеу, практикалық және кәсіпкерлік қызметтің қажетті 

түрлеріне байланысты кәсіби құзыреттіліктерді қалыптастыру арқылы кәсіби және әлеуметтік 
тәртіпке бағытталған. 

Білім беру бағдарламасының құрылымы теориялық дайындық, кәсіптік және практиканың 

басқа түрлері, дене шынықтыру, әскери дайындық және аттестаттау (аралық және қорытынды) 
сияқты оқу жұмысының әртүрлі түрлерімен қалыптасады.  

Кафедраның Білім беру бағдарламасының бакалавриатын сәтті аяқтаған түлектер оқуын 

университеттің магистратура мен докторантурада «7М011-Педагогика және психология» және 
«8D011-Педагогика және психология» мамандықтары бойынша жалғастыра алады. 

Кафедрада университет Ғылыми кеңесі бекіткен мына білім беру бағдарламалары бар:  

- PhDдокторантураның  8D01110 – Педагогика и психология  ББ бойынша. 

-  Ғылыми-педагогикалық бағыттағы 7М01113 – Білім берудегі менеджмент  ББ  бойынша. 
Университеттің қайта бейіндендірілуіне байланысты жоғарыда атап көрсетілген білім беру 

бағдарламалары 2022/2023 оқу жылына жаңартылмады. 

Білім беру бағдарламалары Болон үдерісі, студентке бағытталған оқыту, қолжетімділік және 
инклюзивтілік қағидаттарын пайдалана отырып, білім беру процесін ұйымдастыру арқылы оқыту 

нәтижелеріне қол жеткізуге бағытталған. 6В010300 – «Педагогика және психология» мамандығы 

бойынша білім беру бағдарламаларының академиялық құндылығы мен ерекшелігі студентке 
педагогикалық салаға бағытталған кәсіби дағдылар мен құзыреттіліктерді ала отырып, өз білім беру 

траекториясын таңдауға мүмкіндік беретін элективті пәндер каталогында көрсетілген. жұмыс 

қажеттіліктері мен жұмыс берушілердің үміттерін ескере отырып, білім беру. Білім беру 

бағдарламасын іске асыру шеңберінде кеңірек бейіндегі мамандарды дайындауға болады, атап 
айтқанда: білім беру жүйесіндегі психолог; практикалық психолог.  

Элективті пәндер каталогы академиялық ұтқырлыққа және студенттерді басқа ЖОО-мен 

алмасуға мүмкіндік береді, сонымен қатар әртүрлі салалардағы мамандарды, атап айтқанда: жетекші 
профессорларды, шетелдік практик психологтарды тарта отырып, мектеп психологы мен 

практикалық психологты дайындауға мүмкіндік береді. университеттер. Білім беру бағдарламасы 

студенттердің шет тілін тереңдетіп оқу мүмкіндігін қарастырады, бұл түлектердің жалпы мәдени 

және кәсіптік құзыреттіліктерінің жоғары деңгейін және олардың еңбек нарығындағы бәсекеге 
қабілеттілігін қамтамасыз етеді және олардың 1-2 семестр бойы оқуына ықпал етеді. академиялық 

ұтқырлық бағдарламасы бойынша жетекші шетелдік университеттер. Осы мақсатта кәсіби-бағдарлы 

шет тілінің арнайы курсы оқытылады.  
Кафедраның барлық Білім беру бағдарламасы үшін оқу нәтижелеріне келесі оқу іс-әрекеттері 

арқылы қол жеткізіледі: - аудиториялық сабақтар: дәрістер, семинарлар, практикалық және 

зертханалық сабақтар – оқытудың инновациялық технологияларын, ғылымның, техниканың және 
ақпараттық жүйелердің соңғы жетістіктерін пайдалануды ескере отырып жүргізіледі; - сыныптан тыс 

жұмыстар: студенттің өзіндік жұмысы, оның ішінде оқытушының жетекшілігімен, жеке 

консультациялар; - кәсіптік тәжірибелерді жүргізу, курстық жұмыстарды, диссертацияларды, 

кандидаттық, докторлық диссертацияларды орындау. Кафедра академиялық адалдық пен 
академиялық еркіндікті сақтау, студенттерге төзімсіздік пен кемсітушіліктің кез келген түрінен 

қорғау шараларын қабылдайды. Білім беру бағдарлама сапасы оны әзірлеуге және бағалауға, оның 

мазмұнын жүйелі бақылауға және қарауға мүдделі тараптарды тарту арқылы қамтамасыз етіледі. 
Білім беру бағдарламасының бакалаврлары білім беру психологы, практикалық психолог, отбасы 

психологы, балалар психологы, кеңес беруші психолог, білім беру және психологиялық қызмет 

саласындағы әлеуметтік психолог лауазымдарын атқара алады. 



Шетелдік білім беру орталықтарымен ынтымақтастық педагогикалық ұжым мен студенттерді 

халықаралық білім беру бағдарламаларына белсенді тартуға ықпал ететін білім беру саласының 
маңызды міндеттерінің бірі болып табылады («Болашақ» Президенттік бағдарламасы, «Өрлеу» 

Біліктілікті арттыру ұлттық орталығы» Республикалық білім беру институты. Қазақстан 

Республикасы білім беру жүйесінің жетекші ғылыми-педагогикалық қызметкерлерінің біліктілігін 
арттыру және т.б.), халықаралық және жергілікті академиялық ұтқырлық. Жыл сайын шетел 

университеттерінен дәріс оқуға жетекші ғалымдар, оқу-психологиялық тренингтер өткізу үшін 

практикалық психологтар шақырылады, академиялық ұтқырлық шеңберінде кафедра профессорлары 

шетел университеттеріне шақырылады (ф.ғ.д., профессор Лекерова Г.Ж. Джизах филиалында сабақ 
жүргізді ( Ұлықбек атындағы ұлттық Узбек университеті және Қазан федералдық университеті).  

Мансап және жұмыспен қамту орталығы жұмыс берушілермен тұрақты байланыста бола 

отырып, бағдарлама түлектерінің еңбек нарығында өзін-өзі позициялау мәдениетін қалыптастыруға 
ықпал етеді. 

Білім беру бағдарламасының мақсаты университет миссиясымен келісілген және кәсіпкерлік 

дағдысы бар, үш тілді еркін меңгерген, концептуалды, аналитикалық және логикалық ойлау 

дағдыларын көрсететін, кәсіби қызметте шығармашылық көзқарасты көрсететін, ұлттық және 
интернационалдық ұжымда жұмыс істей алатын, өмір бойы оқу стратегиясын меңгерген елдің 

зияткерлік элитасын дайындауға бағытталған. 

Білім беру бағдарламасы ҚР Ұлттық біліктілік шеңберінің 7 деңгейімен, Дублин 
дескрипторларымен, жоғары білім берудің Еуропалық Кеңістігінің Біліктілік Шеңберінің 2 циклімен 

үйлестірілген. (A Framework for Qualification of the European Higher Education Area), сондай ақ өмір 

бойы білім беру үшін Еуропалық Біліктілік Шеңберінің 7 деңгейімен (The European Qualification 
Framework for Lifelong Learning). 

Білім беру бағдарламасы стейкхолдерлер талаптарын ескере отырып түзетілген ғылыми-

зерттеу, практикалық және кәсіпкерлік қызметтің қажетті түрлеріне байланысты кәсіби 

құзыреттілікті қалыптастыру арқылы кәсіби және әлеуметтік тапсырысқа бағытталған. 
7M01110 – «Педагогика және психология» мамандығы бойынша болашақ оқытушылардың 

психологиялық-педагогикалық ғылымдар саласында қазіргі заманғы білім беру технологияларын 

меңгерген мамандарға қойылатын талаптарға сәйкес сапалы кәсіби даярлығын қамтамасыз ету болып 
табылады. Білім беру бағдарламасы жоғары оқу орындарында, білім беруді басқару органдарында, 

білім беру ұйымдарында, ғылыми-зерттеу ұйымдарында ғылыми, педагогикалық, кәсіби-

практикалық қызметті жүзеге асыру үшін іргелі білімі, инновациялық тәсілдері, зерттеу дағдылары 
бар бәсекеге қабілетті жаңа формациядағы магистрлерді дайындауға бағытталған. 

Білім беру бағдарламасы Болон процесі, магистрантқа шоғырланған оқыту, қолжетімділік 

және инклюзивтілік принциптерін қолдана отырып, білім беру процесін ұйымдастыру арқылы оқыту 

нәтижелеріне қол жеткізуге бағытталған.  
Осы БББ-ның түлегіне «Педагогика ғылымының магистрі» біліктілігі беріледі.  

7M01110 - Педагогика және психология бойынша магистрлерлері бастапқы оқытушы 

қызметін Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің 2012 жылғы 
21 мамырдағы № 201-ө-м бұйрықпен бекітілген мамандар және басқа да қызметкерлер үшін 

лауазымдардың біліктілік анықтамалығының біліктілік талаптарына сәйкес жұмыс тәжірибесіне 

қойылатын талаптарсыз, кіші ғылыми қызметкер (ғылыми-зерттеу мекемелерінде, білім беру 

ұйымдарында) қызмет ете алады.  
7М01110-«Педагогика және психология» білім беру бағдарламасында түлектің оқу нәтижелері 

мен құзыреттілігі, сондай-ақ білім беру бағдарламасының модульдері бөлінісінде игерілген 

кредиттердің көлемін және пәндердің мазмұнын көрсететін жиынтық кесте ұсынылған. 7M01110-
«Педагогика және психология» БББ "Тарих және педагогика" факультетінің әдістемелік 

комиссиясында №_11_ «_29_» _06_2021ж. қарастырылған.  

 

3) Студентке бағдарланған оқыту, оқыту және бағалау (кафедраның әрбір білім беру 

бағдарламасы    бойынша ақпарат ұсынылады); 

Кафедраның студенттер контингенті 

2021-2022 оқу жылының басында күндізгі бөлім студенттер саны 122 адамды құрайды.  
6В01014-«Психология және қоғамдық денсаулық сақтау» мамандығы – 4; 

6В01111-«Практикалық психология», мамандығы – 3 ; 

6В01112-«Психология және медиация» мамандығы – 12; 
6В01110-«Педагогика және психология» мамандығы – 67; 

5В010300-«Педагогика және психология» мамандығы – 36. 

2021-2022 оқу жылының басында күндізгі бөлім магистранттар саны 221 адамды құрайды.  



7М01110-«Педагогика және психология» мамандығы – 211; 

7М01113-«Білім берудегі менеджмент» мамандығы – 10;  

2021-2022 оқу жылының басында күндізгі бөлім докторанттар саны 9 адамды құрайды.  

8D01110-«Педагогика және психология» мамандығы – 9 ; 

2021-2022 оқу жылының басында сыртқы бөлім студенттер саны 215 адамды құрайды.  
6В01110-«Педагогика және психология» мамандығы – 211; 

6В01111-«Практикалық психология» мамандығы – 4; 

 

2021 – 2022 оқу жылында оқу түрі бойынша студенттер контингенті туралы мәліметтер 

(бөлімінде қазақ бөлімі көрсетіледі) 

№ Мамандықтар 

атауы 

Қабылдау 

жағдайлары 

Студенттер контингенті (адам) Дайындықтың 

басталуы Курстар  

Барлығы 1 2 3 4 5 6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Күндізгі толық 

1 

6В01014-

«Психология 
және қоғамдық 

денсаулық 

сақтау» 

Грант 

4 

- 2      

Ақылы - 2     

 

2 
6В01111-

«Практикалық 

психология», 

Грант 
3 

- - 3    
 

Ақылы - - -    
 

3 

6В01112-
«Психология 

және 

медиация» 

Грант 
12 

- - 4    
 

Ақылы - - 8     

4 

6В01110-
«Педагогика 

және 

психология» 

Грант 

67 

- 10 6     

Ақылы - 30 21    
 

 
5 

5В010300-
«Педагогика 

және 

психология» 
мамандығы 

Грант 

36 

- - - 9    

Ақылы - - - 27   

 

Барлығы: 122 - 44 42 36    

Кешкі оқу түрі 

Сырттай оқу түрі 

1 6В01110-
Педагогика 

және 

психология 

қысқартылған 

Грант 

177 

- - - -    

Ақылы - 126 

 

69/57 

51 

 

31/20 

    

2 6В01110-  

Педагогика 

және 
психология 

жеделдетілген 

Грант 

34 

- - -     

Ақылы - 2 62     

3 6В01111 
Практикалық 

психология 

жеделдетілген 

Грант 

4 

- - -     

Ақылы - 7 14     

Барлығы: 215 - 164 51     

Магистранттар 

1 7М01110-

Педагогика 

Грант 
211 

12 16      

Ақылы 30 153      



және 

психология 

2 7М01113 
«Білім берудегі 

менеджмент» 

Грант 
10 

- 10      

Ақылы 
- - 

     

Барлығы: 221 42 179      

                                  Докторанттар  

3 8D01110-

Педагогика 

және 
психология 

Грант 9 3 4 2     

Ақылы        

Барлығы: 9 3 4 2     

 

5В010300-«Педагогика және психология» білім беру бағдарламасының негізгі тұтынушылары 
осы бағдарлама бойынша оқитын студенттер болып табылады. Осыған байланысты олардың білім 

беру мүдделері мен қажеттіліктері оқу процесін қамтамасыз етуде негізді болып табылады. Білім 

беру бағдарламасын меңгеру үшін студенттер жұмыс оқу жоспарынан үзінді, Элективті пәндер 

каталогынан таңдау негізінде жеке оқу траекториясын анықтайтын студенттің жеке оқу жоспарын 
құрайды. 

Студенттің жеке оқу жоспары әр оқу жылына жұмыс оқу жоспарына  және элективті пәндер 

каталогына сәйкес құрылады. Студенттің жеке оқу жоспары сонымен қатар студенттің соңғы оқу 
жылындағы академиялық қарызының пәндерін немесе ауыстыру немесе қалпына келтіру кезінде 

туындаған оқу жоспарларындағы айырмашылықты және оларды оқу мерзімін көрсетеді.  

СМЖ ОҚУ ПР 7.03-2012 «Оқу-әдістемелік процестерді басқару» ұйым стандартына сәйкес 
жеке білім беру бағдарламасын анықтайтын студенттің жеке оқу жоспары қалыптастырылады. Әр 

оқу жылына жұмыс оқу жоспары және элективті пәндер каталогына сәйкес жеке оқу жоспары 

құрылады. Студенттің жеке оқу жоспары студенттің соңғы оқу жылындағы академиялық қарызының 

пәндерін немесе ауысу немесе қалпына келтіру кезінде туындаған оқу жоспарларындағы 
айырмашылықты және оқу мерзімін көрсетеді. Пәндер бойынша академиялық ағындар мен топтар 

құрылғаннан кейін оқытушылар үшін студенттің жеке оқу жоспары автоматты түрде қалыптасады. 

Ұйымдастыру стандартына сәйкес ОҚУ СМЖ ПР 8.06-2013, сонымен қатар Қазақстан 
Республикасы Білім және ғылым министрінің наурыздағы бұйрығымен бекітілген «Білім 

алушылардың үлгерімін ағымдағы бақылау, аралық және қорытынды аттестациялаудың үлгілік 

ережелері» №125,  18 наурызда 2008 жылы университетте студенттерді аралық аттестаттау жоғары 
білімнің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарттары негізінде әзірленген жұмыс оқу жоспарына, 

академиялық күнтізбеге және кәсіптік оқу жоспарларына сәйкес жүзеге асырылады. Студенттерді 

аралық аттестаттау емтихандарды тапсыру және сараланған сынақтар түрінде жүзеге асырылады. 

Білім алушылардың аралық аттестациясын ұйымдастыру және өткізу студенттерге қызмет көрсету 
орталығына жүктеледі. 

Пән мазмұнының бір бөлігін студенттердің меңгеру сапасын бағалау үшін семестрде 2 рет  

аралық бақылау өткізіледі, оның нысаны мен мазмұнын оқытушы анықтайды. Білімді межелік 
бақылау – бекітілген академиялық күнтізбеге (семестріне екі рет) сәйкес пәннің бір бөлігі (модульі) 

бойынша сынақ және басқа да нысандар негізінде оқытушының студенттердің оқу жетістіктерін 

тексеруі. Қашықтықтан оқитын студенттер үшін бірінші кезеңдік бақылау сессия аралық кезеңде, 

екіншісі – емтихандық сессия кезінде жүргізіледі. 
Студенттердің ғылыми-зерттеу жұмыстары (СҒЗЖ) инновациялық бағытқа ие және 

инновациялық психологиялық-педагогикалық технологияларды зерттеуге, жетілдіруге және 

дамытуға арналған. 2021-2022 жылғы есепті кезеңге ҰҒЗЖ «Жас психологы» ғылыми үйірмесінің 
аясында өткізілді, аға оқытушы Айтжанова Г.Т. Студенттер ғылыми конференцияларға қатысты, 43 

мақала жарияланды. Ғылыми зерттеу жұмысын жоспарлау кафедраның ғылыми-зерттеу 

жұмыстарының негізгі бағыттарымен байланысты. Ғылыми зерттеу жұмысы бойынша 
қатысушыларының жұмысының тиімділігін келесі көрсеткіштер бойынша бағалауға болады: жыл 

сайын осы бейіні бойынша оқитын студенттер «Әуезов оқулары» жас ғалымдар мен студенттердің 

халықаралық ғылыми конференциясының жұмысына белсенді түрде қатысады. Кафедрада ғылыми-

зерттеу жұмысын жандандыру мақсатында студенттерді түрлі деңгейдегі конференцияларға, 
конкурстарға қатысуға тарту мақсатында мақсатты жұмыстар жүргізілуде. 

 

 



 Студенттердің ғылыми-зерттеу жұмысының нәтижиесі 

№ Баяндамашы Тақырыбы Жетекшісі 
ЖОО 

атауы 
Ескертпе 

Секция 1. 

1 Сапарәлі М.Б. 
ЕП 18-1Р 

Педагогические технологии как 
инструмент решения актуальных 

задач образования 

магистр, аға оқытушы 
Сарипбекова А.Т. 

М.Әуезов 
атындағы 

ОҚУ 

 

2 Санлакова Г.О.  
ТП-20-1к 

Есту кемістігі балалардың ерте 
жаста психикалық даму 
ерекшеліктері 

магистр, аға оқытушы 
Нурханова Г.Б. 

М.Әуезов 
атындағы 
ОҚУ 

 

3 Пернебек М.Е.  
ТП-20-1к 

Психикалық дамуы тежелеген 
балалардың психологиялық даму 
ерекшеліктері 

магистр, аға оқытушы 
Нурханова Г.Б. 

М.Әуезов 
атындағы 
ОҚУ 

 

4 Османова М. Роль инклюзивного образования в 
современном образовательном 
пространстве 

магистр, аға оқытушы 
Сарипбекова А.Т. 

М.Әуезов 
атындағы 
ОҚУ 

 

5 Мылтыкбай Л.А., 
Қаблан Ж.С.  
ТП-19-2к2 

Библиотерапия 
психокоррекциялық әдіс ретінде 

магистр, аға оқытушы 
Нурханова Г.Б. 

М.Әуезов 
атындағы 
ОҚУ 

 

6 Мұстафа С.Т.  
Тп-19-2к2 

Музыка терапия психологиялық 
түзету әдісі ретінде  

 

магистр, аға оқытушы 
Нурханова Г.Б. 

М.Әуезов 
атындағы 
ОҚУ 

 

7 Мұқар Д.Ә  
ТП 18-1к2 

Мектеп жасына дейінгі баланың 
эмоцианалды өзгеру 

ерекшеліктерін дамыту 

п.ғ.к.,доцент, Исабаева 
А.С., магистр, аға 

оқытушы 
Бегалиева Л.Ж  

М.Әуезов 
атындағы 

ОҚУ 

 

8 Мустафа Б., 
Жайлау И.  
ТП-19-1к 

Жеке тұлға бойында рухани ұлттық 
құндылықтарды қалыптастыру 
негіздері 

п.ғ.к.,доцент, 
Карнилко И.А. 

М.Әуезов 
атындағы 
ОҚУ 

 

9 Мусаметова Д.  

ТП 19-2Р, 
Программа «рухани жаңғыру» в 

развитии общества  

 

магистр, аға оқытушы 

Сарипбекова А.Т. 

М.Әуезов 

атындағы 
ОҚУ 

 

10 Молдиярова М.Н.  

ТП-20-1к 
Көру кемістігі бар балалардың 

психологиялық дамуы  

 

магистр, аға оқытушы 

Нурханова Г.Б. 

М.Әуезов 

атындағы 
ОҚУ 

 

11 Махал Ә.  

ТП-19-11К 

Дефектология салғырттықты 

кешірмейтін сала  

 

магистр, оқытушы 

Омарова Ғ.А. 

М.Әуезов 

атындағы 

ОҚУ 

 

12 Махаева А.Е.  

ТП-19-2к2 

Психикалық дамуы тежелген 

балаларды ертегі терапиясы 

арқылы адамгершілікке 

тәрбиелеу  

магистр, аға 

оқытушы 

Нурханова Г.Б. 

М.Әуезов 

атындағы 

ОҚУ 

 

13 Манап А.  

ТП-20-1к  

 

Шизофрения психикалық ауру 

түрі ретінде 

магистр, оқытушы 

Омарова Ғ.А. 

М.Әуезов 

атындағы 

ОҚУ 

 

14 Қармысова В. Ә.  

ТП-18-1к1 

Заманауи типтегі отбасының 

оқушылардың рухани дамуына 

ықпалын зерттеу жолдары  

магистр, аға 

оқытушы 

Айтжанова Г.Т. 

М.Әуезов 

атындағы 

ОҚУ 

 

15 Қабланова Н. 
ТП-20-1К 

Тіл кемістігі бар балалардың 
психологиялық мінездемесі  

 

магистр, оқытушы 
Омарова Ғ.А. 

М.Әуезов 
атындағы 

ОҚУ 

 

16 Куандыкова Д. Н. 

ТП-19-2к2 

Су-джок терапиясы мектепке 

дейінгі балалардың 

денсаулығын сақтау құралы 

ретінде  

магистр, аға 

оқытушы 

Нурханова Г.Б. 

М.Әуезов 

атындағы 

ОҚУ 

 

17 Исмаилова А.  

 ТП-20-1К 

Тірек-қимыл аппараты 

зақымдалған балалардың 

психологиялық мінездемесі  

магистр, оқытушы 

Омарова Ғ.А. 

М.Әуезов 

атындағы 

ОҚУ 

 

18 Исмаилова А.И.  

ТП-20-1к 

Тіл кемістігі бар балалардың 

психологиялық ерекшеліктері  

магистр, аға 

оқытушы 

Нурханова Г.Б. 

М.Әуезов 

атындағы 

ОҚУ 

 

19 Исаева А.Т., 

Досымбек А.Ү  

ТП-19-2к2 

Психодрама топтық 

психотераия әдісі ретінде  

 

магистр, аға 

оқытушы 

Нурханова Г.Б. 

М.Әуезов 

атындағы 

ОҚУ 

 

20 Иса Ұ.С.,  
Сапар Ф.Б. 

Балабақша мекемесінде 
балаларды тілге үйретудің 

магистр, аға 
оқытушы 

М.Әуезов 
атындағы 

 



 ТП-19-2к2 жолдары  Нурханова Г.Б. ОҚУ 

21 Жұмабай С.Ғ.  

ТП-20-1к 

Есту қабілеті бұзылған 

балалардың түйсігі мен 

қабылдау процесінің даму 

ерекшеліктері  

магистр, аға 

оқытушы 

Нурханова Г.Б. 

М.Әуезов 

атындағы 

ОҚУ 

 

22 Жүрсінбай Д. Б.  

 ТП-18-1к1 

Рухани жаңғыру 

жағдайындаоқушылардың 

өзіндік санасын реттеудің 

жолдары  

магистр, аға 

оқытушы 

Айтжанова Г.Т. 

М.Әуезов 

атындағы 

ОҚУ 

 

23 Жандарбек А., 

Спандиярқызы Ш. 

ТП-19-1к 

Рухани жаңғыру бағдарламасы 

аясында бәсекеге қабілетті жеке 

тұлға қалыптастыру мәселелері  

магистр, аға 

оқытушы 

Сейдулла Г.Д. 

М.Әуезов 

атындағы 

ОҚУ 

 

24 Жамал Н.Н., Әбу 
Г.Х.  ТП-19-2к2 

Қазіргі жағдайда жастардың 
рухани-адамгершілік тәрбиесін 

жүзеге асыру мәселелері  

магистр, аға 
оқытушы 

Нурханова Г.Б. 

М.Әуезов 
атындағы 

ОҚУ 

 

25 Әли А.Ә. 

 ТП-18-1к 

Кіші мектеп жасындағы 

оқушылардың сыныптан тыс 

шығармашылық қабілеттерін 

дамытудың педагогикалық 

ерекшеліктері  

п.ғ.к.,доцент, 

Примбетова С.К., 

магистр, аға 

оқытушы 

Бегалиева Л.Ж  

М.Әуезов 

атындағы 

ОҚУ 

 

26 Әбубәкір Д.Е  

 ТП-19-2к2 

Ұлттық рухани сананы 

жаңғырту және бәсекеге 

қабілетті жастар мәселесі  

магистр, аға 

оқытушы 

Нурханова Г.Б. 

М.Әуезов 

атындағы 

ОҚУ 

 

27 Вагапова А.Р.  

 ТП 19-2Р, 

Инклюзивная образовательная 

среда  

 

магистр, аға 

оқытушы 

Сарипбекова А.Т. 

М.Әуезов 

атындағы 

ОҚУ 

 

28 Бөрібек Д.Т  

ТП-20-1к 

Ақыл-ойы бұзылған мектеп 

жасына дейінгі балалардың 
ойлауының даму ерекшеліктері  

магистр, аға 

оқытушы 
Нурханова Г.Б. 

М.Әуезов 

атындағы 
ОҚУ 

 

29 Битореева Б.А  

ТП-18-1к2  

 

Бастауыш сынып 

оқушыларының психологиялық 

ерекшеліктері  

магистр, аға 

оқытушы 

Бегалиева Л.Ж 

М.Әуезов 

атындағы 

ОҚУ 

 

30 Батырбай Г.  

ТП-20-1к, 

Қазақстандағы мүмкіндігі 

шектеулі балаларға арналған 

мекемелер мен үкіметтік емес 

ұйымдар  

магистр, оқытушы 

Омарова Ғ.А. 

М.Әуезов 

атындағы 

ОҚУ 

 

31 Батырбай Г.  

ТП-20-1Р, 

Приемы арт-терапии в работе с 

подростками  

магистр, аға 

оқытушы 

Сарипбекова А.Т. 

М.Әуезов 

атындағы 

ОҚУ 

 

32 Балтабаева З.  

ТП 19-1Р 

Арт-терапия кризисных 

состояний 

магистр, аға 

оқытушы 

Сарипбекова А.Т. 

М.Әуезов 

атындағы 

ОҚУ 

 

33 Балтабай А. Е.  

 ТП – 19-11К 

Мектептегі психологиялық 

қызметтің маңызы және оны 
ұйымдастыру жолдары  

магистр, оқытушы 

Омарова Ғ.А. 

М.Әуезов 

атындағы 
ОҚУ 

 

34 Бақтыбек Б.О.  

ТП-18-1к 

Жоғары сынып оқушыларының 

өзін өзі бағалау деңгейін 

қалыптастыру ерекшеліктері  

П.ғ.к., аға оқытушы 

Булетова Л.А., 

магистр, аға 

оқытушы,  

Бегалиева Л.Ж.  

М.Әуезов 

атындағы 

ОҚУ 

 

35 Аяпберген Н. Х.  

ТП-18-1к 

Дарынды балалардың 

шығармашылық қабілетін 

дамыту мәселелері  

Булетова Л.А., 

магистр, аға 

оқытушы,  

Бегалиева Л.Ж.  

М.Әуезов 

атындағы 

ОҚУ 

 

36 Ахмедов О.И.  

 ТП-19-2к2 

Балалардың таным процестерін 

дамытуда құм 

терапиясынпайдалану 

ерекшеліктері  

магистр, аға 

оқытушы 

Нурханова Г.Б. 

М.Әуезов 

атындағы 

ОҚУ 

 

37 Амануллаева Ш.Р.  

ТП-19-2к2 

Балалардың таным процестерін 

дамытуда бейнелеу терапиясын 
қолдану  

магистр, аға 

оқытушы 
Нурханова Г.Б. 

М.Әуезов 

атындағы 
ОҚУ 

 

38 Амантаева Н. Н.  

ТП-18-1к1 

Оқу – тәрбие процесінде 

бастауыш сынып 

оқушыларының 

магистр, аға 

оқытушы 

Айтжанова Г.Т. 

М.Әуезов 

атындағы 

ОҚУ 

 



шығармашылық қабілеттерін 

дамыту  

39 Амангелді А.А., 

Аббас А.Қ  

ТП-19-2к2 

Би терапия – психотерапияның 

әдісі ретінде  

 

магистр, аға 

оқытушы 

Нурханова Г.Б. 
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ОҚУ-дың білім беру қызметі әртүрлі санаттағы студенттердің қажеттіліктерін 

қанағаттандыруға бағытталған академиялық саясатқа негізделген: білім беру гранты бойынша, ақылы 
негізде, басқа ұйымдардың есебінен, ішінара және толық жұмыс істейтін, мүмкіндіктері шектеулі. 

(физикалық және материалдық). Кафедра психологтарды күндізгі және қашықтықтан оқыту түрінде 

дайындайды. Оқу қазақ және орыс тілдерінде жүргізіледі. Студенттер білім беру бағдарламаларының 
негізгі тұтынушылары болып табылады, сондықтан бағдарламаларды үздіксіз жетілдіру ең алдымен 

олардың қызығушылықтарын ескере отырып жүзеге асырылады. Студенттің жеке қасиеттерін, оның 

шығармашылық қабілеттерін, жалпы адамзаттық құзыреттерін, академиялық және әлеуметтік 

бағдарын дамытуға мүмкіндік беретін құрамдас бөліктерге көп көңіл бөлінеді. Студенттердің білім 
беру бағдарламаларын меңгергеннен кейін алған кәсіби құзіреттіліктерін қалыптастыру мақсатында 

студенттердің теориялық білімдерін практикалық дағдылармен, дағдылармен бекіту мақсатында қала 

ұйымдарымен тығыз байланыста жұмыс жүргізілуде, бұл түлектерді кәсіби қызметке дайындауға 
ықпал етеді. 

Университеттің барлық құрылымдық бөлімшелері студенттің толық меңгеруіне қажетті 

жағдай жасайды. Университетте студенттерге академиялық қолдау көрсету қызметі құрылды және 

жұмыс істейді: деканат, студенттік деканат, халықаралық ынтымақтастық және академиялық 
ұтқырлық орталығы, студенттік кабинет, білім беру сапасына мониторинг және бақылау бөлімі, 

жұмыспен қамту және мансаптық өсу, жастар ісі жөніндегі комитет, студенттік кеңес, студенттік 

кәсіподақ комитеті. Университет студенттердің бар қызметтерді объективті бағалауына мүдделі. Бұл 
бағытта сауалнамалар, ауызша сұхбаттар арқылы жүйелі кешенді зерттеулер жүргізілуде, олардың 

талдауы қазіргі жағдай туралы қорытынды жасауға, перспективаларды белгілеуге және тиімділікті 

одан әрі арттыру бойынша ұсыныстар әзірлеуге мүмкіндік береді. ОҚУ студенттердің білім сапасын 
ішкі бақылау жүйесін әзірледі: 

 - оқу жоспарында бағалау критерийлері мен әдістері, сондай-ақ бағалау критерийлері 

көрсетілген;  

- оқудың қол жеткізілген нәтижелері күтілетін оқу нәтижелерімен салыстырылып талданады, 
студенттерге дер кезінде жеткізіледі; 

 - емтиханды бірнеше оқытушы тапсырады;  

- бағалау ережелері жеңілдететін мән-жайларды ескереді және нәтижені студенттің пайдасына 
қарастыруды көздейді;  

- бағалау бакалавриатта білім алушылардың білімін бақылау және бағалау туралы белгіленген 

Ережеге сәйкес жүргізіледі / Магистратурада студенттердің білімін бақылау және бағалау туралы 
ереже; - студенттердің шағымдары мен өтініштерін қараудың ресми тәртібі бар. Әр оқу кезеңінің 

және оқу жылының соңында аналитикалық мәліметтері бойынша кафедра топ, курс бойынша 

үлгерімді бақылайды. Одан кейін оқу нәтижелері кафедра мәжілісінде талданады. Топ кураторлары 

үлгермеуші студенттердің себептерін анықтау бойынша іс-шаралар жоспарын жасайды, кураторлық 
сағаттарда студенттермен барлық мәселелерді талқылайды, үлгермегендердің қарыздарын жою 

мерзімдерін белгілейді, жазғы семестрге тіркеуді ұйымдастырады, жеңілдететін мән-жайларды 

ескереді. . Бір оқу жылы ішінде оқу үдерісін ұйымдастыру әр курс бойынша теориялық оқыту, 
аралық және қорытынды бақылау, қорытынды мемлекеттік аттестаттау, практикалар, мерекелер, 

жазғы семестр кезеңдерін көрсететін академиялық күнтізбе негізінде жүзеге асырылады. Студенттің 

жеке оқу жоспары әрбір студенттің оқу траекториясын жеке анықтайды және оны әр оқу жылына 



белгіленген нысан бойынша студент эдвайзердің көмегімен жеке өзі қалыптастырады. Бұл жоспарлар 

факультет деканы/магистратура, докторантура кафедрасының меңгерушісі бекітеді және оқу 
жоспарының орындалуын бақылау үшін негіз болады, екіншісі студентке беріледі. Кафедрадағы 

тьюторлар мен эдвайзерлер оқудың тегін білім беру траекториясын таңдауды және жүзеге асыруды, 

сонымен қатар оқу жоспарларының икемділігі мен икемділігін қамтамасыз етуді жүзеге асырады. 
Әрбір пән шеңберінде студентке қажетті ақпаратты ала алады: тесттер, емтихандық жұмыстардың 

сұрақтары, әдістемелік нұсқаулар, лекциялық конспектілер, СӨЖ тапсырмалары, силлабустар 

(силлабустар), оқу-әдістемелік материалдар. 

Студент бағалау критерийлерімен силлабустарда және нұсқаулықта қағаз жүзінде де, ISVUZ-
да, сонымен қатар университет сайтында таныса алады. Академиялық талаптарды орындай алмайтын 

студенттер үшін кредиттік технология бойынша оқу процесін ұйымдастырудың қолданыстағы 

ережелеріне сәйкес ұзақтығы 6 апта болатын қосымша (жазғы) семестр қарастырылған, оның 
барысында студенттерге емтиханға дайындықты ұйымдастыру арқылы академиялық қолдау 

көрсетіледі. сабақтары тегін. Оқу жылы ішінде СӨЖС, СӨЖ сағаттары жеке кестеде бекітіледі, 

кафедраларда консультациялар, кесте бойынша студенттерге қосымша сабақтар мен сабақтар өткізу 

кестелері бар, қосымша ақпарат пәндер бойынша силлабустарда да берілген. Жеке оқу жоспарын 
(ОЖЖ) қалыптастырудың негізіне мыналар жатады: жұмыс оқу жоспары (ЖЖЖ), элективті пәндер 

каталогы (СБП), студенттердің сұраныстары. Таңдау үшін таңдау пәндерінің тізбесін жұмыс 

берушілердің сұраныстары мен студенттердің мүдделерін ескере отырып бітіруші кафедра ұсынады, 
тізімді университеттің Ғылыми кеңесі бекітеді. Эдвайзердің көмегімен студент RUP және QED 

негізінде өзінің оқу жолын қалыптастырады, жеке оқу жоспарын жасайды және студентке арналған 

бағдарламаларды (Syllabus) алады. Пререквизиттер мен постреквизиттер туралы ақпарат оған 
элективті курстарды таңдау арқылы оқу жолын дұрыс құруға мүмкіндік береді. Білім беру процесінің 

негізгі көрсеткіші – көрсетілетін білім беру қызметінің сапасы. Оқыту мен оқу сапасын анықтау үшін 

университеттің білім сапасының мониторингі және департаменті студенттер арасында 

«Студенттердің университетте оқуға қанағаттануы» әлеуметтік сауалнамасын жүргізеді. Сауалнама 
нәтижелері университетте студенттерге бағытталған білім беру үшін барлық жағдай жасалғанын 

және барлық білім беру қызметтерін жоғары деңгейде ұсынатынын көрсетеді. БӨ студенттердің 

кәсіби ұтқырлығын қалыптастыруды, зерттеушілік дағдыларын дамытуды, шығармашылық әлеуетті, 
жеке қабілеттерді және жеке құзыреттерді ашуды ескере отырып әзірленеді. Студенттердің кәсіби 

құзыреттілігін дамыту оқу үдерісінде оқытудың белсенді әдістерін қолдану арқылы жүзеге 

асырылады: іскерлік ойындар, проблемалық-ситуациялық модельдеу, жобаны қорғау, топтық 
тренингтер, кейс-стадилер, портфолио құру, модульдік оқыту, психологиялық тренингтер және басқа 

да интерактивті технологиялар және т.б. ОҚУ-да оқытудың дәстүрлі түрлерімен қатар профессорлық-

оқытушылар құрамы әртүрлі инновациялық педагогикалық әдістерді қолданады. Осылайша, 

бейнетехнология сабақта үлкен мойындалды: ол компьютерлік қолдауды пайдалануға негізделген 
және ақпаратты көрнекі және есту арқылы қабылдауды қамтиды. Кафедраларда профессорлық-

оқытушылық құрамның бейнедәрістері бар («Конфликт психологиясы», «Психология», 

«Психологиялық кеңес беру» пәндері бойынша пс.ғ.д.,професссор Лекерова Г.Ж.), интерактивті 
тақтаның аудиовизуалды мүмкіндіктері қолданылады. пәндерді игерудегі барлық курстар. Жобалық 

(дизайн) технологиясы студенттерге жоба бойынша ұжымдық, топтық, жеке жұмыстарға үйретуді 

және реферат жасау дағдыларын қалыптастыруды, эссе мен түйіндемені құруды қамтиды. Мұндай 

жұмыс студенттермен, магистранттармен, докторанттармен (п.ғ.к., аға оқытушы: Бөлетова Л.А., 
п.ғ.к., доцент Исабекова А.С., п.ғ.к., доцент Сүлейменова С.Н., п.ғ.к., доцент Нуридинова Г.Д., п.ғ.к., 

доцент Қуатова Ж.Ж.) ұйымдастырылады. Жаңа материалмен танысу үшін сана мен белсенділік 

принципіне толық сәйкес мұғалімдер зерттеу технологиясына – жаңалық ашу арқылы оқытуға 
жүгінеді: ішінара ізденіс, ізденіс, проблемалық әдістерге негізделген осындай дидактикалық әдістер 

қолданылады. П.ғ.д.,професссорлар Алметов Н.Ш., Нұрлыбекова А.Б.). Кафедраның барлық 

оқытушылары жан-жақты меңгеріп, «Практикалық психология», «Психолог жұмысындағы оқыту 
формалары» пәндері бойынша аға оқытушы Айтжанова Г.Т., «Психологиялық кеңес беру» 

Пс.ғ.д.,професссорлар Лекерова Г.Ж. және басқалары, оқыту технологиясы: аналитикалық, 

репродуктивті және конструктивті сипаттағы тапсырмалармен оқу жаттығуларын орындау арқылы 

психологиялық дағдыларды қалыптастыру бойынша теориялық білімді экстраполяциялаудан тұрады. 
Толық ассимиляция технологиясы кері байланыс принципіне негізделеді және оқу үдерісіне әртүрлі 

тест түрлерін енгізу қажеттілігін анықтайды. Оларды құрастыру және қолдану әдістемесі толығымен 

кафедраның барлық оқытушыларына тиесілі. Тест тапсырмалары аудиторияда ағымдық, аралық және 
қорытынды бақылау мақсатында қолданылады, олар барлық мұғалімдердің оқу-әдістемелік 

кешендерінде бар. Тұрақты мотивацияға негізделген әрбір оқушыны оқыту мен дамытуда табыс пен 

жоғары нәтижеге жету технологиясы акмеологиялық деп аталады. Бұл дифференцияланған тәсілге 



негізделген оқытудың кез келген белсенді формалары мен әдістерінің нұсқалық комбинациясы. 

Кафедра оқытушылары сабақта және сабақтан тыс уақытта белсенді түрде жүзеге асырып жатқан 
білім беруді дербестендірудің жоғары деңгейін атап өткен жөн. 

Кафедра оқытушылары білім беру бағдарламасын жетілдіруге өз үлестерін қосуда. Жыл сайын 

оқу-әдістемелік әдебиеттер басылымының жоспарына сәйкес университеттің оқу-әдістемелік 
кеңесімен бекітілген оқулықтар, монографиялар, оқу-әдістемелік кешендер, электронды оқу 

құралдары, әдістемелік құралдар мен ұсыныстар т.б., әзірленіп, басылып шығарылады, іске асыру 

актілері бар. (5.5 кесте және 13,14 қосымша). «Заманауи педагогика және психология» кафедрасының 

оқу-әдістемелік жұмысы 2021-2022 оқу жылына бекітілген оқу жоспарына сәйкес жүргізілді. Оқу-
әдістемелік комиссияның құрамы сайланып, әдістемелік комиссияның құрамына кафедралардың оқу-

әдістемелік жұмысына жауапты тәжірибелі оқытушылар енгізілді. Оқу-әдістемелік кеңесте 

кафедраның оқу-әдістемелік жұмыстары, оқу-тәрбие жұмыстары, оқу әдебиеттерін жоспарлау және 
олардың орындалуын талқылау жұмыстары жүргізілді. 

Сабақтардың сапалы өтуіне оқушылардың аудиториядан тыс ұйымдастырылған өз бетінше оқу 

әрекеті үшін жалпы пәндік дағдыларын қалыптастыратын жұмыс әдістері де ықпал етеді: жоспарлар 

мен рефераттар құру, конспект, рефераттар жазу, шолулар мен шолулар дайындау, аннотациялар мен 
конспектілермен жұмыс. Бұл дағдылар тобы кәсіби құзыреттілігін қалыптастыруға, студенттердің 

үздіксіз өзін-өзі тәрбиелеуге дайындығына оң әсерін тигізеді. Барлық пәндердің оқу-әдістемелік 

кешендері (ОӘК) міндетті түрде оқытушылардың өздері дайындаған және олардың оқу 
материалының эвристикасына көзқарасын көрсететін оқу құралдарын, сондай-ақ студенттерге 

арналған пәндерді меңгеруге арналған әдістемелік ұсыныстарды қамтиды. Әрбір пән бойынша СӨЖ-

ді ұтымды ұйымдастыруға бағытталған тапсырмалар жүйесі әзірленді. Осылайша, студенттердің оқу 
жетістіктерін бағалаудың рейтингтік жүйесі оны көрсетудің объективтілігін және студенттерге деген 

көзқарастардың жоғары деңгейде саралануын білдіреді. Студенттің оқуға, еңбекке, тәртіпке деген 

жеке жауапкершілігін арттыру, ұжымда жұмыс істеу дағдысын меңгерген, оқуға саналы да саналы 

түрде қарайтын, қоғамдық белсенділігі жоғары, іс-әрекетке қабілетті осындай маманның 
қалыптасуына ықпал етуді көздейді. оның кәсіби қызметі мазмұнды және шығармашылық. 

 

4) Білім алушыларды қабылдау, үлгерім, тану және сертификаттау (кафедраның әрбір білім 

беру бағдарламасы бойынша ақпарат ұсынылады); 

Университеттің миссиясы: «Біз жаңа құзыреттерді қалыптастыруға, ғылыми зерттеулер мен 

кәсіпкерлік ойлау мен мәдениетті аударатын көшбасшыны дайындауға бағытталғанбыз». 
Студенттердің білім алуының бүкіл кезеңіне арналған барлық процестері осы мақсатқа бағынады. 

Университет жұмысы барысында қалыптасқан имидждің арқасында университет ҰБТ 

қорытындысы бойынша қажетті балл санын жинаған жалпы орта білім беретін мектептердің ең 

дайын түлектерін, қорытындысы бойынша, түлектерді қабылдайды. кәсіптік білім беру ұйымдары, 
сондай-ақ екінші жоғары білім алу туралы дипломы бар мамандар. Сапалы профессор-оқытушылар 

құрамы, оқу жоспарлары, ішкі және сыртқы ұтқырлық үшін үлкен мүмкіндіктер, ойластырылған 

оқу жұмысы, шығармашылық атмосфера, ғылыми және инновациялық қызмет үшін мүмкіндіктер, 
жұмыс берушілермен орнатылған қарым-қатынас - мұның бәрі студенттерге оқудың барлық 

кезеңінде қолдау көрсетеді, олардың алға жылжуына ықпал етеді. және қоғамда өмір сүру 

дағдыларын дамыту. Студенттердің ЖОО-да оқуының барлық кезеңі, қабылдаудан бастап 

біліктілікке дейін Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің сыртқы нормативтік 
құжаттарымен және Министрліктің талаптары негізінде әзірленген ішкі нормативтік және 

әдістемелік құжаттармен реттеледі. теориялық оқыту мен практиканың барлық кезеңін көрсететін 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі; ағымдағы, аралық және қорытынды 
бақылауларды өткізу ережелері, сынақтар мен емтихандарға қойылатын талаптар, қорытынды 

мемлекеттік аттестаттау. Университеттің ішкі нормативтік және әдістемелік құжаттарында: 

университет туралы жалпы ақпарат (университеттің миссиясы мен мақсаттары, университет 
тарихы, бәсекелестік артықшылығы, құрылымы және байланыс ақпараты); қабылдау және оқыту 

ережелері, студенттерді қаржылық қолдау бағдарламасы; оқу бағдарламалары мен оқытуға 

қойылатын талаптар мен рәсімдер (академиялық күнтізбе, этикет, студенттердің құқықтары мен 

міндеттері; академиялық саясат; сабаққа қатысу, студенттің жеке ақпаратына қол жеткізу; элективті 
пәндер бойынша тіркеу тәртібі; оқу үлгерімі; оқу жетістіктерін бағалау; жазғы семестр; курстан 

курсқа ауыстыру және қайта қалпына келтіру, басқа оқу орындарынан кредиттерді 

ауыстыру;мемлекеттік қорытынды аттестаттау, транскрипт); студенттерге қызмет көрсету 
(Эдвайзерлер кеңесі; студенттердің ғылыми-зерттеу жұмыстары; жастар ісі жөніндегі комитет;) 

мамандықтар бойынша элективті пәндер каталогы; университет құрылымы (әкімшілік, 

профессорлық-оқытушылық құрам, тегі, аты, әкесінің аты, телефондары көрсетілген). Студент жеке 



оқу жолын қалыптастыратындықтан, білім беру бағдарламасының кейбір пәндері элективті 

болғандықтан, университет студентке таңдау пәндерінің каталогын ұсынады. Оқу жоспарының 
әрбір пәні үшін ОК пәндерінің типтік оқу жоспарлары және ЖЖ пәндерінің оқу жоспарлары бар. 

Студентке арналған бағдарламалар – силлабустар (Syllabus) әзірленуде. Силлабуста қысқаша 

ақпаратпен, пәннің мақсаты мен міндеттерімен қатар пәннің пререквизиттері мен постреквизиттері, 
пәннің қысқаша мазмұны, курс саясаты, күнтізбелік-тақырыптық жоспар, бағалау критерийлері, 

студенттердің өзіндік жұмысына арналған тапсырмалар және тізім бар. ұсынылатын әдебиеттер. 

Пәндер бойынша силлабустар электронды түрде де, қағаз түрінде де шығарылады. Пәннің толық 

оқу-әдістемелік кешені (дәріс материалы; семинарлар (практикалық сабақтар) жоспарлары; пәнді 
оқуға әдістемелік ұсыныстар; зертханалық, курстық жұмыстарды орындауға, сонымен қатар 

дипломдық жұмыстарды жазуға арналған әдістемелік ұсыныстар; өздік жұмыстарға арналған 

материалдар. студент, практикалық бағдарламалар және т.б.) қағаз түрінде кафедраларда, 
электронды түрде – университет порталында asu.ukgu.kz мекенжайы бойынша қолжетімді. 

Элективті пәндердің каталогтары студенттерге тіркелу рәсіміне дейін университет сайты, кітапхана, 

кафедралар арқылы қолжетімді. 

Университетте студенттерге академиялық қолдау көрсету қызметтері құрылды және жұмыс 
істейді: регистратор кеңсесі, деканат, ақпараттық технологиялар және статистика кафедрасы, 

халықаралық ынтымақтастық және академиялық ұтқырлық орталығы, студенттік кабинет, 

кураторлар институты және консультациялық қызметтер. , жастар ісі жөніндегі комитет, студенттік 
кеңес. Университеттің білім беру бағдарламаларын меңгеру сапасын арттыру саласындағы саясаты 

қоғамның, Түркістан облысының және Қазақстанның басқа аймақтарының қазіргі заманғы жоғары 

сапалы педагогикалық және жоғары оқу орнынан кейінгі білімге деген сұранысын үнемі 
қанағаттандыруға бағытталған, ол сапасымен айқындалады. оқу үдерісін жоспарлау мен 

ұйымдастыру, оқытушылар құрамының біліктілігі, сабақтардың сапасы. Университетте студенттер 

контингенті ҰБТ, КТ (бакалавр), қабылдау емтихандары (магистратура, докторантура) нәтижелері 

бойынша оқуға қабылдау, сондай-ақ Республиканың қолданыстағы ережелері негізінде ауыстыру 
және қалпына келтіру жолымен қалыптастырылады. Қазақстан Республикасының және ОҚУ 

студенттерін ауыстыру және қалпына келтіру ережелері. Тіркеуші кеңсесі студенттердің оқу 

жетістіктері туралы ақпаратты жинаумен, сессия нәтижелерін өңдеумен айналысады. Әрбір 
студенттің университеттің АЖ-ға және ол тіркелген пәндерге жеке рұқсат коды бар. Жүйе оқытушы 

мен студенттер арасындағы интерактивті өзара әрекеттесу үшін үлкен мүмкіндіктерге ие, мысалы, 

сабаққа қатысу туралы мәліметтерді электронды енгізуге қол жеткізу, 1, 2 межелік бақылауларды 
бағалаудың электронды журналы, аралық және қорытынды аттестаттау. Әр оқу кезеңі мен оқу 

жылының соңында тіркеуші органның аналитикалық мәліметтері бойынша үлгерімі топ, мамандық, 

курс бойынша бақыланады. Одан кейін оқу нәтижелері кафедра отырысында талданады. 

Академиялық ұтқырлық – университет дамуының стратегиялық бағыттарының бірі. Университетте 
академиялық ұтқырлықты дамытуды реттейтін жергілікті ережелер бар. Оның ішінде «ОҚУ-дағы 

академиялық ұтқырлық туралы ереже. Кредиттік оқыту технологиясы бойынша оқу процесін 

ұйымдастыру ережесіне сәйкес әзірленген. Қазіргі уақытта университет сыртқы және ішкі 
академиялық ұтқырлық бағдарламаларын сәтті жүзеге асыруда. 

ПОҚ мен студенттердің академиялық ұтқырлығы шеңберінде кафедрада мынадай іс-шаралар 

іске асырылды: 

- 21.11.2021ж-27.11.2021ж 6В01114-«Психология және қоғамдық денсаулық сақтау» БББ      
ТП-20-17рс 2-курс студенті Юнусов Эмир «RUDN YOUTH FORUM : Leaders of Eurasian 

2021» Ресей Халықтар достығы университетінде Еуразия жас көшбасшыларының қысқы 

мектебінде оқыды. (Ресей, Мәскеу қаласы); 
- Қожабекқызы Аида  6В01110 –«Педагогика және психология» БББ бойынша әкім гранты 

негізінде білім алушы 3 курс,Тп-19-1р тобының студенті, «Students exchange» білім беру 

бағдарламасы бойынша Халич университенінде 2021-2022 оқу жылының  көктемгі семестрі 
2022 жылдың 14-ші ақпаны мен 6-шы шілде аралығындағы мерзімде білім алды. 

- Муротмусаев Комилжан Бурибаевич Ұлықбек атындағы Өзбекстан Ұлттық университенің 

(Жызақ филиалы) м.ғ.к. «Психология » кафедрасының аға оқытушысы  М.Әуезов ат.ОҚУ-нің 

6В010300- «Педагогика және психология» білім беру бағдарламасының білім алушыларына  
кафедрасының білім алушыларына «Жалпы психология»,  «Клиникалық психолгия» пәндері 

бойынша 2022 жылдың 01-04 наурыз аралығындағы мерзімде  қашықтықтан онлайн-дәріс 

оқыды. 
Студенттердің жұмыс академиясының Халықаралық ынтымақтастығы және академиялық 

университеті мен тіркеуші кеңесі. Ішкi ұтқырлық шеңберiнде университет бiр семестр студенттi 

қабылдап, сонымен қатар игерiлген пәдердi/модульдердi несие түрінде міндетті түрде ауыстыра 



отыры, қазіргі таңда университеті студентінің ішкі ұтқырлығы аясында Польшаның Лодз 

университетінің студенттері, Халықаралық қазақ-түрік университетінің студенттері (МКТУ), Абай 
атындағы қазақ ұлттық педагогикалық университеті, Дулати атындағы Тараз өңірлік университеті 

және т.б. 

 

 Кафедраның кәсіптік бағдар беру жұмыстары  

Бакалавриат талапкерлері бойынша мәлімет 

№ Талапкердің   

Т.А.Ә.  

Талапкерлердің 

базалық білімі  

(Мектеп, колледж  

атауы ) 

Оқу 

орнын 

бітірге

н 

жылы 

Байланыс мәліметі 

(ИИН, ұялы телефон, 

e-mail,Instagram, VK, 

Twitter, Facebook) 

Таңдаған 

Білім беру 

бағдарлама

сы  

1 Абиз Ерхан 
Сабитханұлы 

№59 жалпы орта білім 
беретін  мектеп 

2022 050527501352 
 

Педагогика 
и 

психология 

2 Сүлейменов 
Мейрамбек 

Досымұлы 

№59 жалпы орта 
білім беретін  мектеп 

2022 040628500936 Практическа
я 

психология 

3 Жармедет Алихан 

Талантұлы 

№59 жалпы орта 

білім беретін  мектеп 

2022 051112500083 Педагогика 

и 
психология 

4 Қосымбекова 

Арайлым 

Жомартовна 

№59 жалпы орта 

білім беретін  мектеп 

2022 050316601904 Педагогика 

и 

психология 

5 Нуржанқызы Аида №59 жалпы орта 

білім беретін  мектеп 

2022 041226601234 Педагогика 

и 

психология 

6 Абдимажит Айжан 
Бауыржанқызы 

№59 жалпы орта 
білім беретін  мектеп 

2022 050331600622 Педагогика 
и 

психология 

7 Керімбай Арайлым 
Нұрболатқызы 

№59 жалпы орта 
білім беретін  мектеп 

2022 050525601794 Педагогика 
и 

психология 

8 Жарқынбай Әсемай 

Орынбасарқызы 

№59 жалпы орта 

білім беретін  мектеп 

2022 050719601273 Практическа

я 
психология 

9 Құрманбай Бақжан 

Азиркенұлы 

№59 жалпы орта 

білім беретін  мектеп 

2022 050125501387 Практическа

я 

психология 

10 Тамаша Қарақат 

Боханқызы 

№59 жалпы орта 

білім беретін  мектеп 

2022 040207601476 Педагогика 

и 

психология 

11 Ақбердиева Фатима 
Абдурахмановна 

№59 жалпы орта 
білім беретін  мектеп 

2022 040721050024 Педагогика 
и 

психология 

12 Амангелдиева  
Ақбала  Аралқызы 

№59 жалпы орта 
білім беретін  мектеп 

2022 050215601095 Педагогика 
и 

психология 

13 Алипбеков 

Жанғали Маратұлы 

№59 жалпы орта 

білім беретін  мектеп 

2022 040605050013 Педагогика 

и 
психология 

14 Асылбекова Диана 

Абайқызы 

№59 жалпы орта 

білім беретін  мектеп 

2022 050123601332 Практическа

я 

психология 

15 Ордабаева Ұлданай 

Серікқызы 

№59 жалпы орта 

білім беретін  мектеп 

2022 050131601801 Практическа

я 

психология 

16 Сапар Назгүл №59 жалпы орта 2022 050130600997 Практическа



Жұмағалиқызы білім беретін  мектеп я 

психология 

17 Арын Динара 
Нұрғазықызы 

№59 жалпы орта 
білім беретін  мектеп 

2022 050905601363 Педагогика 
и 

психология 

18 Тағабаева Ажар 
Уринбекқызы 

№59 жалпы орта 
білім беретін  мектеп 

2022 041202000039 Педагогика 
и 

психология 

19 Айдар Ақниет 

Бердиллақызы 

№59 жалпы орта 

білім беретін  мектеп 

2022 050606601467 Педагогика 

и 
психология 

20 Еркебаева Дариға 

Қажмұханқызы 

№59 жалпы орта 

білім беретін  мектеп 

2022 050527600757 Педагогика 

и 

психология 

21 Артықбай Қарақат 

Дәуітбекқызы 

№61 жалпы орта 

білім беретін  мектеп 

2022 01.12.04ж. 

87763178237 

Педагогика 

и 

психология 

22 Жанибек Ақсұңқар 
Талғатқызы. 

№61 жалпы орта 
білім беретін  мектеп 

2022 22.01.05ж 
87719721505 

Практическа
я 

психология 

23 Лесхан Ақниет 
Бақтиярқызы 

№61 жалпы орта 
білім беретін  мектеп 

2022 06.07.04ж 
87777060291 

Практическа
я 

психология 

24 Нугмансабитова 

Гүлбану  
Орынбекқызы 

№61 жалпы орта 

білім беретін  мектеп 

2022 14.01.05ж 

87771470027 

Практическа

я 
психология 

25 Қырғызбай Албина 

Нышанханқызы 

№61 жалпы орта 

білім беретін  мектеп 

2022 09.05.05ж 

87072001971 
 

Практическа

я 
психология 

26 Намазбай  

Меруерт  

Айтжанқызы 

№61 жалпы орта 

білім беретін  мектеп 

2022 25. 06.05ж 

87053232905 

Педагогика 

и 

психология 

27 Тансик   

Жарқынай  

Жанабайқызы 

№61 жалпы орта 

білім беретін  мектеп 

2022 24.04.05ж 

87053744128 

Педагогика 

и 

психология 

28 Шегірбай  Назира 
Ержанқызы. 

№61 жалпы орта 
білім беретін  мектеп 

2022 17.06.05ж 
87056911858 

Педагогика 
и 

психология 

29 Атай Ақерке 

Қозыбаққызы 

Қасқасу шағын 

жжом, Түркістан 
облысы, Төлеби 

ауданы 

2022 05.03.2004 Практическа

я 
психология 

30 Ертай Жәния 
Медетқызы 

Қасқасу шағын 
жжом, Түркістан 

облысы, Төлеби 

ауданы 

2022 31.08.2004 Практическа
я 

психология 

31 Жарылқап Шакен 
Айтжанұлы 

Қасқасу шағын 
жжом, Түркістан 

облысы, Төлеби 

ауданы 

2022 05.05.2005 Практическа
я 

психология 

32 Таңсықбай Әсел 
Полатбекқызы 

Қасқасу шағын 
жжом, Түркістан 

облысы, Төлеби 

ауданы 

2022 15.07.2004 Педагогика 
и 

психология 

33 Таңсықбай Әсем 

Полатбекқызы 

Қасқасу шағын 

жжом, Түркістан 

облысы, Төлеби 

ауданы 

2022 15.07.2004 Практическа

я 

психология 



34 Шалқарбай Шұғыла 

Айдосқызы 

Қасқасу шағын 

жжом, Түркістан 
облысы, Төлеби 

ауданы 

2022 02.12.2004 Практическа

я 
психология 

35 Дуйсебай 

Маусымжан  
Құрбанғалиқызы 

№60 жалпы орта 

білім беретін  мектеп 

2022 050702600718 Практическа

я 
психология 

36 Боранбай Құралай 

Әбдіқадирқызы 

№60 жалпы орта 

білім беретін  мектеп 

2022 050330600270 Педагогика 

и 

психология 

37 Жолдасбек  Нұргүл  

Жарқынбекқызы 

№60 жалпы орта 

білім беретін  мектеп 

2022 051024600071 Практическа

я 

психология 

38 Ибрагимова   
Умида  Марат кизи 

№60 жалпы орта 
білім беретін  мектеп 

2022 041221601415 Практическа
я 

психология 

39 Баратова  Мадина  
Абдухамид қизи 

№60 жалпы орта 
білім беретін  мектеп 

2022 040723602083 Педагогика 
и 

психология 

40 Орынбасар 

Қазына  
Мақсатқызы 

№60 жалпы орта 

білім беретін  мектеп 

2022 050517600297 Педагогика 

и 
психология 

41 Жамбыл  Балауса  

Маратқызы 

№60 жалпы орта 

білім беретін  мектеп 

2022 051121601374 Практическа

я 

психология 

42 Ахимбаева  Балхия 

Сайфуллакизи 

№60 жалпы орта 

білім беретін  мектеп 

2022 050930600450 Практическа

я 

психология 

43 Исатай  Бауыржан  

Талғатұлы 

№60 жалпы орта 

білім беретін  мектеп 

2022 050624500679 Практическа

я 

психология 

44 Абдиев   
Бақдаулет  

Нұрланұлы 

№60 жалпы орта 
білім беретін  мектеп 

2022 050515501139 Педагогика 
и 

психология 

45 Маханов  Мырзали  

Манатулы 

№60 жалпы орта 

білім беретін  мектеп 

2022 050130500871 Педагогика 

и 
психология 

46 Сағын  Бекзат  

Сакенұлы 

№60 жалпы орта 

білім беретін  мектеп 

2022 050525501609 Педагогика 

и 
психология 

47 Эсанов   

Нуркелди   

Баходир уғли 

№60 жалпы орта 

білім беретін  мектеп 

2022 050416501252 Практическа

я 

психология 

 

Үміткерлердің магистратура/докторантура бойынша мәлімет 

№ Талапкердің  Т.А.Ә.  Үміткерлердің 

базалық білімі  
(ЖОО атауы ) 

Оқу орнын 

бітірген 
жылы 

Байланыс мәліметі 

(ИИН, ұялы. 
телефон, e-mail, 

Instagram, VK, 

Twitter, Facebook) 

Таңдаған Білім 

беру 
бағдарламасы  

1 ТП-18-1к тобы 
Тажибаева Ақниет 

Егізбайқызы 

5В010300 
Педагогика және 

психология 

2022 87075221826 7М01110 –
Педагогика және 

психология 

2 ТП-18-1к тобы  
Шәріп Жансая 

Мұханқызы 

5В010300 
Педагогика және 

психология 

2022 87051170003 7М01110 –
Педагогика және 

психология 

3 ТП-18-1к тобы 

Қармысова Венера 

5В010300 

Педагогика және 

2022 87071408615 7М01110 –

Педагогика және 



Әділетқызы психология психология 

4 ТП-18-1к тобы 

Жүрсінбай Ділнәз 
Бибосынқызы 

5В010300 

Педагогика және 
психология 

2022 87473670707 7М01110 –

Педагогика және 
психология 

5 ТП-18-1к тобы 

Амантаева Назерке 
Нұрлыбекқызы 

5В010300 

Педагогика және 
психология 

2022 87751248757 7М01110 –

Педагогика және 
психология 

6 ТП-18-1к тобы 

Өсербай Айғаным 

Бақтиярқызы 

5В010300 

Педагогика және 

психология 

2022 87778061983 7М01110 –

Педагогика және 

психология 

7 ТП-18-1к тобы 

Оралбек Нұржамал 

Тағабекқызы 

5В010300 

Педагогика және 

психология 

2022 87716008544 7М01110 –

Педагогика және 

психология 

8 ТП-18-1к тобы 
Қалыбай  Аида  

Мамырханқызы 

5В010300 
Педагогика және 

психология 

2022 87078083201 7М01110 –
Педагогика және 

психология 

9 ТП-18-1тр тобы 

Тойшыбекова Тоғжан 
Берікбекқызы 

5В010300 

Педагогика және 
психология 

2022 87024573447 7М01110 –

Педагогика және 
психология 

10 Мырзапейісова 

Меруерт 

5В010300 

Педагогика және 
психология 

Аға 

оқытушы  

87476848342 8D01110 –

Педагогика және 
психология 

 

Кафедраның жас мамандарды жұмысқа орналастыруы 

Кафедра бітірушілерімен тығыз шығармашылық байланыс орнатылған. Олар кез  -  келген 
уақытта кафедраның оқытушылары мен басқа да қызметкерлері тарапынан әдістемелік кеңес және 

көмек ала-алады.  

Биылғы 2022 жылы 5В010300- «Педагогика және психология» бітірушілердің саны барлығы-
92,  оның ішінен 36- күндізгі бөлім, 56 сыртқы бөлімнен. 

 

2021-2022  оқу жылының түлектерінің саны 

№ Мамандық аталуы Күндізгі бөлім Сырттай  оқу  бөлімі барлығы 

грант Ақылы 

негізде 

барлығы грант Ақылы 

негізде 

барлығы 

1. 5В010300/6В011110- 

«Педагогика және 
психология» 

9 28 36 - 56 56 92 

 

«Заманауи педагогика және психология» кафедрасында бітірушілерді жұмысқа 

орналастыру бойынша ұйымдастырылған  және  өткізілген  іс-шаралар 

Түлектерді жұмысқа орналастыру – университет пен «Замануи педагогика және психология» 

кафедраның атқарған жұмыстарының нәтижесінің маңызды көрсеткіштерінің бірі. Бұл бағытта, 

М.Әуезов атындағы ОҚУ жұмысының негізгі формаларының бірі, студенттерді практикада бөлу мен 
кәсіптік тәжірибеден өткеннен кейін жұмысқа орналастырумен қатар, дәстүрлі «Вакансия 

жәрмеңкелері» барлық бітіруші студенттер тіркелген «Beam» алаңында өткізіледі. Педагогикалық, 

техникалық бағыттардағы бітіруші студенттерге жұмыс тауып беру- М.Әуезов атындағы ОҚУ 
«Маңсапты қолдау мен жұмыспен қамту» орталығының вакансия telegram каналының «Вакансий 

жәрмекесі» көмектесуге бағытталған.Вакансия жәрмеңкесінің мақсаты- биылғы бітіруші түлектеріне 

болашақ жұмыс іздеуге көмектесу. 

Университетіміздің бітіруші студенттер өтініш бере алатын «Маңсапты қолдау мен жұмыспен 
қамту» орталығы белсенді жұмыс істейді.  

4 курс студенттерімізге«Мүмкіндіктер алаңы» жастарға арналған бос орындар жәрмеңкесі 

Шымкент қаласының ұйымдардың жұмыс берушілерімен «Арбат» алаңында өткізілді.  
 Дөнгелек үстел «Психолог күніне» арналған келесі мекемелердің психологтарымен сұхбат 

қашықтықтан ZOOM алаңында жүргізілді. «Н.Назарбаев Зияткерлік мектебі» психологі Санабаева 

Алма Нурхановна, №1 А.С.Пушкин атындағы мектеп-гимназиясыныңпедагог- психологі Полонец 
Наталья Владимировна және №50 А.Байтурсынов атындағы мектеп-гимназиясының педагог – 



психологі Қаратаева Сымбат Сәкенқызы болашақ түлектерге жұмысқа орналасу мүмкіндіктері мен өз 

мекемелерінде жұмыс істеу ерекшеліктері туралы айтып берді. 
Түлектерді жұмысқа орналастыру - бұл бітіруші кафедралар үшін актуалды мәселелердің бірі. 

Сонымен, «Замануи педагогика және психология» кафедрасында практикаға бағдарланған 

концепциясының мақсаты бойынша бітіруші студенттерді жалпы орта мектептер мен ұйымдардың 
басшыларымен және өкілдерімен кездесулер жүргізіледі.  

Жұмыс берушілермен кездесу №50 А.Байтурсынов атындағы мектеп-гимназиясының 

директоры Сарсенбаева Жанар Пернехановнамен; №39 М.Жумабаев атындағы жалпы мектебінің 

директоры Альжанова  Жаныл Турымбетовна; №37 Фуркат атындағы орта мектебінің директоры 
Байбосынова Гаухар Смановнамен; №1 А.С.Пушкин атындағы мектеп-гимназиясының директоры 

Абилдаева Гульназ Сайлауовна; «Лига дефектологов и специальных психологов» логопедиялық 

орталығының басшысы Юнусова Гульнара Рахимджановнамен өтті.  
Кездесу қашықтан ZOOM платформасында өтті. Потенциалды жұмыс берушілер болашақ 

түлектерге жұмысқа орналасу мүмкіндіктері мен өз мекемелерінде жұмыс істеу ерекшеліктері туралы 

айтып берді. Олардың пікірінше, психологтардың қажеттілігі, сонымен қатар, нормативті және еңбек 

қызметіндегі маңызды өзгерістер барының растады. Егер бұрын бір психолог 500 баламен жұмыс 
істеген болса, жақында бұл стандарт оңтайлы болды: 300 оқушы маманның психологиялық 

сүйемелдеуінде, яғни бір мекемеге 4-5 психолог штаты бөлінеді. Кездесу барысында студенттер 

сұранысқа ие мамандықтар, еңбек шарттары, мансап мүмкіндіктері және жас мамандарға арналған 
қосымша кепілдіктер туралы жан-жақты ақпарат алды. Біздің түлектер университет қабырғасында 

алған білімдерін лайықты қолдана алады деп сенеміз.  

 

Бітірушілерді жұмысқа  орналастыру  үшін  жүргізілген   іс-шаралар  

№ Іс-шара аталуы Өткізілген  

орны 

Мерзімі 

1 Ваканция жәрмеңкесі «Beam» алаңы Әр аптада 

2 «Мүмкіндіктер алаңы» жастарға арналған бос 
орындар жәрмеңкесі қала ұйымдарыңың жұмыс 

берушілерімен өткізілді.  

«Арбат» алаңы
  

17.09.2021ж. 
11:00-18:00 сағ. 

3 «Маңсапты қолдау мен жұмыспен қамту» 
орталығының басшыларымен кездесу өткізілді 

№7 корпус,  
Акт залы 

19.11.2021ж.  
11:00сағ. 

4 Дөнгелек үстел «Психолог күніне»  арналған 

мекемелердің психологтарымен сұхбат 

«Н.Назарбаев Зияткерлік мектебі», 
№1 А.С.Пушкин атындағы мектеп-гимназиясы 

және №50 А.Байтурсынов атындағы мектеп-

гимназиясы. 

Платформа 

ZOOM 

24.12.2021ж. 

15:00сағ. 

5 Жұмыс берушілермен кездесу: директорлары 

№50 А.Байтурсынов атындағы мектеп-

гимназиясы; №39 М.Жумабаев атындағы жалпы 

мектебі; №37 Фуркат атындағы орта мектебі; №1 
А.С.Пушкин атындағы мектеп-гимназиясы; 

«Лига дефектологов и специальных психологов» 

логопедиялық орталығы. 

ZOOMалаңы 

 

18.01.2022ж.  

15:00сағ. 

6  «Жас маман-2022» атты ваканция жәрмеңкесі 
«Маңсапты қолдау мен жұмыспен қамту» 

орталығымен және қала ұйымдарыңың 150 

жұмыс берушілерімен ұйымдастырылды. 

М.Әуезов 
атындағы  

ОКУ-нің  «Д» 

корпус алаңы 

18.05.2022ж. 
10:00сағ. 

7 4 курс грантта оқитын бітірушілермен 

«Маңсапты қолдау мен жұмыспен қамту» 

орталығының қызметкерлерімен жиналыс 

жүргізілді. 

№7 корпус, 

Оқу залы 

20.05.2022ж. 

8 Қала күнінеорай«Мүмкіндіктер алаңы»бос 

орындар жәрмеңкесі қала ұйымдарыңың жұмыс 

берушілерімен және «Жұмыспен қамту 
орталығы» мамандарымен «enbek.kz» 

порталына байланысты түсіндірме жұмыстары 

өткізілді. 

«Арбат» алаңы 09.06.2022ж.  

16:00сағ. 



9 4 курс студенттері «Ассоциация выпускников» 

порталына тіркелінді 

«ukgu.kz» 

порталы 

10.06.2022ж. 

10 Бітіруші курс студенттерімен Шымкент 
қаласының «Жұмыспен қамту орталығы» 

мамандарымен кездесуұйымдастырылды. 

Бас ғимарат,  
Акт залы 

21.06.2022ж.  
11:00сағ. 

 

Кафедра  бітірушілері келесі мекемелерге жұмысқа орналасқан:  

5В010300- «Педагогика және психология» мамандығының түлектері келесі жұмыстарға 

орналасқан: Шымкент қ, "Березка" бөбекжай-балабақшасы, "Ару-Сымбат" бөбекжай-балабақшасы, 

"Аламан" балабақшасы, №75 мектеп- гимназия, №90 Дарынды балаларға арналған 
мамандандырылған мектеп-гимназиясы, №77 А. Аскаров атындағы мектеп-лицейі, "Magnum Cash & 

Carry"№4 филиалы;Түркістан облысы бойынша Сайрам ауданында "Жұмақыз Ана" бөбекжай-

балабақшасы, №45 "1-Май" атындағы жалпы орта мектебі; Жетісай ауданында Н.Исмаилов атындағы 
№45 жалпы орта мектебі, "Алпамыс батыр" №8  жалпы орта мектебі, №43 "Қызылтаң" жалпы орта 

мектебі;Төлеби ауданында "Қ.Байболов"  атындағы жалпы орта мектебі; Сарыағаш ауданында №15 

Ш.Қалдаяқов атындағы жалпы орта мектебі; Ордабасы ауданында "Ұлы Орда" бөбекжай-
балабақшасы, Қ.Сыпатаев атындағы жалпы орта мектебі; Түлкібас ауданында "Тайкелтір" бөбекжай-

балабақшасы; Келес ауданында "Бақытты балалар әлемі"балабақшасы; Кентау қаласында Түркістан 

облысының қоғамдық денсаулық басқармасының "Облыстық психикалық денсаулық орталығы"; 

Маңғыстау облысы, Ақтау қаласында №17 жалпы білім беретін орта мектебі.  

 

 

Бітірушілерді ҚР қала және ауылға орналастыру 

№ Білім беру бағдарламасы 
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1. Педагогика  және 

психология 

36 30 6 (по 

причине) 

8 (грант) 100% 

 

 

№ Мамандықтың атауы Жұмысқа орналасқан 

бітірушілер саны 

Оның: 

Қала ауыл 

1. Педагогика және психология 30 13 17 

5) Оқытушылар құрамы (кафедраның әрбір білім беру бағдарламасы бойынша ақпарат 

ұсынылады); 

Факультет университет миссиясын қамтамасыз етудің негізгі ресурсы болып табылады. 
Осыған байланысты университетте кадрларды іріктеу және оқыту үдерістеріне көбірек көңіл 

бөлінуде. Педагогикалық кадрларды іріктеу және дайындау процестеріне мыналар жатады: 

педагогикалық кадрларға қойылатын талаптарды анықтау, бос лауазымдарға үміткерлерді іздеу және 

іріктеу, қызметті рейтингтік бағалау, педагогикалық ұжымның үздіксіз кәсіби біліктілігін арттыру, 
қызметкерлер арасында бар тәжірибені тарату және т.б. Ғылыми дәрежелері мен ғылыми атақтары 

бар оқытушылардың білім беру бағдарламаларымен қамтамасыз етілуін ұдайы жетілдіруге ерекше 

көңіл бөлінеді. Білім беру бағдарламасының оқытушыларымен және қызметкерлерімен жұмыс 
істеудегі басты мақсат олардың кәсіби және тұлғалық өсуіне жағдай жасау. Бұған барлық 

оқытушылардың біліктілігін арттырудың кешенді жүйесін құруға, қызметкерлердің әлеуметтік 

қорғалуын қамтамасыз етуге және университетте жағымды әлеуметтік ортаны дамытуға, 

педагогикалық қызметкерлердің қызметін материалдық ынталандыру жүйесін жетілдіруге 
бағытталған шаралар кешенін әзірлеу ықпал етеді. мұғалімдер мен қызметкерлер. Кафедра штаты 

мамандықтардың бекітілген жұмыс оқу жоспарлары (ОЖЖ) негізінде есептелетін нормативтік оқу 

жүктемесі және профессорлық-оқытушылық құрамның оқу жүктемесін жоспарлау тәртібіне 
қойылатын талаптар негізінде анықталады. Кафедра штатында кафедра меңгерушісі, профессор, 

доценттер, доценттер, аға оқытушылар бар. Кафедра жүзеге асыратын негізгі оқу және ғылыми 

құрылымдық бөлімше болып табылады оқу, әдістемелік және ғылыми-зерттеу жұмыстары, 
студенттер арасындағы тәрбие жұмыстары. Кафедра штаты жұмыс көлемі мен профессорлық-

оқытушылық құрамның орташа жылдық оқу жүктемесі негізінде анықталады. Кафедрадағы білім 

беру бағдарламасын іске асыру шарттарын талдау кадрлармен қамтамасыз етудің сапалық 

көрсеткішінің өзгергенін көрсетті, бірақ ғылыми дәрежелері мен атақтары бар профессорлық-



оқытушылық құрамның үлес салмағының өзгеруіне қарамастан, бұл көрсеткіш Қазақстан 

Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 12 желтоқсандағы № 2012 қаулысымен бекітілген стандартқа 
сәйкес келеді. лицензия, кафедра бойынша ғылыми дәрежелер көрсеткіші 46,8% құрайды. 

Кафедраның жұмысы 6В010300-Педагогика және психология мамандығы бойынша білім беру 

бағдарламасының мазмұнына сәйкес мамандарды теориялық және практикалық дайындауға 
бағытталған. Кафедрада 38 қызметкер жұмыс істейді, оның ішінде 4 - ғылым докторы,  1 - PhDдоктор   

14 - ғылым кандидаты, 19 - магистр. Кафедра жылдық жұмыс жоспарына сәйкес оқу-әдістемелік, 

ғылыми-зерттеу, тәрбие жұмыстарын жүргізеді. Бағдарламаны жүзеге асыруға қатысатын педагог 

кадрларды іріктеу, іріктеу, аттестаттау және олардың біліктілігін арттыру үшін білім беру 
бағдарламасының басшысы, персоналды басқару бөлімі, жоспарлау және біліктілігін арттыру 

орталығы жауапты. Университетте жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бағдарламасы бойынша 

мамандарды дайындайтын, білім беру бағдарламасын жүзеге асыру үшін білікті оқытушыларды 
дайындауға мүмкіндік беретін, сонымен қатар студенттерге оқытушылардың кең таңдауын 

қамтамасыз ететін Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру орталығы жұмыс істейді. Ғылыми-

педагогикалық кадрларды қалыптастыру PhD докторларын және ғылым магистрлерін мақсатты 

докторантурада, магистратурада университетте, Қазақстандағы және республикадан тыс жетекші 
ғылыми орталықтарда дайындау арқылы жүзеге асырылады. Педагогикалық ұжымның құрамына 

білім беру бағдарламасымен қамтылған мамандандырылған білім салаларындағы мамандар кіреді, 

білім беру бағдарламасы бағыты бойынша педагогикалық кадрларды бейіндік қайта даярлау жүйелі 
түрде жүргізілуде. Төмендегі оқытушылар 6В010300- «Педагогика және психология» мамандығын 

дайындау курстарын сертификаттармен аяқтады.  

«Заманауи педагогика және психология» кафедрасында 2019-2024 жылдарға арналған ПОҚ 
біліктілігін арттыру бойынша перспективалық жоспары бар, сонымен бірге 2021-2022 оқу жылына 

арналған біліктілікті жетілдіру жоспары бар. 2021-2022 жылдың оқу жоспары бойынша «Заманауи 

педагогика және психология» кафедрасынан 10 оқытушының: Нуридинова Гулдана Адемовна, 

Куатова Жузира Жолдасовна, Махмутова Күлсара Исахановна, Нуралиева Артык Жарылкасыновна, 
Усенова Аккенже Мукановна, Мырзапейсова Меруерт Туленбаевна, Сарипбекова Айгуль 

Турысбекқызы, Нурханова Гульмира Бахтияровна, Омарова Газиза Асатиллаевна, Айтжанова 

Ақмарал Битемировна біліктілігін арттыру жоспарланған. 

Оқытушылардың біліктілігін жетілдіру жұмысы бойынша мәлімет 
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«Заманауи 

педагогика 

және 
психология» 

кафедрасы 

31           - 

Жоспар  10 10 - - - - - - - - - 

Факт   10 10 - - - - - - - - - 

Жоспардан 

тыс 

 - - - - - - - - - - - 

 

Оқу үрдісіне оқытушылар біліктілігін жетілдіру нәтижелерін енгізу 

№ Оқытушылардың 

аты-жөні 

Оқытушы-

ның 
лауызымы 

Біліктілігін жетілдіру 

орны 

Мерзімі  Енгізу объекті, 

қолдану шеңбері білікті-

лігін 

жетілд. 

нәтиже

лерін 

енгізу 



 

1 

Нуридинова 

Гулдана 
Адемовна 

п.ғ.к., 

доцент 

«Өрлеу» БАҰО, 

Алматы қ, 2022 ж 

 2021-

2022 

ЖОО оқу-тәрбие 

үдерісі, 
студенттерге 

педагогикалық 

пәндерді оқу 

2 Куатова Жузира 
Жолдасовна 

п.ғ.к., аға 
оқытушы 

«Өрлеу» БАҰО, 
Алматы қ.,2022 ж 

 2021-
2022 

ЖОО оқу-тәрбие 
үдерісі, 

студенттерге 

педагогикалықпә
ндерді оқу 

3 Махмутова 

Күлсара 

Исахановна 

Аға 

оқытушы 

«Өрлеу» БАҰО, 

Алматы қ.,2022 ж 

 2021-

2022 

ЖОО оқу-тәрбие 

үдерісі, 

студенттерге 
педагогикалық 

пәндерді оқу 

4 Нуралиева 

Артык 
Жарылкасыновна 

п.ғ.к., 

доцент 

«Өрлеу» БАҰО, 

Алматы қ., 2022 ж 

 2021-

2022 

ЖОО оқу-тәрбие 

үдерісі, 
студенттерге 

педагогикалық 

пәндерді оқу 

5 Усенова 

Аккенже 

Мукановна 

PhD 

доктор 

«Өрлеу» БАҰО, 

Алматы қ., 2022ж 

 2021-

2022 

ЖОО оқу-тәрбие 

үдерісі, 

студенттерге 

педагогикалық 
пәндерді оқу 

 

6 

Мырзапейсова 

Меруерт 
Туленбаевна 

Оқытушы М.Әуезов ат. ОҚУ 

курсы, желтоқсн 
2021ж. 

 2021-

2022 

ЖОО оқу-тәрбие 

үдерісі, 
студенттерге 

педагогикалық 

пәндерді оқу 

7 Сарипбекова 
Айгуль 

Турысбекқызы 

Аға 
оқытушы 

М.Әуезов ат. ОҚУ 
курсы,желтоқсан  

2021ж. 

 2021-
2022 

ЖОО оқу-тәрбие 
үдерісі, 

студенттерге 

педагогикалық 
пәндерді оқу 

8 Нурханова 

Гульмира 

Бахтияровна 

Аға 

оқытушы 

М.Әуезов ат. ОҚУ 

курсы,желтоқсан  

2021ж. 

 2021-

2022 

ЖОО оқу-тәрбие 

үдерісі, 

студенттерге 
педагогикалық 

пәндерді оқу 

9 Омарова Газиза 

Асатиллаевна 

Оқытушы М.Әуезов ат. ОҚУ 

курсы, маусым 
2022ж 

 2021-

2022 

ЖОО оқу-тәрбие 

үдерісі, 
студенттерге 

педагогикалық 

пәндерді оқу 

10 Айтжанова 

Ақмарал 

Битемировна 

п.ғ.к., аға 

оқытушы 

М.Әуезов ат. ОҚУ 

курсы, желтоқсан 

2021 ж 

 2021-

2022 

ЖОО оқу-тәрбие 

үдерісі, 

студенттерге 

педагогикалық 
пәндерді оқу 

 

Оқу-әдістемелік әдебиеттерді әзірлеу және баспадан шығару 
«Заманауи педагогика және психология» кафедрасының оқу әдістемелік жұмысы 2021-2022 оқу 

жылына арналып жасалған, бекітілген оқу әдістемелік жоспарға сай жұмыс жүргізілді. 

Оқу-әдістемелік комиссия құрамын сайланды және әдістемелік комиссия құрамы 

кафедралардың оқу-әдістемелік жұмыстарына жауапты тәжірибелі  оқытушыларынан құралған. 
Оқу әдістемелік кеңесте оқу-әдістемелік жұмыс, кафедраның оқу жұмысы, оқу әдістемелік 

әдебиеттерді жоспарлау және олардың орындалуын талқылау жұмыстары орындалды. 



Осы оқу жылында жоспар бойынша  ОӘӘ - 39, оның ішінде 29-ы мемлекеттік  тілде, ал 9-ы орыс 

тілінде және 1-і ағылшын тілінде жарық көруі керек. 
2021-2022 оқу жылына жоспарланған ОӘӘ: 

- Оқулық     – 3(мемлекеттік тілде – 1, орыс тілінде  -1, ағылшын тілінде-1 ) 

- Лекция жинағы - 10 (мемлекеттік тілде -9, орыс тілінде  - 1) 
- Оқу құралы – 4  (мемлекеттік тілде – 2, орыс тілінде  -2 ) 

- Әдістемелік нұсқау- 17(мемлекеттік тілде – 15 орыс тілінде  - 2) 

- Оқу әдістемелік құрал – 2 (мемлекеттік тілде -1, орыс тілінде -1) 

- Кейс – 2 (орыс тілінде -2) 
- Рольдік ойыны – 1 (мемлекеттік тілде -1) 

 

Оқу-әдістемелік әдебиеттерді шығару туралы мәліметтер 

2021-2022 оқу жылы 

  Оқу 

лық 

Оқу 

бағ 

дар 

лам

асы 

УМ

П 

Лекция 

жинағ

ы 

Әдіст

емелі

к 

нұсқа

у 

Кейс Іскер 

лік 

 ойын 

МР барлығы  

6В01 Білім беру ғылымдары 

6В01110 
Педагогика 
және 

психология 

1 
-/1/- 

4 
1/2/1 

 
 

3 
3/-/- 

4 
3/1/- 

2 
-/2/- 

  14 
7/6/-1 

6В01111 
Практикалық 

психология 

      1 

1/-/- 

 1 

1/-/- 

6В01730 
Шет тілі; екі 

шет тілі 

   2 

1/1/-  

3 

2/1/- 

   5 

3/2/- 

6В01701 
Қазақ тілі мен 

әдебиеті 

   1 

1/-/- 

    1 

1/-/-  

6В011200 
Химия    1 

1/-/-  

2 

2/-/- 

   3 

3/-/- 

6В01440 

Дене 

шынықтыру 
және спорт 

    2 

2/-/- 

   2 

2/-/-  

6В010900 
Математика      1 

1/-/- 

   1 

1/-/-  

6В01910 
Дефектология     1 

1/-/- 
   1 

1/-/-  

барлығы 1 

-/1/-  

4 

1/2/1  

 7 

6/1/- 

13 

11/2/- 

2 

-/2/-  

1 

1/-/- 

 28 

      19/8/1 

№ Білім беру 

саласының 

коды және 

классификаци

ясы 

оқул

ық 

Оқу 

бағд

арла

мас

ы 

УМ

П 

Лекция 

жинағ

ы 

Әдіст

емелі

к 

нұсқа

у 

Кейс Іскер

лік 

ойын 

МР барлығы 

1 7M01110 
Педагогика 

және 

психология 

1 
1/-/- 

 1 
1/-/- 

3 
3/-/- 

3 
2/1/- 

   8 
7/1/- 

2 7М01113  
 

 

Білім берудегі 
менеджмент 

  1 
 

 

-/1/- 

1 
 

 

1/-/- 

    2 
 

 

1/1/- 

барлығы 1 

1/-/- 

 2 

1/1/- 

4 

4/-/- 

3 

2/1/- 

   10 

8/2/- 

 

 Электронды оқу басылымдарын жасау 

Электронды оқу басылымдарын жасау жоспары туралы мәлімет 



Кафедра / 

Білім беру 

бағдарламасы 

(ББ) 

Орын

далуы 

Бейне- 

Лекцилар, 

оның ішінде 

мемл/ағыл 

тілінде 

Виртуальды 

зертханалық 

жұмыстар, 

оның ішінде 

мемл/ағыл 

тілінде 

Электронды 

оқулықтар, 

оның ішінде 

мемл/ағыл 

тілінде 

Тақырыбы 

көрсетілген 

оқыту, ЭЕМ –да 

есептеу 

бағдарламаларын 

орындау 

мемл/ағыл тілінде 

1 2 3 4 5 6 

Заманауи 

педагогика және 
психология 

Жос 

пар 

- - 5 

3/2/- 

- 

нақты - - 5 

3/2/-  

- 

барлығы    5 

3/2/-  

 

 

Электронды оқу басылымдарына авторлық құқық иелігін алу. 

Оқу жылында 1,2 жартыжылдықта электронды оқу басылымдарға авторлық құқық иелігін 

алутуралы мәлімет 

Кафедра / 

Білім беру 

бағдарламасы (ББ) 

Т.А.Ә. Басылым түрі Басылым 

тілі, жылы 

ҚР ӘМ куәлік №  

1 Лекерова Г.Ж. Электронды оқулық Русс  Март 2022 

2 Нурлыбеова 

А.Б. 

Электронды оқу 

құралы 

Қаз  2022жыл наурыз 

3 Примбетова 
С.К. 

Электронды оқу 
құралы  

Русс  2021 жыл желтоқсан 

4 Нұрханова Г.Б. Электронды оқу 

құралы  

Каз  2021жыл желтоқсан 

5 Алметов Н.Ш. Электронды оқулық Каз  2022жыл ақпан  

     

Кафедра 

бойынша барлығы 

5 2/3 3/2 2021/2022 

 
 

ПОӘК әзірлеу, бекіту және оны университеттің білім беру порталына орналастыру 

Барлық мамандық пәндері бойынша кафедрада  пәндердің қамтамасыз етілу картасы жаңа 

әдебиеттермен толықтырылып отырады. 
Кесте - 1,2 жарты жылдық /оқу жылында университеттің білім беру порталына ендірілген ПОӘК  

Кафедра  

 

ББ 

(ББ шифрі және 

атауы) 

Оқылатын 

пәндер саны 

ПОӘК 

 жинақталуы 

барлығы % 

Заманауи педагогика 

және психология 

6В011110 – Педагогика 

және психология 
16 16 100% 

Заманауи педагогика 

және психология 

6В01112 – Психология 

және медиация 
16 16 100% 

Заманауи педагогика 

және психология  

6В01111 – Практикалық 

психология 
16 16 100% 

Заманауи педагогика 

және психология 

6В01114  Психология 
және қоғамдық 

денсаулық сақтау білім 

беру 

16 16 100% 

Кафедра бойынша барлығы: 64 64 100% 

 

Оқу жылында және 1  жарты жылдықта өткізілген ашық сабақтар туралы  мәлімет  

 

Семестр 

лер 

Жоспар 

бойынша ашық 

сабақтар 

Проведенные открытые занятия, в т.ч.: 

 Магистратура 

бойынша 

Докторантура 

бойынша 

Сабақ түрі бойынша 



 
Ашық сабақтар кафедра деңгейінде өткізілді, ашық сабақтардың сценарийлері, ашық сабақ 

бойынша материалдар өткізілді. Ашық сабақтар жоспар бойынша өткізілді және кафедра мәжілісінде 

талқыланды. Сабақтар иллюстрациялық материалдар мен техникалық құралдарды пайдаланып 
өткізілді. Дәрістер деңгейінің ғылыми-педагогикалық мазмұны мен ұсынысы жоғарғы деңгейде екені 

және таратылым материалдарының сапасы байқалды. Өткізілген дәріс және зертханалық сабақтары 

заманауи талаптарға сай келеді.  

 Ұсыныстар: студенттердің өзіндік жұмыстарына ерекше назар аудару керек. Методикалық 
қабылдауларға нақты уақытты белгілеу. Оқу сабақтарының дайындығына және өтуіне ПОҚ-дың 

кәсіптік шеберлігін дамыту үшін, кафедраның инспекциялық комиссия жаңа интерактивті  

технологияларды қолдану бойынша ПОҚ-ды оқыту ұсынылды. Оқу сабақтарының дайындығына 
және өтуіне ПОҚ-дың кәсіптік шеберлігінің дамуына біліктілікті жоғарылату базаларын кеңейту. Оқу 

үрдісіне кафедрада өткізілген ПОҚ апшық сабақтарының нәтижелерін енгізу; инновациялық әдістерді 

кеңінен қолдануды жоғарылату үшін барлық оқу аудиторияларын әрбір сабақ өту барысында 

электронды оқулықтарды интерактивті тақтамен жабдықтау. ПОҚ сабаққа дайындалу мен сабақ өтуге 
қажет болатын ОӘБ жағынан семинарларына практикалық көмек көрсету. Білім беру саласы 

қызметкерлерінің алдына қойылып отырған міндеттердің бірі – оқытудың әдіс тәсілдерін үнемі 

жетілдіріп отыру және қазіргі заманғы педагогикалық технологияларды меңгеру. Қазіргі таңда 
оқытушылар инновациялық және интерактивтік әдістемелерін ашық сабақ барысында пайдалана 

отырып, сабақтың сапалы әрі қызықты өтуіне ықпалын тигізуде. 

 

Ашық сабақтарды өткізген ОПҚ-ның сандық және сапалық құрамы  

 

1,2  жарты жылдықта / 2021-2022  оқу жылында  жүргізілетін ашық сабақтардың түрі мен 

формалары  

1, 2 жартыжылдықта / 2021-2022 оқу жылында  жүргізілген  

ашық сабақтардың түрі мен формалары  

Білім беру 
бағдарламасы 

(ББ шифрі 

және атауы) 

Лекциялар Практи 
калық 

сабақтар 

Семина
р 

сабақта

р 

Зерт 
ханалық 

сабақтар 

Ашық 
сабақта

р саны 

Оқу жылындағы 
топтардың 

жалпы саны 

6В011110 
Педагогика 

және 

психология 

6 4 - - 10 10 

 

 Қашықтықтан оқыту технологияларын қолдану: 

- қашықтықтан оқыту технологиялары бойынша оқытуды ұйымдастыру және жоспарлау; 

- ҚОТ бойынша ОПҚ біліктілігін жоғарылату бойынша ақпарат 

Оры

с 

Қаз Ағ

ыл 

Оры

с 

Қаз Ағыл Орыс Қаз Ағ

ыл 

Лекция Практ. 

сабақ 

Зерт. 

сабақ 

I - 5 -  1   2  2 3  

Барлығы

: 
    

II 1 4 -  3     4 1  

Барлығы
: 

    

Жалпы: 1 9 -  4   2  6 4  

   10 

№ Ашық сабақтарды өткізген ОПҚ сандық және сапалық құрамын  

1 Ғылым  докторы, профессор 1 

2 Ғылым кандидаттары, доцент 3 

3 PhD  доктор  1 

5 Магистр, аға оқытушы 3 

6 Оқытушы  1 

7 Кафедра меңгерушісі 1 

Барлығы 10 



- Қашықтықтан оқытудың оқу пәндерінің тізімі 

 

Пән атауы  Әдістемелік қамтылуы 

6В011110 – «Педагогика және психология» 

мамандығы бойынша екінші жарты жылдық 

пәндер 

Әдістемелік қамтылуы 100% 

6В01112 – «Психология және медиация» 

мамандығы бойынша екінші жарты жылдық 

пәндер 

Әдістемелік қамтылуы 100% 

6В011110 – «Педагогика және психология» 
мамандығы бойынша екінші жарты жылдық 

пәндер 

Әдістемелік қамтылуы 100% 

Ескерту . кесте есепті кезеңге толтырылады 

 

Оқу-әдістемелік жұмыстарды жетілдіру бойынша әдістемелік 

семинарлар,конференциялар ұйымдастыру және өткізу 

 Пс.ғ.д.,профессор Лекерова Г.Ж. «Современные проблемы обновления содержания 

образования» атты бағдарлама аясында ғылыми –әдістемелік семинар өткізілді. 
        -П.ғ.к., доцент Нұралиева А.Ж. «Жоғары оқу орнындағы семинар сабақтарының интерактивті 

формаларын ұйымдастыру мен өткізудің ерекшеліктері» атты бағдарламасы аясында ғылыми-

әдістемелік  семинар өткізілді. 
 

Кафедрада/факультетте әдістемелік семинарлар өткізу жоспарының орындалуы 

 

Әдістемелік семинарларға университет деңгейіндегі ОПҚ қатысуы көрсетіледі. 

ОПҚ-ның әдістемелік семинарларға/тренингтерге, университет деңгейіндегі мастер-кластарға / 

республикалық халықаралық, аймақтық және т.б. қатысуы 

 

Педагогикалық форумдарға, әдістемелік конференцияларға, конкурстарға қатысуы 

Кафедра тарапынан Халықаралық педаогогикалық сайысқа 1 оқытушы қатысып жүлделі 

орындарды иеленді.   

ОПҚ педагогикалық форумдарға, әдістемелік конференцияларға, әртүрлі деңгейдегі: 
университетте; аймақтық,  республикалық; халықаралық  сайыстарға қатысуы  

 

Тексеру және комиссиялардағы жұмысы 

№ Тақырыбы күні, 
уақыты 

Семинар өткізген 
оқытушының 

Т.А.Ә. 

№   
хаттама 

 

1 «Современные проблемы обновления 
содержания образования» атты 

бағдарлама аясында ғылыми –

әдістемелік семинар өткізілді 

желтоқсан 
202021 ж. 

Пс.ғ.д.,профессор 
Лекерова Г.Ж. 

№5,  

14.12.2021 

 

2 «Жоғары оқу орнындағы семинар 
сабақтарының интерактивті 

формаларын ұйымдастыру мен 

өткізудің ерекшеліктері» атты 
бағдарламасы аясында ғылыми-

әдістемелік  семинар өткізілді. 

Сәуір  
2022 ж. 

П.ғ.к., доцент 
Нұралиева А.Ж  

№9,  
25.04.2022   

 

№ Т.А.Ә., қызметі Тақырыбы және өткізу 

орны 

Есеп түрі  (сертификат, куәлік, төлқұжатжәне 

т.б.) 

1 - - - 

№ Т.А.Ә., қызметі Тақырыбы және өткізу орны Есеп түрі  (сертификат, 

куәлік, төлқұжатжәне т.б.) 

1 Айтжанова Г.Т. Білім өркениет  І дәределі диплом 



Кафедраның ОПҚ бұйрық және өкім бойынша университет аралық және факуьтет аралық  тексеру 

және комиссияларға қатысты: 
 

Кафедраның ОПҚ тексеру және комиссияларға қатысуы 

№ 

р/с 

Т.А.Ә. Бұйрық / өкім 

1 -  

2 -  

 

Мемлекеттік тілге аударылған 100 оқулықты оқу процесіне ендіру 
Бұл бөлімде «Рухани жаңғыру»- «Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 оқулық» 

бағдарламасын жүзеге асыру туралы есебі беріледі. Оқу жұмыс жоспарына жаңа пәндерді ендіру. 

Білім беру бағдарламаларының, бакалавриат және магистратураның ББ пәндердің оқу-әдістемелік 
қамтылу картасына, оқу жұмыс жоспарларына (силлабустар), дәрістер жинағына, семинар және 

практикалық сабақтардың әдістемелік нұсқауларына, БӨЖ ұйымдастыру және орындау бойынша 

әдістемелік нұсқауларына нігізгі әдебиеттер тізіміне ендіру. Сонымен қатар оқу құралын, дәрістер 

жинағын,  шығару,  БӨЖ ұйымдастыру және орындау бойынша семинар және практикалық 
сабақтардың әдістемелік нұсқауларын жасалуы туралы мәлімет беріледі. Оқу процесіне оқулықтарды 

ендіру мәліметін 5.14 кестеге, ал ОӘӘ баспадан шығару бойынша 5.15 кестеге сәйкес беріледі. 

 

Қазақ тіліне аударылған шетелдік оқулықтарды оқу процесіне ендіру туралы мәлімет.  

№ 

р/с 

Оқулық атауы Пәні  Мамандықтың 

/ББ шифрі және атауы 

1 Э.Аронсон 
«Көпке ұмтылған 

жалғыз» Әлеуметтік 

психологияға кіріспе   
UAB Астана 2018ж 

Әлеуметтік психология 
Психология тарихы 

Практикалық психология 

6В011110 – «Педагогика және 
психология» 

2 Д. Шульц 

«Қазіргі психология 

тарихы» 
UAB Астана 2018ж  

Әлеуметтік психология 

Психология тарихы 

Практикалық психология 

6В01112 – «Психология және 

медиация» 

6В011110 – «Педагогика және 
психология 

 

БӨЖ ұйымдастыру және орындау бойынша оқу құралдарын шығару, дәрістер жинағын, 

семинар және практикалық сабақтардың әдістемелік нұсқауларының жасалуы туралы мәлімет 

№ 

п/п 

Мамандықтың/ББ шифрі 

және атауы 

Оқулық атауы Пәні Т.А.Ә., 

жасалған/шыға

рылған ОӘӘ 
атауы 

1 6В011110 – «Педагогика 

және психология»  

6В01112 – «Психология және 
медиация»  

 

«Бизнестегі медиация» 

5В010300 (6В01112) 

мамандығы 
студенттерінің өзіндік 

жұмысын 

ұйымдастыру 
бойынша 

Бизнестегі 

медиация 

Усенбаева Р.Б. 

п.ғ.к.,доцент 

 

Мемлекеттік бюджет тақырыбы бойынша жүргізілетін зерттеулердің тақырыптары: 

Университетте психологиялық-педагогикалық білім беру жүйесінде болашақ психологтар мен 
ғылыми-педагогикалық кадрларды даярлауды жаңғырту - министрліктер мен даму институттары 

қаржыландыратын іргелі, қолданбалы және тәуекелді зерттеулердің тақырыптары: Кафедраның 

профессорлық-оқытушылық құрамы 2022 жылғы қаржыландырылатын жобалар конкурсына басым 
бағыт бойынша қатысты: 

7 Әлеуметтік-гуманитарлық ғылымдардағы зерттеулер  

7.1.2 Әлеуметтік жаңғыртудың өзекті мәселелері: демография, көші-қон, адам ресурстарының 

сапасы, өмір сапасы және әлеуметтік теңсіздік, жұмыспен қамту және жұмыссыздық мәселелері, 
ғылыми ұйымдастыру, реттеу және еңбек қауіпсіздігі.  



Жоба тақырыбының атауы: Шымкент және Түркістан облысындағы университеттер мен 

мектептердің серіктестік тетіктері арқылы жас отбасын әлеуметтік-педагогикалық қолдау. - 
халықаралық гранттар бойынша жүзеге асырылатын СҒЗЖ тақырыптары – жоқ;  

- шаруашылық келісім-шарттар бойынша жүзеге асырылатын СҒЗЖ пәні – жоқ;  

- СҒЗЖ -ны нақты қаржыландыру – жоқ;  
- жүзеге асырылатын ғылыми бағдарламалар мен жобалар, оның ішінде университет жетекші 

болып табылатын ғылыми бағдарламалар мен жобалар – жоқ;  

- гранттар алу, түрлі бағдарламалар мен жобалар конкурстарына қатысу бойынша 

жұмыстарды талдау - жоқ.  
- Ең маңызды ғылыми және шығармашылық нәтижелер  

- Зерттеу нәтижелерін жариялау, конференцияларға қатысу: 

Импакт-факторы бар журналдар (0,100) 
1.  Lekerova G.Zh. Research of formation features of the system of value personality orientations in 

the learning process and its impact on motivation professional choice Ilkogretim Online - Elementary 

Education Online, Year; Vol 20 (Issue 5): pp. 1165-1168 http:// ilkogretim-online.orgdoi: 10.17051/ 

ilkonline. 2021.05.127(Скопус). Квартиль Q3, процентиль 52. 
2. Kuatova Zh.Zh., Buletova L.A., Makhmutova K. I., Suleimenova S.N., Suleimenova A. A. 

Spiritual Development as a Factor of Professional and Personal Qualities of Modern Students. Journal of 

Intellectual Disability - Diagnosis and Treatment, 2021, 9, 90-96(Скопус).  Процентиль 54. 
3. Альметов Н.Ш., Азизханова Д.К. Formation of professional mobility of future specialists in the 

process of choreographic education.- Cypriot Journal of Educational Sciencesthis link is disabled, 2021, 

16(4), стр. 1680–1703. (процентиль 33). https://doi.org/10.18844/cjes.v16i4.6050 
4. Альметов Н.Ш., Ахметова Г.К. The role of school and family cooperation in inclusive education 

World journal of Educational Technology - Current Issues, Volume 14, Issue 2, (2022). P. 498-506(Q2, 

Scopus, процентиль: 51%) https://doi.org/10.18844/wjet.v14i2.6976 

5 Nurlybekova A., Mugauina G., Tuleubekova R., Akbidash A., Rizuanova A. Development of 
professional culture in the activities of future teachers and psychologists.- Cypriot Journal of Educational 

Sciences. Volume 16, Issue 6 (2021) 3156-3167 стр. 

Құзыретті педагог: республикалық ғылыми-әдістемелік журнал. 
Альметов Н.Ш. Фасилитирующий подход к организации учебной деятельности 

старшеклассников в факультативном курсе «Основы акмеологии».- Алматы, 2021.- № 4.-С.20-25 

«QAZAQTANÝ» республиканский научный журнал republican scientific journal  
Альметов Н.Ш. Жаңартылған білім беру мазмұнын ендірудің постинновациялық кезеңінде 

оқушылардың музыкалық шығармашылық қабілеттерін дамыту.- 1 (13) 03 / 2022.-Б.125-130. 

Қарағанды университетінің хабаршысы 

Альметов Н.Ш. Исследование развития критического мышления будущих учителей.- 2021.- №3.- 
С.43-50 

Торайғыров атындағы университет хабаршысы 

1 Альметов Н.Ш.  Болашақ хореографтардың кәсіби ұтқырлығын қалыптастырудың 
функционалдық-құрылымдық моделі, 2021.-№4.-С.76-87. 

2 Альметов Н.Ш.  Инклюзивті білім беру бағдарламаларын жүзеге асыруда  мұғалімнің ата-

аналармен ынтымақтастығы формалары , 2021.- №3. С.204-216 

ЕҰУ хабаршысы. Гумилев Л.Н. Серия: Педагогика, психология, әлеуметтану 
Альметов Н.Ш.  Инклюзивті сынып оқушыларының тұлғааралық қатыныстарын 

қалыптастыру, 2021.-№ 3.- С.36-44. 

«GLOBAL SCIENCE AND INNOVATION 2021: CENTRAL ASIA» ғылыми-әдістемелік 

журналы. № 3(14). 2.5-том. 2021 жылдың қазаны 

Примбетова С.К., Омарова Ғ. А. Бастауыш сыныпта білім беру барысында кейс 

технологиясын қолданудың ерекшеліктері . – Том 2, с.30-34 
Исабаева А. С. Білім беру жүйесіндегі цифрлы технология– бүгінгі заман талабы. – Том 2, 

с.34-37 

Корнилко И. А., Сейдулла Г.Д. Модернизация системы образования Республики Казахстан: 

состояние и перспективы. - Том 5, с.91-95 

«GLOBAL SCIENCE AND INNOVATION 2021: CENTRAL ASIA» ғылыми журналы 

№1(12). Желтоқсан 2021. VII Т.- Нұр-Сұлтан 

Алметов Н.Ш., Қалыбекова А.С. Болашақ мұғалімдердің шағын жинақты ауыл мектебіндегі 
қызметке мотивациялық даярлығы.- С.78-81 

Республикалық ғылыми-әдістемелік журнал ТАҢҰЛ ТҰЛҒА №13 (19)қараша (қараш) 

2021 ж. 

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57195972474#disabled
https://doi.org/10.18844/cjes.v16i4.6050
https://doi.org/10.18844/wjet.v14i2.6976


       Примбетова С.К. Сапалы білім-кәзіргі заман талабы.-С.8-9 

Республикалық ғылыми-әдістемелік журнал ТАNУMАL TULGA №13(19) ноябрь 

(караша) 2021  

Примбетова С.К. Сапалы білім-кәзіргі заман талабы.-С.8-9 

Ғылыми электронды журнал «Инновациялар. ғылым. Білім. - Тольятти: - 2022. - No 52 

(ақпан).- 1750 б. РИНЦ 

1 Корнилко И.А., Сейдулла Г.Д.  Формирование профессиональной компетентности в 

процессе организации самостоятельной работы студентов. С.936-942 
2 Досжанова Ж.Т., Байрова А.Д. Психолого-педагогическое сопровождение детей с особыми 

образовательными потребностями в общеобразовательной школе. С.849-855 

Ғылыми электронды журнал «Инновациялар. ғылым. Білім. - Тольятти: - 2022. - No 53 

(наурыз).- 1728 б. 

1 Мирзапеисова М.Т., Жамбусинов С.Б., Султанова Р.А. Развитие инклюзивного образования 

в Республике Казахстан. С.34-41 

2 Нурханова Г.Б., Омарова Г.А., Байназарова М.Р.  Использование педагогических 
технологий в процессе формирования компетенций обучающихся в ВУЗе. С.41-47 

3 Айтжанова Г.Т. Социально-психологические и индивидуально-психологические факторы 

становления профессиональной направленности личности современных школьников. С.47-53. 

«Оңтүстік Қазақстан ғылымының хабаршысы» ғылыми журналы 

Сарипбекова А.Т. Психология кризисных состояний. Шымкент, ЮКУ им.М.Ауезова, 2022 г., 

№1 (17).-217 стр. 

Республикалық ғылыми журналы ЖАЛПЫ ҒЫЛЫМ МЕН БІЛІМНІҢ ЖАРШЫСЫ 
Нурлыбекова А.Б., Естемесов А.З., Әбдірахманқызы А. Педагогикалық қарым-қатынас 

мәдениетінің негізгі құзыреттер.- № 3 (02)2021. Нур-Султан, 2021. 92-95 бет 

II Бүкілресейлік ғылыми-практикалық конференцияның материалдары (халықаралық 
қатысумен) «Конструирование стратегических приоритетов развития образования как ответ на 

вызовы третьего тысячелетия» 

Альметов Н.Ш. Полиязычное обучение в постинновационном этапе обновленного 
содержания школьного образования в Казахстане.- 10-12 ноября 2021 г. Уфа -С.112-117. 

XIII Еуразиялық ғылыми форумның материалдары 18-19 қараша 2021 ж. 

Альметов Н.Ш. Прогнозирование перспектив цифровой трансформации дошкольного 

образования в Казахстане.- Сборник статей. Часть I .- Санкт-Петербург, 2021.-С.9-15 

 М.О.Әуезовтің 125 жылдығына арналған «ӘУЕЗ ОҚЫЛУЫ – 20: МҰХТАР ӘУЕЗОВ 

МҰРАСЫ – ХАЛЫҚ МЕНШІГІ» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция 

материалдары. Т.3(1), 3(2), 3(3), 3(4),3(5),3(6) 
1 Исабаева А. С., Бабаева З. Ю. Специфика формирования управленческой компетентности 

будущих педагогов -Т3(1).С 6-8 

2 Байкулова А.М, Көшербек Т., Усенова А.М. Танымдық белсенділікті дамытуда қазақ халық 
ұлттық құндылықтары негізгі құралы ретінде.- Т3(1).С.57-61 

3 Бегалиева Л., Нурханова Г. РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ бағдарламасы аясында баланың рухани даму 

мәселесі. -Т3(1).С.122-126 

4 Куатова Ж.Ж., Бектурғанова С. Педагог психологтардың шығармашылық әлеуетін дамыту 
проблемасы. - Т3(1).С.144-146 

5 Бөлетова Л.А., Опанова Н.Болашақ мамандардың ғылыми ізденушілік іс әрекетке 

қызығушылықтарын қалыптастыру жолдары. -Т3(1).С.206-209 
6 Бөлетова Л.А., Нурмаханова Д.  Тұлғаға толеранттылық тәрбие беру. - Т3(1).С.209-211 

7 Бөлетова Л.А. Мақсатұлы Б. Халықтық педагогика арқылы бастауыш сынып оқушыларын 

адамгершілікке тәрбиелеу. - Т3(1).С.211-214 

8 Досжанова Ж.Т., Исманова Н.Е., Байрова А.Д. Білім беру жүйесінде медиация қызметін 
ұйымдастыру мәселелері-Т3(1) С.280-284 

9 Дутбаева Д.Т., Булетова Л.А. Жасөспірімдердің адамгершілік қасиеттерін қалыптастыруда 

мектеп пен отбасының бірлесе атқаратын жұмыстары-Т3(1). С. 294-297 
10 Исабаева А.С, Жақсылық Ә. ЖОО-да білім беру процесін ұйымдастырудың және 

педагогикалық пәндерді оқытуда студенттердің өзіндік жұмыс процесінің сәулеттік  

көрінісі-Т3(1).С.307-311 
11 Исабаева А.С. Специфические особенности формирования самостоятельной учебной 

деятельности учащихся -Т3(2). С.83-87 

12 Әкімбаев А., Малгайдарова Г., Тургунбаева К. Экспериментте психолог пен зерттелушінің 

қарым-қатынасы -Т3(2) С.107-112 



13 Әліпбек А. З., Чуйкина Р. Н.Понятие стресса и стрессовые состояния- Т3(2). С.121-124 

14 Куатова Ж.Ж., Молдиярова М. Болашақ мамандардың педагогикалық іс әрекеті 
ұйымдастыру құзыреттілігін. қалыптастыру - Т3(2).  С.290-292 

15 Куатова Ж.Ж., Кыдырова Ж. Мектеп оқушыларының сыныптан тыс әрекет барысында 

салауатты өмір салтын тәрбилеуді ұйымдастыру- Т3(2) С.292-295 
16  Айтуреева Ж.Ж., Сарипбекова А.Т. Проектная деятельность как одно из условий 

формирования профессиональных компетенций студентов - Т3(3). С.165-167 

17 Алметов Н.Ш.1, Миятбек Р.Ж., Мирзоева Н.Р. мектептің цифрлық білім беру ортасында 

оқушылардың музыкалық қабілеттерін дамыт – Т.3(3).С.221-224 
18 Алметов Н., Дүйсенбек Б. Инклюзивті білімдік ортаның мүмкіндігі шектеулі студентті оқытудағы 

мүмкіндіктері- 3(3).С.224-227 

19 Алтынбек Ә., Сулейменова С.Н. Этнопедагогические аспекты формирования социально 
ориентированного поведения учащихся начальных классов- Т3(3) С.232-235 

20 Аспанова Г.Р., Амирбоева Б.А., Усенова А.М. «Патриотизм» тұжырымдамасын теориялық 

негізінде талдау-Т3(3). С.298-301 

21 Аспанова Г.Р., Нүрдін А.Н., Усенова А.М Оқушылардың зерттеушілік іс-әрекеттерін 
қалыптастыру үдерісінің ерекшеліктері.- Т3(3). С.301-304 

22 Аспанова Г.Р., Асылхан А., Усенова А.М. Тұлғаның өзін-өзі бағалауы жөніндегі теориялық 

көзқарастар.-Т3(3)С.304-307 
23 Қожагельдиева Ғ.Н., Жұмахан Н.Б. Оқыту үрдісіндегі мультимедиялық технологиялардың 

рөлі - Т3(3).С.14-16 

24 Қожагельдиева Ғ.Н., Адукаримова У.А., Қинят А.М. Студенттердің өзіндік жұмысын 
басқаруда коммуникативті құзыреттілігін дамыту мазмұны -Т3(3)  С. 125-127 

25 Куатова Ж.Ж. Әлсейіт Ж. Болашақ педагог психолог инклюзивті білім беруге дайындау 

проблемасы - Т3(3)  С. 137-139 

26 Лекерова Г.Ж, Жанайбекова Г. Тұлғаның өзін-өзі дамыту мәселесінің қазіргі жағдайы. - Т. 
3(3) С. 161-165 

27 Лекерова Г.Ж., Кәдірбек Д.А. Жоғары сынып оқушыларының әлеуметтік белсенділігін 

дамыту мәселесінің қазіргі жағдайы- Т3(3) С.165-168 
28 Лекерова Г.Ж., Манабай Г. Қазіргі замандағы педагогика және психологиядағы мұғалімнің 

кәсіби құзыреттілігі -Т3(3)  С.168-172 

29 Лекерова Г.Ж., Нуридинова Г.А., Молдаханова М.М. 
Инклюзивті білім беру технологиялары- Т3(3) С. 172-176 

30 Лекерова Г.Ж., Нурхамитова Б. Заманауи мектепте мұғалімнің өзін-өзі дамытуының 

психологиялық педагогикалық ерекшеліктері- Т3(3) С.176-180 

31Лекерова Г.Ж., Исабаева А.С., Омарова Г.А. Особенности обучения детей с ограниченными 
возможностями здоровья в системе интегрированного обучения-Т3(3) С.180-184 

32 Лекерова Г.Ж, Бакидыр Ж. Мұғалімнің тұлғалық қасиеттері құрылымындағы 

тұрақтылықтың рөлі-Т3(3) С.184-187 
33 Махмутова К.И., Сулейменова С.Н. Студенттердің өзіндік жұмысын ұйымдастыруда кейс 

әдісін пайдалану -Т3(3) с.298-302 

34 Махмутова К.И. Әуес Е.С. Кіші мектеп оқушыларына адамгершілік тәрбие беру 

проблемасы- Т3(3) С.302-305 
35 Махмутова К.И., Мырзапейсова М.Т., Тилесова Ш.Ш. Подготовка будущих учителей к 

проектированию личностно – ориентированного взаимодействия с учащимися- Т3(3) С.305-309 

36 Исабаева А.С., Қырбасова А. Тұлғаның көшбасшылық қасиеттерінің жиынтығы мен 
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37 Исабаева А.С., Толеуова А. Оқушылардың шығармашылық іс-әрекетін дамыту мәселесінің 
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38 Исабаева А. С.,Куатова Ж. Ж. Специфика формирования гражданственной направленности 

личности студента в целостном педагогическом процессе вуза в 

рамках программы «РУХАНИ ЖАНГЫРУ».- Т3(4)С.69-73 

39 Исабаева А. С., Тойшибекова Т. Б. Особенности формирования гендерной идентичности в 
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41 Исабаева А.С., Куатова Ж. Ж., Бердышева Г. Б. 

Особенности формирования толерантности студентов вуза на 

современном этапе развития общества в рамках программы «РУХАНИ ЖАНГЫРУ»- Т3(4). С.81-85 



42 Исманова Н.Е., Жунисбекова Ж.А., Джексенбаева К.О. 

Адами құндылық - тұлғаның өзін-өзі тәрбиелеуі- Т3(4)С.105-108 
43 Исабаева А. С., Кадыр М. Е. Особенности воспитания толерантности студентов вузов с 

использованием современных технологий.- Т3(4) С.111-116 

44 Әліпбек А. З., Калибекова Г.У. Особенности формирования профессиональной 
направленности личности будущего специалиста-психолога в вузе. – Т3(4). С.129-133 

45 Камалова С.А., Алметов Н.Ш. Камалов М.Ю. Ағылшын тілі сабақтарында оқушылардың 

функционалдық сауаттылығын қалыптастырудың әдістемелік ерекшеліктері. Т3(4)С.161-165 

46 Кожагельдиева С.С., Кан Н.М. Особенности формирования ценностных ориентаций 
студентов вуза в процессе обучения. - Т3(4)С.219-223 

47  Корнилко И., Сейдулла Г. Условия подготовки будущих педагогов-психологов к 

воспитательной работе в школе в условиях реализации программы «РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ» - 
Т3(4).С.258-264 

48 Куатова Ж.Ж., Куанышбаева Д. ЖОО-да педагогикалық цикл пәндерінің студенттерде 

рухани – адамгершілік қасиеттерді қалыптастыру мүмкіндіктері. - Т3(4)С.264-268 

49 Мусаханова Г.М., Омарова Г.А., Жумабаева Д. Ж. Қазақстан Республикасында инклюзивті 
білім беру ерекшеліктері мен білім беруді дамыту - Т3(4)С. 300-304 

50 Нуралиева А.Ж., Эльбоева А. Педагогикалық жоо-ның тәрбие кеңістігінде студенттердің 

көшбасшылық әлеуеті.-Т3(5). С.25-28 
51 Нуржигитов А. С. Отандық және әлемдік озық педагогикалық тәжірибелерді 

салыстырмалы зерделеудің әдіснамалық негіздері -Т3(5). С.36-40 

52 Нуридинова Г.А. Жалғасбекова А.К. Жоғарғы оқу орындарында оқу үрдісінде 
студенттердің тұлғааралық қарым-қатынасын қалыптастыру мәселелері - Т3(5) С. 48-51 

53 Нуридинова Г.А., Еденова Б. Интернет ресурстарын пайдалана отырып, педагогикалық 

пәндерді оқу кезінде жоо-дағы студенттердің өзіндік жұмыстары. - Т3(5) С.51-55 

54 Нуридинова Г.А., Хайрулла Б.Х. Қазақ халық мәдениет құралдарын қолданудану негізінде 
эстетикалық тәрбие берудің теориялық негіздері. - Т3(5) С. 55-58 

55 Нурлыбекова А. Б., Естемесов А. З., Әбдірахманқызы А. 

ЖОО білім алушыларының қарым-қатынас мәдениетін қалыптастыру.- Т3(5) С. 63-66 
56 Қожагельдиева Ғ.Н., Омаров Н.Е. Жеткіншек жастағы балалардың аддиктивті мінез-

құлықтарының белгілері.- Т3(5) С.92-94 

57 Примбетова С.К., Акимбаев А.А., Турекулова Н.А. Инклюзивті білім беру жүйесінде 
тұлғаның интеллекттік даму ерекшеліктері -Т3(5) с.136-139 

58 Калыбекова А.А., Тоқтарбай С. Рухани мәдениет бойынша жастардың патриоттық 

тәрбиесін дамыту мәселелері. – Т3(5). С. 57-60 

59  Қожагельдиева Ғ.Н., Нигматуллина Ж.Ш., Шайырбеков Н.А. Педагог маман мен білім 
алушылар арасындағы педагогикалық қарым – қатынас. –Т3(5).С.261-264 

60 Исабаева А. С., Эмбердиева Г. М. Особенности психолого-педагогической адаптации 

младших школьников к обучению в среднем звене общеобразовательной школы. –Т3(6). С.318-322 

Ғылыми-практикалық конференция «Педагогтың кәсіби құзыреттілігі – оқу мен 

оқытудың тиімділігін арттыру»  

Сарипбекова А.Т. Ата-аналарға психологиялық - педагогикалық кеңес, Мангистау, 15.02.22. - 

45стр. 

«Ыбырай Алтынсариннің педагогикалық идеялары мен ағартушылық қызметі» атты 

халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары (20.10.21 Ы.Алтынсарин 

атындағы Арқалық педагогикалық институты)Сарипбекова А.Т. «Әл-Фараби 

философиясындағы гуманистік көзқарастар». С.151-154  

Х.А.Ясауи атындағы МКТУ «Толеранттылық – заманауи педагогика білім контекстінде 

қалыптасқан даму факторлары» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция 

материалдары 18.10.21 

Сарипбекова А.Т «Формирование духовно-нравственных качеств личности студентов в 

контексте программы «Рухани жангыру». С.17-20  

Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 30 жылдығына және қоғам қайраткерінің 60 

жылдығына арналған «ХХІ ғасырдағы әлеуметтік-гуманитарлық ғылым: өзекті мәселелер 

және оларды шешу перспективалары» тақырыбындағы Халықаралық ғылыми-тәжірибелік 

конференция материалдары. және ғалым-философ, философия ғылымдарының кандидаты, 

М.Әуезова атындағы Оңтүстік Қазақстан университетінің доценті Қорғанова Сайыпжамал 

Сұлтанқызы 



Альметов Н.Ш. Казахстанско-узбекистанское сотрудничество в научно-образовательной 

сфере: горизонтальные связи и инициативы.-Шымкент.-С.125-128  

«Инновациялық  технологиялар, қашықтықтан оқыту мәселелер және қазіргі білім 

беруді дамытудың перспектикалары» атты  i  халықаралық ғылыми - тәжірибелік 

конференциясының еңбектері». (Шымкент 2021) 
Нурлыбекова А.Б., Естемесов А.З., Әбдірахманқызы А. «Қарым-қатынас мәдениеті 

педагогтың кәсіби шеберлігінің құрамдас бөлігі ретінде». 107-110 бет. 

«ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ МЕКТЕП МОДЕЛІНІҢ ДАМУЫ: І. АЛТЫНСАРИНДЕН 

ҚАЗІРГІ КЕЗЕҢГЕ ДЕЙІН», халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. 
Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 30 жылдығына және ағартушы Ы.Алтынсариннің 

туғанына 180 жыл толуына арналған Қазақстан, Алматы, 29 қараша 2021 жыл 

1 Бегалиева Л.Ж., Мирзаахмедова Б. Т., Жамбай М.Д. Жаңа педагогикалық технологияларды 
пайдаланудың тиімділігі. С.116-118 

2 Бегалиева Л.Ж., Нурдилла А. М., Әбу Ж.Б. Білім беру мазмұнын жаңарту – уақыт талабы. 

С.118-122 

3 Корнилко И.А., Сейдулла Г.Д. Болашақ мамандардың инновациялық іс-әрекетін 
қалыптастыру. С. 219-222 

4 Айтжанова Г. Т. «Рухани жаңғыру» бағдарламасы аясында оқытудың инновациялық 

технологияларын пайдалану ерекшеліктері. С. 281-285 
5 Қабылбекова З. Б., Исабаева А. С. Жеке тұлғаның рухани құндылықтарын 

қалыптастырудағы ұлттық тәрбиенің рөлі. С.326- 329 

Proceeding VIII International Conference «Industrial Technologies and 

Engineering» ICITE – 2021, Volume IV. M. Auezov South Kazakhstan University. Shymkent, 

Kazakhstan. November 10-11, 2021 
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orientation in the framework of "RUKHANI ZHANGYRU"PROGRAM.-С.113-116 
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Оқулықтар: 

1 Лекерова Г.Ж., пс.ғ. д., профессор «Жеке тұлғаның психологиялық педагогикалық 
диагностикасы» пәнінен 6В01111-Практикалық психология, 6B01110   Педагогика және психология 

мамандығының/БББ студенттеріне арналған«Жеке тұлғаның психологиялық педагогикалық 

диагностикасы».- 10б.т. 



2 Алметов Н.Ш., к.п.н., профессор «Жоғары мектеп 

педагогикасы»  магистратураның ғылыми-педагогикалық бағыты бойынша білім алушыларға 
арналған оқулық.-12 б.т. 

3 Исабаева А.С. п.ғ.к. доцент «Gender psychology» пәнінен 6B01110   Педагогика және 

психология 6В01910-дефектология мамандығының/БББ студенттеріне арналған оқулық. - 10б.т. 

Оқу-құралы: 

1 Лекерова Г.Ж. пс.ғ.д., профессор «Физиология высшей нервной деятельности и сенсорных 

систем» пәнінен 6В01111-Практикалық психология,  6B01110   Педагогика және психология 

мамандығының/БББ студенттеріне арналған«Физиология высшей нервной деятельности и сенсорных 
систем». - 10б.т. 

2 Нурлыбекова А.Б. п.ғ.д., профессор «Білім берудегі педагогикалық ойын технологиялары» 

7М01110- Педагогика және психология мамандықтарының магистранттары үшін «Білім берудегі 
педагогикалық ойын технологиялары». - 10б.т. 

3 Примбетова С.К. п.ғ.к.,доцент «Психология общения» пәнінен 6В01111-Практикалық 

психология  6B01110   Педагогика және психология мамандығының/БББ студенттеріне арналған  

«Психология общения». - 10б.т. 
4 Нурханова Г.Б. аға оқытушы«Психологтың ата-анамен жұмысы» пәнінен 6В01111-

Практикалық психология  6B01110   Педагогика және психология мамандығының/БББ студенттеріне 

арналған  «Психологтың ата-анамен жұмысы». - 10б.т. 

Оқу-әдістемелік құралы: 

1 Усенова А.М. "Педагогика және психология " мамандығы бойынша магистрлік диссертация 

оқу-әдістемелік  құралы. 6 б.т. 
2 Нуралиева А.Ж. «Менеджмент в образовании» учебно –методическое пособие для 

обучающихся по направлению подготовки 6В0100-педагогическое науки. - 10 б.т. 

Зияткерлік меншікті қорғау (патенттер, куәліктер) -  

1 Авторлық құқық объектісі: әдеби туынды 
Объектінің атауы: Intercultural Communication. Спецкурс по межкультурной коммуникации с 

применением инновационных технологий.  

Лекерова Г.Ж. Электронное учебное пособие. 
 

Оқу процесіне енгізілген зерттеу нәтижелері (актпен расталған) 

1. АКТ №059 , 19.05.2022 

Гуманитарлық-педагогикалық мамандықтар бойынша ғылыми-зерттеу жұмыстарының 

нәтижелерін өндіріске енгізу. Бұл акт «Университеттегі психологиялық-педагогикалық білім беру 

жүйесінде болашақ психологтар мен ғылыми-педагогикалық кадрларды даярлауды жаңғырту» 

мемлекеттік бюджеттік ғылыми-зерттеу жұмысының шеңберінде әзірленді. Ғылыми-зерттеу жұмысы 
21-01-12 сағ. «Тарих және педагогика» факультетінің «Қазіргі заманғы педагогика және психология» 

кафедрасы 2022 ж. Бұл акт докторанттарға арналған «Педагогикалық инновация», «Қазіргі 

педагогикалық теориялар мен технологиялар», «Инновациялық білім берудің әдістемелік негіздері» 
пәндері бойынша лекциялар мен семинар сабақтарына арналған «Білім берудегі педагогикалық 

ойдың технологиялары» оқу құралында көрсетілген зерттеу нәтижелерін растайды. және 

магистранттарды оқытудың «Педагогика және психология» бағыттары заманауи білім беру 

технологияларын, формаларын, оларды әзірлеу және пайдалану принциптерін зерттеуге бағытталған. 
Зерттеу нәтижелері болашақ мамандардың құзыреттіліктерінің қажетті атрибуты ретінде 

рефлексиялық белсенділікті қалыптастыру үдерісін интенсификациялауға мүмкіндік беретін 

педагогикалық инновацияларды әзірлеу технологиясын, білім беру өзгерістерін жобалау және 
енгізуді қамтиды. Пәндік пәндер: «Инновациялық білім берудің әдістемелік негіздері» дәрістер мен 

семинар сабақтарында. 

2 АКТ №199 от 13.06.2022 

гуманитарлық-педагогикалық мамандықтар бойынша ғылыми-зерттеу жұмыстарының 

нәтижелерін өндіріске енгізу Бұл акт кафедрада орындалған «Инновациялық білім беру жағдайында 

болашақ психологтар мен дефектологтарды кәсіби даярлаудың теориялық және әдістемелік 

негіздері» г/б 16-10-1 ғылыми-зерттеу жұмысын орындау нәтижелері бойынша құрастырылды. 
Қазіргі заманғы педагогика және психология» / «Тарих және педагогика» факультеті 2022 ж. Бұл акт 

студенттердің оқуға дайындығының психологиялық критерийлері анықталған «Кіші жастағы 

оқушылардың оқуға дайындығын қалыптастырудың психологиялық негіздері» зерттеуінің 
нәтижелерін студент Кенжебекова Ф.А. п.ғ.д., проф. Лекерова Г.Ж. 

3 АКТ №200 от 13.06.2022 



гуманитарлық-педагогикалық мамандықтар бойынша ғылыми-зерттеу жұмыстарының 

нәтижелерін өндіріске енгізу Бұл акт кафедрада орындалған «Инновациялық білім беру жағдайында 
болашақ психологтар мен дефектологтарды кәсіби даярлаудың теориялық және әдістемелік 

негіздері» г/б 16-10-1 ғылыми-зерттеу жұмысын орындау нәтижелері бойынша құрастырылды. 

Қазіргі заманғы педагогика және психология» / «Тарих және педагогика» факультеті 2022 ж. Бұл акт 
«Жоғары сынып оқушыларымен кәсіптік бағдар жұмысын жүргізудің психологиялық шарттары» 

зерттеу жұмысының нәтижелерін растайды, оның барысында кәсіптік бағдар жұмысын 

ұйымдастырудың психологиялық шарттары анықталды, студент Куаншбаева С.гр.ТП 18-1тр 

бойынша психология ғылымдарының докторы, проф. Лекерова Г.Ж. 

4 АКТ №201 от 13.06.2022 

гуманитарлық-педагогикалық мамандықтар бойынша ғылыми-зерттеу жұмыстарының 

нәтижелерін өндіріске енгізу Бұл акт кафедрада орындалған «Инновациялық білім беру жағдайында 
болашақ психологтар мен дефектологтарды кәсіби даярлаудың теориялық және әдістемелік 

негіздері» г/б 16-10-1 ғылыми-зерттеу жұмысын орындау нәтижелері бойынша құрастырылды. 

Қазіргі заманғы педагогика және психология» / «Тарих және педагогика» факультеті 2022 ж. Бұл акт 

«Кіші мектеп оқушыларын орта білім беруге бейімдеу кезеңінде психологиялық-педагогикалық 
қолдау көрсету» зерттеуінің нәтижелерін растайды, оның барысында кіші мектеп оқушыларын орта 

білім беруге бейімдеу кезеңінде психологиялық-педагогикалық қолдау бағдарламасы теориялық 

тұрғыдан негізделіп, әзірленді. орта білім, орындаған оқушы Құрбаналиева Д.Қ. гр.ТП 18-1тр п.ғ.д., 
проф. Лекерова Г.Ж. жетекшілігімен. 

5 АКТ №202 от 13.06.2022 

гуманитарлық-педагогикалық мамандықтар бойынша ғылыми-зерттеу жұмыстарының 
нәтижелерін өндіріске енгізу Бұл акт кафедрада орындалған «Инновациялық білім беру жағдайында 

болашақ психологтар мен дефектологтарды кәсіби даярлаудың теориялық және әдістемелік 

негіздері» г/б 16-10-1 ғылыми-зерттеу жұмысын орындау нәтижелері бойынша құрастырылды. 

Қазіргі заманғы педагогика және психология» / «Тарих және педагогика» факультеті 2022 ж. Бұл акт 
«Жоғары сынып оқушыларының құндылық бағдарларын қалыптастырудың психологиялық 

шарттары» зерттеуінің нәтижелерін растайды, оның барысында жоғары сынып оқушыларының 

құндылық бағдарларын ойдағыдай қалыптастыруды қамтамасыз ететін психологиялық жағдайлар 
анықталды, студент Т.Б.Тойшыбекова орындады. гр.ТП 18-1тр п.ғ.д., проф. Лекерова Г.Ж. 

жетекшілігімен. 

6 АКТ №197 от 13.06.2022 
гуманитарлық-педагогикалық мамандықтар бойынша ғылыми-зерттеу жұмыстарының 

нәтижелерін өндіріске енгізу Бұл акт кафедрада орындалған «Инновациялық білім беру жағдайында 

болашақ психологтар мен дефектологтарды кәсіби даярлаудың теориялық және әдістемелік 

негіздері» г/б 16-10-1 ғылыми-зерттеу жұмысын орындау нәтижелері бойынша құрастырылды. 
Қазіргі заманғы педагогика және психология» / «Тарих және педагогика» факультеті 2022 ж. Бұл акт 

«Бастауыш сынып оқушыларын адамгершілікке тәрбиелеудің психологиялық негіздері» зерттеуінің 

нәтижелерін растайды, оның барысында оқу іс-әрекеті процесінде адамгершілік тәрбиесінің 
мүмкіндіктері негізделіп, қалыптасу процесінде адамгершілік тәрбиесінің әдістері жасалған. оқу іс-

әрекеті, орындаған студент Турсунходжаева З.К. гр.ТП 18-1тр п.ғ.д., проф. Лекерова Г.Ж. 

жетекшілігімен. 

7 АКТ №196 от 13.06.2022 
гуманитарлық-педагогикалық мамандықтар бойынша ғылыми-зерттеу жұмыстарының 

нәтижелерін өндіріске енгізу Бұл акт кафедрада орындалған «Инновациялық білім беру жағдайында 

болашақ психологтар мен дефектологтарды кәсіби даярлаудың теориялық және әдістемелік 
негіздері» г/б 16-10-1 ғылыми-зерттеу жұмысын орындау нәтижелері бойынша құрастырылды. 

Қазіргі заманғы педагогика және психология» / «Тарих және педагогика» факультеті 2022 ж. Бұл акт 

«Кіші жастағы оқушылардың оқу мотивациясын қалыптастыруға әсер ететін психологиялық 
факторлар» ғылыми-зерттеу жұмысының нәтижелерін растайды, оның барысында оқу іс-әрекеті 

мотивтерінің динамикасының даму ерекшеліктерін психологиялық тұрғыдан зерделеуді қолдану 

аясында жүргізілді. Оқытудағы инновациялық технология және мектепке оң бейімділіктің дамуына 

әсер ететін факторлар, орындаған студент Еркенова Г.Х. гр.ТП 18-1тр п.ғ.д., проф. Лекерова Г.Ж. 
жетекшілігімен. 

8 АКТ №198 от 13.06.2022 

гуманитарлық-педагогикалық мамандықтар бойынша ғылыми-зерттеу жұмыстарының 
нәтижелерін өндіріске енгізу Бұл акт кафедрада орындалған «Инновациялық білім беру жағдайында 

болашақ психологтар мен дефектологтарды кәсіби даярлаудың теориялық және әдістемелік 

негіздері» г/б 16-10-1 ғылыми-зерттеу жұмысын орындау нәтижелері бойынша құрастырылды. 



Қазіргі заманғы педагогика және психология» / «Тарих және педагогика» факультеті 2022 ж. Бұл акт 

2 курс магистранты Жанайбекованың жоғары сынып оқушыларының кәсіби өзін-өзі анықтауының 
психологиялық ерекшеліктерін зерттеу барысында «Жоғары сынып оқушыларының кәсіби өзін-өзі 

анықтауының ғылыми-педагогикалық негіздері» зерттеуінің нәтижелерін растайды. Г.Т. психология 

ғылымдарының докторы, проф. Лекерова Г.Ж. жетекшілігімен. 

9 АКТ №260 от 20.06.2022 

гуманитарлық-педагогикалық мамандықтар бойынша ғылыми-зерттеу жұмыстарының 

нәтижелерін өндіріске енгізу Бұл акт тарих-педагогика факультетінің «Қазіргі педагогика және 

психология» кафедрасында 2022 жылы жүргізілген ғылыми-зерттеу жұмыстарының қорытындысы 
бойынша құрастырылған. Бұл акт студент Аббас А.С. орындаған «Психологиялық кеңес беру және 

оның спецификалық ерекшеліктері» зерттеуінің нәтижелерін растайды. гр. т.ғ.к., доцент Исабаева 

А.С. жетекшілігімен ТП 18 2к. оқу-тәрбие үрдісіне және психологтың қызметіне енгізілді. 

10 АКТ №265 от 20.06.2022 

гуманитарлық-педагогикалық мамандықтар бойынша ғылыми-зерттеу жұмыстарының 

нәтижелерін өндіріске енгізу Бұл акт тарих-педагогика факультетінің «Қазіргі педагогика және 

психология» кафедрасында 2022 жылы жүргізілген ғылыми-зерттеу жұмыстарының қорытындысы 
бойынша құрастырылған. Бұл акт студент Асқар Ф.гр орындаған «Жасөспірімдердің жеке 

психологиялық ерекшеліктерінің дамуына психосоматикалық патологияның әсері» атты зерттеу 

жұмысының нәтижелерін растайды. т.ғ.к., доцент Исабаева А.С. жетекшілігімен ТП 18 2к. оқу-тәрбие 
үрдісіне және психологтың қызметіне енгізілді. 

11 АКТ №267 от 20.06.2022 

гуманитарлық-педагогикалық мамандықтар бойынша ғылыми-зерттеу жұмыстарының 
нәтижелерін өндіріске енгізу Бұл акт тарих-педагогика факультетінің «Қазіргі педагогика және 

психология» кафедрасында 2022 жылы жүргізілген ғылыми-зерттеу жұмыстарының қорытындысы 

бойынша құрастырылған. Бұл акт студент Сопаева С.И. орындаған «Отбасылық дағдарыстарды 

жеңудің психологиялық ерекшеліктері» зерттеуінің нәтижелерін растайды. гр. т.ғ.к., доцент Исабаева 
А.С. жетекшілігімен ТП 18 2к. оқу-тәрбие үрдісіне және психологтың қызметіне енгізілді. 

12 АКТ №266 от 20.06.2022 

гуманитарлық-педагогикалық мамандықтар бойынша ғылыми-зерттеу жұмыстарының 
нәтижелерін өндіріске енгізу Бұл акт тарих-педагогика факультетінің «Қазіргі педагогика және 

психология» кафедрасында 2022 жылы жүргізілген ғылыми-зерттеу жұмыстарының қорытындысы 

бойынша құрастырылған. Бұл акт оқушы А.Е.Зиядаева орындаған «Жалпы білім беретін мектепті 
оқыту процесінде бастауыш сынып оқушыларының бейімділік қабілеттерін қалыптастыру» зерттеу 

жұмысының нәтижесін растайды. гр. ЗТП-20-1ру п.ғ.к., доцент Исабаева А.С. жетекшілігімен. оқу-

тәрбие үрдісіне және психологтың қызметіне енгізілді 

13 АКТ №258 от 20.06.2022 
гуманитарлық-педагогикалық мамандықтар бойынша ғылыми-зерттеу жұмыстарының 

нәтижелерін өндіріске енгізу Бұл акт тарих-педагогика факультетінің «Қазіргі педагогика және 

психология» кафедрасында 2022 жылы жүргізілген ғылыми-зерттеу жұмыстарының қорытындысы 
бойынша құрастырылған. Бұл акт студент Кенжебекова И.Н.гр орындаған «Кіші мектеп 

оқушыларының жалпы білім беретін мектепте оқуға психологиялық бейімделуінің ерекшеліктері» 

зерттеу жұмысының нәтижелерін растайды. ЗТП-20-1ру п.ғ.к., доцент Исабаева А.С. жетекшілігімен. 

оқу-тәрбие үрдісіне және психологтың қызметіне енгізілді 

14 АКТ №264 от 20.06.2022 

гуманитарлық-педагогикалық мамандықтар бойынша ғылыми-зерттеу жұмыстарының 

нәтижелерін өндіріске енгізу Бұл акт тарих-педагогика факультетінің «Қазіргі педагогика және 
психология» кафедрасында 2022 жылы жүргізілген ғылыми-зерттеу жұмыстарының қорытындысы 

бойынша құрастырылған. Бұл акт студент Штурм Е.И. орындаған «Жалпы білім беретін мектепте 

жасөспірімдердің бейімделу қабілеттерін қалыптастырудағы мектеп психологының жұмысының 
ерекшеліктері» зерттеуінің нәтижелерін растайды. гр. ЗТП-20-12ку п.ғ.к., доцент Исабаева А.С. 

жетекшілігімен. оқу-тәрбие үрдісіне және психологтың қызметіне енгізілді 

Бөлім қызметкерлері:  

«Заманауи педагогика және психология» кафедрасында 2021-2022 оқу жылында 
профессорлық-оқытушылық құрамның келесі құрамы: 38 қызметкер оның ішінде 4 ғылым 

докторы, 14 ғылым кандидаты, 1 PhD докторы, 19 магистр .  

Бөлім статистикасы:  
Зерттеу жұмыстарына шолу жасау: ғылыми монографиялар, магистрлік – - Дипломдық 

жұмыстар, ғылыми мақалалар - (Қосымша D). - Қаржыландырылатын жобалар мен іс-шаралар 



тізімі – жоқ (Қосымша Е). - Қаржыландырылатын СҒЗЖ тақырыптарының сипаттамалары – жоқ 

(Қосымша G). 
- Ғылыми жобалар конкурстарына, гранттарға қатысу бойынша жұмыс – жоқ  

- Зерттеу жұмысының нәтижелерін жариялау –  

Журналдардағы мақалалар: 5 
- SCOPUS шетелдік журналдарында 2 

- М.Әуезов атындағы ОҚУ журналдары, т.б.-16 

 Әртүрлі деңгейдегі конференциялар материалдарындағы жарияланымдар:  

Алыс шетелде- Жақын шетелде -2  
Қазақстан Республикасының халықаралық конференциялары – 87  

Республикалық ҚР ҰПК - Облыстық конференциялар (студенттер) – 40 

 Басқа басылымдар- Жалпы жарияланымдар – 152 2021-2022 оқу жылына барлығы 152 
мақала жарияланды, олардың көпшілігі баспа түрінде (Қосымша L). - Ph.D. саны туралы ақпарат. 

D, магистранттар және қорғау саны – жоқ (Қосымша М). 

Кафедраның жас ғалымдары туралы мәліметтер: 

1. Малгайдарова Гулсара Турганбаевна, магистр. Научное направление гуманитарно-
педагогическое. Тема научной работы: Пути и методы использования средств народной 

педагогики в  современном семейном воспитании.  

2. Нурханова Гульмира Бахтияровна, магистр.  Научное направление: гуманитарно-
педагогическое. Тема научной работы:  Дидактические условия развития мыслительной деятельности 

младших школьников в процессе обучения. 

3. Бегалиева Лейла Жанаталиевна. Научное направление: гуманитарно-педагогическое. Тема 
научной работы: Акцентуация характера конституциональной психопатии как проявления 

подросткового негативизма.  

4. Мырзапейсова Меруерт Туленбаевна. Научное направление: гуманитарно-педагогическое. 

Тема научной работы: Қазақ халқының ұлттық құндылықтарын оқушыларға ұлттық тәрбие беруде 
пайдаланудың негізгі шарттары. 

5.Аширбекова Толкын Байадиловна. Научное направление: теоретико-методологические 

аспекты инновационной образовательной системы. Тема научной работы: ЖОО болашақ 
мұғалімдердің өзін-өзі белсендірудің педагогикалық-психологиялық шарттары. 

6. Исманова Нурсулу Ержановна. Научное направление:научно – педагогическое. Тема 

научной работы: Ортағасыр ойшылдарының еңбектеріндегі гендерлік мәселелерді білім беру 
үдерісіне қолдану. 

7. Омарова Газиза Асатиллаевна. Научное направление:научно – педагогическое. Тема 

научной работы: Қазіргі заманның қарқынды дамуы әйелдің отбасына және психологиясына әсері. 

8. Байрова Айзат Дуисенбайқызы. Научное направление:научно -педагогическое. Тема 
научной работы: Мектеп жасына дейінгі балалардың дыбыс айтуын түзету жолдарын зерттеудің 

ғылыми негіздері туралы 

9. Байназарова Молдир Рысбаевна. Научное направление: научно – педагогическое. Тема 
научной работы: Методология исследования речи ребёнка, принимая во внимание его 

психологические особенности.  

10 Кулжабаева Гулсезім Ажигалиқызы. Научное направление: гуманитарно-педагогическое. 

Тема научной работы: Жеткіншек жастағы балалардың өзін-өзі бағлауын анықтаудағы мектеп 
психологының әсері (Приложение Н). 

 

 

6) Оқу ресурстары және білім алушыларды қолдау жүйесі (кафедра бойынша жалпы ақпарат 

ұсынылады); 

Университетте студенттерді қолдау қызметтері құрылды және жұмыс істейді: тіркеу кеңсесі, 
деканат, ақпараттық технологиялар және статистика кафедрасы, халықаралық ынтымақтастық және 

академиялық ұтқырлық орталығы, студенттік кабинет, білім беру сапасы және мониторинг бөлімі. , 

оқу ақпарат орталығы, оқу бөлімі, яғни кураторлар және консультативтік институт, Жастар ісі 

жөніндегі комитет, Студенттік кеңес. Тіркеу кеңсесі мен деканаттар эдвайзерлермен бірлесе отырып 
студенттерге жеке оқу жоспарын дайындауға көмектеседі. Халықаралық ынтымақтастық және 

академиялық ұтқырлық орталығы келісім-шарттар жасайды және академиялық ұтқырлық бойынша 

басқа ЖОО-ға оқуға жіберілетін студенттер контингентін қалыптастырады. Білім сапасы және 
мониторингі бөлімі тұрақты негізде әртүрлі сауалнамалар мен сауалнамалар жүргізеді. Оқу-

ақпараттық орталық келесі іс-шараларды жүзеге асырды: тегін Интернет жұмыс істейді, 

Республикалық ЖОО аралық электронды және ғылыми-техникалық кітапханаларының ресурстарын 



пайдалануға келісім-шарттар жасалды. Оқу бөлімі жастар ісі жөніндегі комитетпен бірлесе отырып, 

жастардың бос уақытын тиімді өткізу және патриоттық тәрбие берумен айналысады. 
Университет құрылғаннан бері біртұтас ақпараттық желіні құруға ерекше көңіл бөлінді. 

Интернетке қосылған барлық компьютерлермен біртұтас жергілікті желі құрылды. Бұл үрдіс үнемі 

сақталады, барлық компьютерлер бір желіде жұмыс істейді. Университеттің миссиясы, мақсаттары 
мен міндеттері туралы өзекті ақпаратты қамтитын ресми сайты бар. Бұл ресурстың қатысуы жоғары 

және студенттермен, талапкерлермен диалог жүргізуге, олардың сұрақтарына, ескертулері мен 

ұсыныстарына жедел жауап беруге мүмкіндік береді. Ағымдағы үлгерім, межелік тапсырмалардың 

орындалуы, сабаққа қатысу мониторингі www.asu.ukgu.kz бірыңғай білім беру порталы арқылы 
толығымен электронды түрде жүзеге асырылады. Барлық студенттер мен оқытушылар бірыңғай 

пайдаланушы деректер базасында тізімделген, бұл оларға университеттің барлық ақпараттық 

ресурстарына бірыңғай жеке логин мен пароль арқылы (студенттер үшін цифрлық штрих-код 
түрінде, оқытушылар мен қызметкерлер үшін нысанда) ыңғайлы қолжетімділікті қамтамасыз етеді. 

аты мен тегінің әріптерінен тұратын логин). Білім беру порталы оқу үдерісіне толығымен 

біріктірілген және мұғалімдерге студенттерді оқу материалын ыңғайлы түрде қамтамасыз етуге, 

білімді бақылауға және сабаққа қатысуын бағалауға мүмкіндік береді. Университетте студенттер 
мен профессорлық-оқытушылар құрамы оқу үдерісі барысында пайдаланатын электрондық және 

магниттік тасымалдағыштардағы оқу, оқу-әдістемелік және ғылыми әдебиеттердің өзіндік базалары 

бар. Жыл сайын кафедраның профессорлық-оқытушылық құрамы оқылатын пәндер бойынша 
бейнелекциялар әзірлейді. Интерактивті тақта, проектор, лингафондық құрал-жабдықтар бар. 

Профессорлар құрамы мен студенттердің (Республикалық ЖОО аралық электронды 

кітапхана) қызметтері мен қорын пайдалану мүмкіндігі бар. Электронды қор қазақ, орыс және 
ағылшын тілдеріндегі оқу әдебиеттерінің толық мәтінді деректер қорының электронды мұрағаты 

болуы студенттердің өмірін айтарлықтай жеңілдетеді. Жұмыс берушілермен ынтымақтастықтың ең 

маңызды бағыты – олардың тәжірибені ұйымдастыруға тікелей қатысуы. Кәсіптік практика білім 

беру бағдарламасының оқу процесінің құрамдас және міндетті бөлігі болып табылады және 
мамандықтың оқу жоспарларына енгізілген. Кәсіптік практиканың мерзімдері, ұзақтығы және 

мазмұны мамандықтың жұмыс оқу жоспарларымен және университеттің тәжірибелер бойынша 

бағдарламаларымен белгіленеді. Тәжірибенің әрбір түрі үшін кафедралар тәжірибенің 
бағдарламасын, ал әрбір студент үшін жеке тапсырмаларды әзірлейді. Кәсіпорындармен 

корпоративтік ынтымақтастық негізінде білім беру бағдарламасының профиліне сәйкес тәжірибе 

базалары құрылды, тәжірибе жетекшілері болып кафедралардың тәжірибелі оқытушылары мен 
ұйымдардың өкілдері тағайындалды. Студенттердің ұйым өміріне тікелей қатысуы педагогикалық 

бейіндегі бакалаврдың біліктілік талаптарына сәйкес келетін практикалық дағдыларды бекітуге 

мүмкіндік береді. Кәсіптік практикадан өту нәтижелері есептерде, хаттамаларда, студенттердің 

мәлімдемелерінде көрсетіледі. 

Кафедраның студенттерінің кәсіптік практикасы  

Екінші курс студенттерінің «Психологиялық-педагогикалық»  практикасын өту мерзімі бұйрық 

бойынша 2022 жылдың 25 сәуірден 29 сәуірге дейін анықталған.  
Үшінші курс студенттерінің «Оқу-тәрбиелік педагогикалық»  практикасын өту мерзімі бұйрық 

бойынша 2022 жылдың 24 қаңтардан 18 ақпанға дейін анықталған.  

Төртінші курс студенттерінің «Өңдірістік педагогикалық»  практикасын өту мерзімі бұйрық 

бойынша 2021 жылдың 06 қыркүйектен 05 қазанға дейін анықталған.  
Төртінші курс студенттерінің «Дипломалды»  практикасын өту мерзімі бұйрық бойынша 2022 

жылдың 28 наурыздан 29 сәуірге дейін анықталған 

 
Психологиялық-педагогикалық (1кр): 6В01110 - Педагогика және психология,  6В01114- 

Психология және қоғамдық денсаулық сақтау; 

1. «М-НурДана» бөбекжай балабақшасы, Шымкент қ  
2. «НурАсу» балабақшасы, Шымкент қ 

3. №1 А.С.Пушкин атындағы мектеп-гимназиясы, Шымкент қ 

4. Төле би атындағы №51 орта мектебі, Шымкент қ 

5. №14 Емдеу орталығы, Шымкент қ  
Оқу-тәрбиелік-педагогикалық (4 кр): 6В01110-«Педагогика және психология», 6В01112-

«Психология және медиация», 6В01111-« Практикалық психология», 6В01114-«Психология және 

қоғамдық денсаулық сақтау» 

1. Қазақстан Республикасының Ұлттық Ұлан 6506 әскери бөлімі,  Шымкент қ 

2. №54 жалпы орта білім беретін мектебі,Шымкент қ 

3. Қазақстан Республикасының Ұлттық Ұлан 6698 әскери бөлімі, Шымкент қ 



4. № 1 А.С.Пушкин атындағы мектеп-гимназиясы, Шымкент қ 

5. ИП «Юнусов Р.Х.»-yunussovʾs logocenter , Шымкент қ 
Өндірістік педагогикалық (9 кр): 5В010300-«Педагогика және психология» 

1. №1 А.С.Пушкин атындағы мектеп-гимназиясы,  Шымкент қ 

2. №37 Фуркат атындағы орта мектеп, Шымкент қ  
3. №54 жалпы орта мектеп, Шымкент қ  

4. № 50  А.Байтұрсынов  атындағы мектеп- гимназиясы, Шымкент қ 

Диплом алды (5 кр):  5В010300-«Педагогика және психология» 

1. «М-НурДана» бөбекжай балабақшасы, Шымкент қ 
2. № 38 Н.Оңдасынов атындағы мектеп-гимназиясы, Шымкент қаласы  

3. №1 А.С.Пушкин атындағы мектеп-гимназиясы, Шымкент қ 

4. «Ер-Али» мектепке дейінгі шағын орталығы, Шымкент қаласы 
5. №37 Фуркат атындағы мектеп. Шымкент қаласы 

6. №51 жалпы орта білім беретін мектебі, Шымкент қаласы 

7. №65 Ы. Алтынсарин  атындағы мектеп-гимназиясы, Шымкент қаласы 

8. №54 жалпы орта білім беретін мектебі, Шымкент қаласы 

Практиканың кредиттері мен семестрлері 

Екінші курс студенттерінің «Психологиялық-педагогикалық»  практикасы 1 кредит, 4 семестр.  

Үшінші курс студенттерінің «Оқу-тәрбиелік педагогикалық»  практикасы 4 кредит, 6 семестр.  
Төртінші курс студенттерінің «Өңдірістік педагогикалық»  практикасы 9 кредит, 7 семестр.  

Төртінші курс студенттерінің «Дипломалды»  практикасы 5 кредит, 8 семестр.  

Практика жетекшілері 
Екінші курс студенттерінің «Психологиялық-педагогикалық»  практикасінің жетекшілері:  Тп-

20-1к, Тп-20-17к топтарында практика жетекшісі аға оқытушы Г.Б.Нурханова, Тп-20-1р тобында  

практика жетекшісі аға оқытушы А.Т.  Сарипбекова болып  тағайындалды. 

Үшінші курс студенттерінің «Оқу-тәрбиелік педагогикалық»  практикасінің жетекшілері:  Тп-
19-1р, Тп-19-12к, Тп-20-17рс,   топтарында  практика жетекшісі аға оқытушысы Ж.Т.Досжанова, Тп-

19-1к тобында  практика жетекшісі аға оқытушысы Г.Т. Малгайдарова, Тп-19-8к тобында аға 

оқытушы Л.Ж.Бегалиева болып  тағайындалды. 
Төртінші курс студенттерінің «Өңдірістік педагогикалық»  практикасінің жетекшілері: Тп-18-

1к1 тобында практика жетекшілері аға оқытушылары Г.Т.Айтжанова мен К.А.Султанова, Тп-18-1к2 

тобында практика жетекшісі п.ғ.к., аға оқытушы Л.А. Булетова, Тп-18-1р тобында  практика 
жетекшісі болып пс.ғ.д.,профессор Г.Ж.Лекерова тағайындалды.  

      Төртінші курс студенттерінің «Дипломалды»  практикасінің жетекшілері: Тп-18-1к тобында 

практика жетекшілері п.ғ.к., доцент Сулейменова А.А., п.ғ.к., доцент Қуатова Ж.Ж., п.ғ.к., аға 

оқытушы Булетова Л.А, Тп-18-1к2 тобында  практика жетекшілері п.ғ.к., доцент Примбетова С.К., 
п.ғ.к., доцент Исабаева А.С., Тп-18-1р тобында  практика жетекшісі болып пс.ғ.д.,профессор 

Г.Ж.Лекерова тағайындалды.  

 

Практиканы ұйымдастыру мен жүргізуді нақты бағалау 
Кафедрадағы студенттердің кәсіби практикасын жүргізу туралы келісім шарттар практика 

басталмастан екі ай бұрын жасалды.  

2021-2022 оқу жылында студенттердің практикасы өтілетін базаларының аталуы мен саны (түрлері 
бойынша) 5В010300/6В01110-Педагогика және психология, 6В01112 -  Психология және медиация, 

6В 01111 – Практикалық  психология, 6В01114-Психология және қоғамдық денсаулық сақтау 

мамандықтары мен БББ бойынша оқу жоспарында 4 түрлі практика қарастырылған  және осы 
практикадан өтетін 12 мекеме бар. 

2021-2022 оқу жылында оқу жоспары мен оқу процесінің кестесіне сәйкес 4-курс 

студенттерінің өндірістік - педагогикалық практикасы 06.09-05.11.21ж. аралығында өтті. Басқа 
практика түрлері екінші жартыжылдықта өтілді. Дайындық жұмыстары толығымен алдын-ала 

жасалды: келісім-шарттар жасалып, практиканың әдістемелік қамтылуы бойынша бағдарламалар мен 

әдістемелік нұсқаулар жасалды. 

Анықталған базамен алдын ала келісім шарт жасалынып практиканің бағдарламасымен мектеп 
директоры, балабақша меңгерушілері, психологтары және сынып жетекшілері мен мекеме 

әдіскерлері таныстырылды. Мектеп психологтары және пән мұғалімдері, сынып жетекшілері, 

дефектолог, логопедтері, тәрбиешілер мен балабақша әдіскерлері студенттердің практикасын 
ұйымдастыруға қажетті көмек көрсетті.  

Практиканы ұйымдастыру үшін кафедрада келесі даярлық жұмыстары жүргізілді: барлық 

курста өтетін практикаға баратындары туралы мәлімет берілді. Практиканы өту алдында 



студенттермен бағдарлау конференциясы өткізілді және топ студенттердің алдында тұрған 

мақсаттары мен міндеттері толық айқындалды. База бойынша ұйымдастырылған педагогикалық 
кеңесте мектеп директоры, балабақша меңгерушісі студенттерді мектептің, балабақшаның 

педагогикалық ұжымымен таныстырып, практиканттарға барлық сыныптарда және балабақша 

топтарында анықталған мақсат бойынша зерттеу жұмыстарды жүргізуге жағдай жасау қажет 
екендігін айтты. Практика барысында барлық студенттерге мектеп пен балабақша ұжымы дер кезінде 

қажетті көмектерін көрсетіп, өз тәжірибесін үйретуге тырысты.  

Практика бағдарламасы талабы бойынша мекеме  тарихымен танысып, апталық жоспар 

құрылып, сол бағыт бойынша жұмыс жүргізілді. Ашық сабақтар, психологиялық тренингтер өткізіліп, 
жеке тапсырмаларына реферат жазып, белгіленген сынып оқушыларының, балабақша 

тәрбиеленушілердің  құжаттарымен (психологиялық-педагогикалық кеңес қорытындысы, 

психологиялық-педагогикалық мінездемелер, проективті тестілер  мен отбасы жағдайы туралы 
мәліметтер және т.б.) танысып, оларды талдай білді. Балалардың дене және психикалық 

ерекшеліктерін ескере отырып, сыныптар мен топтарды іріктеу процесіне қатысты. Бөлінген сынып 

оқушылардың, топ тәрбиеленушілердің әлеуметтік-тұрмыстық бағдарлау дағдыларын зерттеп, 

үйренді. Сонымен қатар, студенттер сол мектептегі инклюзивті кабинетпен таныса отырып, сол 
жерде қызмет жасайтын психологтардың құжаттарымен танысты.  

 

Практика түрлері бойынша әдістемелік қамтамасыз ету  

№ Практика түрі  Бағдарлама Бекітіл 

ген  

жылы 

Әдістемелік нұсқау Бекітілген 

жылы Орыс 

тілінд

е 

Қазақ 

тілінде 

Орыс 

тілінде 

Қазақ 

тілінде 

1 Психологиялық-

педагогикалық  

1 1 2021 1 1 2021 

2 Оқу-тәрбиелік-

педагогикалық 

1 1 2021 1 1 2021 

3 Өндірістік 

(педагогикалық) 

1 1 2021 1 1 2021 

4 Дипломалды  1 1 2022 1 1 2022 

 Ауысып келген және әр түрлі себептермен қарызы бар студенттер де практикаға жіберілді. 
 

2.Студенттерді практика орнында бөлінуі  

Студенттердің аты-жөні Мекеме атауы 

2 курс 

ТП-20-1к 

Санлакова Гулжан Оңғарбайқызы «М-НурДана» бөбекжай балабақшасы, Шымкент қаласы. 

Әлімқұлова Гүлнұр Мұхамеджанқызы «М-НурДана» бөбекжай балабақшасы, Шымкент қаласы 

Асанова Қымбат Ғаниқызы «НурАсу»балабақшасы, Шымкент қаласы 

Клишбеков Бексултан Жанболатугли «М-НурДана» бөбекжай балабақшасы, Шымкент қаласы 

Ахмаджанова Шахсанам Алишеровна  «М-НурДана» бөбекжай балабақшасы, Шымкент қаласы 

Батырбай Гүлдана Қанатқызы «М-НурДана» бөбекжай балабақшасы, Шымкент қаласы 

Жұмабай Салтанат Ғалымжанқызы «М-НурДана» бөбекжай балабақшасы, Шымкент қаласы 

Халилаева Арайлым Оралханқызы «М-НурДана» бөбекжай балабақшасы, Шымкент қаласы 

Асқар Аяулым Болатқызы «М-НурДана» бөбекжай балабақшасы, Шымкент қаласы 

Арыстан Әсел Әбілдақызы «НурАсу»балабақшасы, Шымкент қаласы 

Эркинова Фарангиз Шакирбековна «М-НурДана» бөбекжай балабақшасы, Шымкент қаласы 

Кабланова Нурсулу Ержанқызы «М-НурДана» бөбекжай балабақшасы, Шымкент қаласы 

Молдиярова Меруер Нұрғалиқызы «М-НурДана» бөбекжай балабақшасы, Шымкент қаласы 

Әбу Жазира Бесенбекқызы «НурАсу»балабақшасы, Шымкент қаласы 

Пернебек Майра Еркінқызы «НурАсу»балабақшасы, Шымкент қаласы 

Бөрібек Дәметкен Төребекқызы «НурАсу»балабақшасы, Шымкент қаласы 

Манап Алтынай Жүрсінбекқызы «НурАсу»балабақшасы, Шымкент қаласы 

Бораш Назкен Омарханқызы «НурАсу»балабақшасы, Шымкент қаласы 

Қыдыр Ақтоты Абайқызы «НурАсу»балабақшасы, Шымкент қаласы 

ТП-20-1р 

Фатхинурова Амина Салаватовна №1 А.С.Пушкин атындағы мектеп-гимназиясы, 

Шымкент қаласы 



Семихвостова Александра Андреевна №1 А.С.Пушкин атындағы мектеп-гимназиясы, 

Шымкент қаласы 

Шуиншалиев Әбілқайыр Серікбайұлы №1 А.С.Пушкин атындағы мектеп-гимназиясы, 
Шымкент қаласы 

Мухаммадова Лайо Шергозакизи №1 А.С.Пушкин атындағы мектеп-гимназиясы, 

Шымкент қаласы 

Мусабоева Мадина Ерболовна №1 А.С.Пушкин атындағы мектеп-гимназиясы, 
Шымкент қаласы 

УмироваУмида Тула кизи Төле би атындағы №51 орта мектеп, Шымкент қаласы 

Абдукодиров Асадбек Анваругли №1 А.С.Пушкин атындағы мектеп-гимназиясы, 
Шымкент қаласы 

Абдуманапова Гулсина Исраиловна №1 А.С.Пушкин атындағы мектеп-гимназиясы, 

Шымкент қаласы 

Легай Алина Төле би атындағы №51 орта мектеп, Шымкент қаласы 

Легай Элина Төле би атындағы №51 орта мектеп, Шымкент қаласы 

Файзиева Малика Азам кизи Төле би атындағы №51 орта мектеп, Шымкент қаласы 

Унгоров Диербек Ойбек угли Төле би атындағы №51 орта мектеп, Шымкент қаласы 

Сатмагамбет Диана Ерланқызы Төле би атындағы №51 орта мектеп, Шымкент қаласы 

ТП-20-17к 

Аппаз Тұрсынай Елдосқызы № 14 Емдеу орталығы, Шымкент қаласы. 

Дүйсенбек Іңкәр Қайратқызы № 14 Емдеу орталығы, Шымкент қаласы. 

Молдабек Аяжан Кенжебекқызы № 14 Емдеу орталығы, Шымкент қаласы. 

3 курс  

ТП-19-1к 

Жайлау Индира Ержанқызы 

  

Қазақстан Республикасының Ұлттық Ұлан 6506 әскери 

бөлімі. Шымкент қаласы 

Бердалы Назым Сәкенқызы  Қазақстан Республикасының Ұлттық Ұлан 6506 әскери 
бөлімі. Шымкент қаласы    

Ходжаев Қайрат Бахтыбайұлы Қазақстан Республикасының Ұлттық Ұлан 6506 әскери 

бөлімі. Шымкент қаласы 

Мустафа Балнур Зайтунқызы   Қазақстан Республикасының Ұлттық Ұлан 6506 әскери 
бөлімі. Шымкент қаласы    

Жанарбек Аида Талғатқызы Қазақстан Республикасының Ұлттық Ұлан 6506 әскери 

бөлімі. Шымкент қаласы 

Спандиярқызы Шолпан     Қазақстан Республикасының Ұлттық Ұлан 6506 әскери 
бөлімі. Шымкент қаласы  

Садыр Ақнұр Қалдыбайқызы Қазақстан Республикасының Ұлттық Ұлан 6506 әскери 

бөлімі. Шымкент қаласы 

Құрақ Аружан Муратқызы    Қазақстан Республикасының Ұлттық Ұлан 6506 әскери 
бөлімі. Шымкент қаласы  

Қарақұл Аружан Бақытқызы Қазақстан Республикасының Ұлттық Ұлан 6506 әскери 

бөлімі. Шымкент қаласы 

Сапарбек Ұлболсын Жұмабекқызы Қазақстан Республикасының Ұлттық Ұлан 6506 әскери 
бөлімі. Шымкент қаласы 

Борибекова Венера Бекжанкизи Қазақстан Республикасының Ұлттық Ұлан 6506 әскери 

бөлімі. Шымкент қаласы 

ТП-19-1р 

Позднякова Евелина Бахадыровна Шымкент қ, А.С.Пушкин атынд №1 мектеп-гимназиясы, 

Шымкент қаласы 

Эминова Зульфия Фахриддиновна Шымкент қ, А.С.Пушкин атынд №1 мектеп-гимназиясы 
Шымкент қаласы,  

Китченко Диана Алексеевна Шымкент қ, А.С.Пушкин атынд №1 мектеп-гимназиясы, 

Шымкент қаласы 

Шарипова Муяссар Богибеккизи Шымкент қ, А.С.Пушкин атынд №1 мектеп-гимназиясы, 
Шымкент қаласы 

Уразметова Сурайе Алишеркизи Шымкент қ, А.С.Пушкин атынд №1 мектеп-гимназиясы, 

Шымкент қаласы 



Исмоилова Мохинур Халмурадкизи Шымкент қ, А.С.Пушкин атынд №1 мектеп-гимназиясы, 

Шымкент қаласы 

Қожабекқызы Аида Шымкент қ, А.С.Пушкин атынд №1 мектеп-гимназиясы, 
Шымкент қаласы 

Шарипова Заррина Ботуровна Шымкент қ, А.С.Пушкин атынд №1 мектеп-гимназиясы, 

Шымкент қаласы 

Аликулова Хуршида Зокиркизи Шымкент қ, А.С.Пушкин атынд №1 мектеп-гимназиясы, 
Шымкент қаласы 

Рустемова Феруза Анваровна Шымкент қ, А.С.Пушкин атынд №1 мектеп-гимназиясы, 

Шымкент қаласы 

ТП-19-8к 

Юлдошбоева Элнура Мухторовна №54 жалпы орта білім беретін мектебі. Шымкент қаласы 

Сайлау Аружан Серікқызы №54 жалпы орта білім беретін мектебі. Шымкент қаласы 

Тастанова Айжамал Сейдирахимқизи №54 жалпы орта білім беретін мектебі. Шымкент қаласы 

Дүйсенбі Анель Байзаққызы №54 жалпы орта білім беретін мектебі. Шымкент қаласы 

Шапатай Тоқжан Абдімүтәліқызы №54 жалпы орта білім беретін мектебі. Шымкент қаласы 

Шахман Мерей Даниярқызы №54 жалпы орта білім беретін мектебі. Шымкент қаласы 

Шубай Перизат Құрманалықызы №54 жалпы орта білім беретін мектебі. Шымкент қаласы 

 Жайылхан Нұрайым Нұрғисақызы Қазақстан Республикасының Ұлттық Ұлан 6698 әскери 
бөлімі. Шымкент қаласы 

 Жандар Жансая Оразалықызы Қазақстан Республикасының Ұлттық Ұлан 6698 әскери 

бөлімі. Шымкент қаласы 

 Кенесова Динара Абдиғаникизи Қазақстан Республикасының Ұлттық Ұлан 6698 әскери 
бөлімі. Шымкент қаласы 

Балакерім Ұлдана Керімханқызы Қазақстан Республикасының Ұлттық Ұлан 6698 әскери 

бөлімі. Шымкент қаласы 

1. Төлеген Ұлданай Қаныбекқызы Қазақстан Республикасының Ұлттық Ұлан 6698 әскери 
бөлімі. Шымкент қаласы 

ТП-19-12к 

1. Ноқтырбекқызы Динара  №1 А.С.Пушкин атындағы мектеп-гимназиясы. 

Шымкент қаласы 

2. Жыңғылхан Айдана Бауыржанқызы №1 А.С.Пушкин атындағы мектеп-гимназиясы. 
Шымкент қаласы 

3. Балтаева Айжан Серикбаевна №1 А.С.Пушкин атындағы мектеп-гимназиясы. 

Шымкент қаласы 

                                                 4 курс (Өңдірістік педагогикалық) 

ТП-18-1к1 

 Қармысова В. Шымкент қаласы №37 Фуркат атындағы мектеп 

 Өмірзақова Г.А. Шымкент қаласы №37 Фуркат атындағы мектеп 

Өміртай Р.Б. Шымкент қаласы №54 Жалпы орта мектеп 

Өсербай А.Б. Шымкент қаласы №37 Фуркат атындағы мектеп 

Абдахмет А.А. Шымкент қаласы №54 Жалпы орта мектеп 

Абжал А.Б. Шымкент қаласы №54 Жалпы орта мектеп 

Айдар Т. Шымкент қаласы №54 Жалпы орта мектеп 

 Алтынбек Д.Ж. Шымкент қаласы №54 Жалпы орта мектеп 

Амантаева Н.Н. Шымкент қаласы №37 Фуркат атындағы мектеп 

Аяпберген Н.Х. Шымкент қаласы №54 Жалпы орта мектеп 

Бақтыбек Б.О. Шымкент қаласы №37 Фуркат атындағы мектеп 

 Жүрсінбай Д.Б. Шымкент қаласы №37 Фуркат атындағы мектеп 

Жұмақул Д.И. Шымкент қаласы №54 Жалпы орта мектеп 

Жансейітова Д.Д. Шымкент қаласы №54 Жалпы орта мектеп 

 Оралбек Н.Т. Шымкент қаласы №54 Жалпы орта мектеп 

Садықбек А.Б. Шымкент қаласы №54 Жалпы орта мектеп 

Сайпуллаева М.А. Шымкент қаласы №37 Фуркат атындағы мектеп 

Тажибаева А.Е. Шымкент қаласы №37 Фуркат атындағы мектеп 

Хайрулла .М. Шымкент қаласы №37 Фуркат атындағы мектеп 



Шәріп Ж.М. Шымкент қаласы №37 Фуркат атындағы мектеп 

                                                           ТП-18-1к2 

Ұзақбай А.О. Шымкент қаласы, №50 А. Байтұрсынов атындағы          
мектеп гимназия 

 Әли А. Шымкент қаласы, №50 А. Байтұрсынов атындағы          

мектеп гимназия 

Аббас А.С. Шымкент қаласы,№50 А. Байтұрсынов атындағы          
мектеп гимназия 

Асқар Ф.С. Шымкент қаласы,№50 А. Байтұрсынов атындағы          

мектеп гимназия 

Битореева Б.А. 
 

Шымкент қаласы,№50 А. Байтұрсынов атындағы          
мектеп гимназия 

Жаманқұл А. Шымкент қаласы,№50 А. Байтұрсынов атындағы          

мектеп гимназия 

Жиенбекова А.А. Шымкент қаласы, №50 А. Байтұрсынов атындағы          
мектеп гимназия 

Қалыбай А.М. 

 

Шымкент қаласы, №50 А. Байтұрсынов атындағы          

мектеп гимназия 

Мұқар Д. Шымкент қаласы, №50 А. Байтұрсынов атындағы          
мектеп гимназия 

Мұстафақызы А. Шымкент қаласы, №50 А. Байтұрсынов атындағы          

мектеп гимназия 

Сопаева С.И. Шымкент қаласы, №50 А. Байтұрсынов атындағы          
мектеп гимназия 

                                                            ТП-18-1тр 

Турсунхожаева Зарина Кадыржановна Шымкент қ, №1 А.С.Пушкин атынд мектеп-гимназиясы 

 Тойшыбекова Тоғжан Берікбекқызы Шымкент қ, №1 А.С.Пушкин атынд мектеп-гимназиясы 

Эркенова Гезам Халитовна Шымкент қ, №1 А.С.Пушкин атынд мектеп-гимназиясы 

Курбаналиева Дилнура 

Кудратиллақызы 

Шымкент қ, №1 А.С.Пушкин атынд мектеп-гимназиясы 

Куанышбаева Сабира Алибековна Шымкент қ, №1 А.С.Пушкин атынд мектеп-гимназиясы 

 Нурлыбаева Шынар Жақсылыққызы Шымкент қ, №1 А.С.Пушкин атынд мектеп-гимназиясы 

Кенжебекова Фарида Шымкент қ, №1 А.С.Пушкин атынд мектеп-гимназиясы 

4 курс (Дипломалды)  

                                                                   ТП-18-1к1 

Жүрсінбай Ділнәз Бибосынқызы №37 Фуркат атындағы мектеп. Шымкент қаласы 

Тажибаева Ақниет Егизбайқызы №51 жалпы орта білім беретін мектебі. Шымкент қаласы 

Қармысова Венера Әділетқызы №37 Фуркат атындағы мектеп. Шымкент қаласы 

Өсербай Айғаным Бахтиярқызы №51 жалпы орта білім беретін мектебі. Шымкент қаласы 

Амантаева Назерке Нұрлыбекқызы №37 Фуркат атындағы мектеп. Шымкент қаласы 

Шәріп Жансая Мұханқызы №65 Ы. Алтынсарин  атындағы мектеп-гимназиясы. 
Шымкент қаласы 

Абжал Ажар Бауыржанқызы №65 Ы. Алтынсарин  атындағы мектеп-гимназиясы. 

Шымкент қаласы 

Жұмақұл Дана Ибрахимқызы №65 Ы. Алтынсарин  атындағы мектеп-гимназиясы. 
Шымкент қаласы 

Абдахмет Айтолқын Абдиқалиқызы «М-НурДана» бөбекжай балабақшасы. Шымкент қаласы 

Оралбек Нұржамал Тағабекқызы №65 Ы. Алтынсарин  атындағы мектеп-гимназиясы. 
Шымкент қаласы 

Жансейтова Диана Дүйсенбайқызы №65 Ы. Алтынсарин  атындағы мектеп-гимназиясы. 

Шымкент қаласы 

Хайрулла Ұлбала Маратқызы №54 жалпы орта білім беретін мектебі. Шымкент қаласы 

Өмірзақова Гүлсана Айдарқызы №54 жалпы орта білім беретін мектебі. Шымкент қаласы  

Сайпуллаева Мадина Азизовна №51 жалпы орта білім беретін мектебі. Шымкент қаласы  

Бақтыбек Ботакөз Оралбайқызы №54 жалпы орта білім беретін мектебі. Шымкент қаласы 

Аяпберген Нурипа Хамитқызы №54 жалпы орта білім беретін мектебі. Шымкент қаласы 

Садықбек Аида Берікқызы №54 жалпы орта білім беретін мектебі. Шымкент қаласы 



Өміртай Рада Бекжанқызы №1 А.С.Пушкин атындағы мектеп-гимназиясы. 

Шымкент қаласы 

ТП-18-1к2 

Сопаева Саяжан Исабековна № 38 Н.Оңдасынов атындағы мектеп-гимназиясы. 

Шымкент қаласы 

Жиенбекова  Айгерім Алмабекқызы №54 жалпы орта білім беретін мектебі. Шымкент қаласы 

Әли Арайлым Әбдіханқызы №54 жалпы орта білім беретін мектебі. Шымкент қаласы 

Мұқар Дана Әбілқасымқызы №54 жалпы орта білім беретін мектебі. Шымкент қаласы  

Аббас Аружан Серикқызы № 38 Н.Оңдасынов атындағы мектеп-гимназиясы. 

Шымкент қаласы 

Жаманқұл Ақнұр Қуанышқызы №54 жалпы орта білім беретін мектебі . Шымкент қаласы 

Ұзақбай Аружан Орынбасарқызы №51 жалпы орта білім беретін мектебі. Шымкент қаласы 

Қалыбай  Аида  Мамырханқызы «М-НурДана» бөбекжай балабақшасы. Шымкент қаласы 

Битореева Балжан Абуқызы №54 жалпы орта білім беретін мектебі 

Мұстафақызы Аяулым «М-НурДана» бөбекжай балабақшасы. Шымкент қаласы 

Асқар Фариза Серікқызы № 38 Н.Оңдасынов атындағы мектеп-гимназиясы. 
Шымкент қаласы 

ТП-18-1тр 

Турсунхожаева Зарина Кадыржановна №1 А.С.Пушкин атындағы мектеп-гимназиясы. 

Шымкент қаласы 

Тойшыбекова Тоғжан Берікбекқызы №1 А.С.Пушкин атындағы мектеп-гимназиясы. 

Шымкент қаласы 

Эркенова Гезам Халитовна №1 А.С.Пушкин атындағы мектеп-гимназиясы. 

Шымкент қаласы 

Курбаналиева Дилнура 

Кудратиллақызы 

№1 А.С.Пушкин атындағы мектеп-гимназиясы. 

Шымкент қаласы 

Куаншбаева Сабира Алибековна №1 А.С.Пушкин атындағы мектеп-гимназиясы. 

Шымкент қаласы 

Нурлыбаева Шынар Жақсылыққызы №1 А.С.Пушкин атындағы мектеп-гимназиясы. 

Шымкент қаласы 

Кенжебекова Фарида Қанатқызы «Ер-Али» мектепке дейінгі шағын орталығы. Шымкент 

қаласы 

                                                             

Студенттердің практикасын тиімді жүруін қамтамасыз ету үшін оларға келесі 

тақырыптарда лекциялар мен әңгімелесу жүргізілді: 
1. Педагогикалық-психологиялық диагностиканың жүргізі ерекшеліктері (аға оқытушы 

Садыкова А.); 

2. Бастауыш сынып оқушыларына жүргізілетін арт-терапиялық техникалар (аға оқытушы 

Г.Т.Айтжанова.).  
3. Бастауыш сынып оқушыларының мазасыздану деңгейін зерттеу ерекшелітері(пс.ғ.д  

Лекерова Г.Ж..); 

4. Психокоррекцияны ұйымдастыру және коррекциялық әдістемелерді пайдалану ережелері 
(аға оқытушы Нұрханова Г.Б); 

5. Қазіргі таңда білім беру мекемелеріндегі психологиялық қызмет (№37 Фуркат атындағы 

мектеп, №54 жалпы орта мектеп, А.Пушкин атындағы №1 мектеп-гимназия психологтары).  
 

Қай мекемелерге оқу-таныстыру экскурсиялар ұйымдастырылды 

М.Әуезов атындағы ОҚУ «Студенттерге психологиялық көмек көрсету орталығы», ТОО 

«Selenium» психологиялық орталық. 

 

Кафедра тапсырмасы бойынша СҒЗЖ. 

Барлық зерттеу нәтижелері талапқа сай талданылып, оның нәтижелерімен мекеменің де 
психолог маманы таныстырылды. Жекелік қасиеттер ерекшеліктері бойынша оқушылармен жеке 

әңгімелесу, кеңес беру жұмыстары жүргізілді. Практика барысында студенттер сыныпқа іріктелген 

оқушыларының әлеуметтік-тұрмыстық бағдарлау дағдыларын зерттеген және құжаттарды толтыруды 
үйренді.  

Студенттер практика барысында жеке берілген ғылыми зерттеу жұмыстарының тақырыптары 

бойынша көптеген эмпирикалық материалдар жинақтап оны теориялық қағидалармен толықтырды. 



Жеке зерттеу жұмыстары болашақта олардың дипломдық зерттеуімен жалғасуға көмектеседі деген 

ойдамыз. 
 

Практиканы ұйымдастыру мен жүргізу бойынша ұсыныстар мен қорытынды: 

Қорытындылап айтқанда, студенттер практика барысында өздерінің алдында тұрған мақсат, 
міндеттерді толық орындап, практиканың есеп құжаттарын кафедраға өткізді.  

1.Практика базалары барлық практика түрлері бойынша ақы төленуін сұрайды. 

2-курс студенттері психологиялық-педагогикалық практика мерзімін 1 аптадан 2 аптаға 

ұзартуды сұрайды. 
 

Кафедра мәжілісінің практика қорытындыларын бағалау 

Топ номері Барлық 
студент 

саны 

                бағасы ескерту 

    5 4 3 2 

Тп-20-1к 22 6 16 - -  

Тп-20-1р 13 2 - - - 11 студент келген 

жоқ 

Тп-20-17к 3 3 - - -  

Тп-20-17рс 1 1 - - -  

Тп-19-1к 12 7 3 - - 2 студент келген жоқ 

Тп-19-1р 10 5 - - - 5 студент келген жоқ 

Тп-19-12к 3 3 - - -  

Тп-19-8к 12 6 6 - -  

Тп-18-1к1(өңдірістік 
педагогикалық) 

20 11 7 - - - 

Тп-18-1к2(өңдірістік 

педагогикалық) 

11 6 5 - - - 

Тп-18-1тр(өңдірістік 
педагогикалық) 

7 6 1 - - - 

Тп-18-1к1 (дипломалды) 18 13 5 - -  

Тп-18-1к2  (дипломалды) 11 5 6 - - - 

Тп-18-1тр  (дипломалды) 7 6 1 - - - 

 

Кафедра мәжілісінің қорытындысы бойынша практикаға берген  бағасы: 

Студенттер практика бағдарламасында талап етілген барлық тапсырмаларды жинақтап, өз 

уақытысында кафедраға тапсырды. 2021-2022 оқу жылындағы практика өткен барлық курс 
топтарының практикасының нәтижесі кафедра мәжілісінде қаралып, қорытындысы жақсы деп 

бағаланды. 

Оқу жоспарына сай практикалардың басым бөлігі екінші жартыжылдықта өтілді. Кафедра бұл 
практикаларды ұйымдастыру, дайындық жұмыстарын толық орындады. 

Бөлім практикаларды үйымдастыру, дайындық жұмыстардың толық орнында. 2021-2022 оқу 

жылы «Заманауи педагогикасы және психология» кафедрасы Оқу-ғылымы-өндірісті кешкен бойында 

келесi мектептермен келiсiм-шарт жасаса: №1 А.С.Юнусовтың логотип орталығы, «Мұрат» ЖШС 
питомнигі.  

1. Білім алушылардың оқу жоспарлары уәждемелермен келді.  

2. Оқу-әдістемелік жұмыстар бойынша бөлімі жоғарыда аталған мекемелердің тиісті 
Мамаңдарымен білім беру бағарламаларын, практикалық бағарламасын, адистемелік нұсқауларды 

келісе отырып жасаса.  

3. 5В010300-«Педагогика Жане психология» мамандығы бойынша мамандығы бойынша 
студенттердің дипломы жұмысының тақырыптары бекiтiлдi және зерттеу такырыптарына сай 

студенттiң тiрлi мiнелерге дипломдық дипломы. 

Инклюзивті білім беру бойынша кафедра оқытушылары мен мектеп мұғалімдері арасында 

тәжірибе алмасу жұмыстары жүргізілді. 
4. Журналдар мен конференцияларда мектеп мұғалімдерімен бірге мақалалар жарық көрді. 

5. Кафедрада түлектерді  магистратура мен докторантурада оқуға тарту бойынша кәсіби 

бағдарлау жұмыстары жүргізіледі.  
 Кафедрада оқу-ғылыми-өндірістік кешен бойынша жұмыстар жақсы жолға қойылған. 



     Студенттердің өзін-өзі басқару формалары, олардың тиімділігі және университеттің 

құрылымдық бөлімшелерімен өзара әрекеттесуі. 2021-2025 жылдарға арналған басқарманы 
дамытудың стратегиялық жоспар жоспарланды және Тәрбие жұмысының жоспары бойынша 

студенттер университетті басқаруға белсенді қатысады. Студенттік ректордан, проректорлардан және 

декандардан тұратын студенттер ұжымы университет өміріне белсене араласады. Кафедра 
студенттердің жеке тұлғасын әр түрлі бағытта жүзеге асыруға жағдай жасайды. Бұл критерийлер 

студенттік өмірдің ортақ мәселелерін шешуге белсенді студенттердің қатысуына жағдай жасау 

мақсатында Жастар ісі жөніндегі комитеттің (ҚДК) жұмысында жүзеге асырылады. ҚДМ бастама 

мен бастаманы, ұйымдастырушылық қабілетін дамытуға ықпал етеді, оқу, әлеуметтік-мәдени және 
ғылыми қызметке қатысты мәселелермен айналысады, студенттерді қоғамдық пайдалы еңбекке 

баулу. Оқу үдерісін ұйымдастыру, студенттердің үлгерімін қадағалау, оқу-тәрбие жұмысын 

ұйымдастыру, жұмыс берушілермен байланыс орнату, шығармашылық және инновациялық қызметке 
тартуды қамтамасыз ету үшін университетте тиісті кафедралар мен орталықтар жұмыс істейді. 

Студенттерге қолдау көрсетудің барлық қызметтерінің тиімділігін мұқият ойластырылған жұмыс 

жоспарынан бастап, факультет пен университет деңгейінде атқарылған жұмыстар туралы 

жартыжылдық және жылдық есептерге дейін байқауға болады. Университет студенттердің бар 
қызметтерді объективті бағалауына да мүдделі. Бұл бағытта сауалнамалар, ауызша сұхбаттар арқылы 

жүйелі кешенді зерттеулер құрылуда, олардың талдауы ағымдағы жағдай туралы қорытынды 

жасауға, перспективаларды белгілеуге және тиімділікті одан әрі арттыру бойынша ұсыныстар 
әзірлеуге мүмкіндік береді. 

 

 

7) Ақпаратты басқару (кафедра бойынша жалпы ақпарат ұсынылады); 

ЖОО қызметі мен халыққа ұсынылатын бағдарламалар туралы ақпараттың қолжетімділік, 

нақтылық және өзектілік дәрежесі Университеттің www.ukgu.kz ресми сайты бар, онда өзекті 

ақпараттар бар және келесі бөлімдерден тұрады; миссиясы, мақсаттары мен міндеттері; құрылым, 
басқару; факультеттер мен бөлімдер, қабылдау комиссиясы, оқытушылар, байланыс ақпараты; ғылым 

туралы ақпаратқа арналған блок (семинарлар, ғылыми конференциялар, инновациялық әзірлемелер); 

мақсатты бағдары бар блоктар: талапкерлерге, студенттерге, жаңалықтар блогы, хабарландырулар; 
халықаралық қатынастарға, серіктестерге, соның ішінде жұмыс берушілерге арналған блок; 

түлектердің кері байланысын көрсететін қонақ блогы; электронды кітапхана деп аталатын блок, 

студенттер мен талапкерлер үшін маңызды және пайдалы блок; сайт картасын және сайтта іздеуді, 
сайт кеңістігін шарлауға және қажетті ақпаратты іздеуге мүмкіндік беретін элементтерді, ерекше 

білім беру қажеттіліктері бар студенттерге арналған ақпаратты қамтитын блок егжей-тегжейлі 

берілген. Бұл ресурстардың қатысуы жоғары және студенттермен, талапкерлермен, ата-аналармен 

диалог жүргізуге, олардың сұрақтарына, ескертулері мен ұсыныстарына жедел жауап беруге 
мүмкіндік береді. Университет қызметі мен оның бағдарламалары туралы ақпараттың 

қолжетімділігін, дұрыстығын және өзектілігін қамтамасыз ету үшін ОҚУ-да келесі құрылымдық 

бөлімшелер құрылды, олардың әрқайсысы халықты ақпараттандырудың белгілі бір тәсіліне және 
таратылатын ақпарат түріне жауап береді:  

- баспасөз қызметі  

- дөңгелек үстелдер, пікірталас алаңдары, кездесулер ұйымдастыру арқылы университеттің 

имиджін насихаттайды;  
- университет сайтындағы құрылымдық бөлімшелердің қызметі туралы ақпаратты жаңарту 

және толықтырумен айналысатын ақпараттық технологиялар және статистика департаменті;  

- студенттердің оқудың барлық кезеңіндегі оқу жетістіктерін тіркейтін Студенттерге қызмет 
көрсету орталығы;  

- бос орындар жәрмеңкелерін ұйымдастырып, түлектердің түйіндемелерін әлеуетті жұмыс 

берушілерге тарататын Жұмыспен қамту және мансапты дамыту бөлімі. Аталған бөлімшелердің 
қызметін үйлестіруді оқу-әдістемелік жұмыс жөніндегі проректор жүзеге асырады. 

 

8) Жұртшылықты ақпараттандыру (кафедра бойынша жалпы ақпарат ұсынылады); 

Қоғамдық ақпаратты бағалау критерийлері Талапкерлерді қабылдау шарттары, студенттерді 
оқыту ережелері мен шарттары, емтихандардың әртүрлі түрлерін өткізу ережелері, сынақтар, бағалау 

әдістері мен критерийлері, алынған біліктілік туралы ақпараттың болуы. Оңтүстік Қазақстан 

мемлекеттік педагогикалық университетіне лицензияның берілуіне байланысты соңғы 2 жылда 
бакалавриат бойынша кәсіптік бағдар беру жұмыстары жүргізілмеген. Бұған дейін мектеп түлектері 

«Ашық есік күніне» шақырылды. Университет сайтында талапкерлерді қабылдау шарттары, 

кредиттік технология бойынша оқу ережелері мен шарттары, емтихандарды өткізу ережелері, баға 



қою критерийлері туралы толық ақпарат берілген (студенттердің бағалаумен таныс еместігіне ерекше 

назар аударылады. несиелік технология жүйесі). Өтініш берушілер мен олардың ата-аналарының 
болашақ мамандықтарына деген қызығушылықтарын қанағаттандыру үшін арнайы шығарылған 

студенттік нұсқаулықтарда игерілген құзыреттер, кәсіби қызмет бағыттары туралы толық ақпарат 

берілген. Университет құрылғаннан бері біртұтас ақпараттық желіні құруға ерекше көңіл бөлінді. 
Осы күнге дейін бұл желі қолданушылар саны мен компьютерлік техниканың көбеюімен кеңейіп 

келеді. Интернетке қосылған барлық компьютерлермен біртұтас жергілікті желі құрылды. Бұл 

тенденция үнемі сақталады, оқу үдерісіндегі және қызметкерлер үшін компьютерлер саны жыл сайын 

артып келеді, олардың барлығы бір желіде жұмыс істейді. Біріңғай білім беру порталы 
http://asu.ukgu.kz/ арқылы ағымдағы үлгерім, межелік тапсырмалардың орындалуы, сабаққа қатысу 

мониторингі толығымен электронды. Мұғалімдер мен студенттер бұл порталға кез келген Интернетке 

кіру нүктесінен қол жеткізе алады. Барлық студенттер мен оқытушылар бірыңғай пайдаланушы 
деректер базасында тізімделген, бұл оларға университеттің барлық ақпараттық ресурстарына 

бірыңғай жеке логин мен пароль арқылы (студенттер үшін студенттің тегі мен жазба нөмірі түрінде, 

оқытушылар үшін және аты мен тегінің әріптерінен логин түріндегі персонал). Осылайша, 

университеттің компьютерлеріне, білім беру порталдарына, сонымен қатар университеттің Интранет 
желісіндегі әртүрлі жергілікті ресурстарға қолжетімділік қамтамасыз етілген. http://asu.ukgu.kz/ білім 

беру порталы оқу үдерісіне толықтай кіріктірілген және мұғалімдерге оқушыларды оқу материалын 

ыңғайлы формада беруге, білімді бақылауды жүргізуге, сабаққа қатысуды бағалауға мүмкіндік 
береді. Бітіру емтихандарының көпшілігі осы порталда электронды түрде өткізіледі.  

Студенттердің контингенті – бұл университет қызметінің сандық және сапалық аспектілерін 

көбіне сипаттайтын абсолютті және салыстырмалы көрсеткіштер кешені. Студенттер ұжымының 
профилі тұрақты бақылауында. Ай сайын білім берудің барлық деңгейіндегі оқушылар санына 

мониторинг жүргізіледі. Әрбір оқу кезеңі мен оқу жылының нәтижелері бойынша оқудан 

шығарылған студенттердің саны мен себептерін ескере отырып, сапалық және сандық 

сипаттамаларға мониторинг жүргізіледі. Университет түлектеріне Мемлекеттік білім беру 
стандарттарының (Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 23 тамыздағы № 1080 Қаулысы) 

және «Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру мамандықтары классификаторының» 

талаптарына сәйкес академиялық дәреже беріледі. Қазақстан Республикасы. Студенттерге қолдау 
көрсету қызметтері, оның ішінде жатақхана және оқу үшін жағдай жасауға бағытталған басқа 

бөлімшелер туралы ақпарат. Университетте бірқатар құрылымдық бөлімшелер бар, олардың мақсаты 

студенттерге қолдау көрсету және олардың өзін-өзі дамытуға ықпал ету болып табылады:  
- студенттерді жан-жақты дамыту және жастардың бос уақытын толық өткізу үшін түрлі іс-

шаралар ұйымдастыратын оқу бөлімі;  

- студенттер мен магия студенттерінің академиялық ұтқырлығы мәселелерімен айналысатын 

халықаралық кафедра;  
- Әртүрлі ғылыми студенттік үйірмелерді үйлестіретін және студенттерді ғылымға белсенді 

тартатын кафедрасы;  

- түлектерді жұмысқа орналастыру мәселелерімен айналысатын жұмыспен қамту және 
мансаптық өсу бөлімі. Сонымен қатар университетте 200 орындық студенттер жатақханасы бар. 

Жатақхана күрделі жөндеуден өтті. Жатақханада спорт залдары, душ бөлмелері, жартылай автоматты 

кір жуғыш машиналар, электр плиталарымен жабдықталған ас үй бар. Интернетке тегін кіру 

мүмкіндігі бар. Мәдени-спорттық іс-шараларды өткізу, студенттердің бос уақытын ұйымдастыру 
үшін жатақхананың оқу залдары мен оқу залында теледидарлар, музыкалық орталықтар, теннис 

үстелдері бар. Жатақханада кіруге бақылау жүргізіледі, жатақханада тұру ережелерін сақтау 

шаралары қабылданады. Жатақханада студенттердің құқықтық сауаттылығын арттыру және құқық 
бұзушылықтың алдын алу мақсатында іс-шаралар өткізіледі. Қазіргі таңда ЖОО студенттері үшін 

жатақханасында тұруға орын қажеттілігі 100% қанағаттандырылған. 

1.«Тәуелсіздік жетістіктері»кафедра топ басшыларымен тәрбие сағаты Сарипбекова А.Т.1.09.2021 ж. 
Хаттама №1 

2.Саяси құғын-сүргін құрбандары музейіне экскурсия ТП 19- 8К тобы, Сарипбекова А.Т.10.09.21ж. 

Хаттама №1 

3. Қазақстан Республикасының Президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың жолдауын насихаттау.  Тп 20-
1Р тобы  Примбетова С.К. 

4. «Творческий путь М.Ауезова» Тп 20-1Р тобы  Примбетова С.К. тәрбие сағаты.28.09.21ж.Хаттама 

№1 
5.Қазақстан Республикасының Президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың жолдауын насихаттау. 

Әшірбекова Т.Б. ТП 19 -1Р.30.09.21г.Хаттама №1 

6. «Жизнь и творчество М.Ауезова» Досжанова Ж.Т. ТП 18 -1ТР тәрбие сағаты.30.09.21г.Хаттама №2 



7. «әл- Фараби атындағы қалалық әмбебап кітапханасына  «Кітап әлеміне саяхат» атты экскурсия  ТП 

19 8К тобы, Сарипбекова А.Т.,п.ғ.к.,доцент Исабаева А.С. 5.10.21 ж.Хаттама №2 
8. «М.Әуезовке - 124 жыл» ТП 17к, Тп 20- 17 РС  Бегалиева Л.Ж. тәрбие сағаты.5.10.21.ж.Хаттама 

№3 

9.Қазақстан Республикасының Президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың жолдауын насихаттау.  
Досжанова Ж.Т. ТП 18 -1ТР тәрбие сағаты8.10.21 г.Хаттама№3 

10.М.Әуезов атындағы университетінің музейіне экскурсия. Омарова Ғ.А. Тп 19-  1 

к.8.10.21ж.Хаттама№3 

11. «Қазақстан Республикасының Президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың жолдауын насихаттау. Тп 19 
-12 К Құлжабаева Г.А.  тәрбие сағаты.18.10.21.ж. Хаттама№3  

12. Қазақстан Республикасының  Туелсіздігінің 30 жылдығына арналған  «Тәуелсіздік деп соғады 

жүрегіміз !» аты мерекелік тәрбие сағаты ТП 19-1К Омарова Ғ.А, ТП 19- 8К тобы, Сарипбекова 
А.Т.30.10.21.ж.Хаттама№3 

13. «Шымқала»тарихи-мәдениет кешеніне экскурсия Тп 20-1К Мырзапеисова 

М.Т.31.10.21ж.Хаттама№4 

14.Саяси құғын-сүргін құрбандары музейіне экскурсия. Омарова Ғ.А. Тп 19-  1 к.8.11.21ж.Хаттама№5 
15. «Асыл қария, ағып жатқан дария»1қазан - қарттар күніне арналған тәрбие сағаты Тп 20- 17 РС,  

Бегалиева Л.Ж. 8.11.21.ж.Хаттама №5 

16. «Қазақстан Республикасының Президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың жолдауын насихаттау.  ТП 
19- 8К тобы, Сарипбекова А.Т. 

17. «100 жаңа оқулық  - болашаққа жарқын бетбұрыс»дискуссия,  ТП 19- 8К тобы, Сарипбекова 

А.Т.20.11.21ж.Хаттама №6 
18. «Қасірет» мемориалына тәрбиелік экскурсия.ТП 19 8К тобы, Сарипбекова А.Т.,ТП 18- 1К2 тобы 

Нұрханова Г.Б.25.11.21ж.Хаттама №5 

 19. « Тәуелсіздіктің биік тұғыры»мерекелік тәрбие сағаты Тп 20-1К Мырзапеисова 

М.Т.27.11.21.ж.Хаттама№5 
20. «1 желтоқсан-Тұңғыш президент күні»  Омарова Ғ.А. Тп 19-  1 к тәрбие сағаты 

.30.11.21.ж.Хаттама №5 

21.  «День Независимости –главный праздник страны » ТП 20- 1Р Примбетова С.К . тәрбие 
сағаты.1.12.21.ж.Хаттама№5 

22.  «1 желтоқсан –Дүниежүзілік СПИД-пен күресу күні»ТП 19 8К тобы, Сарипбекова А.Т тәрбие 

сағаты 7.12.21.ж.Хаттама№6 
24. «Елдіктің жеті тұғыры» 17к, Тп 20- 17 РС  Бегалиева Л.Ж. тәрбие сағаты  

25.  «Международный день науки »Досжанова Ж.Т. ТП 18- 1ТР  

тәрбие сағаты. 17.01.22.ж. Хаттама №6 

26. «Борьба с коррупцией»  Тп 19 -1Р К Аширбекова Т.Б. тәрбие сағаты.13.01.22.ж. Хаттама №6 
27. «17 ноября –Международный день студентов » Аширбекова Т.А. ТП 19- 1Р тәрбие 

сағаты.17.01.22.ж. Хаттама №6 

28. «1 желтоқсан-Тұңғыш президент күні » Тп 20- 17к,Тп 20- 17 РС Бегалиева Л.Ж. тәрбие сағаты. 
29. «Болашаққа бағдар-Рухани жаңғыру»  Тп 19 -12 К Құлжабаева Г. тәрбие сағаты.10.11.21.ж. 

Хаттама №4  

30.«Ұлт жоспары-100 нақты қадам»Омарова Ғ.А. Тп 19-  1 к ашық тәрбие сағаты.14.11.21.ж. Хаттама 

№4  
31. Қазақстан Республикасының  Туелсіздігінің 30 жылдығына арналған  «Азаттықтың ақ таңы» атты 

ашық тәрбие сағаты. Тобы ТП 18 1к1, тәлімгер Малғайдарова Г.Т.15.12.21ж. Хаттама №5 

32. «Ауғаністан біздің есімізде» № 6506 әскери бөліммен өткен патритоттық тіс-шара ТП 19-
1к.15.02.22.ж.Хаттама №7 

33.Шымкент қалалық арнайы кітапханасына экскурсия. ТП 20-1к,р Тәлімгерлер Сарипбекова А.Т., 

Нұрханова Г.Б. 23.02.22ж. Хаттама№7 
34.1 Наурыз –Алғыс күні. ТП 18-1к тобы , тәлімгер Малғайдарова Г.Т. 25.02.22.ж.Хаттама№7 

35. «Ұлт ұстазы Ахмет Байтұрсынұлына 150 жыл» тәрбие сағаты ТП 20-17к , тәлімгер  Бегалиева 

Л.Ж.2.03.22.ж.Хаттама №8 

36. «Д.А.Қонаевқа -110 жыл» Тәлімгер Исманова Н.Е.  Тп 20-1Р. 10.03.22.2.03.22.ж.Хаттама №8 
37. «Сыбайлас жемқорлық –қоғам дерті» Тәлімгер Омарова Ғ.А. Тп 19-1к .10.03.22.Хаттама № 8 

38. «Қош келдің,Әз- Наурыз!» ашық тәрбие сағаты. Тәлімгерлер Сарипбекова А.Т., Омарова Ғ.А. ТП 

19-1к,8к,12к.  19.03.22.Хаттама № 8 
39. «Денсаулық –зор байлық»  тәлімгер Құлжабаева Г.А. ТП 19-12к .13.04.22.Хаттама № 9 

40. «Ахмет Байтұрсынұлына -150 жыл» экскурсия. Тәлімгер Сарипбекова А.Т.Тп 19-8к 21.04.22. 

Хаттама №9 



41.  «Песни военных лет»  атты музыкалық- әдеби кеші. Аға тәлімгер Сарипбекова А.Т. ТП -19-1Р.20-

17рс,20-1р.5.09.22.ж. Хаттама № 10 
42.М.Әуезов атындағы №1 жатақханадағы  психологиялық тренинг .Тәлімгерлер Бегалиева Л.Ж., 

Исманова Н.Е., Сарипбекова А.Т.8.05.22.Хаттама № 10 

43. М.Әуезов атындағы № 1 жатақханадағы  психологиялық тренинг . Тәлімгерлер Омарова Ғ.А., 
Сарипбекова А.Т. 12.05.22.Хаттама № 10 

44.»Шымқала» мәдени-тарихи кешеніне экскурсия. Тәлімгер Сарипбекова А.Т. Тп 19-

8к.19.05.22.ж.Хаттама № 10 

45.«Берегите природу!»  дөңгелек үстел . Тәлімгер Аширбекова Т.Б. Тп 19-1Р.21.05.22.ж.Хаттама 
№10. 

Университетте заманауи медициналық жабдықтармен және аспаптармен жабдықталған 

медициналық орталық тұрақты жұмыс істейді. Медициналық орталық студенттерге ғана емес, 
сонымен қатар университеттің профессорлық-оқытушылық құрамының қызметкерлеріне де тегін 

медициналық көмек көрсетуге арналған. Медициналық пунктте келесі жұмыс түрлері жүзеге 

асырылатын емдеу кабинеті бар: алғашқы медициналық көмек көрсету, шұғыл көмек көрсету, 

алғашқы диагностика және амбулаторлық емдеу; студенттер мен қызметкерлерді жыл сайынғы 
профилактикалық медициналық тексеруді ұйымдастыру және өткізу; сауықтыру жұмыстары. 

Университет студенттердің өзін-өзі басқаруын құрды және белсенді түрде қолдайды, студенттердің 

шығармашылық және ғылыми әлеуетін дамытуға ықпал ететін және студент жастармен серіктестік 
қарым-қатынасты дамытуға мүмкіндік беретін жастар бастамалары жүзеге асырылуда. Университетте 

бірнеше студенттік ұйымдар тұрақты жұмыс істейді: 

 - Жастар ісі жөніндегі комитет; 
 - Студенттердің кәсіптік комитеті;  

- Қызығушылық танытқан клубтар мен бірлестіктер (студенттер одағы, спорт секциясы, 

шығармашылық ұжым және т.б.). 

Университетте бұқаралық спорт жұмыстарын жүргізуге қажетті база бар. Спорттық шаралар 
жыл сайын өткізіліп тұрады. Спорттық-сауықтыру секциялары бар. Қазақстан Республикасының 

ЖОО студенттері арасындағы Универсиадаға спорт түрлері бойынша ЖОО-ның студенттік 

командалары қатысып, жүлделі орындарды иеленіп жүр. Мүгедек, аз қамтылған азаматтар 
санатындағы студенттерге кәсіподақ комитетінен біржолғы материалдық көмек ұйымдастырылады. 

Студенттерге ақпараттық қолдау көрсету және олардың сәтті бейімделуін қамтамасыз ету 

мақсатында факультеттерде кездесулер, кураторлық сағаттар ұйымдастырылып, психологиялық 
кеңес кабинеті жұмыс істейді, жазғы жұмыспен қамту мәселесі бойынша қоғамдық жастар 

ұйымдарымен кездесулер өткізілуде. Студенттердің шағымдарын қарау тәртібі схемалар бойынша 

жүзеге асырылады: • кураторлар/эдвайзерлер → кафедра → деканат → бойынша проректор → 

ректор. Кураторлар/эдвайзерлер студенттердің шағымдары мен ұсыныстарын кафедра меңгерушісіне, 
факультет деканына, тәрбие ісі жөніндегі проректорға жолдайды. Куратор бөлім меңгерушісіне 

ауызша немесе жазбаша есеп беретін шағымдарды, әдетте, соңғысы салыстырмалы түрде қысқа 

мерзімде шешеді. Алайда, егер шағымның шешімі кафедра меңгерушісінің құзыретіне кірмейтін 
болса, олар да ауызша немесе жазбаша түрде деканатқа хабарланады. Көп жағдайда барлық 

келіспеушіліктер кафедра меңгерушісі немесе факультет деканы деңгейінде шешіледі. Студент → 

тәрбие жұмысы бөлімі. 

Бұл ретте студенттер мен оқытушылардың жазбаша өтініштері тәрбие жұмысы бөлімінде 
тіркеледі және жөніндегі проректор деңгейінде қаралады. студент → ректор. Бұл схема ректордың 

тікелей поштасы, ректор блогы немесе жеке қабылдау арқылы жүзеге асырылады. Университеттің 

құрылымдық бөлімдері, электронды ресурстар залдары интернет желісіне қосылған. Жалпы, 
кітапхананың ғылыми ресурстары мен университетте қолданылатын ақпараттық-коммуникациялық 

технологиялар оқытушылар мен студенттердің өздік жұмысымен айналысуына барлық мүмкіндіктер 

береді. Электронды кітапхана барлық оқу ғимараттарында корпоративтік желі арқылы қолжетімді. 
Оқытушылар мен студенттерге отандық және шетелдік әр түрлі абонементтік деректер қорын, соның 

ішінде Республикалық ЖОО аралық электронды кітапхана, Elsevier және т.б. пайдалану мүмкіндігі 

бар. Барлық кафедралар, құрылымдық бөлімшелер, электронды ресурстар залдары, жатақхана 

интернет желісіне қосылған. Жалпы, университетте қолданылатын ғылыми кітапхана ресурстары мен 
ақпараттық-коммуникациялық технологиялар студенттер мен оқытушылардың өз бетінше оқу және 

ғылым. Көпшілікке ашық университеттің көрсеткіштері мен қызметінің жүйесі, олардың 

сипаттамасы. Университет өз қызметінде университеттің даму стратегиясы мен жоспары туралы, 
сондай-ақ ағымдағы оқиғалар туралы жедел және сенімді ақпаратты ұсынатын, ақпаратқа деген 

қоғамның қажеттілігін қанағаттандыратын, оның имидждік рөлін қамтамасыз ететін ашықтық 



қағидаттарын ұстанады. Университеттің веб-сайтында университет қызметінің барлық жоспарланған 

көрсеткіштерін көрсететін университеттің даму стратегиясы орналастырылған. 
Әрбір бағдарлама аясында ЖОО түлектерінің жұмысқа орналасуы және түлектердің 

мансаптық өсуі туралы ақпарат. Университетіміздің түлектерін жұмысқа орналастыру – түлектердің 

проблемасы ғана емес, университеттің өзінің де кезек күттірмейтін міндеті. Біздің университет екі 
нарықтың субъектісі болып табылады: білім беру қызметтері нарығы және мамандардың еңбек 

нарығы, олардың жұмысы өзара тығыз байланысты. Сондықтан, оқуды аяқтағаннан кейін жұмысқа 

орналасу кепілдігін арттыру оқуға түсушілерді көбірек тартатын білім беру қызметтері нарығындағы 

университеттің маңызды бәсекелестік артықшылығы болып табылады. Бұл әсіресе соңғы жылдары 
жұмыссыз жастардың саны айтарлықтай өскен кезде өте маңызды. Жалпы алғанда, біздің 

университет ынтымақтастықтың тікелей әкімшілік бағыттарымен - тағылымдамалармен және 

тағылымдамалармен, сондай-ақ жұмыс берушілермен өзара әрекеттесудің әртүрлі нысандарымен 
(көрмелер, конференциялар, жәрмеңкелер және т.б.) белсенді түрде айналысады. Жұмыс берушілер 

көбіне білікті де, тұлғалық жағынан да сауатты жас мамандарға қызығушылық танытатынын есте 

ұстаған жөн. Болашақ мамандарды дайындау барысында белсенділік, оқуға дайындық (біліктілікті 

арттыру), бастамашылдық, көпшілдік, ұтқырлық, жауапкершілік, еңбексүйгіштік, кәсіпқойлық, 
еңбекқорлық сияқты қасиеттерді дамытуға көңіл бөлеміз. Университет түлектерін жұмысқа 

орналастыру университет жанынан құрылған жұмыспен қамту және мансаптық даму бөлімінің 

тұрақты назарында. 
Емтихандар мен мерекелерді қоса алғанда, оқу процесінің күнтізбесі туралы ақпарат. Оқу 

процесінің барысын Академиялық басқару кафедрасы ұйымдастырады және бақылайды. Оқу жылы 

басталғанға дейін кафедралармен, декандармен келісілген және оқу ісі жөніндегі проректор бекітетін 
мамандықтар контексінде оқу процесінің кестесі жасалады. Оқу процесінің кестесі 

пайдаланушыларға бағдарламасында қолжетімді. Университеттің миссиясы, мақсаттары мен 

міндеттері, халық үшін сапаны қамтамасыз ету саласындағы саясаты туралы ақпараттың болуы 

(университеттің веб-сайтында ақпараттың, баспа құжаттарының болуы). Сайт университетті 
ғаламдық интернетте көрсетеді, университет имиджін қалыптастыруға ықпал етеді, талапкерлерге, 

студенттерге, жұмыс берушілерге, түлектерге, университет қызметкерлеріне ақпараттық ортаны 

қамтамасыз етеді, халыққа ақпараттың ашықтығы мен қолжетімділігін қамтамасыз етеді. 
Университеттің веб-сайтында университеттің миссиясы, мақсаттары мен міндеттері көрсетілген. 

Сондай-ақ олар университет газетінде, кафедралардың стендтерінде, кітапханада, университет 

қызметтері басшыларының кабинеттерінде, т.б. Барлық қызметкерлері мен студенттерінің 
құжаттарымен танысуын қамтамасыз ету үшін қолжетімді жерлерде. Оқу орнының қызметі, 

жетістіктері мен жаңа жоспарлары туралы ақпарат ерекше танымал журналдарда жарияланады. Олар 

«М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университетінің ғылыми еңбектері» журналы, «Оңтүстік 

Қазақстан ғылымының хабаршысы», «Қазақтану» республикалық ғылыми журналы және т.б. 
Сонымен қатар, университеттің профессор-оқытушылар құрамы мен студенттері БАҚ-та университет 

қызметі туралы материалдарды белсенді түрде жариялауда. 

 
 

9) Бағдарламаларды тұрақты мониторингілеу және мерзімді бағалау (кафедраның әрбір білім 

беру бағдарламасы бойынша ақпарат ұсынылады); 

Университет миссиясына сәйкес келетін және әлеуетті тұтынушылардың сұранысын 
қанағаттандыратын білім беру бағдарламаларының саны мен сапасы жоғары сұранысқа ие және 

бәсекеге қабілетті мамандарды дайындауды қамтамасыз етеді. Білім беру бағдарламасының 

траекториясын студенттің өзі қалыптастыратындықтан және білім беру бағдарламасының кейбір 
пәндері элективті болғандықтан, университет студентке элективті пәндер каталогын (Элективті 

пәндер каталогын) ұсынады. Элективті пәндерді еңбек нарығының талаптарын және жұмыс 

берушілердің сұраныстарын ескере отырып, кафедра оқытушылары әзірлейді. пәннің коды, пәннің 
атауы, көлемі (Қазақстан Республикасындағы кредиттер саны); семестр, пред- және постреквизиттер; 

пәннің мақсаты мен қысқаша мазмұны; күтілетін нәтижелер (оқушылар білім, білік, дағды мен 

құзыреттіліктерді игереді). Элективті пәндердің каталогтары студенттерге тіркеу рәсіміне дейін 

университеттің, кітапхананың, кафедраның «Студент порталы» арқылы қолжетімді. Студенттерге 
арналған жұмыс оқу бағдарламалары (Syllabus) әзірленуде. Силлабуста қысқаша ақпаратпен, пәннің 

мақсаты мен міндеттерімен қатар пәннің пререквизиттері мен постреквизиттері, пәннің қысқаша 

мазмұны, курс саясаты, күнтізбелік-тақырыптық жоспар, бағалау критерийлері, студенттердің өзіндік 
жұмысына арналған тапсырмалар және тізім бар. ұсынылатын әдебиеттер. Білім беру процесінің 

негізгі көрсеткіші – көрсетілетін білім беру қызметінің сапасы. Оқыту мен оқу сапасын анықтау үшін 

мониторинг және білім сапасы бөлімі мониторингтік зерттеу жүргізеді 



«Университеттегі білім сапасына студенттердің қанағаттануы». Сауалнама нәтижелері 

университетте студенттерге бағытталған білім беру үшін барлық жағдай жасалғанын және барлық 
білім беру қызметтерін жоғары деңгейде ұсынатынын көрсетеді. Мониторинг нәтижелері бойынша 

профессорлық-оқытушылық құрамның немесе басшылықтың жұмысындағы кейбір 

қанағаттанарлықсыз тұстары анықталып, олар ректоратта талқыланады. Кемшіліктерді жою тетіктері 
жоғары білікті оқытушыларды жұмысқа қабылдау, интерактивті тақталар мен мультипроекторлар 

алу, кітапхана қорын толықтыру, ақпараттық ресурстарды жаңарту, жұмыс берушілермен кездесулер 

ұйымдастыру және түлектерді жұмысқа орналастыру, студенттік жатақханадағы жағдайды жақсарту 

болып табылады. 
М.Әуезов университетте, ол өзара сыйластық, ізгі ниет, ар-ождан, толеранттылық және 

жауапкершілік принциптерін ұстанады. Осы құжатпен танысып, оның принциптерін сақтай отырып, 

студенттер конфликттік жағдайлардың санын азайтады, демек, өз тарапынан шағымдар. Ағымдағы 
емтихан сессиялары немесе қорытынды аттестаттау кезінде білімдерін бағалау кезінде студенттерден 

шағымдар түскен жағдайда ректордың бұйрығымен апелляциялық комиссия құрылады. 

Студенттердің түрлі арыз-шағымдары мен өзекті мәселелері кафедралар, декандар, тәрбие ісі 

жөніндегі проректорлар, жастар ісі комитетінде, «Жас Отан» жастар қанатында, факультеттердің 
студенттік кеңестерінде, университетте шешілуде. Сондай-ақ әр ғимаратта «Сенім жәшігі» бар. 

Студент кейінірек кері байланысқа жауап ала отырып, ректордың блогына электронды үндеу жібере 

алады. Студенттердің білімін бағалау Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 
нормативтік құқықтық актілеріне енгізілген өзгерістер мен толықтыруларға байланысты қайта 

қаралған тестілер мен емтихандарға қойылатын талаптарға, қайта тапсыру ережелеріне, апелляцияға 

беру ережелеріне сәйкес жүзеге асырылады. Қазақстан Республикасы және жаңа редакцияда «Оқу 
үлгерімінің ағымдағы мониторингін, білім алушылардың аралық және қорытынды аттестациясын 

жүргізудің үлгілік ережелерінде» бекітілген (Қазақстан Республикасы Білім және ғылым 

министрлігінің 2008 жылғы 16 наурыздағы № 125 бұйрығы ). 

Емтихандарды өткізу үшін факультет декандарының бұйрығымен осы оқу пәнінің бейініне 
сәйкес біліктілігі бар жетекші профессорлар, доценттер қатарынан кемінде 3 адамнан емтихан 

алушылар бекітіледі. Курстық жұмыс (жоба) кемінде үш оқытушыдан тұратын комиссия алдында 

қорғалады, олардың біреуі жұмыстың жетекшісі болып табылады. Комиссия студенттердің 
теориялық білімдері мен практикалық дағдыларының деңгейін, жұмыстың талапқа сәйкестігін 

анықтайды. Комиссия құрамы мен курстық жұмысты қорғау кестесін емтихан сессиясы басталғанға 

дейін екі аптадан кешіктірмей кафедра меңгерушісі бекітеді. Бағалауда объективтілікке қол жеткізу 
үшін апелляция процедурасы қолданылады. Аралық аттестаттау үшін қолданылатын емтихан 

материалдарын оқытушылар құрамы әзірлейді. Ауызша, жазбаша және аралас емтихандарға емтихан 

билеттеріне әзірлеуші-оқытушы және кафедра меңгерушісі қол қояды. Пәндер бойынша тақырыптық 

сұрақтар тізімі студенттерге қайта қарау және емтиханға дайындалу үшін ұсынылады. Оқу пәні 
бойынша тест тапсырмаларын әзірлеуді осы курсты жүргізетін оқытушы-оқытушы жүзеге асырады. 

Университетте тестілеу бөлімінде оқу жоспарының барлық оқытылатын пәндері бойынша 

стандартталған тесттердің электронды базасы құрылған. Тест материалдары студенттердің пәндер 
контекстінде оқытылатын сұрақтарының толық тізімін қамтиды. Оқытушылар құрамы курстық 

жұмыстар мен дипломдық жұмыстарды бастамас бұрын студенттерге жұмысты ресімдеуге 

қойылатын талаптарды белгілейтін әзірленген әдістемелік нұсқауларды ұсынады. Университеттің 

академиялық саясаты ресімделеді және құжатталған процедураларда нақтыланады: «Оқу-әдістемелік 
үдерісті басқару» СМЖ, «Оқу-ұйымдастыру процестерін басқару» СМЖ, «Кәсіптік практиканы 

ұйымдастыру және өткізу» СМЖ. Оқушылардың оқу жүктемесінің көлемі Қазақстан 

Республикасының Мемлекеттік білім беру стандартына сәйкес анықталады. Студенттердің жылдық 
оқу жүктемесі әрбір пән бойынша кредиттер санын ескере отырып есептеледі. Студенттердің оқу 

жүктемесі академиялық сағаттармен көрсетіледі. Студенттердің аудиториялық жүктемесі 

студенттердің өзіндік жұмысына бөлінген академиялық сағаттармен толықтырылады. Академиялық 
кезең 15 аптадан тұрады, академиялық кезеңде 2 рейтингтік бақылау – 8 және 15 апталарда. Әрбір 

академиялық кезең 2-3 аптаға созылатын аралық аттестациямен аяқталады. Әр академиялық кезеңнен 

кейін студенттерге демалыс беріледі. 

Академиялық талаптарды орындай алмайтын студенттер үшін кредиттік технология бойынша 
оқу процесін ұйымдастырудың қолданыстағы ережелеріне сәйкес ұзақтығы 6 апта болатын қосымша 

(жазғы) семестр қарастырылған, оның барысында студенттерге емтиханға дайындықты ұйымдастыру 

арқылы академиялық қолдау көрсетіледі. қосымша сабақтар. ОҚУ-дың академиялық саясаты 
оқытудың инновациялық технологияларын қолдану арқылы оқыту сапасын арттыруға бағытталған. 

білім беру ортасы студенттің даралық, үлкен еркіндікке ұмтылу, жеке және кәсіби өсу, тәуелсіздік 

және өзін-өзі құрметтеу сияқты маңызды сипаттамаларын модельдейді. Университеттің негізгі 



құрылымдық бөлімшесі – бітіруші кафедра: оның профессорлық-оқытушылық құрамы студенттерге 

білім беру бағдарламасын меңгеруге көмектеседі. Студенттерді қолдаудың дұрыс және беделді 
қызметі, деканат, куратор және эдвайзер. Эдвайзерлер студенттерге бакалавриаттың бүкіл кезеңінде 

оқу үдерісі бойынша жеке көмек пен кеңес береді. Эдвайзер оқу үдерісін ұйымдастыру бойынша 

барлық қажетті ақпараттық материалдарды дайындауға қатысады, оларды электрондық 
тасымалдағышта студентке ұсынады және оған ЖБЖ құрастыруға және түзетуге көмектеседі. 

Эдвайзерлер көмегімен студент, магистрант, докторант оқу траекториясын анықтайды және жеке оқу 

жоспарын қалыптастырады. 

Элективті пәндерге тіркелу және жоғары курс студенттерінің БӨЖ толтыру сәуір айында 
жүзеге асырылады, 1 курс студенттері 25 тамыздан 31 тамызға дейін қалыптастырады. БӨ 

студенттердің кәсіби ұтқырлығын қалыптастыруды, зерттеушілік дағдыларын дамытуды, 

шығармашылық әлеуетті, жеке қабілеттерді және жеке құзыреттерді ашуды ескере отырып 
әзірленеді. Студенттердің кәсіби құзыреттілігін дамыту оқу үдерісінде оқытудың белсенді әдістерін 

қолдану арқылы қол жеткізіледі: іскерлік ойындар, проблемалық-ситуациялық модельдеу, жобаны 

қорғау, топтық тренингтер, кейс-стадилер, портфолио құру және басқа да интерактивті 

технологиялар. ОҚУ-да оқытудың дәстүрлі түрлерімен қатар оқытушылар құрамы әртүрлі 
педагогикалық әдістерді қолданады. «Студент-мұғалім», «студент-қызметкер» қарым-қатынасындағы 

өзара сыйластықтың көрінісі, студенттер мен оқытушылардың академиялық адалдығы ЖОО 

Жарғысында айқындалып, ОҚУ оқытушыларының ар-намыс кодексінде, «Студент-оқытушы» 
қызметкерлерінің ар-намыс кодексінде сипатталған. ОҚУ студенттері, студенттердің құқықтары мен 

міндеттері, және университет сайтында анықтамалық – нұсқаулықта орналастырылған. Әр оқу 

жылында студенттердің білім беру үдерісі мен университеттің инфрақұрылымына қанағаттануы 
бойынша сауалнама жүргізіледі. Студенттердің университеттің АЖ бағдарламасында онлайн 

режимінде рейтингтік және аралық бақылау бойынша білім бағасын көруге, әрбір пән бойынша оқу 

бағдарламасымен, белгілі бір тапсырмаларды тапсыру мерзімдерімен, дәріс конспектісімен, 

тапсырмалармен танысу мүмкіндігі бар. практикалық жаттығулар, оқу және сыныптан тыс 
жұмыстардың кестесі. Аралық бақылау нәтижелері бойынша ағымдық және аралық бақылаудан артта 

қалған студенттер анықталады. Бөлімшелер қосымша консультациялар кестесін жасайды. 

Академиялық қарызы бар студенттер жазғы семестрде емтихандарды қайта тапсыра алады. Дәлелді 
себептер болған жағдайда студенттің емтихан сессиясын мерзімінен бұрын тапсыру немесе ұзарту 

мүмкіндігі бар. 

СӨЖ-ді ұйымдастыру Қазақстан Республикасының Мемлекеттік білім беру стандарттарына, 
оқу жұмыс жоспарларына, пән бөлімдерін өз бетінше оқуға арналған материалдарға және ОҚБ СМЖ 

– «Оқу-ұйымдастыру үдерістерін басқару» сәйкес жүзеге асырылады. Әрбір оқытушы өз пәндері 

бойынша ОЖСӨЖ кестесін жасайды. Силлабус құрылымында СӨЖ, СӨЖ, СӨЖ тапсырмалары бар. 

ОКЖ жоспарлау кезінде нақты тақырыптар, негізгі мәселелер мен қарастырылатын мәселелер 
көрсетіледі, пайдаланылған әдебиеттер тізімі беріледі. СӨЖ дұрыс ұйымдастыру үшін ОКЖ 

мақсаттарын, жұмысты орындауға қажетті оның негізгі бағыттарын көрсететін әдістемелік нұсқаулар 

әзірленді. Студенттердің өздік жұмыстары 100 балдық жүйе бойынша қабылданып, бағаланады. Пән 
бойынша қорытынды бағаға СӨЖ нәтижесі үлкен әсер етеді. Студенттің оқу және ғылыми 

қызметінің әрбір академиялық сағаты курстық жұмысты орындауды қоса алғанда, студенттердің 2 

сағаттық өзіндік жұмысымен бірге жүреді. Білім беру ақпараттық порталында мамандық, факультет 

және курс бойынша студенттің оқу үлгерімі көрсетіледі. Әрбір студенттің өзі тіркелген курстарға 
түсуге мүмкіндігі бар. Ағымдық және аралық бақылаудың әрбір түрінің нәтижелері бойынша студент 

өзінің жетістіктерін көру мүмкіндігіне ие болады. Семестрлер мен курстардың нәтижелері бойынша 

оқу нәтижелерінің бүкіл тарихы студент қол жеткізе алатын университеттің АЖ жүйесінде 
қолжетімді. Мониторинг үшін бұл жүйе оқу-әдістемелік жұмыс жөніндегі проректор, ХҚО, 

декандарға қолжетімді. Әрбір академиялық кезеңнің соңында үлгерім туралы жиынтық деректер оқу 

үлгерімін талдау және оқу қызметін жақсарту бойынша тиісті ұсыныстар енгізу үшін кафедраларға, 
кураторларға, эдвайзерлерге беріледі. 

Университеттің жоспарларына сәйкес «Заманауи педагогика және психология» кафедрасында 

жыл сайын оқу-әдістемелік жұмысы тексерілуде, нормативтік құжаттарға сәйкес сапа менеджменті 

біріктірілген жүйесі бойынша жыл сайын бөлімшелердің ішкі аудиті жүргізіледі. 
Оқыту сапасын бақылау және бағалау үшін өзараса баққа қатысу, оқытушылардың ашық 

сабақтары өткізіліп, оның нәтижелері кафедра мәжілістерінде талқыланады. 

Кафедра мәжілістерінде сабақтардың сапасы мен пайдаланылға ноқу-әдістемелік кешендері, 
өзіндік жұмыстарға тапсырмалардың уақытылы берілуі, студенттердің үлгерімін бақылау мен 

бағалауды ұйымдастыру талданады. 



Университет барлық қызмет түрлері бойынша оқытушылар құрамының рейтингтік бағалауын 

жүргізеді. 
Педагогикалық ұжымның қызметін рейтингтік бағалаудың мақсаты – педагогикалық 

шеберлікті одан әрі жетілдіру жолдарын айқындау және шығармашылықты ынталандыру мақсатында 

педагогикалық ұжымның кәсіби міндеттерін орындау деңгейін объективті бағалау және өзін-өзі 
бағалауды қамтамасыз ету.  

ПОҚ қызметін рейтингтік бағалауды есептеу кафедра меңгерушілері, профессорлар, доценттер, 

аға оқытушылар, оқытушылар, ассистенттер арасында жеке жүргізіледі. Профессор-оқытушылар 

құрамының қызметін рейтингтік бағалаудың қорытындысы бойынша кафедра меңгерушілері 
арасында ең жоғары балл иегері «Үздік кафедра меңгерушісі», профессорлар «Үздік профессор», 

доценттер «Үздік доцент, аға оқытушылар «Үздік аға оқытушы», оқытушылар «Үздік оқытушы»,  

ассистенттер «Үздік ассистент». 
Педагогикалық ұжымның рейтингтік бағасын қолдану кезінде шешілетін негізгі міндеттер: 

1) материалдық (еңбекақыға ынталандыру үстемеақысын тағайындау) және моральдық 

көтермелеу шараларын тиімді пайдалануға мүмкіндік беретін педагогикалық ұжымның оқу-тәрбие 

қызметінің тиімділігін бақылаудың көлемі мен сапасын бақылаудың бірыңғай өлшемшарттарын 
енгізу; 

2) педагогикалық ұжымның өткен оқу жылындағы жұмысына объективті баға беру, оқу-тәрбие 

қызметіндегі кемшіліктерді анықтау және осыны ескере отырып, алдағы оқу жылына дұрыс 
жоспарланатын жұмыс, бұл мұғалімдердің білімдерін жетілдіруге деген ұмтылысына әсер етеді. 

олардың кәсіби шеберлігі, педагогикалық шеберлігінің өсуі және мамандарды дайындау сапасын 

арттыруға және университет рейтингінің өсуіне ықпал етеді; 
3) Университеттің білім беру қызметінің сапасын арттыру, олардың біліктілігі мен 

кәсіпқойлығын арттыру бойынша оқытушылардың шығармашылық бастамасының мотивациясын 

арттыру; 

4) педагог кадрлардың бос лауазымдарына орналасуға үміткерлерді конкурстық іріктеу кезінде 
деректерді пайдалану; 

5) профессорлық-оқытушылық құрамның және жалпы Университеттің қызмет көрсеткіштерінің 

динамикасын көрсететін компьютерленген деректер банкін құру. 
Сауалнамаларды педагогикалық ұжым персоналдың өзін-өзі бағалау құралы ретінде жүйелі 

түрде жүргізеді. Студенттерге сауалнама да жүргізіледі («Оқытушыстуденттеркөзімен» т.б.). 

Студенттер арасында жүргізілген сауалнама нәтижелері бойынша педагогикалық ұжымның 
кәсіби қасиеттерін, мінез-құлық нормалары мен этикасын бағалауда оң үрдіс байқалады. Осындай 

сауалнамалар барлық факультеттерде жүйелі түрде өткізіліп тұрады. 

Сауалнама деректері сапа менеджменті бөлімінде өңделеді және факультет кеңестерінде 

талданады. 
Университет веб-сайтындағы «Студент» бөлімінде келесі элементтер бар: 

- топтардың тізімдері; 

-нормативтік құжаттар; 
- тасымалдау нүктелері; 

- сабақтар мен емтихандаркестесі; 

- пәндердіңоқу-әдістемеліккешені; 

- бітірушінің біліктілік сипаттамасы; 
- элективті пәндер каталогы; 

-студенттің жеке жоспары; 

- студентке ескерту. 
Оқыту, оқу және бағалау процедуралары, өнімділік пайызы және студенттер үшін қолжетімді 

оқу мүмкіндіктері порталда. Студенттер өз бағаларын жеке кабинеттерінде көре алады. 

Университет сайтында әр кафедраның бөлім тарихы, кадрлық құрамы, жетістіктері, 
байланыстары және т.б. 

Ұсынылатын білім беру қызметтерінің және оқу жоспарының сапасын арттыру стратегиялық 

жоспарлау арқылы да қамтамасыз етіледі, бұл үздіксіз жетілдіруге әкеледі. Стратегиялық жоспардың 

орындалу барысын талдау оқу үдерісінде уақытында бағалауға және қажетті түзету әрекеттерін 
жасауға мүмкіндік береді. Кафедралар оқу үдерісіне тікелей қатысатын бөлімше ретінде жыл сайын 

өз жоспарын қамтамасыз етеді. 

Бөлімдерөзара бару журналдарын жүргізеді. Өзара бару нәтижелері бойынша ашық және 
жұмыс сабақтарын талдау кафедрадағы оқу үдерісі инновациялық оқыту технологиялары, бүкіл оқу 

үдерісін ақпараттандыру және компьютерлендіру, салада жаңа ұғымдарды қолдану негізінде жүзеге 

асырылатынын көрсетеді. Білім және ғылым саласын, дәстүрлі оқыту әдістерін жетілдіру, 



электрондық оқыту қорын құру және үнемі толықтыру. Оқытудың инновациялық формаларын 

практикалық түсіну нәтижелері кафедра мәжілістерінде, әдістемелік семинарларда, ғылыми-
практикалық конференцияларда талқыланады. 

Білім сапасын басқарудың маңызды принципі тұтынушыға бағдарлану болып табылады. 

Студент жоғары білім алу үшін педагогикалық ұжыммен бірлескен іс-шаралардың белсенді 
қатысушысы болып табылады және оқу қызметін бағалауға қатысуға құқылы. Студенттердің пікірі 

оқыту сапасын бағалауда үлкен маңызға ие, өйткені оның әсерін студенттер сезінеді және оқу 

процесінде мұғалімнің серіктесі болып табылады. Бір жағынан, студенттердің пікірін біле отырып, 

оқытушы өз жұмысын жақсарта алады, екінші жағынан, студенттердің пікірі университет басшылары 
үшін кадрларды дамыту және сол арқылы университет жұмысын жақсарту үшін маңызды.  

Университеттегі білім беру қызметтерінің сапасына қанағаттану мониторингі білім беру 

қызметтерін тұтынушылар – студенттердің пікірлерін зерделеу арқылы жүзеге асырылады. 
Студенттердің пікірін зерттеу университетте сауалнама әдісі арқылы социологиялық сауалнама 

арқылы жүзеге асырылады. 

Мамандықтар/БББ бойынша 
 Мамандықтар Қыстық сессия Көктемгі сессия Кафедра  Кафедра  

меңгерушісі 

Студен

т саны 

Сессия 

бойынша 

абсолютік 

үлгерім 

қыстық 

сессия% 

 

Студент 

саны 

Сессия 

бойынша 

абсолютік 

үлгерім 

көктемгі 

сессия% 

 

1 5В010300- 
Педагогика және 
психология 

36 100 36 100 Заманауи 
педагогика және 

психология 

Булетова 
Лаззат 

Алпысбаевна 

2 6В 01110 -   
Педагогика және 
психология 

67 61,1 58 53,65 Заманауи 
педагогика және 

психология 

Булетова 
Лаззат 

Алпысбаевна 

3 6В 01112 -   
Психология және 
медиация 

12 83,3 12 75 Заманауи 
педагогика және 

психология 

Булетова 
Лаззат 

Алпысбаевна 

4 6В 01114 - 

Психология 
жәнеқоғамдықденсаул
ықсақтау 

4 100 4 100 
Заманауи 

педагогика және 
психология 

Булетова 
Лаззат 

Алпысбаевна 

5 6В 01111 -   
Практикалық 
психология 

3 100 3 100 Заманауи 
педагогика және 

психология 

Булетова 
Лаззат 

Алпысбаевна 

 

 

Сабақ үлгерімі 100 % топтар 

№ Курс БББ Топтар Абсолюттік 

үлгерім, % 

Кафедра 

1 2 6В 01114 - Психология 
жәнеқоғамдықденсаулықсақтау 

ТП-20-17к 
100 Заманауи педагогика және 

психология 

2 2 6В 01114 - Психология 
жәнеқоғамдықденсаулықсақтау 

ТП-20-17рс 
100 Заманауи педагогика және 

психология 

3 3 6В 01111 – Практикалық 
психология 

ТП-19-12к 
100 Заманауи педагогика және 

психология 

4 4 5В010300- Педагогика және 
психология 

ТП-18-
1к,1к2,1тр 

100 Заманауи педагогика және 
психология 

 

 

 

Сессия қорытындылары бойынша төмен сабақ үлгерімі 

(50 % төмен) тіркелген топтар мен пәндер, сабақ үлгерімі төмен студенттер 

Сабақ үлгерімі төмен  (50 % төмен) топтар 

Курс БББ Топтар 
Абсолюттік 

үлгерім, % 
Кафедра 

2 

6В 01110 -   Педагогика және 
психология 

ТП-20-1р 

Қыстық 
сессия 

36,8 

Көктемдік  
сессия 
15,3 

 

Заманауи педагогика және 
психология 

 

5) 2021-2022 оқу жылына арналған БББ бойынша ПОҚ құрамы 
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  саны % саны % 

6В 01110 / 5В 010300  - Педагогика және психология 
 

2 курс ТП-20-1к 
ТП-20-1р  
 

3 
7 
 

18,75 
46,7 
 

13 
8 

81,25 
53,3 

3 курс ТП-19-1к 
ТП-19-1р 
 

2 
6 

15,4 
46,2 

11 
7 

84,6 
53,8 

4 курс ТП-18-1к 
ТП-18-1к2 
ТП-18-1тр 
 

1 
1 
2 

16,7 
16,7 
33,3 

5 
5 
4 

83,3 
83,3 
66,7 

барлығы 

 

22 27,7 53 72,3 

 

ТП-19-1к 

5 семестр 6 семестр 

1. Айтжанова Г.Т. 
2. Тажи А.К. 
3. Нурханова Г.Б. 
4. Малгайдарова Г.Т. 
5. Усембаева Р.Б. 
6. Султанова К.А. 
7. Нурханова Г.Б. 

1. Аға оқытушы 
2. Аға оқытушы 
3. Аға оқытушы 
4. Аға оқытушы 
5. Доцент 
6. Аға оқытушы 
7. Аға оқытушы 

1. Султанова К.А. 
2. Айтжанова Г.Т. 
3. Султанова К.А. 
4. Керимбекова Ж.У. 
5. Абдукаримова У.А. 
6. Нурбекова А.М. 

 

1. Аға оқытушы 
2. Аға оқытушы 
3. Аға оқытушы 
4. Аға оқытушы 
5. Аға оқытушы 
6. Доцент 

 

 

ТП-19-1р 

5 семестр 6 семестр 

1. Айтжанова Г.Т. 
2. Избасханов Ж.К. 
3. Досжанова Ж.Т. 
4. Усембаева Р.Б. 
5. Лекерова Г.Ж. 

6. Примбетова С.К. 
7. Исабаева А.С. 

8. Аға оқытушы 
9. Аға оқытушы 
10. Аға оқытушы 
11. Доцент 
12. Профессор  

13. Доцент 
14. Доцент 

1. Примбетова С.К. 
2. Сарипбекова А.Т. 
3. Айтжанова Г.Т. 
4. Нигматуллина Ж.Ш. 
5. Калыбекова С.К. 

6. Джексенбаева К.О. 

 

1. Доцент 
2. Аға оқытушы 
3. Аға оқытушы 
4. Аға оқытушы 
5. Аға оқытушы 

6. Доцент 
 

 

ТП-20-1к 

3 семестр 4 семестр 

1. Ерепбаев Н.К. 

2. Султанова К.А. 
3. Шалдарбекова А.Б. 
4. Досыбеков С.К. 
5. Калбаева А.Т. 
6. Бимаханбетова Н.Б. 
7. Досжанова Ж.Т. 
8. Досжанова Ж.Т. 

1. Доцент 

2. Аға оқытушы 
3. Доцент 
4. Доцент 
5. Аға оқытушы 
6. Аға оқытушы 
7. Аға оқытушы 
8. Аға оқытушы 

1. Саттаров Б.К. 

2. Султанова К.А. 
3. Мырзапеисова М.Т. 
4. Айтуреева Ж.Ж  
5. Мырзапеисова М.Т. 
6. Нурханова Г.Б 
7. Исманова Н.Е. 
8. Досжанова Ж. 

1. Аға оқытушы 

2. Аға оқытушы 
3. Аға оқытушы 
4. Аға оқытушы 
5. Аға оқытушы 
6. Аға оқытушы 
7. Аға оқытушы 
8. Аға оқытушы 

 

ТП-20-1р 

3 семестр 4 семестр 

1. Изосимова М.А. 
2. Примбетова С.К. 
3. Есимова А.Э. 
4. Досыбеков С.К. 

5. Сайлаубеков А.Н. 
6. Лекерова Г.Ж. 
7. Лекерова Г.Ж. 

 

1. Аға оқытушы 
2. Доцент 
3. Аға оқытушы 
4. Доцент 

5. Аға оқытушы 
6. Профессор 
7. Профессор  

1. Изосимова М.А. 
2. Сарипбекова А.Т. 
3. Исманова Н.Е. 
4. Усембаева Р.Б 

5. Примбетова С.К. 
6. Сарипбекова А.Т. 
7. Исабаева А.С. 
8. Досжанова Ж.Т. 

1. Аға оқытушы 
2. Аға оқытушы 
3. Аға оқытушы 
4. Доцент  

5. Доцент 
6. Аға оқытушы 
7. Доцент 
8. Аға оқытушы 

 



ТП-18-1к 

7 семестр 

1. Айтжанова Г.Т. 
2. Айтжанова Г.Т. 
3. Айтжанова Г.Т. 
4. Малгайдарова Г.Т. 
5. Усембаева Р.Б. 
6. Айтжанова Г.Т. 

1. Аға оқытушы 
2. Аға оқытушы 
3. Аға оқытушы 
4. Аға оқытушы 
5. Доцент 
6. Аға оқытушы 

 

ТП-18-1к2 

7 семестр 

1. Айтжанова Г.Т. 
2. Айтжанова Г.Т. 
3. Малгайдарова Г.Т. 
4. Малгайдарова Г.Т. 
5. Примбетова С.К. 

6. Досжанова Ж.Т 

1. Аға оқытушы 
2. Аға оқытушы 
3. Аға оқытушы 
4. Аға оқытушы 
5. Доцент 

6. Аға оқытушы 

 

ТП-18-1тр 

7 семестр 

1. Айтжанова Г.Т. 
2. Айтжанова Г.Т. 

3. Айтжанова Г.Т. 
4. Исабаева А.С. 
5. Примбетова С.К. 
6. Досжанова Ж.Т 

1. Аға оқытушы 
2. Аға оқытушы 

3. Аға оқытушы 
4. Доцент 
5. Доцент 
6. Аға оқытушы 
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6В 01112 - Психология және медиация 
 

3 курс ТП-19-8к 
 

3 23,1 10 76,9 

барлығы  3 23,1 10 76,9 

 

ТП-19-8к 

5 семестр 6 семестр 

1. Айтжанова Г.Т. 
2. Монтаев А.Б. 

3. Нурханова Г.Б. 
4. Усембаева Р.Б. 
5. Малгайдарова Г.Т. 
6. Салыбек Н.М. 
7. Альшуразова А.А. 

 

15. Аға оқытушы 
16. Доцент 

17. Аға оқытушы 
18. Доцент 
19. Аға оқытушы 
20. Аға оқытушы 
21. Аға оқытушы 
 

1. Султанова К.А. 
2. Айтжанова Г.Т. 

3. Аталыкова Г.Ш. 
4. Керимбекова Ж.У. 
5. Абдукаримова У.А. 
6. Нурбекова А.М. 

 

7. Аға оқытушы 
8. Аға оқытушы 

9. Аға оқытушы 
10. Аға оқытушы 
11. Аға оқытушы 
12. Доцент 
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6В 01111- Практикалық психология 
 

3 курс ТП-19-12к 
 

2 15,4 11 84,6 

барлығы  2 15,4 11 84,6 

 

ТП-19-12к 

5 семестр 6 семестр 

1. Айтжанова Г.Т. 
2. Тажи А.К. 
3. Нурханова Г.Б. 
4. Усембаева Р.Б. 
5. Малгайдарова Г.Т. 

6. Султанова К.А. 
7. Малгайдарова Г.Т. 

22. Аға оқытушы 
23. Аға оқытушы 
24. Аға оқытушы 
25. Доцент 
26. Аға оқытушы 

27. Аға оқытушы 
28. Аға оқытушы 

1. Султанова К.А. 
2. Айтжанова Г.Т. 
3. Малгайдарова Г.Т. 
4. Керимбекова Ж.У. 
5. Абдукаримова У.А. 

6. Нурбекова А.М. 

 

13. Аға оқытушы 
14. Аға оқытушы 
15. Аға оқытушы 
16. Аға оқытушы 
17. Аға оқытушы 

18. Доцент 
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6B01114 - Психология және қоғамдық денсаулық сақтау 
 

2 курс ТП-20-17к 
ТП-20-17рс 

3 
9 

20 
45 

12 
11 

80 
55 

барлығы  12 32,5 23 67,5 

 

ТП-20-17к 

3 семестр 4 семестр 

1. Ерепбаев Н.К. 
2. Айтуреева Ж.Ж. 
3. Шалдарбекова А.Б. 
4. Досыбеков С.К. 

5. Калбаева А.Т. 
6. Бимаханбетова Н.Б. 
7. Досжанова Ж.Т. 
8. Султанова К.А. 

29. Доцент 
30. Аға оқытушы 
31. Доцент 
32. Доцент 

33. Аға оқытушы 
34. Препод  
35. Аға оқытушы 
36. Аға оқытушы 

1. Саттаров Б.К. 
2. Калыбекова С.К. 
3. Досжанова Ж.Т. 
4. Мырзапеисова М.Т. 

5. Мырзапеисова М.Т 
6. Малгайдарова Г.Т. 
7. Исманова Н.Е. 

1. Аға оқытушы 
2. Аға оқытушы 
3. Аға оқытушы 
4. Аға оқытушы 

5. Аға оқытушы 
6. Аға оқытушы 
7. Аға оқытушы 

 

 

ТП-20-17рс 

3 семестр 4 семестр 

1. Изосимова М.А. 
2. Сарипбекова А.Т. 
3. Сарипбекова А.Т 
4. Есимова А.Э. 
5. Досыбеков С.К. 
6. Досжанова Ж.Т. 
7. Усембаева Р.Б. 

8. Лекерова Г.Ж. 
9. Лекерова Г.Ж 
10. Лекерова Г.Ж 
11. Лекерова Г.Ж 

1. Аға оқытушы 
2. Аға оқытушы 
3. Аға оқытушы 
4. Аға оқытушы 
5. Доцент 
6. Аға оқытушы 
7. Доцент 

8. Профессор 
9. Профессор 
10. Профессор 
11. Профессор 

1. Исманова Н.Е. 
2. Калкабаева С.. 
3. Булетова Л.А. 
4. Примбетова С.К. 
5. Сарипбекова А.Т. 
6. Исманова Н.Е 
7. Досжанова Ж.Т. 

8. Досжанова Ж.Т. 
9. Лекерова Г.Ж 
 
 

1. Аға оқытушы 
2. Аға оқытушы 
3. К.п.н 
4. Доцент  
5. Аға оқытушы 
6. Аға оқытушы 
7. Аға оқытушы 

8. Аға оқытушы 
9. Профессор  

 

Оқу жылы ішінде оқу бағдарламасы мен оқу іс-шараларына жүйелі мониторинг жүргізіледі. 

Ағымдағы аттестаттау нәтижелері студенттердің назарына жеткізіледі, кафедра мәжілістерінде, 
факультет кеңестерінде талқыланады, олардың нәтижелері бойынша оқу және ОЖСӨЖ сапасын 

арттыру, әдістемелік және ақпараттық қамтамасыз ету шаралары қабылданады. Студенттердің оқуға 

деген ынтасын ынталандыруда және оқу үдерісіне белсенді қатысуда маңызды рөл атқаратын 
студентке бағытталған оқыту мен оқыту келесі тармақтар бойынша жүзеге асырылады: - студенттерге 

құрмет көрсету, олардың қажеттіліктерін ескере отырып, икемді оқу жолдарын (күндізгі, сырттай, 



жеделдетілген, қысқартылған) пайдалану; - тәрбиенің әртүрлі педагогикалық әдістері мен 

формаларын қарастыру және қолдану. Аға оқытушы Айтжанова Г.Т. жетекшілігімен студенттерді 
психологиялық қолдау ресурстық орталығының жұмысын жүзеге асырады. - педагогикалық әдістерді 

жүйелі түрде бағалау және түзету (БӨ, жеке пәндердің бағдарламаларын, мұғалімдердің есептерін 

орындау бойынша талдау жұмыстарының негізінде жүргізіледі); - мұғалімнің қажетті бағыт-бағдары 
мен қолдауын көрсете отырып, студенттің дербестік сезімін ояту (сараптамалық тапсырмалар арқылы 

студенттердің жұмысы дараланатын аудиториялық жұмыс, ОБСӨЖ және СӨЖ белсенді түрде 

пайдаланылады); 

- «студент-оқытушы» қарым-қатынасындағы өзара сыйластықтың көрінісі (қарым-қатынас 
нормалары университет Жарғысында айқындалады және оқытушылардың ар-намыс кодексінде 

сипатталады; студентінің ар-намыс кодексі). Бұл іс-шаралар кураторлық топтармен тұрақты түрде 

ұйымдастырылатын, кафедралардың, факультет кеңестерінің, ректораттың және университеттің 
Ғылыми кеңесінің отырыстарында өткізілетін кураторлық сағаттардың мазмұнында көрініс табады. 

Студенттердің білімін және олардың емтихан тапсыруға дайындық деңгейін бақылау үшін 

университетте университет оқытушылары әзірлеген тест тапсырмаларының бірыңғай базасы 

құрылды. Бұл деректер базасы тестілеу орталығында сақталады. Аралық аттестаттауды өткізу үшін 
ректордың бұйрығымен тәжірибелі оқытушылар құрамынан комиссиялар құрылады. Емтихандарды, 

бақылау жұмыстарын жүргізуді, курстық жұмыстарды қорғауды және басқа да бағалау нысандарын 

оқытушы, оқытушы және комиссия мүшелері жүзеге асырады (Жоғары оқу орындарында білім 
алушылардың үлгеріміне ағымдағы мониторингті, аралық және қорытынды аттестацияны жүргізудің 

үлгілік ережесі, Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 2008 жылғы 18 

наурыздағы № 125 бұйрығы). Ағымдағы бақылау процесінде студент ұпай жинайды, нәтижесінде 
оның пән бойынша рейтингі анықталады, бұл емтиханға жіберу үшін қажет. Ағымдағы ұпайлар мен 

студенттің рейтингі оқытушы мен студенттің электронды журналдарында көрсетіледі. Электронды 

журналдардың енгізілуі студенттердің өздік жұмысын белсендірді. Студенттің емтиханға жіберу 

рейтингі және пән бойынша қорытынды рейтинг автоматты түрде есептеледі және жинақтаушы 
ведомосқа енгізіледі. 

Қорытынды мемлекеттік аттестаттау Қазақстан Республикасы Білім және ғылым 

министрлігінің 18 наурыздағы бұйрығымен бекітілген Жоғары оқу орындарында білім алушылардың 
үлгерімінің ағымдағы мониторингі, аралық және қорытынды аттестаттау үлгілік қағидаларына сәйкес 

жүзеге асырылады. 2008 жылғы № 125, академиялық күнтізбеде белгіленген мерзімде. Қорытынды 

аттестаттауды өткізу үшін ректордың бұйрығымен жетекші ғалымдар мен сыртқы ұйымдардың 
өкілдері жетекшілік ететін мемлекеттік аттестаттау комиссиялары құрылады. Қорытынды 

мемлекеттік аттестаттау кезінде студенттер кешенді емтихан тапсырып, кандидаттық, кандидаттық 

және докторлық диссертацияларды қорғайды. Емтихандар жазбаша және ауызша нысанда, сондай-ақ 

компьютерлік тестілеу түрінде қабылданады. Бірқатар пәндер бойынша сараланған кредиттер 
қабылданады. Бақылау нысандарын университеттің Ғылыми кеңесі бекітеді. Емтихан сұрақтары 

студенттерге ОӘК-мен бірге, студенттердің оқу жетістіктерін бақылау және бағалау 

материалдарында өз бетінше оқуға арналған сұрақтарда беріледі. Сессияға 1 ай қалғанда емтихан 
билеттері КТ-ға тапсырылады. Ауызша, жазбаша емтихан билеттері және тест тапсырмалары кафедра 

мәжілістерінде талқыланады және бекітіледі. Емтихан нәтижелері студенттерге уақтылы 

хабарланады: электронды санау арқылы тест емтихандарының нәтижелері автоматты түрде 

шығарылады және тестілеу аяқталғаннан кейін компьютер экранында көрсетіледі, ауызша емтихан 
нәтижесі – емтихан күні, жазбаша емтихан – емтиханнан кейін 24 сағат ішінде. Қорытынды баға екі 

аралық бақылаудың пайыздық көрсеткіштері негізінде есептеледі, емтихан бағасының пайызымен 

қорытындыланады. Емтихандардың нәтижелері бойынша DSP студенттердің академиялық рейтингін 
көрсетеді және ақпаратты факультет декандарына жібереді. Оқушылардың оқу жетістіктері (білім, 

дағды, құзыреттілік) балдық-рейтингтік жүйемен бағаланады. Бағалау критерийлері силлабуста, 

әдістемелік құралда көрсетілген. 
Егер студент пән бойынша «қанағаттанарлықсыз» баға алған болса, ол жазғы семестрде осы 

пәнге түседі, оған осы пәнді қайта оқуға және қажетті кредиттер санын жинау үшін емтиханды қайта 

тапсыруға мүмкіндік беріледі. Дипломдық, курстық жұмыстар, магистрлік, докторлық 

диссертациялар кафедралардың профессорлық-оқытушылық құрамының жетекшілігімен немесе 
мамандарды дайындау бағытына сәйкес үлкен жұмыс тәжірибесі бар аға оқытушының лауазымы 

бойынша жүзеге асырылады. Бір оқу жылындағы рефераттар мен курстық жұмыстар кафедраларда, 

дипломдық жұмыстар мұрағатта сақталады. Студенттердің курстық, дипломдық жұмыстарды 
орындау кезіндегі материалдарды алу деңгейі мен пайдаланылған әдебиеттерді көрсету курстық және 

дипломдық жұмыстардың жетекшілерімен тексеріліп, кафедра меңгерушісі бақылайды. 

Студенттердің мінез-құлқының этикалық нормалары нұсқаулықта және ОҚУ студенттер кодексінде 



жазылған. Білім алушылардың үлгерімін ағымдағы бақылауды, аралық және қорытынды 

аттестаттауды өткізудің үлгілік қағидаларына сәйкес қорытынды мемлекеттік аттестаттау нәтижелері 
(Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 2011 жылғы 16 наурыздағы №125 

бұйрығы) мемлекеттік аттестаттау комиссиясының хаттамаларында көрсетілген қорытынды 

аттестаттау актілерінде белгіленеді. 
5В010300 – «Педагогика және психология» мамандығы, 6В01110 – «Педагогика және 

психология», 6В01111 – «Практикалық психология» ББ бағдарламасы бойынша аттестаттауды 

өткізуде  2021 жылғы 08 желтоқсанның № 252-нқ бұйрығымен Аттестаттау комиссия құрамы 

бекітілді.  
 

Аттестаттау комиссиясының құрамы: 

М.Әуезов атындағы ОҚУ ректорының бұйрығымен бекітілген АК құрамына кіргендер: 
Арзымбетова Шолпан Жаксылыковна – АК төрағасы, «ОҚМПУ», «Педагогика» кафедрасының 

меңгерушісі п.ғ.к., профессор м.а. АК мүшелері: Примбетова Сауле Кульбаевна – М.Әуезов ат. ОҚУ, 

«Заманауи педагогика және психология» кафедрасының п.ғ.к доценті. Сулейменова Алия Анваровна 

- М.Әуезов ат. ОҚУ, «Заманауи педагогика және психология» кафедрасының п.ғ.к доценті. Булетова 
Ләззат Алпысбаевна - М.Әуезов ат. ОҚУ, «Заманауи педагогика және психология» кафедрасының 

меңгерушісі. Аширбекова Толкын Байадиловна - М.Әуезов ат. ОҚУ, «Заманауи педагогика және 

психология» кафедрасының оқытушысы және АК хатшысы. 
 

Аттестаттау комиссиясының жұмыс кестесі 

Кешенді емтихан талаптарға сай және қойылған уақытында өтілді. Комиссияға қажетті 
құжаттардың барлығын ұсынылды. Емтихан уақытылы басталып, барлық студенттер дайындалуға 

керек уақытты пайдаланды. 

МАК жұмыс кестесі 

1 – кесте 

№ Күні Уақыты  

 

Аудитор

ия  

Аттестаттау түрі Тобы Студент

тер саны 

1 11.05.22 10.00 305 Диплом жұмысын қорғау ЗТП-20-1ку 10 

2 12.05.22 10.00 305 Базалық пәндер бойынша 

кешенді емтихан 

ЗТП-20-1ку1 

ЗФК-19-3кс 

1 

3 

3 13.05.22 10.00 305 Диплом жұмысын қорғау ЗТП-20-1ку 9 

4 16.05.22 10.00 305 Диплом жұмысын қорғау ЗТП-20-1ку1 10 

5 17.05.22 10.00 305 Диплом жұмысын қорғау ЗТП-20-1ру 4 

6 17.05.22 10.00 305 Диплом жұмысын қорғау ЗТП-20-12ку 4 

7 18.05.22 10.00 305 Диплом жұмысын қорғау ЗФК-19-3кс 10 

8 19.05.22 10.00 305 Диплом жұмысын қорғау ЗФК-19-3кс 7 

9 20.05.22 
10.00 305 

Бейіндік пәндер бойынша 

кешенді емтихан 

ЗТП-20-1ку1 

ЗФК-19-3кс 

1 

3 

10 23.05.22 10.00 305 Диплом жұмысын қорғау Тп-18-1к 9 

11 
23.05.22 

10.00 305 Базалық пәндер бойынша 
кешенді емтихан 

Тп-18-1тр 
1 

12 24.05.22 10.00 305 Диплом жұмысын қорғау Тп-18-1к 9 

13 25.05.22 10.00 305 Диплом жұмысын қорғау Тп-18-1к2 10 

14 
  26.05.22 

10.00 305 Диплом жұмысын қорғау Тп-18-1к2   Тп-
18-1тр 

1            6 

15 

26.05.22 

10.00 305 Бейіндік пәндер бойынша 

кешенді емтихан 
Тп-18-1тр 

1 

 

Кешенді емтихандарды ұйымдастыру 

     Комиссия мүшелерінің құрамы атестаттау жұмысын 1-кестеге сай жүргізді. 

Диполм жұмысын қорғау және кешенді емтихан (қашықтықтан оқыту бөлімі бойынша) онлайн 
форматта, «ZOOM» платформасында, ал күндізгі бөлім №305 аудиторияда (оффлайн форматта) 

жүргізілді. Жұмыс барысында интерактивті тақта ноутбук арқылы қосылып, жұмыс барысы сақталып 

отырды. Барлық студенттер уақытылы қатысты, сонымен қатар комиссия құрамы және «Парасат» 

басқармасы да қатысып отырды.  



Барлық комиссия мүшелері емтиханның өту ұйымдастырушылық деңгейі жоғары екенін атап өтті: 

осы мамандықтардың оқу жоспарын студенттердің орындауы бойынша анықтамалардың болуы; 
комиссия хатшысының жұмысының нақтылығы; студенттерді емтихан бағдарламасымен және керек 

канцелярлық заттармен қамтамасыз ету.  

«Заманауи педагогика және психология» кафедрасы «Педагогика және психология» 
мамандығы бойынша бағдарлама құрастырған, ол жерде мақсаты мен міндеттері, курстын мазмұнын 

игеру деңгейіне талаптар мен студенттердің білімін бағалау критерийлері анықталған. емтихан 

мақсаты – МЖМБС талаптарына болашақ оқытушыларды дайындау деңгейінің сәйкестігін орнату.  

5В010300 – «Педагогика және психология» мамандықтары бойынша кешенді емтихан  бес пән 
бойынша студенттердің білімін тексеруден құралған: 

Күндізгі бөлім: 

       1-кешенді емтихан:  
        «Педагогика» БП/МК,  

        «Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі» БП/МК,  

        «Инклюзивті білім беру» БП/МК. 

         2-кешенді емтихан:  
        «Психологияны оқыту әдістемесі» БП/МК, 

        «Психологиялық кеңес беру» БП/ТК.  

6В01110 – «Педагогика және психология», 6В01111 – «Практикалық психология» ББ 
бағдарламасы бойынша кешенді емтихан  бес пән бойынша студенттердің білімін тексеруден 

құралған: 

Қашықтықтан оқыту бөлімі: 
         1-кешенді емтихан:  

        «Заманауи педагогика» БП/МК,  

        «Қарым-қатынас психологиясы» БП/МК,  

        «Инклюзивті білім беру» БП/МК. 
         2-кешенді емтихан:  

        «Жеке тұлғаның педагогикалық-психологиялық диагностикасы» БП/МК, 

        «Психологиялық кеңес беру» БП/ТК. 
Кешенді емтиханға әр пән бойынша билетке топталған 125 сұрақтан шығарылды, 1-кешенді 

емтиханда 3 сұрақтан, 2-кешенді емтиханда 2 сұрақтан 2 ситуациялық сұрақтан құрастырылды. 

Әртүрлі жағдайларға байланысты диплом жұмысын жазбайтын студенттер  мемлекеттік емтихан 
тапсырды: 

 

5В010300 -  «Педагогика  және психология»  мамандығы, 6В01110 – «Педагогика және психология», 

6В01111 – «Практикалық психология» ББ бағдарламасы бойынша бойынша кешенді емтихан 
нәтижелері: 

                                                                                                                                        2-кесте 

№ Маманды
қ атауы  

Топтар   

Мемлекетт
ік емтихан 

тапсырды 

Оның ішінде 

О
р

та
ш

а 
б
ал

л
 

Үздік диплом 
саны 

«өте 
жақсы» 

«Жақсы» «қанағаттан
арлық» 

   

  с % С  % С  % С  %  с % 

1 Күндізгі  

ТП-18-

1тр 

I кешенді 
емтихан 

 

 

 

1 

 

 

 

100 

 

1 

 

100 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

 

5 

 

- 

 

- 

II 

кешенді 
емтихан 

1 100 - - - - 5 - - 

 Барлығ

ы 

1 100 1 100 - - - -       

10 

- - 



2 Қашықт

ықтан  

Зтп-20-

1ку1 

I кешенді 

емтихан 

 

 
 

1 

 

 

 
 

100 

 

 

 
1 

 

 
100 

 

 
- 

 

 
- 

 

 
- 

 

 
- 

 

 
5 

 

 
 

- 

 

 
 

- 

II 

кешенді 

емтихан 

- - 1 100 - - 4 - - 

ЗФК-19-

3кс 

I кешенді 

емтихан 

 
 

 

3 

 
 

 

100 

 
1 

 
33,

3 

 
2 

 
66,7 

 
- 

 

 
- 

 
4,3 

 
- 

 
- 

II 

кешенді 

емтихан 

 

- 

 

- 

 

3 

 

100 

 

- 

 

- 

 

4 

 

- 

 

- 

 Барлығ

ы  

4 100 2 133

,3 

6  

166,

7 

  17,

3 

- - 

 

Дипломдық жұмыстарды қорғауды ұйымдастыру 
«Заманауи педагогика және психология» кафедрасында дипломдық жұмыстарды қорғауды 

ұйымдастыру смж-ң барлық талаптары бойынша өтілді. Біткен, алдын-ала қорғаудан өткен және 

қойылған талаптарға сай безендірілген,  студенттің қолы, ғылыми жетекшінің қолы қойылған диплом 
жұмысы ғылыми жетекшілігіне тапсырылады. Диплом жұмысын қорғау мемлекеттік аттестаттау 

комиссиясының ашық отырысында өтілді. Бітіруші біліктілік жұмыстарды қорғау жоғары мектептің 

талаптарына сай өткізілді. Диплом жұмысын қорғау кезінде студенттер презентация, слайд, 
көрнекіліктер қолданды, қашықтықтан оқыту бөлімі (онлайн) форматта қолданды. Қосымша 

материалдар ұсынылды (мақалалар, ғылыми жұмыстар, сертификаттар, мадақтамалар, іс-тәжірибе 

өту барысында берілген алғыс хаттар). Сыртқы бөлімдегі көптеген бітірушілер, соның ішінде 

жеделдетілген бөліміндегілер жұмыс істейтіндер, бұл  студенттер практиктер, оларда жұмыстың 
практикалық дағдылары бар. Көптеген студенттер өздерін жақсы жағынан көрсете білді.  

 

5В010300  «Педагогика және психология» мамандығы, 6В01110 – «Педагогика және психология», 
6В01111 – «Практикалық психология» ББ бағдарламасы бойынша бойынша диплом жұмысын қорғау  

нәтижелері: 

4-кесте 

№ Мамандық атауы  
Топтар  

Диплом     
жұмысын  

қорғағандар 

Соның ішінде 
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а 
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л
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с % с % с %  с % с % с % 

1 Күндізгі   
ТП-18-1к1 

18  
12 

 
67 

 
5 

 
28 

 

 
1 

 
4 

 
4,6 

 
18 

 
100 

   
18 

 
100 

2 ТП-18-1к2 11 7 63,6 

 

4 

 

36,4 

 

 

- 

 

- 

 19,2 11 100   11 100 

3 ТП-18-1тр 6 6 100 - - - - 6 6 100   6 100 

 Барлығы  35 25 71 9 26 1 3 4,8 14 100   14 100 

1 Қашықтықтан  
ЗТП-20-1ку 

 

19 

 

8 

 

42,1 

 

11 

 

57,9 
 

- 

 

- 

 

4,4 

 

19 

 

100 

   

19 

 

100 

2 ЗТП-20-1ку1 7 2 28,6 5 71,4 - - 2,8 7 100   7 100 

3 ЗТП-20-1ру 4 - - 4 100 - - 4 4 100   4 100 



4 ЗТП-20-12ку 4 1 25 3 75 - - 13,3 4 100   4 100 

5 Қысқартылған  

ЗФК-19-3кс 

 

17 

 

2 

 

12 

 

15 

 

88 

 

- 

 

- 

 

4,1 

 

17 

 

100 

   

17 

 

100 

 Барлығы 51 13 25,5 38 74,5 - -  51 100 - - 51 100 

 

ЖОО – да осы мамандық бойынша мамандар даярлаудың деңгейі 

М.Әуезов атындағы ОҚУ-да абитуриенттерге дайындау бағыттарының тізімі кең түрінде 

ұсынылған. Сол жерде мамандықтарының бірін көруге болатыны ол - «Педагогика және 

психология». Осы бағытта оқыған студенттер қазіргі әлемде бірегей және сұранысқа ие мамандар 
болып саналады.  

Оқу кезіңде әрбір студент педагог-психологтың кәсіби құзіреттілігінің қалыптасуы үшін 

қажетті көптеген пәндерді оқиды. Нәтижесінде білім беру бағдарламасын меңгеріп шыққаннан кейін 
бітіруші түлек түзету-педагогикалық, диагностикалық-кеңес беру іс-әрекеттерімен айналыса алады.   

Қазіргі уақытта білім беру бағдарламасының аумағында 5В010300– «Педагогика және 

психология» жалпы кәсіптік мамандарды даярлау жүріп жатыр: университетті бітіріп шыққаннан 

кейін түлектер 5В010300– «Педагогика және психология» мамандықтары бойынша білім бакалавр 
дипломын алып шағады. Білім беру бағдарламасының мақсаты жоо-ң мүмкіндіктері мен қолда бар 

ресурстарға сәйкес келеді; білім беру мекемелеріндегі де білім беру аумағында педагог-психологтың 

жұмысы, жоғары мектептің негізгі талаптарына сәйкес келеді. 

 

Білім алушыларды кешенді емтихандарда анықталған білімдерінің сипаты, жекелеген 

пәндер бойынша мамандар даярлаудың кемшіліктері 
Емтихан комиссиясы педагогика және психология бойынша қорытынды кешенді емтиханда 

студенттердің жалпы дайындық деңгейін жақсы деп атап өтті.  

«Педагогика және психология» мамандығы бойынша оқитын студенттер мемлекеттік 

емтиханда теориялық-методологиялық пәндер кешені бойынша жоғары білім деңгейін көрсетті, 
педагогика сияқты, тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі, инклюзивті білім мен психологияны 

оқыту әдістемесі және психологиялық кеңес беру т.б. 

Студенттердің жауабы тереңдігімен, қарастырылған мәселеге ғалымдардың түрлі тәсілдері 
бойынша білімдерінің, тұжырымдамалардың толықтығы, негізділігімен, психологиялық және 

педагогикалық терминдердің еркін түсіндіруімен және т.б ерекшеленді.  

Студенттер педагогикалық және психологиялық ғылымдар бойынша сұрақтарына сенімді 
жауап берді, осы курстағы қарастырылатын өзекті мәселелерді нақты анықтай білді. Бітіруші 

түлектер жүйеленген, терең және жан-жақты білімдерін педагогика және психология бойынша 

бағдарлама материалдарының мағынасын алып шығатын кәсібі үшін пәндердің негізгі ұғымдарының 

өзара байланысын анықтады; педагогикалық іс-тәжірибе үшін осы теориялық сұрақтың құруының 
мағынасын көрсетті. 

Студенттер жұмыс істей алатынын, мағыналыны ажыратып, әртүрлі авторлардың позициясы 

мен көзқарастырын салыстыруды, оқығанды талдай алуды, жалпылауды және қорытынды шағара 
алуды көрсете білді. 

Жалпы педагогика және психология бойынша кешенді емтихан қорытындысы студенттердің 

негізгі теориялық материалдарды толық меңгергенін көрсетті, бұл олардың кәсіби қызметінің 

іргетасы болып табылады. Түлектердің білімдері мемлекеттік білім беру стандартының талаптарына 
сәйкес келеді.  

Студенттер педагогика мен психология негізгі әдіснамалық негіздері – пәні әдістері мен 

принциптері бойынша терең, берік және жүйелі білімдерін көрсете білді. Студенттердің жауаптары 
негізгі психологиялық-педагогикалық ұғымдарының мазмұндарын меңгерілгенін дәлелдейді.  

 

Диплом жұмысының орындалу сапасы, соның ішінде ұйым және кәсіпорындардың 

тапсырыстары бойынша орындалған дипломдық жұмыстар 

Студенттер психологиялық-педагогикалық теориялар мен көзқарастардың концептуалдық 

негіздерінде жақсы бағдарланған; кәсіби іс-әрекет пәнінің ерекшелігін түсінген; ұғымдық аппаратты 

жақсы игерген, зерттеген ғылымның кәсіби тілін қолданған; педагог-психолог кәсіби іс-әрекетіне 
қажетті практикалық білім мен дағдыларының жоғарғы деңгейін көрсете білді. Жауап материалдары 

логикалық ретімен ұсынылған, зерттеушілердің отандық тәжірибесі мен классикалық концепцияларға 

сүйене отырып, отандық және шетелдік әдебиеттердің білімдері көрсетілген.  
Жалпы студенттердің білімдері «Педагогика және психология» мамандықтары бойынша 

оқитын педагогикалық жоо-ң студенттеріне арналған жоо-да жоғары кәсіби білім берудің Жалпы 



Білім беру стандартының талаптарына сай. Бітіруші-студенттер жақсы білімдер көрсетті. Диплом 

жұмысының тақырыптары бойынша эксперименталды зерттеулер білім және түзету мекемелер 
базасында өтілді.  Тақырыптар білім, тәрбие, сол мекемелердегі түзету мәселелерімен байланысты, 

өндіріске ендірілген акттар бар, «Әуезов оқулары» атты ғылыми-практикалық студенттік 

конференция материалдарында ғылыми мақалалар жарияланған. 

 

Диплом жұмысын тақырыптарының қазіргі заманғы ғылымның, техниканың, мәдениеттің 

жай-күйіне және өндірістің талабына сәйкестігі 

Бітіруші түлектер кафедрасының диплом жұмысының тақырыптары өзекті, мәдениет, техника, 
ғылымның даму перспективасына және қазіргі жағдайға сәйкес. Тақырыптарында  зерттеу міндеттері 

мазмұндалған. Диплом жұмысының тақырыптарын бітіруші кафедрасы анықтайды, содан кейін 

факультет деканымен қарастырылып және ректордың бұйрығымен бекітіледі. «Заманауи педагогика 
және психология» кафедрасында диплом жұмысының тақырыптарының жалпы тізімі жыл сайын 

жаңартылады.  

 

Жұмыстың тақырыптары мазмұны жағынан әртүрлі, жұмыстар практикалық 

(қолдаңбалы) бағытта айқын  байқалады және мамандануға сай. 

Берілген мамандық бойынша мамандар даярлау сапасын талдау 

«Заманауи педагогика және психология» кафедрасында мамандарды даярлаудағы сапасын 
қадағалау жүйесін құруы жоғары білім берудің сапасын арттырудағы жолдарының бірі болып отыр.  

Кәсіби білім беру сапасы – бұл   мамандарды даярлау аумағында қоғамның талаптарын 

қанағаттандыру қабілетін негіздейтін, қажетті сапалар мен біліктілікті иеленетін қасиеттерінің 
жиынтығы. Нарықтық экономика жағдайында маманның сапасын бағалаудың ең басты критерийі 

оның кәсіби бәсекеге қабілеті болып саналады. Маманды даярлау сапасы ретінде ол жұмыс істейтін, 

кәсіби аумағының талаптарына дайындау деңгейіне сәйкестігі болып саналады.  

Осыған орай, кафедраның жұмысы мамандарды даярлау сапасы жағынан тынбай еңбек ететінін 
көрсетеді. Осыған дәлел, мамандықтар бойынша  кружок жұмыстары, республикалық 

олимпиадалардағы орындар, жұмыс берушілердің пікірлері және т.б.  

 

ОҚУ келешекте мамандарды даярлауды жетілдіру бойынша нақты ұсыныстар 

ЖОО-да сапалы білім берудің негізгі критериялары болып саналады:  

 М.Әуезов атындағы ОҚУ-ң білім беру үрдісіне инновациялық технологияларды ендіру және 

шетелдік тәжірибелерді тарту үшін «Педагогика және психология» мамандығындағы студенттерінің 

академиялық ұтқырлығын белсендіру;  

 осы мамандық бойынша болашақ бакалаврлардың кәсіби құзіреттіліктерін қалыптастыру 
және практикалық жұмысты жүргізу үшін «Педагог-психолог» студенттік ұйымдастырылған Start-ap 

–қа ЖОО-ны жағынан көмек көрсетілсе. 

 

Аттестаттау емтихандарын өткізу мен дипломдық жұмыстарды қорғауды ұйымдастыру 

бойынша жалпы қорытындылар 

5В010300 – «Педагогика және психология» мамандығы бойынша ТП-18-1тр тобындағы 

Нурлыбаева Шынар Жақсылыққызы бала күтіміне байланысты, диплом жұмысын қорғаудың орнына, 
I және II кешенді емтихан тапсырды.  

 Комиссияға  танылған анағұрлым мазмұнды, нақты және сенімді жауаптар «Педагогика және 

психология мамандығы бойынша ТП-18-1к1 тобындағы Қармысова В, Өсербай А, Амантаева А, 

Жүрсінбай Д, Бақытбек Б. ТП-18-1к2 тобындағы Али А,  Жиенбекова А, студенттердің жауаптары  
өте жақсы болған. Сондай-ақ ТП-8-1тр  тобындағы Тойшыбекова Т, Турсунхожаева З. 

Диплом жұмысының тақырыптары өзекті және сұранысқа ие сипатта болды, материалдар 

педагог-психологтар жұмысында қолданылды.  
Емтихан комиссиясы өзекті және жақсы диплом жұмыстарының тақырыптарын атап өтті: 

5В010300-Педагогика және психология мамандығы бойынша: 

1. Жүрсінбай Ділназ Бибосынқызы «Рухани даму жағдайындағы мазасыздану деңгейі жоғары 
жасөспірімдердің сана-сезімін қалыптастыру». 

2. Қармысова Венера Әділетқызы «Оқушылардың рухани дамуы мен тәрбиесіне қазіргі 

отбасының әсерін зерттеу». 

3. Жиенбекова Айгерім Алмабекқызы «Жоғары сынып оқушыларының кәсіби өзін-өзі анықтау 
ерекшеліктерін зерттеу». 

4. Әли Арайлым Әбдіханқызы «Бастауыш мектеп жасындағы балалардың шығармашылық 

қабілеттерін дамыу». 



5. Турсунхожаева Зарина Кадыржановна «Психологические основы нравственного воспитания 

младших школьников». 
6. Тойшыбекова Тоғжан Берікбекқызы «Психологические условия формирования ценностных 

ориентациий у старшеклассников 

 

Қорытынды аттестация. Магистранттардың қорытынды аттестациясы 2021-2022 оқу жылы 

7М01110 – Педагогика және психология білім беру бағдарламасы 2 курс магистранттарының 

аттестациялау есебі талқыланды. 

2 курс  магистранттарын аттестаттаудан  өткізудің  жоспарлы  шара екенін атап өтті. Магистранттың 
жеке жұмыс жоспарында 3-ші семестрге жоспарланған ҒЗЖ және жарты жылдық жүргізілген 

жұмыстары бойынша есептерін талқылауды айтып өтті. Аттестаттаудан  өткізудің мақсатымен 

таныстырды.  
1. 7М01110 – Педагогика және психология білім беру бағдарламасы 2 курс магистранты Асан 

Сымбат Нысанәліқызы. Ғылыми жетекші, п.ғ.д., профессор Нурлыбекова А.Б. Диссертациялық 

жұмыс тақырыбы: Өзін-өзі тану пәнін оқытуда жоғары сынып оқушыларының тұлғалық қасиеттерін 

дамыту. 
Асан С.Н. жеке жұмыс жоспарында 3-ші семестрге жоспарланған ҒЗЖ және жарты жылдық 

жүргізілген жұмыстары бойынша есебін баяндады. Зертеу жұмысының жаңашылдық және 

маңыздылық деңгейінің жоғары екенін айтты. Ғылыми-зерттеудің теориялық негіздемесін 
айқындалып, екінші  бөлім бойынша зерттеулер жүргізуде  жетекшім  п.ғ.д. профессор Нұрлыбекова 

А.Б мен бірге жүргіздік. Жұмыстың жоспары құрастырылып, тақырыптың өзектілігі айқындалды, 

бірінші бөлім бойынша толық жазылып, екінші тарау бойынша эксперимент нәтижелері өңделуде. 
Ғылыми-зерттеу жұмысының екі тарауы бойынша да жұмыстар жасалынып, мәліметтер өңделуде. 

Сұрақ: Алметов Н.Ш. – кафедра профессоры:  Зерттеудің тәсілдері және тәжірибелік 

маңыздылығы неде? 

  Жауап: зерттеудің тәсілдеріне жұмыстың гипотезасы, мақсаты мен міндеттермен анықталған: 
талдау, салыстыру, синтездеу, жинақтау, үлгілеу. Оқушылар үшін тренингтер өткізілді. 

2. 7М01110 – Педагогика және психология білім беру бағдарламасы 2 курс магистранты 

Байдалиева Ұлбала Болатқызы. Ғылыми жетекші, п.ғ.к., доцент Нуралиева А.Ж. Диссертациялық 
жұмыс тақырыбы: «Жоғары оқу орнындағы студенттердің психо-эмоционалды тұрақтылығын 

қалыптастыру». 

        Байдалиева Ұ.Б. есеп беру  кезеңінде келесідей  жұмыстар  атқарылды:  зерттеу тақырыбы 
бойынша теориялық материалдар жинақталып, эксперимент жүргізу бағдарламасы жасалынды. 

Жоғары оқу орнындағы студенттердің психо-эмоционалды тұрақтылығын қалыптастырудың 

теориялық және ғылыми әдістемелік тұрғыдан сипатталды. 

Сұрақ: Нурлыбекова А.Б. – кафедра профессоры: Диссертациялық жұмыс бойынша осы 
уақытқа дейін қанша ғылыми мақала жарияладыңыз және олар қандай ғылыми журналдарға 

жарияланды? 

Жауап: Диссертациялық жұмыс бойынша  екі  ғылыми мақала жарияланды, соның біреуі 
журналдан шықты, біреуі халықаралық ғылыми–педагогикалық конференцияда шықты.  

3. 7М01110 – Педагогика және психология білім беру бағдарламасы 2 курс магистранты 

Байтөреева Нурила Рустамқызы. Ғылыми жетекші, п.ғ.к., доцент Нуридинова Гулдана Адемовна. 

Диссертациялық жұмыс тақырыбы: Салауатты өмір салтын насихаттау бойынша мұғалімдер мен 
мектеп медицина қызметкерінің бірлескен іс-әрекетін оқу әдістемелік қолдау.  

          Байтөреева Н.Р. өз зерттеу жұмысы бойынша жүргізген есебін баяндады. Зертеу жұмысының 

жаңашылдық және маңыздылық деңгейінің жоғары екенін айтты. Ғылыми-зерттеудің теориялық 
негіздемесін айқындалып, екінші  бөлімі бойынша зерттеулер жүргізді. Жұмыстың жоспары 

құрастырылып, тақырыптың өзектілігі айқындалды, бірінші бөлім бойынша толық жазылып, екінші 

тарау бойынша жұмыс жүргізілуде. Ғылыми-зерттеу жұмысым бойынша  екі тарауы бойынша да 
жұмыстар жасалынып, мәліметтер өңделуде. 

Сұрақ: Қуатова Ж.Ж. – кафедра профессоры: Диссертация жұмысының  қанша  пайызы 

дайын? Зерттеу жұмысының нақтылығы мен негіздігі? 

Жауап: Диссертация 85 пайызы дайын. Зерттеу жұмысының нақтылығы мен негіздігі бастапқы 
ұстанымдардың теориялық-әдістемелік негізділігімен; ғылыми аппараттарды зерттеудің міндеттері 

мен ойларына сәйкестігімен; қызметтің зерттелетін аспектісінде жан-жақтыталдаумен, тәжірибелі-

экспериментті жұмыстың ғылыми аппараты мен мазмұнына сәйкес тәсілдердің жиынтығын 
қолданумен шартталған. 

4. 7М01110 – Педагогика және психология білім беру бағдарламасы 2 курс магистранты 

Бахтиярова Гульбану Нуралиевна. Ғылыми жетекші, PhD докторы, доцент Усенова Ақкенже 



Муқановна. Диссертациялық жұмыс тақырыбы: «Болашақ педагог-психологтарды жоғары сынып 

оқушыларының көшбасшылық қабілеттерін дамытуға даярлау». 
           Бахтиярова Г.Н. жарты жылдық есебі мен ғылыми-зерттеу жұмысы бойынша баяндамасын 

айтып өтті. Есеп беру  кезеңінде келесідей  жұмыстар  атқарылды:  зерттеу өзектілігі негізделді; 

ғылыми  жетекшімен  бірлесе отырып зерттеу тақырыбы анықталды, жұмыстың ғылыми аппараты 
жасалды;  зерттеу  бағдарламасы мен процедурасы  құрылды; магистрлік  диссертация  жоспары  

жасалды; зерттеу тақырыбы бойынша теориялық материалдар  жинақталуда. Қысқы сынақ-емтихан 

сессиясын үздік тапсырылды. Ғылыми- зерттеу жұмысым бойынша  екі тарауы бойынша да 

жұмыстар жасалынып, мәліметтер өңделуде. 
Сұрақ: Алметов Н.Ш. – кафедра профессоры: Диссертациялық жұмысыңыздың 

маңыздылығы неде? 

Жауап: Психолог өз жұмысын ұйымдастыру барысында баланың жан-жақты және үйлесімді 
дамуына жағдай жасауды көздейді. Оқушылар мен оқытушыларды психологиялық жетелеу 

барысында психолог өз жұмысын медициналық, дефектологиялық қызмет түрлерімен тығыз 

байланысты ұйымдастырады. 

5. 7М01110 – Педагогика және психология білім беру бағдарламасы 2 курс магистранты 
Данебек Балнұр Әуезбекқызы. Ғылыми жетекші, п.ғ.к., доцент Нуридинова Гулдана Адемовна. 

Диссертациялық жұмыс тақырыбы:  Болашақ педагогтардың кәсіби құзыреттілігін қалыптастыруға 

жобалық қызметтің әсері. 
Дәнебек Б.Ә.өз зерттеу жұмысы бойынша баяндады. Зертеу жұмысының жаңашылдық және 

маңыздылық деңгейінің жоғары екенін айтты. Ғылыми-зерттеудің теориялық негіздемесін 

айқындауда, бірінші  бөлім бойынша зерттеулер жүргіздік. Жұмыстың жоспары құрастырылып, 
тақырыптың өзектілігі айқындалды, бірінші бөлім бойынша толық жазылып, екінші тарау бойынша 

жұмыс жүргізілуде. 

Сұрақ:  Нұрлыбекова А.А –кафедра профессоры:Диссертациялық жұмыс бойынша осы 

уақытқа дейін қанша ғылыми мақала жарияладың және олар қандай ғылыми журналдарға 
жарияланды? 

Жауап: Диссертациялық жұмыс бойынша  екі  ғылыми мақала дайындалды, соның біреуі 

журналдан шықты, біреуі ғылыми –педагогикалық конференцияда шықты. 
6. 7М01110 – Педагогика және психология білім беру бағдарламасы 2 курс магистранты 

Захидқызы Гауһар. Ғылыми жетекші, п.ғ.к., аға оқытушы Бөлетова Ләззат Алпысбаевна. 

Диссертациялық жұмыс тақырыбы:  Тұлғаға бағытталған оқытуды жүзеге асыру негізінде болашақ 
мұғалімдерді рухани- адамгершілік тұрғыдан тәрбиелеу. 

Захидқызы Г. өз зерттеу жұмысы бойынша баяндады. Зертеу жұмысының жаңашылдық және 

маңыздылық деңгейінің жоғары екенін айтты. Ғылыми-зерттеудің теориялық негіздемесін 

айқындауда, бірінші  бөлім бойынша зерттеулер жүргіздік. Жұмыстың жоспары құрастырылып, 
тақырыптың өзектілігі айқындалды, бірінші бөлім бойынша толық жазылып, екінші тарау бойынша 

жұмыс жүргізілуде. 

Ғылыми – зерттеу жұмысым бойынша  екі тарауы бойынша да жұмыстар жасалынып, 
мәліметтер өңделуде. 

Сұрақ:  Лекерова Г.Ж. – кафедра профессоры: Диссертациялық жұмыс бойынша осы 

уақытқа дейін қанша ғылыми мақала жарияладың және олар қандай ғылыми журналдарға 

жарияланды? 
 Жауап: Диссертациялық жұмыс бойынша  екі  ғылыми мақала дайындалды, соның біреуі 

журналдан шықты, біреуі ғылыми –педагогикалық конференцияда шықты 

7. 7М01110 – Педагогика және психология білім беру бағдарламасы 2 курс магистранты 
Изетхан Қарлығаш Маратқызы. Ғылыми жетекші, п.ғ.д., профессор Алметов Негматжан 

Шадиметович. Диссертациялық жұмыс тақырыбы:  «ЖОО-жұмыс беруші» серіктестік жүйесінде 

болашақ мал дәрігерлерінің санитарлық-гигиена білім беру.  
  Изетхан Қ. М өз зерттеу жұмысы бойынша баяндады. Зерттеу тақырыбы бойынша теориялық 

материалдар  жинақталып, эксперимент  жүргізу   бағдарламасы жасалынды. Диссертацияның жұмыс 

тақырыбы бойынша әдебиеттер негізгі нысанға алынған шетелдік еңбектерінен көруге болады. 

Зерттеушілердің жұмыстарына өзіндік болжау әдістері пайдаланылды. Зерттеу тақырыбы бойынша 3 
ғылыми  мақала  жарияланды. 

    Сұрақ:  Қалыбекова А.А –кафедра профессоры: Жұмыстың  қанша  пайызы дайын?  

          Жауап: Жұмыстың 85 пайызы  дайын 

8. 7М01110 – Педагогика және психология білім беру бағдарламасы 2 курс магистранты 

Калыбекова Айнура Салыхадиновна. Ғылыми жетекші, п.ғ.д., професоор Алметов Негматжан 



Шадиметович. Диссертациялық жұмыс тақырыбы: Болашақ мұғалімдерді ауыл мектебі жағдайында 

педагогикалық қызметке мотивациялаудың әлеуметтік -педагогикалық шарттары.  
Калыбекова А. С өз зерттеу жұмысы бойынша баяндады. Зертеу жұмысының жаңашылдық 

және маңыздылық деңгейінің жоғары екенін айтты. Ғылыми-зерттеудің теориялық негіздемесін 

айқындауда, бірінші  бөлім бойынша зерттеулер жүргіздік. Жұмыстың жоспары құрастырылып, 
тақырыптың өзектілігі айқындалды, бірінші бөлім бойынша толық жазылып, екінші тарау бойынша 

жұмыс жүргізілуде. Ғылыми – зерттеу жұмысым бойынша  екі тарауы бойынша да жұмыстар 

жасалынып, мәліметтер өңделуде. 

Сұрақ:  Алметов Н.Ш. – кафедра профессоры:   Диссертациялық жұмыс бойынша осы 
уақытқа дейін қанша ғылыми мақала жарияладың және олар қандай ғылыми журналдарға 

жарияланды? 

Жауап: Диссертациялық жұмыс бойынша  екі  ғылыми мақала дайындалды, соның біреуі журналдан 
шықты, біреуі ғылыми –педагогикалық конференцияда шықты. 

9. 7М01110 – Педагогика және психология білім беру бағдарламасы 2 курс магистранты 

Койлыбаева Айгуль Кынатовна. Ғылыми жетекші, п.ғ.к., доцент Нуридинова Гулдана Адемовна. 

Диссертациялық жұмыс тақырыбы:  Ерекше білім беру қажеттіліктері бар жасөспірім балаларды 
рухани адамгершілікке тәрбиелеу. 

Койлыбаева А. К өз зерттеу жұмысы бойынша баяндады. Зертеу жұмысының жаңашылдық 

және маңыздылық деңгейінің жоғары екенін айтты. Ғылыми-зерттеудің теориялық негіздемесін 
айқындауда, бірінші  бөлім бойынша зерттеулер жүргіздік. Жұмыстың жоспары құрастырылып, 

тақырыптың өзектілігі айқындалды, бірінші бөлім бойынша толық жазылып, екінші тарау бойынша 

жұмыс жүргізілуде. 
Ғылыми – зерттеу жұмысым бойынша  екі тарауы бойынша да жұмыстар жасалынып, 

мәліметтер өңделуде. 

Сұрақ:  Қалыбаева А.А –кафедра профессоры:Диссертациялық жұмыс бойынша осы 

уақытқа дейін қанша ғылыми мақала жарияладың және олар қандай ғылыми журналдарға 
жарияланды? 

Жауап: Диссертациялық жұмыс бойынша  екі  ғылыми мақала дайындалды, соның біреуі журналдан 

шықты, біреуі ғылыми –педагогикалық конференцияда шықты. 
10. 7М01110 – Педагогика және психология білім беру бағдарламасы 2 курс магистранты 

Мейманхан Шолпан Арипханқызы. Ғылыми жетекші, PhD докторы, доцент Усенова Ақкенже 

Мукановна.Диссертациялық жұмыс тақырыбы: Болашақ педагогтарды әлеуметтік табысты кәсіби іс- 
әрекетке даярлығын қалыптастыру. 

Мейманхан Ш. А өз зерттеу жұмысы бойынша баяндады. Зертеу жұмысының жаңашылдық 

және маңыздылық деңгейінің жоғары екенін айтты. Ғылыми-зерттеудің теориялық негіздемесін 

айқындауда, бірінші  бөлім бойынша зерттеулер жүргіздік. Жұмыстың жоспары құрастырылып, 
тақырыптың өзектілігі айқындалды, бірінші бөлім бойынша толық жазылып, екінші тарау бойынша 

жұмыс жүргізілуде. 

Ғылыми – зерттеу жұмысым  бойынша да жұмыстар жасалынып, мәліметтер өңделуде. 
Сұрақ:  Нұрлыбекова А.А –кафедра профессоры:Диссертациялық жұмыстың мақсаты неде? 

          Жауап: Зерттеу мақсаты: Болашақ педагогтардың  әлеуметтік табысты кәсіби іс - әрекетке 

даярлығын қалыптастырудың теориялық негіздерін анықтау, оны тәжірибелік-эксперименттік жұмыс 

барысында сынақтан өткізіп, ұсыныстар беру. 
11. 7М01110 – Педагогика және психология білім беру бағдарламасы 2 курс магистранты 

Садыбекова Дана Абдухадырқызы. Ғылыми жетекші, п.ғ.к., доцент Нуралиева А.Ж.. Диссертациялық 

жұмыс тақырыбы: Жасөспірімдердің өзін-өзі бағалауын дамытудың психологиялық-педагогикалық 
шарттары. 

Садыбекова Д. А өз зерттеу жұмысы бойынша баяндады. Зертеу жұмысының жаңашылдық 

және маңыздылық деңгейінің жоғары екенін айтты. Ғылыми-зерттеудің теориялық негіздемесін 
айқындауда, бірінші  бөлім бойынша зерттеулер жүргіздік. Жұмыстың жоспары құрастырылып, 

тақырыптың өзектілігі айқындалды, бірінші бөлім бойынша толық жазылып, екінші тарау бойынша 

жұмыс жүргізілуде. Ғылыми – зерттеу жұмысым  бойынша да жұмыстар жасалынып, мәліметтер 

өңделуде. 
Сұрақ:  Алметов Н.Ш  –кафедра профессоры: Зерттеудің тәжірибелік базасы? 

           Жауап: Зерттеудің тәжірибелік базасы: Түлкібас ауданы, Тұрар Рысқұлов ауылы, М.Ломоносов 

атындағы мектеп-гимназиясы..  
12. 7М01110 – Педагогика және психология білім беру бағдарламасы 2 курс магистранты 

Тасқұлова Ұлдана Қайратқызы. Ғылыми жетекші, п.ғ.к., доцент Исабаева А.С. Диссертациялық 



жұмыс тақырыбы: Баланың жеке тұлға ретінде қалыптасуында қазақ отбасылық салтдәстүрлерінің 

рөлі. 
Тасқұлова Ұ.Қ. өз зерттеу жұмысы бойынша баяндады. Зертеу жұмысының жаңашылдық 

және маңыздылық деңгейінің жоғары екенін айтты. Ғылыми-зерттеудің теориялық негіздемесін 

айқындауда, бірінші  бөлім бойынша зерттеулер жүргіздік. Жұмыстың жоспары құрастырылып, 
тақырыптың өзектілігі айқындалды, бірінші бөлім бойынша толық жазылып, екінші тарау бойынша 

жұмыс жүргізілуде. 

Ғылыми – зерттеу жұмысым  бойынша да жұмыстар жасалынып, мәліметтер өңделуде. 

Сұрақ: Нұрлыбекова А.А –кафедра профессоры: Диссертациялық жұмыс бойынша осы 
уақытқа дейін қанша ғылыми мақала жарияладың және олар қандай ғылыми журналдарға 

жарияланды? 

Жауап: Диссертациялық жұмыс бойынша  3  ғылыми мақала шықты:  
1.Қазақтардың отбасылық дәстүрлері мен әдет-ғұрыптарының тәрбиелік рөлі.“Мега Білім” 

Республикалық ғылыми-әдістемелік педагогикалық әлеуметтік журналы, Маусым 2020 ж. 

2.Баланың жеке тұлға ретінде қалыптасуында отбасылық салт-дәстүрлері мен әдет-ғұрыптарының  

тәрбиелік рөлі.“Мега Білім” 
Республикалық ғылыми-әдістемелік педагогикалық әлеуметтік журналы, Маусым 2020 ж.  

3.Баланың жеке тұлға ретінде қалыптасуында отбасылық салт-дәстүрлердің рөлі.«Студенческий 

Вестник» научный журнал. 2020, №39(137) 57 б. Қазан 2020 ж. 
13. 7М01110 – Педагогика және психология білім беру бағдарламасы 2 курс магистранты  

Ұзақберген Мөлдір Русланқызы. Ғылыми жетекші, п.ғ.д., профессор Нурлыбекова Алима 

Балтабаевна.  Диссертациялық жұмыс тақырыбы: Оқу процесінде жоғары сынып оқушыларына 
инновациялық технологияларды тиімді қолдану.  

Ұзақберген М.Р. өз зерттеу жұмысы бойынша баяндады. Зертеу жұмысының жаңашылдық 

және маңыздылық деңгейінің жоғары екенін айтты. Ғылыми-зерттеудің теориялық негіздемесін 

айқындауда, бірінші  бөлім бойынша зерттеулер жүргіздік. Жұмыстың жоспары құрастырылып, 
тақырыптың өзектілігі айқындалды, бірінші бөлім бойынша толық жазылып, екінші тарау бойынша 

жұмыс жүргізілуде. 

Ғылыми – зерттеу жұмысым  бойынша да жұмыстар жасалынып, мәліметтер өңделуде. 
Сұрақ: Алметов Н.Ш  –кафедра профессоры: Диссертациялық жұмысыңыздың 

маңыздылығы неде? 

Жауап: Психолог өз жұмысын ұйымдастыру барысында баланың жан-жақты және үйлесімді 
дамуына жағдай жасауды көздейді. Оқушылар мен оқытушыларды психологиялық жетелеу 

барысында психолог өз жұмысын медициналық, дефектологиялық қызмет түрлерімен тығыз 

байланысты ұйымдастырады. 

14. 7М01110 – Педагогика және психология білім беру бағдарламасы 2 курс магистранты  
Сапарбаева Шұға Ержанқызы. Ғылыми жетекші, п.ғ.к., аға оқытушы Бөлетова Ләззат Алпысбайқызы. 

Диссертациялық жұмыс тақырыбы: Рухани жаңғыру құндылықтары негізінде мектепке дейінгі 

жастағы балаларды отбасылық тәрбие беруде психология педагогикалық қолдау.  
Сапарбаева Ш. Е өз зерттеу жұмысы бойынша баяндады. Зертеу жұмысының жаңашылдық 

және маңыздылық деңгейінің жоғары екенін айтты. Ғылыми-зерттеудің теориялық негіздемесін 

айқындауда, бірінші  бөлім бойынша зерттеулер жүргіздік. Жұмыстың жоспары құрастырылып, 

тақырыптың өзектілігі айқындалды, бірінші бөлім бойынша толық жазылып, екінші тарау бойынша 
жұмыс жүргізілуде. 

Ғылыми – зерттеу жұмысым  бойынша да жұмыстар жасалынып, мәліметтер өңделуде. 

Сұрақ: Қалыбекова А.А – кафедра профессоры: Диссертациялық жұмыс бойынша осы 
уақытқа дейін қанша ғылыми мақала жарияладың және олар қандай ғылыми журналдарға 

жарияланды? 

Жауап: Диссертациялық жұмыс бойынша  екі  ғылыми мақала дайындалды, соның біреуі журналдан 
шықты, біреуі ғылыми –педагогикалық конференцияда шықты.  

 15. 7М01110 – Педагогика және психология білім беру бағдарламасы 2 курс магистранты  

Байсеркеев Мақсат. Ғылыми жетекші, п.ғ.к., аға оқытушы Бөлетова Ләззат Алпысбайқызы. 

Диссертациялық жұмыс тақырыбы: Колледж студенттерін дене шынықтыру үдерісінде 
адамгершілікке тәрбиелеу.  

Байсеркеев Мақсат өз зерттеу жұмысы бойынша баяндады. Зертеу жұмысының жаңашылдық 

және маңыздылық деңгейінің жоғары екенін айтты. Ғылыми-зерттеудің теориялық негіздемесін 
айқындауда, бірінші  бөлім бойынша зерттеулер жүргіздік. Жұмыстың жоспары құрастырылып, 

тақырыптың өзектілігі айқындалды, бірінші бөлім бойынша толық жазылып, екінші тарау бойынша 

жұмыс жүргізілуде. 



Ғылыми – зерттеу жұмысым  бойынша да жұмыстар жасалынып, мәліметтер өңделуде. 

Сұрақ:  Алметов Н.Ш  –кафедра профессоры: Диссертациялық жұмыс бойынша осы уақытқа 
дейін қанша ғылыми мақала жарияладың және олар қандай ғылыми журналдарға жарияланды? 

Жауап: Диссертациялық жұмыс бойынша  екі  ғылыми мақала дайындалды, соның біреуі журналдан 

шықты, біреуі ғылыми –педагогикалық конференцияда шықты.  
16. 7М01110 – Педагогика және психология білім беру бағдарламасы 2 курс магистранты  

Сейдирова Шолпан Бибитовна. Ғылыми жетекші, Усенова А.М.PhDдоктор, доцент. Диссертациялық 

жұмыс тақырыбы: Болашақ мұғалімдердің педагогикалық қолдаудағы эмоционалды тұрақтылығын 

дамытуөз зерттеу жұмысы бойынша баяндады. 
Сейдирова Шолпан өз зертеу жұмысының жаңашылдық және маңыздылық деңгейінің жоғары 

екенін айтты. Ғылыми-зерттеудің теориялық негіздемесін айқындауда, бірінші  бөлім бойынша 

зерттеулер жүргіздік. Жұмыстың жоспары құрастырылып, тақырыптың өзектілігі айқындалды, 
бірінші бөлім бойынша толық жазылып, екінші тарау бойынша жұмыс жүргізілуде. 

Ғылыми – зерттеу жұмысым  бойынша да жұмыстар жасалынып, мәліметтер өңделуде. 

Сұрақ:  Алметов Н.Ш  –кафедра профессоры: Диссертациялық жұмыс бойынша осы уақытқа 

дейін қанша ғылыми мақала жарияладың және олар қандай ғылыми журналдарға жарияланды? 
Жауап: Диссертациялық жұмыс бойынша  екі  ғылыми мақала дайындалды, соның біреуі журналдан 

шықты, біреуі ғылыми –педагогикалық конференцияда шықты.  

17. Педагогика және психология білім беру бағдарламасы 2 курс магистранты  Алтаев Самат 
Тұрсынбекұлы. Ғылыми жетекші, , п.ғ.д., профессор Алметов Негматжан Шадиметович. 

Диссертациялық жұмыс тақырыбы: ЖОО-ында педагогикалық пәндерді оқыту үдерісінде болашақ 

мұғалімнің бағалау құзыреттіліктерін қалыптастыру. 
Алтаев Самат өз зертеу жұмысының жаңашылдық және маңыздылық деңгейінің жоғары 

екенін айтты. Ғылыми-зерттеудің теориялық негіздемесін айқындауда, бірінші  бөлім бойынша 

зерттеулер жүргіздік. Жұмыстың жоспары құрастырылып, тақырыптың өзектілігі айқындалды, 

бірінші бөлім бойынша толық жазылып, екінші тарау бойынша жұмыс жүргізілуде. 
Ғылыми – зерттеу жұмысым  бойынша да жұмыстар жасалынып, мәліметтер өңделуде. 

Сұрақ:  Алметов Н.Ш  – кафедра профессоры: Диссертация жұмысының  қанша  пайызы 

дайын? Зерттеу жұмысының нақтылығы мен негіздігі? 
Жауап: Диссертация 85 пайызы дайын. Зерттеу жұмысының нақтылығы мен негіздігі бастапқы 

ұстанымдардың теориялық-әдістемелік негізділігімен; ғылыми аппараттарды зерттеудің міндеттері 

мен ойларына сәйкестігімен; қызметтің зерттелетін аспектісінде жан-жақтыталдаумен, тәжірибелі-
экспериментті жұмыстың ғылыми аппараты мен мазмұнына сәйкес тәсілдердің жиынтығын 

қолданумен шартталған. 

18. Педагогика және психология білім беру бағдарламасы 2 курс магистранты  Асамадинова 

Гулжан Ергалиевна . Ғылыми жетекші, п.ғ.д., профессор Атемова Қ.Т.. Диссертациялық жұмыс 
тақырыбы: Инклюзивті білім беруге болашақ педагогтарды дайындаудың педагогикалық шарттары. 

Асамадинова Гулжан өз зертеу жұмысының жаңашылдық және маңыздылық деңгейінің 

жоғары екенін айтты. Ғылыми-зерттеудің теориялық негіздемесін айқындауда, бірінші  бөлім 
бойынша зерттеулер жүргіздік. Жұмыстың жоспары құрастырылып, тақырыптың өзектілігі 

айқындалды, бірінші бөлім бойынша толық жазылып, екінші тарау бойынша жұмыс жүргізілуде. 

Ғылыми – зерттеу жұмысым  бойынша да жұмыстар жасалынып, мәліметтер өңделуде. 

Сұрақ:  Нұрлыбекова А.А –кафедра профессоры: Диссертациялық жұмыстың мақсаты неде? 
          Жауап: Зерттеу мақсаты: Болашақ педагогтардың  әлеуметтік табысты кәсіби іс - 

әрекетке даярлығын қалыптастырудың теориялық негіздерін анықтау, оны тәжірибелік-

эксперименттік жұмыс барысында сынақтан өткізіп, ұсыныстар беру 
19. Педагогика және психология білім беру бағдарламасы 2 курс магистранты  Аубекерова 

Арнагуль. Ғылыми жетекші, п.ғ.д., профессор Лекерова Г.Ж. Диссертациялық жұмыс тақырыбы: 

Инклюзивті білім беруге болашақ педагогтарды дайындаудың педагогикалық шарттары. 
Зертеу жұмысының жаңашылдық және маңыздылық деңгейінің жоғары екенін айтты. 

Ғылыми-зерттеудің теориялық негіздемесін айқындауда, бірінші  бөлім бойынша зерттеулер 

жүргіздік. Жұмыстың жоспары құрастырылып, тақырыптың өзектілігі айқындалды, бірінші бөлім 

бойынша толық жазылып, екінші тарау бойынша жұмыс жүргізілуде. 
Ғылыми – зерттеу жұмысым  бойынша да жұмыстар жасалынып, мәліметтер өңделуде. 

Сұрақ: Қуатова Ж.Ж. – кафедра профессоры: Диссертация жұмысының  қанша  пайызы 

дайын? Зерттеу жұмысының нақтылығы мен негіздігі? 
Жауап: Диссертация 85 пайызы дайын. Зерттеу жұмысының нақтылығы мен негіздігі бастапқы 

ұстанымдардың теориялық-әдістемелік негізділігімен; ғылыми аппараттарды зерттеудің міндеттері 

мен ойларына сәйкестігімен; қызметтің зерттелетін аспектісінде жан-жақтыталдаумен, тәжірибелі-



экспериментті жұмыстың ғылыми аппараты мен мазмұнына сәйкес тәсілдердің жиынтығын 

қолданумен шартталған. 
20. Педагогика және психология білім беру бағдарламасы 2 курс магистранты  Каюпова Роза 

Оразгельдиевна. Ғылыми жетекші, , п.ғ.к., доцент Нуридинова Гулдана Адемовна. Диссертациялық 

жұмыс тақырыбы: Сыныптан тыс жұмыс үрдісінде оқушылардың құзыреттілігін арттырудың 
психологиялық-педагогикалық ерекшеліктері. 

Каюпова Роза өз зертеу жұмысының жаңашылдық және маңыздылық деңгейінің жоғары 

екенін айтты. Ғылыми-зерттеудің теориялық негіздемесін айқындауда, бірінші  бөлім бойынша 

зерттеулер жүргіздік. Жұмыстың жоспары құрастырылып, тақырыптың өзектілігі айқындалды, 
бірінші бөлім бойынша толық жазылып, екінші тарау бойынша жұмыс жүргізілуде. 

Ғылыми – зерттеу жұмысым  бойынша да жұмыстар жасалынып, мәліметтер өңделуде. 

Сұрақ:  Алметов Н.Ш  –кафедра профессоры: Диссертациялық жұмыс бойынша осы уақытқа 
дейін қанша ғылыми мақала жарияладың және олар қандай ғылыми журналдарға жарияланды? 

Жауап: Диссертациялық жұмыс бойынша  екі  ғылыми мақала дайындалды, соның біреуі журналдан 

шықты, біреуі ғылыми –педагогикалық конференцияда шықты.  

21. Педагогика және психология білім беру бағдарламасы 2 курс магистранты  Даулбаева 
Меруерт. Ғылыми жетекші, п.ғ.д., профессор Лекерова Г.Ж. Диссертациялық жұмыс тақырыбы: 

Қашықтықтан оқыту жағдайында студенттердің танымдық белсенділігін дамыту әдістері 

Даулбаева Меруерт өз зертеу жұмысының жаңашылдық және маңыздылық деңгейінің жоғары 
екенін айтты. Ғылыми-зерттеудің теориялық негіздемесін айқындауда, бірінші  бөлім бойынша 

зерттеулер жүргіздік. Жұмыстың жоспары құрастырылып, тақырыптың өзектілігі айқындалды, 

бірінші бөлім бойынша толық жазылып, екінші тарау бойынша жұмыс жүргізілуде. 
Сұрақ:  Алметов Н.Ш. Ғылыми – зерттеу жұмысым  бойынша да жұмыстар жасалынып, 

мәліметтер өңделуде. 

Зерттеудің тәсілдері және тәжірибелік маңыздылығы неде? 

  Жауап: зерттеудің тәсілдеріне жұмыстың гипотезасы, мақсаты мен міндеттермен анықталған: 
талдау, салыстыру, синтездеу, жинақтау, үлгілеу. Оқушылар үшін тренингтер өткізілді. 

22. Педагогика және психология білім беру бағдарламасы 2 курс магистранты  

Джунусбекова Акбота Адильхановна. Ғылыми жетекші, п.ғ.д., профессор Атемова Қ.Т.. 
Диссертациялық жұмыс тақырыбы: Қазақтың этнопедагогикалық мұрасы негізінде студенттерді 

рухани адамгершілік тәрбиелеу. 

Джунусбекова Акбота өз зертеу жұмысының жаңашылдық және маңыздылық деңгейінің 
жоғары екенін айтты. Ғылыми-зерттеудің теориялық негіздемесін айқындауда, бірінші  бөлім 

бойынша зерттеулер жүргіздік. Жұмыстың жоспары құрастырылып, тақырыптың өзектілігі 

айқындалды, бірінші бөлім бойынша толық жазылып, екінші тарау бойынша жұмыс жүргізілуде. 

Ғылыми – зерттеу жұмысым  бойынша да жұмыстар жасалынып, мәліметтер өңделуде. 
Сұрақ: Алметов Н.Ш. – кафедра профессоры: Диссертациялық жұмысыңыздың 

маңыздылығы неде? 

Жауап: Психолог өз жұмысын ұйымдастыру барысында баланың жан-жақты және үйлесімді 
дамуына жағдай жасауды көздейді. Оқушылар мен оқытушыларды психологиялық жетелеу 

барысында психолог өз жұмысын медициналық, дефектологиялық қызмет түрлерімен тығыз 

байланысты ұйымдастырады. 

23. Педагогика және психология білім беру бағдарламасы 2 курс магистранты Искакова 
Асел. Ғылыми жетекші, п.ғ.к., доцент Исабаева А.С. Диссертациялық жұмыс тақырыбы: Жоғары 

білім беру жүйесінде студенттердің жобалық құзыреттілігін қалыптастыру үрдісін педагогикалық 

қолдау. 
Искакова Асел өз зерттеу жұмысы бойынша баяндады. Зертеу жұмысының жаңашылдық және 

маңыздылық деңгейінің жоғары екенін айтты. Ғылыми-зерттеудің теориялық негіздемесін 

айқындауда, бірінші  бөлім бойынша зерттеулер жүргіздік. Жұмыстың жоспары құрастырылып, 
тақырыптың өзектілігі айқындалды, бірінші бөлім бойынша толық жазылып, екінші тарау бойынша 

жұмыс жүргізілуде. 

Ғылыми – зерттеу жұмысым  бойынша да жұмыстар жасалынып, мәліметтер өңделуде. 

Сұрақ: Нұрлыбекова А.А –кафедра профессоры: Ғылыми – зерттеу жұмысым  бойынша да 
жұмыстар жасалынып, мәліметтер өңделуде. 

Зерттеудің тәсілдері және тәжірибелік маңыздылығы неде? 

  Жауап: зерттеудің тәсілдеріне жұмыстың гипотезасы, мақсаты мен міндеттермен анықталған: 
талдау, салыстыру, синтездеу, жинақтау, үлгілеу. Оқушылар үшін тренингтер өткізілді. 



24. Педагогика және психология білім беру бағдарламасы 2 курс магистранты Курбанова 

Қирмиз Жумабайқызы. Ғылыми жетекші, п.ғ.к., доцент Исабаева А.С. Диссертациялық жұмыс 
тақырыбы: Халық ауыз әдебиеті арқылы оқушылардың дүниетанымын қалыптастыру. 

Курбанова Қирмиз өз зерттеу жұмысы бойынша баяндады. Зертеу жұмысының жаңашылдық 

және маңыздылық деңгейінің жоғары екенін айтты. Ғылыми-зерттеудің теориялық негіздемесін 
айқындауда, бірінші  бөлім бойынша зерттеулер жүргіздік. Жұмыстың жоспары құрастырылып, 

тақырыптың өзектілігі айқындалды, бірінші бөлім бойынша толық жазылып, екінші тарау бойынша 

жұмыс жүргізілуде. 

Ғылыми – зерттеу жұмысым  бойынша да жұмыстар жасалынып, мәліметтер өңделуде. 
Сұрақ: Нұрлыбекова А.А –кафедра профессоры: Ғылыми – зерттеу жұмысым  бойынша да 

жұмыстар жасалынып, мәліметтер өңделуде. 

Зерттеудің тәсілдері және тәжірибелік маңыздылығы неде? 
  Жауап: зерттеудің тәсілдеріне жұмыстың гипотезасы, мақсаты мен міндеттермен анықталған: 

талдау, салыстыру, синтездеу, жинақтау, үлгілеу. Оқушылар үшін тренингтер өткізілді. 

25. Педагогика және психология білім беру бағдарламасы 2 курс магистранты  Найзабекова 

Динара Калдыбековна. Ғылыми жетекші, п.ғ.д., профессор Атемова Қ.Т.. Диссертациялық жұмыс 
тақырыбы: Белсенді оқыту әдістері арқылы жасөспірімдердің оқу іс-әрекетін ынталандыру. 

Найзабекова Динара өз зертеу жұмысының жаңашылдық және маңыздылық деңгейінің 

жоғары екенін айтты. Ғылыми-зерттеудің теориялық негіздемесін айқындауда, бірінші  бөлім 
бойынша зерттеулер жүргіздік. Жұмыстың жоспары құрастырылып, тақырыптың өзектілігі 

айқындалды, бірінші бөлім бойынша толық жазылып, екінші тарау бойынша жұмыс жүргізілуде.  

Ғылыми – зерттеу жұмысым  бойынша да жұмыстар жасалынып, мәліметтер өңделуде. 
Сұрақ:  Нұрлыбекова А.А –кафедра профессоры:Диссертациялық жұмыстың мақсаты неде? 

Жауап: Зерттеу мақсаты: Болашақ педагогтардың  әлеуметтік табысты кәсіби іс - әрекетке 

даярлығын қалыптастырудың теориялық негіздерін анықтау, оны тәжірибелік-эксперименттік жұмыс 

барысында сынақтан өткізіп, ұсыныстар беру. 
26. Педагогика және психология білім беру бағдарламасы 2 курс магистранты  

Иманбердиева Гүлназым Дәуренқызы. Ғылыми жетекші, п.ғ.к., аға оқытушы Бөлетова Ләззат 

Алпысбайқызы. Диссертациялық жұмыс тақырыбы: Болашақ педагог мамандарда адамгершілік 
құндылықтарды қалыптастырудың педагогикалық шарттары. 

Иманбердиева Гүлназым өз зерттеу жұмысы бойынша баяндады. Зертеу жұмысының 

жаңашылдық және маңыздылық деңгейінің жоғары екенін айтты. Ғылыми-зерттеудің теориялық 
негіздемесін айқындауда, бірінші  бөлім бойынша зерттеулер жүргіздік. Жұмыстың жоспары 

құрастырылып, тақырыптың өзектілігі айқындалды, бірінші бөлім бойынша толық жазылып, екінші 

тарау бойынша жұмыс жүргізілуде. 

Сұрақ:  Қалыбаева А.А –кафедра профессоры:Диссертациялық жұмыс бойынша осы 
уақытқа дейін қанша ғылыми мақала жарияладың және олар қандай ғылыми журналдарға 

жарияланды? 

Жауап: Диссертациялық жұмыс бойынша  екі  ғылыми мақала дайындалды, соның біреуі журналдан 
шықты, біреуі ғылыми –педагогикалық конференцияда шықты. 

27. Педагогика және психология білім беру бағдарламасы 2 курс магистранты Умбетбаева 

Зарина. Ғылыми жетекші, п.ғ.к., доцент Исабаева А.С. Диссертациялық жұмыс тақырыбы: Қоғамның 

рухани жаңғыру кезеңінде  оқушыларды адамгершілікке тәрбиелеудің  педагогикалық  негіздері. 
Умбетбаева Зарина өз зерттеу жұмысы бойынша баяндады. Зертеу жұмысының жаңашылдық 

және маңыздылық деңгейінің жоғары екенін айтты. Ғылыми-зерттеудің теориялық негіздемесін 

айқындауда, бірінші  бөлім бойынша зерттеулер жүргіздік. Жұмыстың жоспары құрастырылып, 
тақырыптың өзектілігі айқындалды, бірінші бөлім бойынша толық жазылып, екінші тарау бойынша 

жұмыс жүргізілуде. 

Ғылыми – зерттеу жұмысым  бойынша да жұмыстар жасалынып, мәліметтер өңделуде. 
Сұрақ:  Алметов Н.Ш  –кафедра профессоры: Диссертациялық жұмыс бойынша осы уақытқа 

дейін қанша ғылыми мақала жарияладың және олар қандай ғылыми журналдарға жарияланды? 

Жауап: Диссертациялық жұмыс бойынша  екі  ғылыми мақала дайындалды, соның біреуі журналдан 

шықты, біреуі ғылыми –педагогикалық конференцияда шықты.  
28. Педагогика және психология білім беру бағдарламасы 2 курс магистранты  Умарова 

Молдер Канибековна. Ғылыми жетекші, п.ғ.д., профессор Атемова Қ.Т.. Диссертациялық жұмыс 

тақырыбы: Инклюзивті білім беру жағдайында балаларды психологиялық-педагогикалық 
сүйемелдеуге болашақ педагог-психологтарды даярлау. 

Умарова Молдер өз зертеу жұмысының жаңашылдық және маңыздылық деңгейінің жоғары 

екенін айтты. Ғылыми-зерттеудің теориялық негіздемесін айқындауда, бірінші  бөлім бойынша 



зерттеулер жүргіздік. Жұмыстың жоспары құрастырылып, тақырыптың өзектілігі айқындалды, 

бірінші бөлім бойынша толық жазылып, екінші тарау бойынша жұмыс жүргізілуде. 
Ғылыми – зерттеу жұмысым  бойынша да жұмыстар жасалынып, мәліметтер өңделуде. 

Сұрақ:  Нұрлыбекова А.А –кафедра профессоры:Диссертациялық жұмыстың мақсаты неде? 

          Жауап: Зерттеу мақсаты: Болашақ педагогтардың  әлеуметтік табысты кәсіби іс - 
әрекетке даярлығын қалыптастырудың теориялық негіздерін анықтау, оны тәжірибелік-

эксперименттік жұмыс барысында сынақтан өткізіп, ұсыныстар беру. 

29. Педагогика және психология білім беру бағдарламасы 2 курс магистранты Самендирова 

Нургул Толеубайкызы. Ғылыми жетекші, п.ғ.д., професоор Алметов Негматжан Шадиметович. 
Диссертациялық жұмыс тақырыбы: Жоғары оқу орнының бірінші курс студенттерімен тәрбиелік іс-

әрекеттің инновациялық менеджменті. 

Самендирова Нургул өз зерттеу жұмысы бойынша баяндады. Зертеу жұмысының 
жаңашылдық және маңыздылық деңгейінің жоғары екенін айтты. Ғылыми-зерттеудің теориялық 

негіздемесін айқындауда, бірінші  бөлім бойынша зерттеулер жүргіздік. Жұмыстың жоспары 

құрастырылып, тақырыптың өзектілігі айқындалды, бірінші бөлім бойынша толық жазылып, екінші 

тарау бойынша жұмыс жүргізілуде. Ғылыми – зерттеу жұмысым бойынша  екі тарауы бойынша да 
жұмыстар жасалынып, мәліметтер өңделуде. 

Сұрақ:  Қалыбекова А.А –кафедра профессоры: Жұмыстың  қанша  пайызы дайын?  

          Жауап: Жұмыстың 85 пайызы  дайын. 
30. Педагогика және психология білім беру бағдарламасы 2 курс магистранты  Мухамбетова 

Саягуль Сагингалиевна . Ғылыми жетекші, п.ғ.к., доцент Керимбаева Р.Қ. Диссертациялық жұмыс 

тақырыбы: Кіші мектеп жасындағы оқушылардың  мазасыздануының психологиялық  себептері.  
Мухамбетова Саягуль өз зертеу жұмысының жаңашылдық және маңыздылық деңгейінің 

жоғары екенін айтты. Ғылыми-зерттеудің теориялық негіздемесін айқындауда, бірінші  бөлім 

бойынша зерттеулер жүргіздік. Жұмыстың жоспары құрастырылып, тақырыптың өзектілігі 

айқындалды, бірінші бөлім бойынша толық жазылып, екінші тарау бойынша жұмыс жүргізілуде.  
Ғылыми – зерттеу жұмысым  бойынша да жұмыстар жасалынып, мәліметтер өңделуде. 

Сұрақ:  Нұрлыбекова А.А –кафедра профессоры:Диссертациялық жұмыстың мақсаты неде? 

          Жауап: Зерттеу мақсаты: Болашақ педагогтардың  әлеуметтік табысты кәсіби іс - 
әрекетке даярлығын қалыптастырудың теориялық негіздерін анықтау, оны тәжірибелік-

эксперименттік жұмыс барысында сынақтан өткізіп, ұсыныстар беру 

 31. Педагогика және психология білім беру бағдарламасы 2 курс магистранты  Нурмаханова 
Гауһар Амандыққызы. Ғылыми жетекші, п.ғ.к., доцент Керимбаева Р.Қ. Диссертациялық жұмыс 

тақырыбы: Балабақша жағдайында балаларды мектепке  даярлаудың  психологиялық маңызы. 

Нурмаханова Гауһар өз зертеу жұмысының жаңашылдық және маңыздылық деңгейінің 

жоғары екенін айтты. Ғылыми-зерттеудің теориялық негіздемесін айқындауда, бірінші  бөлім 
бойынша зерттеулер жүргіздік. Жұмыстың жоспары құрастырылып, тақырыптың өзектілігі 

айқындалды, бірінші бөлім бойынша толық жазылып, екінші тарау бойынша жұмыс жүргізілуде.  

Ғылыми – зерттеу жұмысым  бойынша да жұмыстар жасалынып, мәліметтер өңделуде. 
Сұрақ:  Нұрлыбекова А.А –кафедра профессоры:Диссертациялық жұмыстың мақсаты неде? 

          Жауап: Зерттеу мақсаты: Болашақ педагогтардың  әлеуметтік табысты кәсіби іс - 

әрекетке даярлығын қалыптастырудың теориялық негіздерін анықтау, оны тәжірибелік-

эксперименттік жұмыс барысында сынақтан өткізіп, ұсыныстар беру 
Аттестациялаудан өтетін 7М01110-«Педагогика және психология» білім беру бағдарламасы 2 

курс магистранттарының жалпы саны-34, 31-магистранттарының 2021 - 2022 оқу  жылының 3 

семестр және ғылыми-зерттеу жұмысы бойынша есебі қабылдансын  және аттестаттаудан  өткізілді. 

 

 

10) Сапаны мерзімді сыртқы қамтамасыз ету (кафедраның әрбір білім беру бағдарламасы 

бойынша   ақпарат ұсынылады). 

Кафедрада оқу мониторингі білім беру бағдарламаларының сапасын сыртқы және ішкі 

бағалау әдістерімен жүзеге асырылады. Сыртқы сапаны бағалау мыналарды қамтиды: - лицензиялау; 

- университетті мемлекеттік аттестациялау;  
- ұлттық бірыңғай тестілеу;  

- қорытынды мемлекеттік аттестаттау;  

- университеттердің рейтингін жасау процедуралары.  
Білім сапасын ішкі бағалау мыналарды қамтиды:  

- сапа менеджменті жүйесі;  

- университет қызметінің барлық түрлері бойынша әртүрлі өзін-өзі бағалау процедуралары;  



- үлгерімнің ағымдағы мониторингі;  

- оқушылардың оқу жетістіктерін бағалау.  
«Педагогика және психология» мамандығы бойынша барлық деңгейдегі 6,7,8 білім беру 

бағдарламалары 2014 жылы мемлекеттік аккредитациядан сәтті өтті. 

 
Кафедра меңгерушісі:  __________________________________Бөлетова Л.А. 

(т. а. ә., қолы, күні) 
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