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1. Кафедраның құрылымы және оқу-өндірістік базасы  

 Құрылған уақыты: «Жалпы педагогика және этнопедагогика» кафедрасы 1998 жылы Оңтүстік 

Қазақстан мемлекеттік университеті құрылғаннан бастап қызмет етіп келеді. 2020-2021 оқу жылында 

Университеттегі қайта ұйымдастыруға байланысты «Арнайы педагогика және психология» және 
«Жалпы педагогика және музыкалық білім» кафедрасы біріктіріліп «Заманауи педагогика және 

психология» кафедрасы болып аталды. «Заманауи педагогика және психология» кафедрасының оқу 

кабинеттерінің, аудиторлық базасының жалпы аумағы (№305 кафедрасы 56,26 ш.м..  №300 аудитория 

37,94 ш.м..  №212 кафедрасы 58,42 ш.м..  №209 аудиториясы 71,10 ш.м.) құрайды. ол қазіргі санитарлық 

нормаларға сай және кафедра оқытушыларына жоғары кәсіби білімі бар мамандарды, магистранттарды 

даярлау бойынша білім берудің жалпыға міндетті мемлекеттік стандартында қарастырылған оқу 

жоспарлары мен бағдарламаларын (аудиторялық сабақтарды: лекциялар, семинарлар, практикалық 

сабақтарды өткізу) орындау мүмкіндігін қамтамасыз ете алады. Сонымен қатар кафедра бірқатар оқу 

сабақтарын өткізуді шығармашылық келісім-шарт түзілген базалық мектептерде жүзеге асырады.  

 

Кафедра қызмет көрсететін мамандықтардың саны және олардың тізімі. 
«Заманауи педагогика және психология» кафедрасы ОҚУ-нің барлық педагогикалық мамандықтарына 

қызмет етеді. («Педагогикалық мамандыққа кіріспе», «Педагогика», «Тәрбие жұмысының теориясы мен 

әдістемесі», «Мектептегі заманауи оқытудың әдістері мен технологиялары», «Педагогикалық шеберлік», 

«Дене шынықтыру және спорт педагогикасы», «Медиапедагогика», «Заманауи педагогика»,«Шағын 

жинақты мектептердегі педагогикалық менеджмент пен  педагогикалық үрдістің ерекшеліктері», «Білім 

берудегі менеджмент», «Арнайы мектептегі тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі» оқу пәндері, 

ал  психология мамандығында:  6В01110-«Педагогика және психология», 6В01111-«Практикалық 

психология», 6В01112-«Психология және медиация», 6В01014-«Психология және қоғамдық денсаулық 

сақтау», оқу пәндері, 1,2,3,4 курс студенттерінің педагогикалық іс-тәжірибелеріне басшылық ету): 

6В01450-«Кәсіптік оқыту», 6В01520-«Физика», 6В01522-«Физика-Информатика», 6В01521 – 

«Математика-физика», , 6В01530-«Информатика», 6В01531 – «Математика-информатика», 6В01912 – 

«Психология и медиация», 6В01210-«Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу», 6В01910 – 
Дефектология, 6В01510-«Математика», 6В01541– «Химия-биология», 6В01550– «Биология», 6В01540– 

«Химия», 6В01730-«Шет тілі: екі шетел тілі», 6В01904 – «Тьютрлық инклюзивті білім беру», 5В012900 – 

«География-тарих», 5В010300 – «Педагогика и психология», 5В010200 – Педагогика және бастауыш 

оқыту әдістемесі, 5В011600 – География, 5В011400-«Тарих», 5В010900-«Математика», 5В011100-

«Физика», 5В010700 -«Бейнелеу өнері және сызу», 5В011800-«Орыс тілі мен әдебиеті», 5В011700 – 

«Қазақ тілі және әдебиеті». 

 

Қазіргі жабдықтармен (ТОҚ, компьютерлер және т.б.) қамтамасыз етілу деңгейі, оларды 

пайдалану. Кафедрада негізінен кафедраның құжаттарын, оқу жұмыс жоспарларын, оқу процесінің 

картасын, тест тапсырмаларын рәсімдеу және дайындау мақсатында пайдаланылатын 8 компьютер,  1 

ноутбук, 2 интерактивті тақта бар. Кафедра ОПҚ-ы университеттің білімдік-ақпараттық  орталығының 
қызметін: интернет, электронды каталог, электронды поштаны кеңінен пайдаланады. Университет 

қызметкерлері мен студенттерінің техника  қауіпсіздігі  мен еңбегін қорғауды жетілдіру бойынша іс-

шаралар. Кафедра және барлық оқу кабинеттері Қазақстан Республикасындағы білім беру жүйесінің 

қазіргі негізгі бағыттарын болашақ мұғалімдерді кәсіби-педагогикалық тұрғыдан даярлаудың, 

педагогикалық практиканың, ОПҚ және студенттердің ғылыми іс-әрекетінің мазмұнын сипаттайтын 

ғылыми-әдістемелік стендтермен жабдықталған. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

2. Кафедраның ғылыми-педагогикалық кадрлармен жинақталуы 

 

КАДРЛЫҚ ӘЛЕУМЕТІ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Аты-жөні Оқу жүктемесі Ғылыми дәрежесі,  атағы 

1 Булетова Ляззат Алпысбаевна 1,0 п.ғ.к., аға оқытушы 

2 Калыбекова Асма Ахметовна 1,0 п.ғ.д., профессор 

3 Нурлыбекова Алима Балтабаевна 1,5 п.ғ.д., профессор 

4 Алметов Негматжан Шадиметович 1,5 п.ғ.д., профессор 

5 Лекерова Гулсим Жанабергеновна 1,5 пс.ғ.д., профессор 

6 Усенова Аккенже Мукановна 1,25 PhD докторы, доцент 

7 Сулейменова Санен Наметовна 1,5 п.ғ.к., доцент м.а. 

8 Сулейменова Алия Ануарбековна 1,0 п.ғ.к., доцент м.а. 

9 Корнилко Ирина Александровна 1,5 п.ғ.к., доцент м.а. 

10 Нуридинова Гулдана Адемовна 1,25 п.ғ.к., доцент м.а. 

11 Нуралиева Артык Жарылкасыновна 1,0 п.ғ.к., доцент м.а. 

12 Исабаева Айман Сагинтаевна 1,0 п.ғ.к., доцент 

13 Усембаева Роза Базарбаевна 1,0 п.ғ.к., доцент 

14 Примбетова Сауле Кульбаевна 1,5 п.ғ.к., доцент 

15 Махмутова Кулсара Исахановна 1,25 п.ғ.к., аға оқытушы 

16 Куатова Жузира Жолдасовна 1,25 п.ғ.к., аға оқытушы 

17 Сейдулла Гульнар Дуйсенбековна 1,0 аға оқытушы 

18 Мусаханова  Гульмира Маратовна 1,5 аға оқытушы 

19 Айтжанова Гульнара Турмахановна 1,0 аға оқытушы 

20 Малгайдарова Гулсара Турганбаевна 1,5 аға оқытушы 

21 Досжанова Жанна Темирбековна 1,5 аға оқытушы 

22 Садыкова Айнур Адилханқызы 1,5 аға оқытушы 

23 Султанова Камила Асыкбайқызы 1,5 аға оқытушы 

24 Сарипбекова Айгуль Турысбекқызы 1,5 аға оқытушы 

25 Бектурганова Сандуғаш Мусурмановна 1,5 аға оқытушы 

26 Мирзадинова Нигара Рамазанқызы 1,5 аға оқытушы 

27 Нурханова Гульмира Бахтияровна 1,5 аға оқытушы 

28 Бегалиева Лейла Жанаталиевна 1,5 оқытушы 

29 Мырзапейсова Меруерт Туленбаевна 1,5 оқытушы 

30 Аширбекова Толкын Байадиловна 1,0 оқытушы 

31 Кулжабаева Гулсезім Ажигалиқызы 1,0 оқытушы 

32 Омарова Газиза Асатиллаевна 0,5 оқытушы 

33 Айтуреева Жанат Жарылкасымовна 0,5 оқытушы 

  41,5 ш.б.  

1 Муханова Маржан Койлыбаевна 0,5 ж.б. маман-лаборанты 

2 Муханова Маржан Койлыбаевна 1,0 кабинет меңгерушісі 

3 Усипбаева Жанат Тулепбергеновна 0,5 ж.б. маман-лаборанты 

  2,0  ш.б.  

 БАРЛЫҒЫ: 

 

43,5 шт. бірлік  



 

2.  Кафедраның ғылыми-педагогикалық кадрлармен жинақталуы 

Профессор-оқытушылар құрамы туралы мәліметтер келтіру. 

2.1. кесте – Факультеттің (кафедраның) профессор-оқытушылар құрамы 

№
 

п/

п 

Наим. 
кафедр 

Все 
го 

ПП

С 

Доктор 
наук, 

проф. 

Канд. 
наук, 

доцент

ов 

PhD 
доктор 

Процент с 
учеными 

званиями 

и 

степенями 

Совместители поч
асо

вик

и 

Владение языками 
ППС 

всего в т.ч. с уч. 

званиями 

и 

степенями 

каз. 

язы

к 

рус.я

з 

анг.яз 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 Современ

ная 

педагогик

а и 

психологи

я 

33 4 11 1 5,28% 2 - - 23 8 2 

 

2.1 кестенің жалғасы 

Базаға 

сәйкес 

білімі 

барлар 

Мамандық 

бойынша 

еңбек өтілі 

барлар. 

Ғылыми-пед.жұмыс өтілі Жасы 

5 жылға 

дейін 

5-15 жыл 15 жылдан 

астам 

35жасқа 

дейін 

35-50 жас 50 жастан 

асқан 

зейнеткер 

14 15 16 17 18 19 20 21 22 

21 21 2 7 22 4 17 6 5 

 

2.2 кесте – есепті кезең ішінде ОПҚ құрамы сапасының  өзгеруі 

Кафедра Диссертация қорғағандар 

Т.А.Ә.(мамандығы көрсетіледі) 

Ғылыми атақ, дәреже  берілген 

оқытушылар 

Т.А.Ә. (мамандығы көрсетіледі) 

- - - 

 

3. Кафедраның студенттер контингенті 

«Заманауи педагогика және психология» кафедрасы 6В01110-«Педагогика және психология», 6В01111-

«Практикалық психология», 6В01112-«Психология және медиация», 6В01014-«Психология және 

қоғамдық денсаулық сақтау» мамандығы бойынша студенттерді, 7М01113-«Білім берудегі менеджмент» 

білім беру менеджменті, 7М01110-«Педагогика және психология», мамандығы бойынша 

магистранттарды дайындайды. 2020-2021 оқу жылына күндізгі және кешкі бөлімінде. 

 

Кесте 3.1. 2020-2021 оқу жылында оқу түрі бойынша студенттер контингенті туралы мәліметтер 

 

№ 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 103 16 43 29 15    

1 6В01014-

«Психология және 

қоғамдық 
денсаулық сақтау» 

 

Грант 
16 

7      
 

Ақылы 9      
 

2 6В01111-

«Практикалық 

психология», 

6В01112-

«Психология және 

медиация» 

 

Грант 

 
43 

 19     

 

Ақылы  24     
 

3 6В01110-

«Педагогика және 

психология» 

 

Грант 29 
  9    

 

Ақылы   20     

4 6В01110-

«Педагогика және 

психология» 

 

Грант 15 
   4   

 

Ақылы    11    



Кешкі оқу түрі 6        

1 5В010300  

Педагогика және 

психология 

Грант  

6 

       

Ақылы      6  

Сырттай оқу түрі 119 12 76 31     

2 6В01110/5В010300  

Педагогика және 

психология 

сокращенный 

Грант 

95 

- - -     

Ақылы 2 62 31     

3 6В01110-  

Педагогика және 

психология 

ускоренный 

Грант 

21 

- -      

Ақылы 7 14      

4 6В01114-

Психология және 

қоғамдық 

денсаулық сақтау 

ускоренный 

Грант 

2 

-       

Ақылы 2       

5 6В01111 

Практикалық 

психология 

ускоренный 

Грант 

1 

-       

Ақылы 1       

Барлығы: 216 79 56 55 16 3   

Магистранттар         

1 7М01110-
Педагогика және 

психология 

Грант 
98 

8 13      

Ақылы 
2 75 

     

2 7М01113 

«Білім берудегі 

менеджмент» 

Грант 

10 

9       

Ақылы 
1  

     

Барлығы: 108 20 88      

Докторанттар 7 4 3      

3 8D01110-

Педагогика және 

психология 

Грант 4 4       

Ақылы        

4 8D01110-

Педагогика және 

психология 

Грант 2  2      

Ақылы        

5 6D010300-

Педагогика және 

психология 

Грант 1  1      

Ақылы        

Барлығы: 7 4 3      

 

 

4. Кафедраның оқу жұмысын және оқу жүктемесінің орындалуын ұйымдастыру 

Білім берудің сапасын жетілдіру үшін барлық мүмкіндіктер  қолданылады:  

Кафедра оқытушылардың біліктілігін, тәжірибесін, ғылыми қызығушылығын есепке ала отырып, оқу 

жүктемесін тиімді және тепе-тең бөлу; Жаңа білім беру технологияларын оқытудың интерактивті 

әдістерін ендіру, тәжірибе алмасу. Оқытушылардың оқу жүктемесін жоспарлау және орындау 

нормтивтік талаптарға сәйкес жүргізіледі. Қазақстанның Болон декларациясына қол қоюымен 2010 

жылы қабылданған құрылымдық реформалардың мақсаттары білім беруді дамытудың 2011-2020 

жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасында көрініс тапты, оған сәйкес жоғары және жоғары оқу 

орнынан кейінгі білім берудің құрылымы мен мазмұны қайта қаралады. 

Жаңа ұрпақтың білім беру бағдарламаларын жобалауда оқытушыға бағытталған дәстүрлі 

оқытудан оқытудың студентке бағытталған тәсіліне көшуді көздейді. 
МББ оқу модульдері мен пәндерінің мазмұны оқуды аяқтағаннан кейін студенттердің кәсіби 

қызметіне білім беру бакалаврына қойылатын қазіргі заманғы экономикалық талаптарына сәйкес кәсіби 

компентенцияларды қалыптастыруды жүзеге асыруға мүмкіндік береді. Практикалық психологтар білім 

беру, денсаулық сақтау, мәдениет, спорт, елдің қорғаныс қабілеті, құқық, басқару, халыққа әлеуметтік 

көмек көрсету, қоғамдық және шаруашылық мекемелерде, әкімшілік ұйымдарда,сондай-ақ нарықта 

бәсекеге қабілетті психологиялық жағдайлар саласында қолданбалы міндеттерді шешуде құзыретті 

болуға тиіс. 

Кафедра  Пәнатауы Курс 



 

Білім беру бағдарламасының коды және атауы "6В01110-Педагогика және психология"   

Психология 

және  арнайы 

педгогика 

Кіріктірілген пәндер Кәсіпкерлік дағдылары және сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы  мәдениет негіздері 

Қазіргі заман педагогикасы 

1 семестр 

 

 
4-семестр 

  

Жұмыс берушілердің 
ұсынысымен 

Білім беру саласындағы психолог жұмысы 

Әртүрлі мекемелеріндегі психологиялық 
қызмет 

Психологтың ата-анамен жұмысы 

Психолог жұмысындағы 

психотехнологиялар 

Психокатализ 

Дарынды балалар психологиясы 

Құрылымдық психосоматика негіздері 

 

 

3- семестр 

 
8- семестр 

5- семестр 

 

8- семестр 

6- семестр 

8- семестр 

8- семестр 

4- семестр 

 

 

 

 
 

 

  

Кафедра  

 

Пәнатауы Курс 

Білім беру бағдарламасының коды және атауы "6В01112-Психология және медиация"   

Психология 

және  арнайы 

педгогика 

Кіріктірілген пәндер Кәсіпкерлік дағдылары және сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы  мәдениет негіздері 

Қазіргі заман педагогикасы 

1 семестр 

 

 

4-семестр 

 Жұмыс берушілердің 

ұсынысымен 

(бірлескен бағдарлама) 

Соттық және ювениалды медиация 

Қазақстан Республикасының 

конституциялық құқығы 

Құқық қорғаудың соттан тыс формалары 

Қазақстан Республикасының азаматтық 

құқығы  

Қазақстан Республикасының қылмыстық 

құқығы  
Қазақстан Республикасының еңбек құқығы 

Еңбек дауларын шешу мәселелері 

Мұрагерлік құқық 

Кәсіпкерлік құқық 

Азаматтық іс жүргізу  құқығы 

Қазақстан Республикасының азаматтық 

құқығы  

Қазақстан Республикасының  отбасы 

құқығы 

Қазақстан Республикасы тұрғын үй құқығы 

Кәмелекте толмағандардың құқық 
бұзушылығының алдын алу 

Қылмыстық іс жүргізуде адам құқықтарын 

қорғау 

 

3- семестр 

3- семестр 

 

3- семестр 

5- семестр 

 

5- семестр 

 
5- семестр 

 

5- семестр 

 

6- семестр 

6- семестр 

4- семестр 

4- семестр 

 

8- семестр 

 
8- семестр 

 

4- семестр 

 

4-семестр 

 

Кафедра  

 

Пән атауы Курс 

Білім беру бағдарламасының коды және атауы "6В01111-Практикалық психология"   



Психология 

және  арнайы 

педгогика 

Кіріктірілген пәндер Кәсіпкерлік дағдылары және сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы  мәдениет негіздері 

Қазіргі заман педагогикасы 

1 семестр 

 

 

4-семестр 

  

Жұмыс берушілердің 

ұсынысымен 

Балаларға кеңес беру 

Психолог жұмысының тренингтік 

формалары 

Балалар психологиясы 
Психологиялық коррекция нeгіздері 

Жалпы психология бойынша практикум 

Психокатализ 

Әскери психология 

3- семестр 

8- семестр 

 

5- семестр 
6- семестр 

 

8- семестр 

8- семестр 

4- семестр 

 

7M01110 – «Педагогика және психология» мамандығы бойынша білім беру бағдарламасы 6 

модульден, 14 пәннен  құралады. 

БП цикл пәндері 35 кредиттен тұрады, оның ішінде ЖООК 20 кредит және ТК15 кредит, БП цикл 

пәндері 37 кредитті құрайды, оның ішінде ЖООК5 кредит және ТК 32 кредит, барлық аттестация 

бойынша 12 кредит, МҒЗЖ-24 кредит, зерттеу практикасы -12 кредит. Жалпы көлемі БББ 120 кредитті 

құрайды (3600сағ.). Мамандықтың оқу жоспары жаңартылған. 
7M01113 – «Білім берудегі менеджмент» мамандығы бойынша білім беру бағдарламасы 6 

модульден, 14 пәннен  құралады. 

БП цикл пәндері 35 кредиттен тұрады, оның ішінде ЖООК 20 кредит және ТК15 кредит, БП цикл 

пәндері 37 кредитті құрайды, оның ішінде ЖООК5 кредит және ТК 32 кредит, барлық аттестация 

бойынша 12 кредит, МҒЗЖ-24 кредит, зерттеу практикасы -12 кредит. Жалпы көлемі БББ 120 кредитті 

құрайды (3600сағ.). Мамандықтың оқу жоспары жаңартылған. 

8D01110 – «Педагогика және психология» мамандығы бойынша білім беру бағдарламасы 3 

модульден, 6 пәннен  құралады. 

БП цикл пәндері 13 кредиттен тұрады, оның ішінде ЖООК 7 кредит және ТК 6 кредит, БП цикл 

пәндері 12 кредитті құрайды, оның ішінде МК 4 кредит және ТК 8 кредит, барлық аттестация бойынша 

12 кредит, ДҒЗЖ-123 кредит, педагогикалық практикасы-10, зерттеу практикасы -10 кредит. Жалпы 

көлемі БББ 180 кредитті құрайды (5400сағ.). Мамандықтың оқу жоспары жаңартылған. 
 

4.1 кесте. 7M01110 – «Педагогика және психология» білім беру бағдарламасы жаңарту 

Кафедра Ұсыныстар Пәннің/модульдің атауы Кредит 

Заманауи 

педагогика және 

психология 

Әдістемелік кеңестің 

шешімі бойынша  

Бейіндік пәндерін оқыту әдістемесі 5 

басқалары Педагогикалық жобаларды 

әзірлеудің теориясы мен 

технологиясы 

4 

Білім беруді тұлғаға бағдарланған 

парадигмасы 

5 

 

4.1 кесте. 8D01110 – «Педагогика және психология» білім беру бағдарламасы жаңарту 

Кафедра Ұсыныстар Пәннің/модульдің атауы Кредит 

Заманауи 

педагогика және 

психология 

басқалары  Педагогикалық жүйелерді болжау 

және жаңғырту 

5 

Педагогикалық модельдеу 4 

 

4.2.Кафедраның оқу жұмысын ұйымдастыру және оқу жоспарының орындалуы 

 (6 Үлгіде беріледі). 

«Заманауи педагогика және психология» кафедрасының ПОҚы жеке жоспардағы: оқу, оқу-

әдістемелік және тәрбие жұмыстары бойынша уақытылы орындады. Кафедра оқытушылары оқу 

үрдісінде жаңа әдістерді қолданады: кейс-технология, инновациялық әдістер, жобалау әдістері және т.б. 

Жеке жоспардағы жұмыстардың орындалу есебі кафедра мәжілісінде өз уақытысында тексеріліп және 
талқыланады.  

 «Заманауи педагогика және психология» кафедрасының ПОҚы оқу жүктеменің орындалу 

бойынша №6 үлгісіне анықтама:  

          2020-2021 оқу жылында «Заманауи педагогика және психология» кафедрасында жоспарланған  

кредит саны –14329,79; орындалған кредит саны –13726,25; орындалмаған 

кредит саны -603,5 мейрам күндеріне байланысты.  

Кесте 4.2.2020-2021 оқу жылының 1 семестр бойынша оқу жүктемесінің орындалуы туралы есебі: 



 

№ Атауы 1 семестр Айырма-шылық 

Жоспар Факт 

1.  Дәріс 3475 3269 -206 

2.  Практикалық н/е семинар сабақтары 5132 4905 -227 

3.  Зертханалық сабақтар - - - 

4.  ОБАӨЖ 3022,5 2872 -150,5 

5.  Студенттермен жеке жұмыс - - - 

6.  Курстық жұмыс қорғау 275 275 - 

7.  Оқу/өндірістік іс-тәжірибе 1082,5 1082,5 - 

8.  Диплом жұмысына жетекшілік 260 260 - 

9.  Магистранттарға жетекшілік 960 940 -20 

10.  Докторлық диссертацияға жетекшілік 180 180 - 

11.  Оқу жүктемесінің басқа түрлері (каф.меңг, ғылым б/ша 

декан орынбасары, оқулықтар жазу және т.б.) 

215 215 - 

12.  Барлығы 
14329,79 13726,25 

-603,5 

мейрам күндері 

 

5. Кафедраның оқу-әдістемелік жұмысы. 

5.1. Кафедрада бойынша бекітілген және қайта даярланған ПОӘК және МОӘК орындалуы 

 

Кесте 5.1. Бакалавриат, магистратура және докторантураға білім беру бағдарламаларымен 

қаматамасыз етуі туралы мәліметтер 

 

*БП және ЖБП 

пәндерінің оқу 

бағдарламалары (таңдау 

компоненті) 

(саны / %) 

ЖОО компоненті 

пәндерінің оқу 

бағдарламалары 

(саны / %) 

Таңдау компоненті 

пәндерінің оқу 

бағдарламалары 

(саны / %) 

қаз орыс ағылш қаз орыс ағылш қаз орыс ағылш 

6В011110 – Педагогика және 

психология 
5,2% 0,8% - 5,2% 0,8% - 5,2% 0,8% 0,4% 

6В01112 – Психология және 

медиация 
5,2% 0,8% - 5,2% 0,8% - 5,2% 0,8% 0,4% 

6В01111 – Практикалық 

психология 
5,2% 0,8% - 5,2% 0,8% - 5,2% 0,8% 0,4% 

6В01114  Психология және 

қоғамдық денсаулық сақтау 

білім беру 

5,2% 0,8% - 5,2% 0,8% - 5,2% 0,8% 0,4% 

Кафедра бойынша барлығы 1 

жарты жылдықты/(оқу жылына) 
5,2% 0,8% - 5,2% 0,8% - 5,2% 0,8% 0,4% 

 

5.2. Оқу-әдістемелік әдебиеттерді әзірлеу және баспадан шығару 

«Заманауи педагогика және психология» кафедрасының оқу әдістемелік жұмысы 2020-2021 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 - 40, оның ішінде 31-і мемлекеттік  тілде, ал 8-і орыс тілінде 

және 1-і ағылшын тілінде жарық көруі керек. 

2019-2020 оқу жылына жоспарланған ОӘӘ: 

- Оқулық     –  

- Лекция жинағы - 12 (мемлекеттік тілде -9, орыс тілінде  - 2, ағылшын тілінде - 1) 

- Оқу құралы - 6 (мемлекеттік тілде - 6) 

- Әдістемелік нұсқау- 14 (мемлекеттік тілде – 12) 

- Оқу әдістемелік құрал – 1 (мемлекеттік тілде -1) 
- Кейс – 2 (мемлекеттік тілде -1) 

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

 

Кесте 5.2.  Оқу-әдістемелік әдебиеттердің басылымы туралы мәлімет 



Кафедра  

 

                                        Жұмыс түрлері 

 Оқулық      

(соның 

ішінде 

мемл. 

тілінде) 
моногра

фия 

Оқу 

құралы 

(соның 

ішінде 

мемл. 
Тілінде, 

ағылшы

н тіл) 

Оқу-

әдістемелі

к құрал 

(соның  

ішінде 
мемл. 

тілінде) 

Лаб.практ

икум 

Лаб.,практ.с

ем. СӨЖ, 

КЖ (КЖ), 

ДЖ (ДЖ) 

әдісте мелік 
нұсқау 

(соның 

ішінде 

мемл. 

Тілінде 

Терминолог

ия лық 

сөздік 

Іскерлік 

ойын (со-

ның ішінде 

мемл. 

тілінде) 
Кейстер 

жинағы 

 

Дәрістер 

Жинағы 

(соның 

ішінде мемл 

тілінде) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Психоло-

гия және 

дефекто-

логия 

Жос 

пар 
41 

11/23/6 

9 

4 /2/3/ 

1 

-/1/- 

10 

1/8/1 

18 

5/10/2 

2 

1/1/- 

1 

-/1/- 

Нақты 

орынд

алғаны 

       

 
       Жоспарланған ОӘӘ-дің  университеттің  Оқу-әдістемелік кеңесіне  бекітуге ұсынылу 

дәрежесі, баспаға әзірленуі  мен  Оқу әдістемелік кеңеске ұсынылуы  үнемі бақыланып отырды.  

 

5.3 Электронды оқу басылымдарын жасау 

№ 

 

№ 

Автордың 

аты-жөні 

Электронды басылымының аталуы Электрон 

ды 

басылымн

ың түрі 

Электрон 

ды 

басылым 

ның 

көлемі, 

МБ 

Электро

нды 

басылым 

тілі 

Дайын

дау 

мерзімі 

1

1 

Лекерова Г.Ж. 

д.пс.н.,профес

сор 

«Психологическое 

консультирование» пәнінен 

6В01111-Практикалық психология 
6В01114 Психология және қоғамдық 

денсаулық сақтау 6B01110   

Педагогика және психология 

мамандығының/БББ студенттеріне 

арналған«Психологическое 

консультирование» 

Оқу 

құралы 

100 МБ қазақша наурыз 

2021 

2

2 

Примбетова 

С.К. 

п.ғ.к.,доцент 

«Критериальное оценивание  в 

инклюзивном образовании» пәнінен 

5В010300 - Педагогика және 

психология мамандығының/БББ 

студенттеріне 

арналған«Критериальное 

оценивание  в инклюзивном 
образовании» 

Оқу 

Құралы 

100 МБ 

 

қазақша сәуір 

2021 

 

Кесте 5.3 – Электронды оқу басылымдарын жасау жоспары туралы мәлімет 

Кафедра / 

Білім беру 

бағдар 

ламасы (ББ) 

Орында луы 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 

 жоспар - - - - 

 нақты - - - - 

(кафедра) 

факультет 

бойынша 

барлығы 

     



 

Электронды оқу басылымдарына авторлық құқық иелігін алу – (жоспарланған жоқ)      

Кесте 5.4 – Оқу жылында 1,2 жартыжылдықта электронды оқу басылымдарға авторлық құқық иелігін алу 

туралы мәлімет  

Кафедра / 
Білім беру 

бағдарламасы 

(ББ) 

Т.А.Ә. Басылым түрі Басылым тілі, 
жылы  

ҚР ӘМ куәлік №  

1 2 3 4 5 

1 - Видео-лекция - - 

2 - Электронды оқулық - - 

Кафедра 

бойынша 

барлығы 

- - - - 

 

5.4.Оқу үрдісіне инновациялық педагогикалық әзірлемелерді ендіру 

Бұл бөлімде оқу үрдісіне инновациялық педагогикалық әзірлемелерді: кейс-стади, рольдік/іскерлік 

ойындар, портфолио, бейне-лекция, виртуальді зертханалық жұмыс, электронды оқулықтар, ЭЕМ 

оқытатын және қадағаланатын бағдарламаларды енгізу туралы мәлімет келтіріледі. Өткен  оқу жылымен 

салыстырмалы түрде кафедраның оқу жылында инновациялық педагогикалық әзірлемелер саны 

менпайыздық көрсеткіші, оқу жұмыс жоспарындағы жалпы пәндер саны бойынша қамтылу пайызы 
келтіріледі. әзірлемелерді  жасау қажеттігі туралы қорытынды жасалады. Инновациялық педагогикалық 

әзірлемелерін  жасаудың орындалу туралы мәліметін 5,5 кестесіне сәйкес толтырылады. енгізу туралы 

мәліметтерін: 

 

Кесте 5.5 –Инновациялық педагогикалық әзірлемелерін оқу үрдісіне енгізу туралы 

мәліметтерді 

Кесте 5.5 – Инновациялық педагогикалық әзірлемелерін оқу үрдісіне енгізу туралы 

мәліметтерді 

 

5.5 ПОӘК әзірлеу, бекіту және оны университеттің білім беру порталына орналастыру 

Кафедрада қараша айында 2020-2021 оқу жылында пәннің оқу кешенінде, мамандықтың оқу кешенінде 

өзгерістер енгізілді. ОӘӘК жауапты аға оқытушы Садықова А. пәннің оқу кешенінде, мамандықтың оқу 

кешенінде өзгерістері жайлы  семинар өткізді. 

 

Кесте  5.6 - 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% 

№ Т.А.Ә, қызметі Пәні Инновациялық 

педагогикалық 

жұмыс түрі 

Ендіру 

АКТ-сі 

тіркелу 

№ 

1 Сарыпбекова А.Т. 

аға оқытушы, 

магистр 

«Инклюзивті білім беру» пәні бойынша 

 «Білім» (6B01904) тобындағы 

мамандықтар студенттеріне 

Кейс 

жинағы 

- 

2 Айтуреева Ж.Ж. 

оқытушы,магистр 

«Мүмкіндігі шектеулі балалардың 

психологиясы»  5В010500 (6B01910) 

мамандығы студенттеріне 

Рольдік  

ойын 

- 

Кафедра бойынша 

барлығы: 

4   



 

 

5.6 ЖАОК әзірлеу 

Кесте 5.7 – Оқу жылында/1,2 жартыжылдықта  ЖАОК әзірлеу және іске асыру туралы мәлімет 

№ Кафедра / 
Оқытушының 

Т.А.Ә.  

Мамандық / 
Білім беру 

бағдарламасы 

(шифрі және 

атауы) 

Оқытушының Т.А.Ә. 
қызметі 

Пәні  Тақырыбы 

 - - - - - 

Кафедра бойынша 

барлығы: 
- - - - 

 

 

Кесте 5.7 – Оқу жылында/1,2 жартыжылдықта ЖАОК әзірленбеген. 

№ Кафедра / 

Оқытушының 

Т.А.Ә. 

Мамандық / Білім 

беру бағдарламасы 

(шифрі және 

атауы) 

Оқытушының 

Т.А.Ә. қызметі 

Пәні Тақырыбы 

      

Кафедра бойынша 

барлығы: 
- - - - 

 

5.7 Ашық сабақтарды ұйымдастыру және өткізу 

Ашық сабақтар кестесіне сәйкес 3 ашық сабақ жоспарланып, өткізіледі. 

1. аға оқытушысы  Примкулова Ш.Н.. 12.11.2020 ж., 14:00 ауд. 325, идентиф: 782-683-6518, 

пароль: 8Umout «Музыка теориясы» пәнінен 1 курс, МС-20-1к тобында «Үшдыбыстылықтарү 

Үшдыбыстылықтардың түрлері. Үшдыбыстылықтардың айналымдары»  тақырыбында ашық сабағы өтті. 

Тақырыбы бойынша ОӘК құжаттарын толық дайындалғанын және тақырыпқа сай мен аудитория 

толығымен қамтылғандығын,  оқытушы топ студенттеріне мүмкіндігінше шығармашылық жұмысқа 

белсенділік танытып, жастардың шығармашылық қабілеттерін жетілдіре түсуге ұмтылыс 

жасалды.Жалпы сабақ жоғарғы оқу орындарына қойылатын талаптарға сай өз дәрежесіндеде өтті. 

Жоғары оқу орнының талабына сәйкес өткізілді.  Осы алынған тақырып бойынша жас оқытушыларға 

семинар сабақтары жоспарлансын деген қаулы қабылданды. 
2. PhD доктор, профессор Үсенова А.М..25.11.2020ж., 16:10 идентиф: 548-754-4404, пароль: 

622676. «Ғылыми зерттеулердің әдістемесі» пәнінен, 1 курс магистранттарына, МПИ-20-14нк тобында 

«Зерттеу әдістері және олардың жалпы сипаттамасы»  тақырыбында ашық дәріс сабағы өтті.Дәріс  

сабақтың мазмұны өте кең. Сабақ барысында кәсіби коммуникацияларды педагогикалық процессте 

қолдану,  оқыту құралдары туралы түсінік, олардың жіктемесіне тоқталып, интерактивті тақтада 

«Зерттеу әдістері және олардың жалпы сипаттамасы» презентациялар корсетілді. 

3.п.ғ.к., доцент Махмутова К.И. 26.11.2020ж., 16:10 индентиф: 572-722-2858, пароль: q2f9wN. 

«Жоғары мектеп педагогикасы» пәнінен, 1 курс магистранттарына, МФ-20-2нк, МЭФ-20-1нк, МЭФ-20-

5нк тобында «Жоғары мектеп оқытушысының және педагогикалық ойлауы»  тақырыбында ашық дәріс 

сабағы өтті. Дәріс  сабақтың мазмұны өте кең. Сабақ барысында кәсіби коммуникацияларды 

педагогикалық процессте қолдану,  оқыту құралдары туралы түсінік, олардың жіктемесіне тоқталып, 

интерактивті тақтада «Жоғары мектеп оқытушысының және педагогикалық ойлауы» презентациялар 
корсетілді.  

 

Кесте 5.8-  Оқу жылында және 1,2 жарты жылдықта өткізілген ашық сабақтар туралы  мәлімет  

 

Кесте 5.9 - Ашық сабақтарды өткізген ОПҚ-ның сандық және сапалық құрамы  

 

 

Семестрл

ер 

Жоспар бойынша 

ашық сабақтар 

Проведенные открытые занятия, в т.ч.: 

Магистратура 

бойынша 

Докторантура 

бойынша 

Сабақ түрі бойынша 

Орыс Қаз Ағ

ыл 

Оры

с 

Қаз Ағыл Орыс Қаз Ағ

ыл 

Лекция Практ. 

сабақ 

Зерт. 

сабақ 

I 1 3 1  2     2 3  

Барлығы: 5 2  5 

II             

Барлығы:    5 

Жалпы:  5   2        

    



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 ашық сабақтарының 

нәтижелерін енгізу: инновациялық әдістерді кеңінен қолдануды жоғарлату 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. 
 

Кесте  5.10 - 1, 2 жарты жылдықта / 2020-2021  оқу жылында жүргізілетін ашық сабақтардың түрі 

мен формалары 

 

1, 2 жартыжылдықта / 2019-2020  оқу жылында  жүргізілген ашық сабақтардың түрі мен формалары 

Білім беру 

бағдарламасы 

(ББ шифрі 

және атауы) 

Лекциялар Практикалық 

сабақтар 

Семинар 

сабақтар 

Зертхана 

лық 

сабақтар 

Ашық 

сабақтар 

саны 

Оқу 

жылындағы 

топтардың 

жалпы саны 

6В 3 2  1 2 8 

7М 2    2 4 

8Д       

 3   1 4 8 

 

 5.8 Қашықтықтан оқыту технологияларын қолдану: 

- қашықтықтан оқыту технологиялары бойынша оқытуды ұйымдастыру және жоспарлау; 

- ҚОТ бойынша ОПҚ біліктілігін жоғарылату бойынша ақпарат 

Кесте   - Қашықтықтан оқытудың оқу пәндерінің тізімі 
 

Кесте   - Қашықтықтан оқытудың оқу пәндерінің тізімі 

Пән атауы Әдістемелік қамтылуы 

ШЖМ педагогикалық менеджмент пен педагогикалық  үрдістің ерекшеліктері + 

Медиапедагогика + 

Педагогикалық шеберлік + 

Педагогика + 

Арнайы мектепте тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі + 

Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі + 

Білім берудегі менеджмент + 

Дене шынықтыру және спорт педагогикасы + 

 

Пән атауы   Әдістемелік қамтылуы 

6В011110 - «Педагогика және психология» мамандығы бойынша  Әдістемелік қамтылуы 100% 

№ Ашық сабақтарды өткізген ОПҚ сандық және сапалық құрамын  

1 Доктор наук, профессор 1 

2 Кандидаты наук, доцент 3 

3 PhD  доктор  - 

5 Магистр, аға оқытушы 3 

6 Оқытушы   

7 Кафедра меңгерушісі  

8 Декан  

Барлығы: 7 



6В01114 -«Психология және қоғамдық денсаулық сақтау білім беру» 

мамандығы бойынша 

Әдістемелік қамтылуы 100% 

6В01112 – «Психология және медиация» мамандығы бойынша  Әдістемелік қамтылуы 100% 

6В01111 – «Практикалық психология» мамандығы бойынша Әдістемелік қамтылуы 100% 

 

5.9.Оқу-әдістемелік жұмыстарды жетілдіру бойынша әдістемелік семинарлар, 

конференциялар ұйымдастыру және өткізу 

Семинарларда педагогикалық мәселелер мен оларды шешу жолдары, кафедраның оқу-
әдістемелік жұмыстарының құжаттамасында көрініс табатын заманауи тәсілдер мен оқыту 

технологиялары талқыланды. Музыкалық сабақтарда жалпы білім беретін мектептің жаңартылған 

бағдарламасына көп көңіл бөлінді. Мектеп бағдарламаларының жаңа ән репертуарын, сонымен қатар 

қысқа, орта және ұзақ мерзімді музыка сабақтарының жоспарларын зерттеді. Мектеп 

бағдарламаларының жаңа ән репертуарын, сонымен қатар қысқа, орта және ұзақ мерзімді музыка 

сабақтарының жоспарларын зерттеді. Кафедраның профессорлық-оқытушылық құрамы болашақ музыка 

мұғалімдерінің ақыл-ой белсенділігін арттыру үшін танымдық-дидактикалық және ұйымдастырушылық-

рөлдік ойындарды қолдана отырып, музыкалық педагогикалық және мерзімді басылымдардың 

материалдары негізінде студенттерді әлеуметтік-педагогикалық мәселелермен таныстырады. 

Семинарларда мектепте көптілді білім беруді алға жылжыту бойынша университет пен мектеп 

арасындағы ынтымақтастық, заманауи тәсілдер мен оқыту технологиялары, болашақ мұғалімнің кәсіби 
құзіреттілігін қалыптастыру, сонымен қатар музыкалық-тарихи, теориялық, хор және орындаушылық 

циклдер сыныптарында инновациялық білім беру технологияларын қолдану мәселелері талқыланды. 

кафедраның оқу-әдістемелік жұмыстарының құжаттамасы.Оқушылардың танымдық белсенділігін 

арттыру мақсатында оқытудың ақпараттық технологиялары кеңінен қолданылады: видео сабақтар 

(Қазақстан, Ресей, Балтық жағалауы елдеріндегі және алыс шетелдердегі мектептердегі музыка пәнінен 

ашық сабақтар), электронды оқулықтар құрастыру, рөлдік және іскери ойындар, кейстер, портфолио. 

 

Кесте  5.11-Кафедрада/факультетте әдістемелік семинарлар өткізу жоспарының орындалуы 

 

 

Кесте 5.12 –ОПҚ-ның әдістемелік семинарларға/тренингтерге, университет деңгейіндегімастер-кластарға 

/ республикалық халықаралық, аймақтық және т.б. қатысуы 

 

 

5.10 Педагогикалық форумдарға, әдістемелік конференцияларға, конкурстарға қатысуы 
Бұл бөлімде ОПҚ-ныңпедагогикалық форумдарға, әдістемелік конференцияларға, әртүрлі 

деңгейдегі: университетте; аймақтық,  республикалық; халықаралық  сайыстарға қатысуы туралы есеп 

беріледі (кесте 5.13). 

Кесте 5.13 - ОПҚ педагогикалық форумдарға, әдістемелік конференцияларға, әртүрлі деңгейдегі: 

университетте; аймақтық,  республикалық; халықаралық  сайыстарға қатысуы  

 

 

5.11. Тексеру және комиссиялардағы жұмысы 
Кафедраның ОПҚ бұйрық және өкім бойынша тексеру және комиссияларға қатысуы туралы есебі  

 

Кесте  5.14 –Кафедраның ОПҚ тексеру және комиссияларға қатысуы 

№ 

р/с 

Т.А.Ә. Бұйрық / өкім 

1 - - 

 

5.12. 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 

№ Тақырыбы күні, 

уақыты 

Семинар өткізген 

оқытушының Т.А.Ә. 

№   хаттама 

 

1 - - - - 

№ 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 - - - 



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. 

 

Кесте 5.14 – 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» 

 

Кесте 5.15 - 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/шығарылға

н 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 

 

5.14. Әдістемелік жұмыс бойынша ректорат/ғылыми кеңес шешімдерінің орындалуы 
Бұл бөлімде Ректорат/Ғылыми кеңес шешімдерінің орындалуы туралы есепберіледі.  

(кесте, 5.16.) 

Кесте 5.16 – Ректорат/Ғылыми кеңес шешімдерінің орындалуы туралы мәлімет 

№ 

п/п 

Т.А.Ә. Ғылыми кеңестің және ректораттың 

шешімі 

күні және шешім №_  

Орындалуы  

1 - - - 

 

6. Кафедрадағы білім алушыларының үлгерімі 

Емтихандық сессияны сәтті өткізу мақсатында «Заманауи педагогика және психология» 

кафедрасының оқытушылары келесі жұмыстарды жүргізді:  

- оқу графигімен сәйкес бақылау апталарының нәтижелері бойынша студенттерге мемлекеттік 

аралық бақылау жүргізілді;  

-академиялық топтарда тәлімгерлер студенттердің үлгерімі және сабаққа қатысуы жайлы тәлімгерлік 

сағаттар жүргізілді; 
-сессия алдында пәндер бойынша университеттің тест орталығына тест сұрақтары құрастырылып 

және талқыланып берілді; 

- жазбаша емтиханды өткізу үшін уверситеттің оқу бөліміне өз уақытында емтихан билеттері 

құрастырылды және тапсырылды; 

- Емтихандық сессияны тапсыратын стденттергі өз уақытында тест сұрақтары және емтихан 

билеттері берілді  

Сессияның нәтижелері келесі кестеде көрсетілген: 

5В010300- Педагогика  және  психология 

6B01110- Педагогика  және  психология 

6B01111- Практикалық  психология 

6B01112-  Психология және медиация 
6B01114-  Психология және қоғамдық денсаулық сақтау 

 

Курс Үлгерім  % Сабаққа қатысу % Рейтингтің 

орта балы 

Топтың орта 

балы 

1курс  100 98 100 86.6 



2курс  86.5 95 86.5 72 

3курс  96.9 98 96.9 96.9 

4курс     

Кафедра бойынша 

барлығы 

    

 

75
80
85
90
95

100

үлгерімі

сабакка қатысуы

Рейтингтің орта балы

топтың орта балы

 

 

«Заманауи педагогика және психология» кафедрасының студенттерінің емтихан кезінде 

көрсеткен көрсеткіші.  5В010300- «Педагогика және психология» 6B01110- Педагогика  және  

психология, 6B01111- Практикалық  психология, 6B01112-  Психология және медиация, 

6B01114-  Психология және қоғамдық денсаулық сақтау - 92%.  
Келесі топтар жоғары көрсеткіш көрсетті: ТП 20-1к, ТП 20-1р, ТП 20-17рс,ТП-18-1k1, ТП-18-1тр 

 

7. Кафедрада оқу процесінің сапасын бақылау 

7.1.  ІАБ мен ФИк  кафедраның оқытушы-профессорлық құрамының оқу сабақтарының 

даярлығы мен өту сапасын бақылауы: 
№ № 

р/с 

р/м 

Мерзімі Кафедра, ПОҚ тегі, аты-жөні 

Пәні, сабақ түрі, Тақырыбы 

ФИК мүшесінің тегі, 

аты-жөні 

Заманауи 

инновациялық 

технологиялы

қ әдістері 

қолдануы 

ІАБ мен ФИК мүшелерінің 

қатысқан сабақтарының 

шешімі, ескертуі және 

ұсыныстары 

«Заманауи педагогика және психология»кафедрасы 

 

1 2409.20ж. 
ауқыты 
17.15 

Ауд.№227 
корп.№ 8 

П.ғ.к., аға оқытушы Булетова 
Л.А. 

Магистранттарға жетекшілік ету 

Пәні: «Ғылымы зерттеулердің 
әдістемесі мен әдістемесі» 

Тобы: МПИ-18-1нк, 
2 курс 
Тақырыбы: «Зерттеу әдістері және 

олардын жалпы сипаттамасы» 
Идент7399987963 
Пар123456 

Сулейменова  С.Н., 
Нуридинова Г.А. 

Слайдтар, 
схемалар 
қолданылды 

Орташа балл: 4,8. 
Жалпы қорытынды: 
өткізілген лекциялық сабақ 

ЖОО- білім беру үрдісін 
ұйымдастырудағы қазіргі 
заман талаптарына сәйкес. 
Ұсыныстар: магистранттарды 
тексеру және өзін өзі 
бақылауға арналған 
тапсырмалар мен сұрақтар 
тізімін толық тыру. 

2 07.09.20ж. 
Уақыт 
09.35 
Ауд. 332 
корп.№7 
 

П.ғ.к., доцентСулейменова А.А. 
Лекциялык сабақ 

Пәні: «Методика преподавания 
педагогики» 
1 курс Тобы: ТП-18-1т  
Тақырыбы: «Основные виды 
профессиональной деятельности 

преподавателя среднего 
профессионального образования» 
Иден6532621692 
Пар EC6sE6 

Корнилко И.А., 
Махмутова К.И. 

  
Дидактикалық 
құралдар 
қолданылды 

Орташа балл:4,8. 
Жалпы қорытынды: 
өткізілген лекциялық сабақ 
ЖОО- білім беру үрдісін 
ұйымдастырудағы қазіргі 
заман талаптарына сай. 
Үсыныстар:студенттердің 

назарын педагогикалық іс 
әрекеттің компоненттеріне 
аудару. 



3 15.09.20ж. 
Уақыт 
14.00 
ауд. 332 
корп.№7 

 

П.ғ.к., доцент 
Махмутова К.И. 
Лекциялык сабақ 
Пәні: 
«Тәрбие жумысынын 

теориясымен әдістемесі»   
Тобы: ТП-18-2к,  2 курс 
Тақырыбы: «Сынып 
жетекшисының тәрбие жумыс 
жуйесі» 
Иден5727222858 
Пар773012 

Сулейменова А.А. 
Аширбекова Т.Б. 

Көрнекі 
құралдар және 
мәселелік 
жағдайларды 
шешу 

әдістемесі 
қолданылды 

Орташа балл:4,8 
Жалпы қорытынды: 
өткізілген лекциялық сабақ 
ЖОО- білім беру үрдісін 
ұйымдастырудағы қазіргі 

заман талаптарына сай. 
 Ұсыныстар: өқу жұмыс 
жоспарының мазмұны мен 
оны дайындау тәртібі туралы 
егжей тегжейлі тоқталу. 

4 29.09.20ж. 

уақыт 
10.40 
ауд.  
корп.№7 
 

П ғ к доцент 

Куатова Ж.Ж. 
Лекциялык сабақ 

Пәні: «Мектепте оқытудын 
замануи технологиясы мен 
әдістемесі»   
Тобы: ТП-18-10к,  3 курс 
Тақырыбы: «Педагогикалык 
технологиялардын жіктемесі 

оларды суреттеу және талдау» 
Иден7401564333 
Пар144347 

Мусаханова Г.М., 

Мирзапеисова М.А. 

Қолданылатын 

дидактикалық 
нысандар 

Орташа балл:4,8 

Жалпы қорытынды: 
өткізілген лекциялық сабақ 
ЖОО- білім беру үрдісін 
ұйымдастырудағы қазіргі 
заман талаптарына сәйкес. 
Ұсыныстар: дәстүрлі өқыту 
технологиясының 
артықшылықтарына 

өқушылардың назарын 
аудару. 

5 20.10.20ж. 
Уақыт 
16.10 
ауд №227 
корп.№8 

П ғ д профессор 
Калыбекова А.А. 
Лекциялық сабақ 
Пәні:«Педагогика высшей 
школы» 
Тобы: МЕП20 1нр 
3нр4нр5нр10нр 

1 курс Тақырыбы:«Теория 
обучения в высшей школе» 
Идент3969371069 
Пар221423 

Алметов Н.Ш., 
Махмутова К.И. 

Кестелер мен 
диаграммалар 
(схемалар) 
қолданылады 

Орташа балл: 5,0 
Жалпы қорытынды: 
өткізілген семинар сабақ 
ЖОО- білім беру үрдісін 
ұйымдастырудағы қазіргі 
заман талаптарына сәйкес.  

6 14.10.20ж. 
Уақыт 
08.30 
Ауд №318 

корп. 7 

П.ғ.к. доцент Сулейменова С.Н. 
Семинар сабақ 
Пәні:«Особенности 
педагогического роцесса в 

малокомплектной школе»   
Тобы: ТП-18-4т,3р 4р   3 курс 
Тақырыбы: «Учебно 
воспитательный процесс в 
малокомплектной школе» 
Иден7145526441 
Пар 

Сулейменова А.А., 
 Нуридинова Г.А. 

Көрнекі 
құралдар 
қолданылды. 

Орташа балл: 4,85. 
Жалпы қорытынды: 
өткізілген семинар сабақ 
ЖОО- білім беру үрдісін 

ұйымдастырудағы қазіргі 
заман талаптарына сәйкес. 
Ұсыныстар: шағын жинақты 
мектепте оқудың жағымсыз 
жақтарына неғұрлым егжей 
тегжейлі сипаттама беру. 

7 06.10.20ж. 
Уақыт 
14.00 
Ауд №326 
корп.№7  

PhD, доцент  
Усенова А.М. 
Лекциялық сабақ 
Пәні: 
 «Тәрбие жумысынын 
теориясымен әдістемесі» 
Тобы : ЕП-19-1к 
2 курс 

Тақырыбы: «Қазіргі мектептің 
тәрбие жумысы үдерісіндегі 
педагогикалық қолдау» 
Иден5487544404 
Пар622678 

Нуридинова Г.А., 
Корнилко И.А. 

 
Презентациясы 
пайдаланылған
. 

Орташа балл: 4,76 
Жалпы қорытынды: 
өткізілген лекциялық сабақ 
жақсы кәсіби деңгейде 
өткізілді. 
Ұсыныстар:«Рухани 
жаңғыру» бағдарламасы 
бойнша оқулықтардың 

материалдарын оқу прцессіне 
енгізу. 



8 12.10.20ж. 
Уақыт 
12.50 
ауд №  
корп.№7 

 

ағаоқытушы 
Мусаханова Г.М. 
Семинар сабақ 
Пәні:  «Заманауи педагогика»  
Тобы: ТП-20-9к,  1 курс 

Тақырыбы: «Тәрбие жүйесін 
құрудағы сынып жетекшісің іс 
әрекеті Отбасы мен мектептің 
байланысы» 
Иден4440396284 
Пар777 

КуатоваЖ.Ж., 
 Сейдулла Г.Д. 

Плакаттар, 
кестелер 
қолданылды 

Орташа балл: 4,6. 
Жалпы қорытынды: семинар 
сабақтарын өткізу кезеңдегі 
жоғарғы оқу орнының білім 
беру үрдісін 

ұйымдастырудың талабына 
толығымен 
қанағаттандырады. 
Ұсыныстар:оқушылардың 
назарын балаларды 
тәрбиелеудегі мектеп пен 
өтбасының кызметін 
үйлестірудің 

ұйымдастырушылық 
формаларына аудару. 

9 03.11.20ж. 
Уақыт 
16.10 
ауд№227 
корп №8 
 

П ғ д профессор 
Алметов Н.Ш. 
Лекциялық сабақ 
Пәні Жоғары мектеп 
педагогикасы 
Тобы: МЕП20-5нк,МЕП20 3нк 

МЕП20 1нк1 МЕП20 1нк2 
1 курс Тақырыбы: 
«Жоғары мектептегі оқыту 
теориясы» 
Идент8604370571 
Пар561265 

Булетова Л.А., 
Аширбекова Т.Б. 

Слайдтар 
қолданнылды 

Орташа балл: 5,0. 
Жалпы қорытынды: 
Өткізілгенлекциясабағы 
жоғары деңгейде өтті және 
университеттегі оқу процесін 
ұйымдастырудың заманауи 

талаптарына жауап береді. 

10 09.11.20ж. 

Уақыт 
09.35 
Ауд 326 
корп №7 

П ғ к доцент 

 Нуридинова Г.А. 
Лекциялық сабақ 
Пәні: «Педагогиканы оқыту 
әдістемесі»  
Тобы ТП-18-1к ТП18 1к2 
3 курс  Тақырыбы: «Тәрбие 
теориясы бөлімін оқыту 
әдістемесі» 
Идент2891452796 

Пар999 

Сулейменова 

С.Н.,Усенова А.М. 

Сабақта 

көрнекі 
құралдар мен 
басқа 
дидактикалық 
материалдар 
қолданылды 

Орташа балл: 4,84 

Жалпы қорытынды: 
Өткізілген лекциялықсабағы 
жоғары деңгейде өтті және 
университеттегі оқу процесін 
ұйымдастырудың заманауи 
талаптарына жауап береді. 
Ұсыныстар: ұжым 
теориясына толығырақ 
тоқталу. 

11 11.11.20ж. 
Уақыт 
17-15 
Ауд 
№ 8 
С к 

Аға оқытушы  
Сейдулла Г.Д. 
Семинар сабақ 
Пәні: «Теория и методика 
воспитательной работы в 
специальной школе»  

Тобы: ТП19-2р 
2 курс   
Тақырыбы: «Современная 
воспитывающая среда». 
Идент:202 644 42 11 
Пар962396 

Махмутова К.И., 
Усенова А.М. 

Мәселелік 
жағдайларды 
шешу 
әдістемесі 
қолданылды 

Орташа балл: 4,7.  
Жалпы қорытынды: 
өткізілген семинар сабақ 
ЖОО- білім беру үрдісін 
ұйымдастырудағы қазіргі 
заман талаптарына сай. 

Ұсыныстар: жеке тұлғаның 
дамуына қоршаған өртаның 
әсер ету проблемасын 
толығырақ қарастыру. 

12 16.11.20ж. 
Уақыт 

 14.00 
Ауд №330 
корп.№7 

оқытушы 
Кулжабаева Г.А. 

Семинар сабақ 
Пәні: «Тәрбие жумысынын 
теориясымен әдістемесі» 
Тобы: ЕП-19-5к 
2 курс  Тақырыбы: «Тәрбие 
жумысы бағытындағы озық 
педагогикалық тәжірибені 
зерттеу және жинақтап 

қорытындылау» 
Идент9200826945 
Пар 3EPW1E 

Нуралиева А.Ж., 
Сейдулла Г.Д. 

Слайдтар 
қолданылды 

Орташа балл: 4,3.  
Жалпы қорытынды: Сабақ 

ЖОО- білім беру үрдісін 
ұйымдастырудағы қазіргі 
заман талаптарына сәйкес. 
Ұсыныстар оқу жұмысы 
бағытында озық 
педагогикалық тәжірибені 
қорыту және тарату 
кезеңдерін егжей тегжейлі 

қарастыру 

13 10.11.20ж. 
Уақыт 
10.40 
 Ауд 

№301 
корп. 7 
 
 

Аға оқытушы 
Мирзапеисова М.А. 
 Лекциялық сабақ 
Пәні: «Медиапедагогика»  

Тобы: ЕП-18-1т3курс 
Тақырыбы: «Mediacompetence» 
Идент:74777104122 
Пар888333 

Нуралиева А.Ж.  
Аширбекова Т.Б. 

Көрнекі 
құралдар, 
кестелер 
қолданылды 

Орташа балл: 4,48 
Жалпы қорытынды: 
өткізілген лекциялық сабақ 
ЖОО- білім беру үрдісін 

ұйымдастырудағы қазіргі 
заман талаптарына сәйкес.  
Ұсыныстар: медиа 
құзыреттілігінің креативтілік 



сияқты индикаторына егжей 
тегжейлі тоқталу. 

14 02.12.20 ж. 
Уақыт 

17.15 
 Ауд 
№106 
корп. 7 
 
 

П ғ к доцент 
НуралиеваА.Ж. 

Лекциялық сабақ 
Пәні: «Методология и методика 
научных исследований»  
Тобы: МПИ20-14р 1 курс 

Тақырыбы: «Теоретические и 
историко педагогические методы 
исследования». 

Идент:9832438496 
Пар12345 

Булетова Л.А., 
Кулжабаева Г.А. 

Көрнекі 
материалдар 

және 
диаграммалар 
қолданылды 

Орташа балл:  4,8. 
Жалпы қорытынды: 

өткізілген лекциялық сабақ 
ЖОО- білім беру үрдісін 
ұйымдастырудағы қазіргі 
заман талаптарына сай. 
Ұсыныстар: 
магистранттардың назарын 
дәстүрлі зерттеу әдістеріне 
аудару. 

15 09.12.20ж. 
Уақыт 
15.05 
Ауд 
№213 
корп№8 

П ғ д профессор 
Нурлыбекова А.Б. 
Лекциялық сабақ 
Пәні: «Педагогика и психология»  
Тобы: МПИ20-1нр 
Тақырыбы: «Теоретические и 
методологические условия 

инновационного образования». 
Идент:264 257 62 11 
Пар:2bSw0A 

Алметов Н.Ш., 
Сейдулла Г.Д. 

Көрнекі 
құралдар мен 
және 
дидактикалық 
материалдарме
н қолданылады 

Орташа балл: 5,0. 
Жалпы қорытынды: өтілген 
лекциялық сабағы ЖОО- 
білім беру үрдісін 
ұйымдастырудағы қазіргі 
заман талаптарына сәйкес.  

16 04.12.20ж. 
Уақыт 
12.50 
 Ауд  
№329 

корп.№7 

П.ғ.к., доцент 
Корнилко И.А. 
Лекциялық сабақ 
Пәні: «Теория и методика 
воспитательной работы» 

Тобы: ЕП-19-14р,13р 
2 курс  
Тақырыбы: «Диагностика 
результативности и 
эффективности воспитательной 
работы». 
Идент:7257019200 
Пар:752445 

Булетова Л.А. 
Алметов Н.Ш. 

Көрнекі 
құралдар 
қолданылады 

Орташа балл: 4,8.  
Жалпы қорытынды: өтілген 
лекциялық сабақ ЖОО- білім 
беру үрдісін 
ұйымдастырудағы қазіргі 

заман талаптарына сәйкес. 
Ұсыныстар:студенттердің 
білім деңгейінің критерийлері 
мен көрсеткіштерін 
толығырақ қарастыру. 

17 04.12.20 ж. 
Уақыт 
08.30 
Ауд  
№ 330 
корп.7 

Оқытушы 
Аширбекова Т.Б. 
Семинар сабақ 
Пәні: «Медиапедагогика» 
Тобы: ЕП-18-1к, 
2 курс  
Тақырыбы: «Медианың басқа 

пандерменын интеграция 
ланудағы мүмкіндіктері». 
Идент:5642330878 
Пар:0000 

Алметов Н.Ш., 
Сейдулла Г.Д. 

Дидактикалық 
материалдар 
қолданылды 

Орташа балл: 4,4. 
Жалпы қорытынды: 
өткізілген семинар сабақ 
ЖОО- білім беру үрдісін 
ұйымдастырудағы қазіргі 
заман талаптарына сәйкес. 
Ұсыныстар: студенттердің 

назарын медиа құзыреттілігі 
медиа мәдениет медиа білім 
беру сияқты ғылым 
терминдеріне аудару. 

 

7.2.Кафедраның ПОҚ оқу сабақтарын дайындықтарының және өткізудің сандық және сапалық 

көрсеткіштері: 

1.1. Кафедраның ПОҚ оқу сабақтарын 

дайындауларын және өткізулерін бақылау 

мақсатындас қатысуы, оның құрамында: 

 

Сабақтардың саны 

Жоспар бойынша 17 Фактілі 17 

Баллдар бойынша сабақтардың саны 

3,6 төмен 3,6 – 3,9 4,0-4.5 4,6-5,0 
барл

ығы 

 Дәрістер   1 10 11 

 Семинарлық сабақтар   2 3 5 

 Практикалық сабақтар      

  Руководство магистрантами    1 1 

 Консультация с докторантами      

 Жеке сабақтар      

              Барлығы:   3 14 17 

 

1.1  КІШ бақылаудың ашық сабақтары кестеге сәйкес орындалды.(Ф.7.03-24)  



1.2  Кафедраның ПОҚ-ның ашық сабақтарының сценарийлері құрастырылған  (Ф.7.05-19 СТ бойынша), 

сонымен қатар ашық сабақтардың материалдары, мысалы лекциялық практикалық сабақтарды бақылау 

парағы  бойынша Ф.8.04-02 бойынша, қатысу парағы,  кафедраның келесі мәжілістерінде ашық сабақтар 

талқыланды: Хаттама  № 1  28.08.2020ж;  Хаттама № 2  25.09.2020ж.; Хаттама  № 3  30.10.2020ж.; 
Хаттама  № 4 27.11. 2020ж.; Хаттама № 5 24.12.2020 ж. 

 

SWOT – талдау: 

S – күшті жақтары W –әлсіз жақтары 

1.доктор  Усенова А М  ашық лекциялық сабақ өткізді.Пәні: «Ғылымы 

зерттеулердің әдістемесі мен әдістемесі».   Тақырыбы: «Зерттеу әдістері және 

олардың жалпы сипаттамасы». (25.11.2020ж. кафедра аралық) Идентификатор 

конференции:5487544404 

2.п ғ к доцент Махмутова К Иашық лекциялық сабақ өткізді.  Пәні: «Жоғары 

мектеп педагогикасы» Тақырыбы: «Жоғары мектеп оқытушысының және 

педагогикалық ойлауы»  (26.11.2020ж. кафедра аралық). Идентификатор 

конференции:5727222858 

3.Жоғарыда көрсетілген ашық сабақтарға профессор оқытушылар құрамы  және  
кафедраның жас оқытушылардаватели кафедры, магистранттар, 

«Педагогикажәне мәдениет» факультетінің  ішкі аралық бақылау мүшелері 

қатысты. 

4.Сабақтар жақсы кәсіби деңгейде өткізілді.Өткізілген сабақтар СМЖ  

талаптарына сәйкес. 

5.Студенттермен жұмыс жүргізудің барлық түрлері жоғары мектеп талаптарына 

сәйкес оқыту мен тәрбиелеудің инновациялық әдіс-тәсілдерін пайдалану арқылы 

жүзеге асырылады. 

6.Сабақтар ЖОО- білім беру үрдісін ұйымдастырудағы қазіргі заман 

талаптарына сәйкес. Сабақ тақырыбы тақырыптық-күнтізбелік жоспарға сәйкес 

келеді. 

 

 

O – мүмкіншіліктер T – қауіптер 

Үлестірмелі материалдарды жетілдіруге, қолдануға болады  

 

8. Кафедрада студенттердің өзіндік жұмысын бақылау 

Оқытудың кредиттік жүйесі магистранттар мен студенттердің өзіндік жұмысын (МӨЖ, БАӨЖ) 

анағұрлым жоғары сапалы етіп ұйымдастыру мен оның орындалуын бақылауға алуды күшейте түсуді 

талап етеді. Кафедра оқытушылары МӨЖ және БАӨЖ оқу жоспарында көрсетілген сағаттарға сәйкес 

өздерінің жұмыс бағдарламасына, силлабус, оқу-әдістемелік кешендеріне енгізіп, соған байланысты 

өткізеді. Аталған құжат түрлерінде әрбір модульдің әрбір тақырыбы бойынша жүргізілетін МӨЖ және 

БАӨЖ тапсырмалары мен бақылау формалары көрсетілген. Әрбір пәнге байланысты құрастырылыған 

магистранттар мен студенттердің білімін бақылау кестесінде МӨЖ және БАӨЖ -дің өткізілу мерзімі мен 

оны бағалаудың тәртібі айқындалған. Бекітілген курстар бойынша жасалынан студенттердің білімін 

бақылау кестесі мен оның тапсырмалары кафедраның арнайы стендтерінде көрініс тапқан. Оқытушылар 

сабақ процесінің өзінде (лекция, семинар, ОБМӨЖ, ОБСӨЖ, лаборатория) проблемалық ситуация 

тудырып, магистранттар мен студенттердің өз бетінше ойлануына отырып жауап беруіне мүмкіндік 
береді. Кредиттік жүйе бойынша білім алатын студенттерге реферат жазу, кейс, кроссворд, карта жасау, 

жаттығу орындау, т.б. формасында силлабус пен оқу-әдістемелік кешенде көрсетілген білім көлемі мен 

сондағы тақырыптар аясында МӨЖ, БАӨЖ тапсырмалары беріледі. Ал жоғары курс студенттері ғылым-

зерттеушілердің археологиялық қазба жұмыстарын іс-тәжірбие кезінде   зерттеп курыстық дипломдық 

жұмыстар жазуға пайдаланады. 

Кафедра оқытушылары өздеріне бекітілген пәндер бойынша әр топта өткізілетін МӨЖ және БАӨЖ -дің 

орындалуын бақылау кестесін жасап, жұмысты соған сәйкес жүргізеді. Сондай-ақ кафедрада МӨЖ және 

БАӨЖ-дің орындалу барысы магистранттар мен студенттердің тобы, МӨЖ және БАӨЖ -дің қабылдау 

мерзімі, тақырыбы, бақылау формасы көрсетіліп, тіркелетін арнайы журналда көрініс тапқан.Кафедра 

оқытушылары оқу жылының соңында МӨЖ және БАӨЖ -ы бойынша әдістемелік нұсқаулар шығарылды 

(оқытылған пәндер бойынша).  
 

9. Кафедрадағы  ғылыми-әдістемелік жұмыстары 

Жоғарғы мектептегі ғылыми-әдістемелік жұмыстар мәселесін шешудің негізгі бағыттары, 

жұмыстардың тақырыптары,  жетекші, оқу процесіндегі ғылыми-әдістемелік жұмыстарды жүзеге асыру 

нәтижелері көрсетіледі. Әдістемелік семинарлар ұйымдастыру.Басылып шығарылған ғылыми-

әдістемелік жұмыстарға қысқаша сипаттама беру.  9.1 кестеде көрсетіледі. 

 

Кесте  9.1 – Басып шығарылған ғылыми-әдістемелік жұмыстар 

 

Оқытушының Ғылыми-әдістемелік жұмыстың атауы Баспа Баспа 



Т.А.Ә. бетінің 

көлемі 

Оқулықтар мен монографиялар 

Усенова А.М. Болашақ мұғалімдердің әлеуметтік табыстылығын дамыту: 

теориясы мен тәжірибесі 

180 

16 п.л. 

Монография 

 

Алметов Н.Ш. 

Махмутова Г.И. 

Педагогикалық акмеология  204 

12.75 

оқулық 

 

Алметов Н.Ш. 

 

Педагогиткалық менеджмент 126 б. 

15 п.л. 

оқулық 

 

Алметов Н.Ш. 
 

Мемлекеттік қызмет педагогикасы  184 б 
11.5 п.л. 

оқулық 
 

Импакт-факторлық журналдар 

Алметов Н.Ш. 

Бекжанова С. 
Рreparation of the future pedagogue-psychologist for innovative 

activities in the entrepreneurial educational environment of the 

university 

10 Мақала  

Алметов Н.Ш. 

Азизханова Д.К.  

 

Formation of Professional Mobility Basis of Future 

Choreographers in the Process of Studying at the  

University 

10 Мақала  

Республиканские журналы (одобренные ККСОН) 

Лекерова Г. Ж. 

Айтжанова Г.Т. 

Теоретические основы исследования социально-

психологических факторов становления профессиональной 

направленности личности школьников 

4 Мақала 

Лекерова Г.Ж. 

 

Использование психологических тренинговых технологий в 

работе с родителями в условиях инклюзивного образования 

5 Мақала 

Лекерова Г.Ж. 

Нурбекова А. М. 

Особенности проектирования образовательной среды в 

условиях инклюзивного образования  

4 Мақала 

Лекерова Г. Ж. Диагностика межличностных отношений в детском 

коллективе в инклюзивной среде  

4 Мақала 

Лекерова Г. Ж. Формы, методы взаимодействия педагога с родителями в 

условиях инклюзивного образования 

4 Мақала 

Лекерова Г. Ж. 

Молдаханова М.М.  

Формирование социально-психологического климата в 

группах интегрированного и инклюзивного образования 

4 Мақала 

Лекерова Г.Ж. 

 

Методические основы социального включения детей с 

особенностями психофизического развития в условиях 

инклюзивного обучения 

4 Мақала 

Лекерова Г.Ж. 

Турекулова Н. А. 

Квалификационные требования к специалистам-психологам в 

Республике Казахстан и за рубежом 

5 Мақала 

Лекерова Г. Ж. 

Есиркепова У. Р. 

Теоретические вопросы изучения структуры и признаков 

психолого-педагогической деятельности  

5 Мақала 

Лекерова Г. Ж. Мотивация выбора профессии психолога и основные этапы 

профессионализации личности 

5 Мақала 

Лекерова Г.Ж. 

 

К вопросу о специфике предметной сферы деятельности 

практических психологов 

5 Мақала 

Лекерова Г. Ж. 

Мирзадинова Н.Р. 

Изучение отечественного и зарубежного опыта подготовки 

практических психологов 

5 Мақала 

Issabayeva A.S. Influence of personal traits of students-psychologists on the 

formation 

of professional direction of the future specialists 

6 Мақала 

Лекерова Г.Ж. 

Исабаева А.С. 

Әбу Насыр Әл-Фарабидің психологиялық көз қарастары 

 

7 Мақала 

Досжанова Ж.Т. 
Садыкова А.А. 

Әл-Фарабидің интеллектуалды мұрасы мен білм мен 
тәрбиеге қосқан үлесі 

6 Мақала 

Молдаханова М.М. 

Сарыпбекова А.Т. 

ӘЛ-Фараби еңбектеріндегі рухани – адамгершілік 

құндылықтар жайында 

4 Мақала 

Алметов Н.Ш. 

Усенова А.М. 

Болашақ мұғалімнің прагматикалық педагогикалық ойлауын 

қалыптастыру 

8 Мақала 

Алметов Н.Ш. 

Корнилко И.А. 

Сейдулла Г.Б. 

Әл-Фараби  мұрасының  

цифрлық  қоғамдағы әлеуметтік-педагогикалық маңызы 

7 Мақала 

Алметов Н.Ш. 

Керимбаева Р.Қ. 

Абдыбаева Г.М. 

Дамыған педагогикалық ойлау:  қол жеткізу және 

тұрақтылық шарттары 

6 Мақала 

Нуридинова Г.А. Организация внеурочной деятельности учащихся в ракурсе 5 Мақала 



Жорабекова А.Н. 

Торыбаева Ж.З. 

развития их коммуникативной компетентности 

Нұралиева А.Ж. 

Макулова А.А. 

 «Рухани жаңғыру» бағдарламасы аясында халық 

педагогикасының құралдары арқылы оқушылардың 

танымдық белсенділігін қалыптастыруөзекті мәселе ретінде  

4 Мақала 

Нұралиева А.Ж. 

Түсеев М.Ө. 
 

Педагогикалық технологияларды пайдалану негізінде мектеп 

оқушыларында салауатты өмір салтын қалыптастырудың 
принциптері  

7 Мақала 

Нұралиева А.Ж. 

Төлебаев Б.Т. 

Педагогикалық технологияларды пайдалану негізінде 

жасөспірімдерде салауатты өмір салтын қалыптастыру  

6 Мақала 

Усенова А.М. 

Сыздыкбаева А.Д. 

Формирование готовности  детей в условиях предшкольного 

образования 

8 Мақала 

А.М.Усенова 

М.М.Книсарина 

соавторстве 

  Креативность в аспекте развития управленческих умений 

обучающихся 

8 Мақала 

А.М.Усенова 

С.Т.Мамадалиев 

авторлық 

бірлестікте 

Болашақ педагог-психологтардың жоғары сынып 

оқушыларының көшбасшылық қабілеттерін дамытуға 

даярлау 

8 Мақала 

А.М.Усенова 

С.Т.Мамадалиев 

«Әлеуметтік табыс», «Табыстылық», ұғымдарының 

психологиялық-педагогикалық анализі 

5 Мақала 

А.М.Усенова 

Т.Б.Аширбекова 

       

Оқудан тыс іс-әрекеттер жүйесінде жоғары сынып 

оқушыларының әлеуметтік белсенділігін дамыту 

5 Мақала 

Нұрбекова А. 
Сейдулла Г. 

Мықтыбекқызы Г. 

Инклюзивті білім беру жағдайында бағалаудың критерийлері 4 Мақала 

Нұрбекова А. 

Сейдулла Г. 

Досаева Г. 

Интеграциялық оқыту инклюзивті білім берудің маңызды 

қағидаларының бірі ретінде 

4 Мақала 

Сейдулла Г. 

Жумабаева Д. 

Құлжабаева Г. 

Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында рухани-

адамгершілікке тәрбиелеудің маңыздылығы 

5 Мақала 

Корнилко И.А. 

Нурбекова А.М. 

Даму мүмкіндіктері шектеүлі балаларды әлеуметтік ортаға 

бейімдеу мақсаттары 

5 Мақала 

Корнилко И.А. 

Нурбекова А.М. 

Ерекше білім беруді қажеттіліктері бар балалардың 

білімдерін критериалды бағалау 

5 Мақала 

Басқа журналдар 

Нуридинова Г.А. 

Садыкова А.А.  

Особенности развития образования в современном 

Казахстане 

5 Мақала 

Нуридинова Г.А. 

Садыкова А.А.  

Современные педагогические технологии как объективная 

потребность  

6 Мақала 

Нуридинова Г.А. 

Сартбай Г.П. 
Садыкова А.А. 

Развитие творческого потенциала личности как 

педагогическая категория 

5 Мақала 

Жұмабай М. 

Алметов Н.Ш. 

«Рухани жаңғыру» бағдарламасы аясында оқушыларды 

тәрбиелеудегі педагогтің құзыреттілігі  

5 Мақала 

Кабылбекова З.Б. 

Джексенбаева К.О. 

Айтуреева Ж.Ж. 

Значение семьи в социализации детей с ограниченными 

возможностями  

 

5 Мақала 

Кабылбекова З.Б. К вопросу о перспективах развития психологического 

здоровья личности 

6 Мақала 

Kabylbekova Z.B. To the guestion of psychological aspects adaptation of children to 

teaching at school  

5 Мақала 

Исабаева А.С. 

Садыкова А.А. 

Рухани жаңғыру аясында инновациялық білімді 

қалыптастыру негіздері 

8 Мақала 

Кабылбекова З.Б. 

Садыкова А.А. 

Есиркепова У.Р. 

Рухани ұлттық құндылықтарды жеке тұлға бойында 

қалыптастыру мәселелері 

6 Мақала 

Керимбекова Ж. 

Досжанова Ж.Т. 

Садыкова А.А. 

Рухани жаңғырудың негізінде педагогикалық инновациялық 

білімді қалыптастыру 

6 Мақала 

Нұрбекова А.М. Даму мүмкіндіктері шектеулі балаларды әлеуметтік ортаға 5 Мақала 



бейімдеу мақсаттары  

Нұрбекова А.М. Ерекше білім беруді қажеттіліктері бар балалардың 

білімдерін критериалды бағалау 

5 Мақала 

Нұрбекова А.М. Инклюзивті білім беру жағдайында бағалаудың критерийлері 6 Мақала 

Нұрбекова А.М.   Интеграциялық оқыту - инклюзивті білім берудің маңызды 

қағидаларының бірі ретінде 

6 Мақала 

Садыкова А.А. 

Турекулова Н.А. 

Рухани жаңғыру – ұлт болашағы 6 Мақала 

Абдукаримова У.А.  

Садыкова А.А. 

Организация обучения детей со 

специальными образовательными потребностями в условиях 
инклюзивного образования 

7 Мақала 

Садыкова А.А. 

Досжанова Ж.Т. 

Керимбекова Ж.У. 

Реализация инклюзивного 

образования в Казахстане 

 

6 Мақала 

Садыкова А.А. Использование интерактивных методов обучения 6 Мақала 

Садыкова А.А. Профессиональное самосознание студентов педагогов-

психологов 

5 Мақала 

Исабаева А.С. 

Садыкова А.А. 

Модернизация образования Республики Казахстан: состояние 

и перспективы развития 

7 Мақала 

Каракпаева С.К. Формирование временных представлений у детей младшего 

школьного возраста с выраженными нарушениями 

интеллекта 

6 Мақала 

Керимбекова Ж.У.  

Досжанова Ж.Т. 

Садыкова А.А. 

Обучение детей с ОВЗ в условиях инклюзивного образования 5 Мақала 

Садыкова А.А. 

Каракпаева С.К. 

Психолого-педагогическое сопровождение социализации 

личности  

5 Мақала 

Садыкова А.А. 

Абдукаримова У.А. 

Подходы и методы обучения в условиях инклюзивного 

образования 

5 Мақала 

Садыкова А.А. 
Султанова К.А. 

Каракпаева С.К. 

Инклюзивное образование как одно из основных 
направлений реформы в системе образования.  

5 Мақала 

Бектурганова С. 

Абдукаримова У.А. 

Садыкова А.А. 

Актуальные вопросы реализации инклюзивного образования 

в Казахстане 

5 Мақала 

Садыкова А.А. Инновационная деятельность как форма профессионального 

совершенствования педагога 

4 Мақала 

Садыкова А.А. Инновационная деятельность как форма профессионального 

совершенствования педагога 

4 Мақала 

Садыкова А.А. Формирование творческого потенциала личности будущего 

учителя.  

6 Мақала 

Садыкова А.А. Применение интерактивных методов в образовательном 

процессе высшей школы 

5 Мақала 

Садыкова А.А. Современные педагогические технологии в образовательном 

процессе высшей школы.  

6 Мақала 

Садыкова А.А. Особенности проявления страхов у детей младшего 

школьного возраста 

5 Мақала 

Садыкова А.А. Инновационная деятельность учителя в образовательном 

процессе 

5 Мақала 

Досжанова Ж.Т. 
Садыкова А.А. 

Инклюзивное образование: опыт и перспективы 
взаимодействия школы 

5 Мақала 

Исабаева А.С. 

Садыкова А.А. 

Формирования профессионального самосознания студентов 

педагогов-психологов 

5 Мақала 

Керимбекова Ж.У.  

Садыкова А.А. 

Инклюзивное образование как одно из направлений 

социальной защиты детей с ограниченными возможностями 

5 Мақала 

Молдаханова М.М. 

Садыкова А.А. 

Альшериев Е. 

Использование интерактивных 

методов обучения в вузе.  

 

5 Мақала 

Нурбекова А. М. 

Молдаханова М.М. 

Есиркепова У.Р.   

Психолого-педагогическое 

сопровождение младших школьников в условиях 

инклюзивного образования 

5 Мақала 

Садыкова А.А. Особенности развития образования в современном 

Казахстане 

6 Мақала 



Садыкова А.А. Современные педагогические технологии как объективная 

потребность 

5 Мақала 

Султанова К.А., 

Садыкова А.А. 

Современные подходы к обучению и воспитанию детей с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательном 

учреждении 

6 Мақала 

Садыкова А.А. Тенденции модернизации высшего образования, как 

определяющий фактор трансформации системы обучения в 
ВУЗе.  

5 Мақала 

Джексенбаева К.О. 

Садыкова А.А. 

Мирзадинова Н.Р. 

Жалпы білім беру ұйымдарында 

ерекше қажеттілігі бар оқушыларды оқытуды әдістемелік 

ұйымдастыру 

5 Мақала 

Калыбекова С.К. 

Садыкова А.А. 

Естімейтін және нашар еститін балаларға арналған 

мектептегі тәрбиенің мазмұны 

6 Мақала 

Малгайдарова Г.Т. 

Садыкова А.А. 

Инновационные методы обучения в условиях кредитно-

модульной технологии подготовки будущего учителя 

5 Мақала 

Садыкова А.А. 

Турекулова Н.А. 

Инклюзивті оқытудың мәні мен құрылымы мәселесінің 

қазіргі жәйі 

5 Мақала 

Садыкова А.А. 

Калыбекова С.К. 

К вопросу обучения и воспитания детей с нарушениями 

слуха 

6 Мақала 

Турекулова Н.А. 

Садыкова А.А. 

О проблеме понимания в обучении с применением 

информационных технологий 

5 Мақала 

Садыкова А.А. Психологические особенности жизнепонимания личности 5 Мақала 

Садыкова А.А. Проектирование образовательного процесса, как один 

из эффективных методов осуществления педагогической 

деятельности 

5 Мақала 

Садыкова А.А. Самостоятельная работа студентов как необходимый 

компонент формирования профессиональной 
компетентности будущего педагога 

6 Мақала 

Садыкова А.А. 

Каракпаева С.К. 

Современный взгляд на инклюзивное образование 5 Мақала 

Садыкова А.А. 

Каракпаева С.К. 

Использование мультимедийных технологий в учебном 

процессе вуза 

6 Мақала 

Садыкова А.А. Методика подготовки и проведения семинара с учетом 

принципа проблемности 

4 Мақала 

Садыкова А.А. 

Алтаева Г.Н. 

Педагогические технологии в процессе 

формирования компетенций обучающихся в ВУЗе 

5 Мақала 

Нурханова Г.Б. 

Садыкова А.А. 

Ерекше қажеттілігі бар балаға 

білім берудің мазмұны мен инновациялық педагогикалық 

техналогияларды қолдану 

ерекшеліктері 

5 Мақала 

Айтжанова Г.Т. 

Садыкова А.А. 

Педагогические технологии – основа модернизации 

профессионального образования 

5 Мақала 

Садыкова А.А. Заманауи мектепте қолданылатын ерекше білім берудегі 

инновациялық технологилардың әдісі мен тәсілдері 

5 Мақала 

Садыкова А.А. Педагогические технологии в процессе формирования 

компетенций обучающихся в вузе 

6 Мақала 

Сейдулла Г.Д. 
Садыкова А.А. 

Современные педагогические технологии в учебном 
процессе 

5 Мақала 

Lekerova G. Zh. Psychological basis for training future psychologists and 

defectologists in inclusive education.  

6 Мақала 

Лекерова Г. Ж. Закон О статусе педагога как историческая инициатива, 

выражаюшая профессиональные проблемы педагогической 

деятельности 

4 Мақала 

Джексенбаева К.О. 

Примбетова С.К. 

Нурбекова А.М. 

Рухани жаңғыру: көптілді білім беру – өмір талабы 6 Мақала 

Садыкова А.А. Рухани жаңғыру арқылы ұлттық тәрбие беру 7 Мақала 

Керимбекова Ж.У. 

Досжанова Ж.Т. 

Садыкова А.А. 

Рухани жаңғырудың негізінде жаңа ақпараттық 

технологиялық білім сапасын дамыту жолдары 

8 Мақала 

Нұрбекова А.М. Ерекше оқытуды қажет ететін балаларды кіріктіре оқыту – 

заман талабы 

5 Мақала 

Нұрбекова А.М. Ерекше оқытуды қажет ететін балаларға білім беру 6 Мақала 



интеграциясының стратегиялық мақсаттары  

Садыкова А.А. Оқушыларда рухани адамгершілік құндылықтарды 

қалыптастырудың тиімділігі 

5 Мақала 

Садыкова А.А. «РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ» бағдарламасы аясында мектепке 

дейінгі мекемелерде балалардың ұлттық танымдық 

құзыреттілігін 

қалыптастырудың маңызы 

7 Мақала 

Садыкова А.А. 
Каракпаева С.К. 

РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ: болашақ мұғалімдердің кәсіби 
біліктілігін арттырудың бастамасы. 

5 Мақала 

Садыкова А.А. 

Мирзадинова Н.Р. 

Бектурганова С.М. 

Рухани жаңғыру аясында ұлттық құндылықтарды 

тұлғабойында қалыптастыру негізіздері. 

6 Мақала 

Садыкова А.А. 

Нурханова Г.Б. 

Ұлттық құндылықтарды дәріптеудегі рухани жаңғыру 6 Мақала 

Садыкова А.А. Рухани жаңғыру: мұғалімдердің кәсіби біліктілігін 

арттырудың бастамасы. 

6 Мақала 

Султанова К.А. 

Малгайдарова Г.Т. 

Садыкова А.А. 

Білім саласының жаңа көкжиегі–рухани жаңғыру негізі. 

 

6 Мақала 

Султанова К.А. 

Садыкова А.А. 

Білім беру жүйесіндегі жаңаша бағыттар мен оқытудың 

қазіргі технологияларының қолданылу деңгейлері 

7 Мақала 

Султанова К.А. 

Садыкова А.А. 

Жалпы білім беретін мектептерде инклюзивті оқыту 

психологиялық - педагогикалық мәселе ретінде 

6 Мақала 

Султанова К.А. 

Садыкова А.А. 

Мектепке дейінгі ұйымдарда инклюзивті білім берудің  

ерекшеліктері 

6 Мақала 

Лекерова Г. Ж. 

Исабаева А.С. 
Нурбекова А. М. 

Садыкова А.А. 

Есиркепова У.Р. 

Теоретические основы интегрированного образования лиц с 

особенностями психофизического развития 
 

6 Мақала 

Лекерова Г. Ж. 

Джексенбаева К.О.  

Молдаханова М.М. 

Абдукаримова У.А. 

Инклюзивное образование как одно из основных 

направлений реформы в системе образования 

10 Мақала 

Лекерова Г. Ж. 

Айтжанова Г. Т. 

Калыбекова С.К. 

Керимбекова Ж.У. 

Досжанова Ж.Т. 

Психологические факторы, влияющие на характер общения и 

взаимодействия родителей в инклюзивном пространстве 

7 Мақала 

Лекерова Г. Ж. 

Айтжанова Г. Т. 

Поддержка родителей детей с особенностями 

психофизического развития 

7 Мақала 

Лекерова Г. Ж. 
Нигматулина Ж.Ш. 

Каракпаева С.К. 

Особенности обучения произношению у учащихся при 
кохлеарной имплантации 

6 Мақала 

Лекерова Г. Ж., 

Исабаева А. С. 

Особенности проектирования образовательных программ в 

высшей школе 

6 Мақала 

Сарипбекова А.Т. Абай Құнанбайұлы шығармаларының гуманистік идеясы.  7 Мақала 

Лекерова Г. Ж., 

Айтжанова Г. Т. 

Разработка инновационных образовательных программ по 

подготовке психологов, специальных педагогов в условиях 

обновленного инклюзивного содержания образования 

6 Мақала 

Лекерова Г.Ж. Современные методологические подходы в обучении 

иностранного языка 

11 Мақала 

Lekerova G. Z., 

Aitzhanova G. T., 

Saripbekova A. T. 

Formation of professional motivation among future teachers 7 Мақала 

Лекерова Г. Ж. Теоретико-методологические аспекты педагогической 

деятельности преподавателей в современных условиях 

подготовки студентов.  

7 Мақала 

Лекерова Г. Ж. Лингвистические аспекты билингвов в изучения 

иностранного языка 

7 Мақала 

Д.К. Азизханова 
Н.Ш. Алметов   

Жоғары  оқу  орнында болашақ  хореографтардың  кәсіби  
ұтқырлығын  қалыптастырудың дидактикалық негіздемелері 

10 Мақала 

Д.К.Азизханова Проблемы  профессиональной мобильности в подготовке 4 Мақала 



Н.Ш. Алметов   будущего хореографа  

Алметов Н.Ш. 

Бекжанова С. 

Инновационный потенциал подготовки будущих педагогов 

психологов: анализ  возможностей и условия развития  

3 Мақала 

 

Алметов Н.Ш. 

Калыбекова А.А. 

Болашақ  мұғалімдерді  ауыл мектебінде педагогикалық  

қызметке бағдарлау 

4 Мақала 

Алметов Н.Ш. 

Толешова А. 

Проблемы и условия развития оценочной компетентности 

учителя 

4 Мақала 

Алметов Н.Ш.  Подходы к модернизации подготовки будущих педагогов 

дошкольного образования: опыт ЮКГУ им. М.Ауэзова 

4 Мақала 

Усенова А.М. 
Мейманхан Ш. 

Особенности успешного обучения современного 
обучающегося вуза 

4 Мақала 

Усенова А.М. 

 

Использование дидактических игр для активизаций 

позновательной деятельности на уроках матеамики 

 

4 

Мақала 

Алметов Н.Ш. 

Толешова А. 

Проблемы и условия развития оценочной компетентности 

учителя 

4 Мақала 

Толешова А. The main directions of development of the pedagogical profession 4 Мақала 

Maxmutova  K.I. Maktabgacha taʼlim muassasasi tarbiyachilarining kasbiy 

kompetensiyalari: ish beruvchilar kutadigan natijalar  

4 Мақала 

Нұралиева А.Ж.  

 

Халық педагогикасының құралдары арқылы мектеп 

оқушыларының танымдық белсенділігін қалыптастырудың 

мүмкіндіктері 

4 Мақала 

Нұралиева А.Ж.   

 

Формирование познавательной активности школьников в 

процессе обучения средствами народной педагогики 

5 Мақала 

Арипбаева Л.Ш. 

Миятбекова З.У. 

Примкулова Ш.Н. 

Познавательная роль кюйев в жизни казахов 5 Мақала 

Арипбаева Л.Ш. 

Примкулова Ш.Н. 

Байгунова Д.М. 
Серикбаева К.К. 

Исторический сложившиеся формы казахского музыкального 

фольклора и инструментария 

 

5 Мақала 

Международные конференции (РК) 

Нуридинова Г.А. 

Садыкова А. А. 

Сартбай Г.П. 

Болашақ педагогтің кәсіби–дидактикалық құзыреттілігін  

тұлғасын қалыптастыру мәселелері 

4 Мақала 

Арынбаева К.М. Оқу орындарындағы  хореграф-студенттер тұлғасының 

кәсіби-шығармашылық қалыптасуы 

5 Мақала 

Арынбаева К.М. Оқу орындарындағы  хореграф -студенттердің  

шығармашылық  қабілеттіліктерін  дамытудағы ғылыми 

тәсілдер// 

5 Мақала 

Арынбаева К.М. Жоғары оқу орнында оқыту үдерісінде  болашақ 

педагогтардың психоэмоционалды тұрақтылығын 

қалыптастыру    

5 Мақала 

Арынбаева К.М. Психологиялық тұрақтылықтың  мазмұны мен бірқатар 

аспектілері 

5 Мақала 

Алметов Н.Ш. 

Жұмабай М.-1 курс 

магистранты 

«Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында оқушыларды 

тәрбиелеудегі педагогтың құзыреттілігі 

4 Мақала 

Алметов Н.Ш. Преподование истории в школе: подходы к воспитывающему 
обучению цифрового поколения на материале периода 

репресий и голода  

4 Мақала 

Алметов Н.Ш. 

Изетхан Қ. 

«ЖОО-жұмыс беруші» серіктестік жүйесінде болашақ  мал  

дәрігерлерінің санитариялық-гигиеналық тәрбиесі 

4 Мақала 

Алметов Н.Ш. 

Амалбек А. 

Ибрагим Қ.А. 

Инклюзивті музыкалық білім берудегі мұғалімнің іс-әрекеті: 

құрылымдық жәе әдістемелік ерекшеліктері 

5 Мақала 

Алметов Н.Ш. 

Смаханов Т. 

Ибрагим Қ.А. 

Болашақ мұғалімінің педагогикалық ойлауын 

қалыптастырудың моделі 

5 Мақала 

Алметов Н.Ш. Методы комбинации элементов различных педагогических 

технологий в учебном процессе 

5 Мақала 

Алметов Н.Ш. 

Тлеубаева С. 

Болашақ мұғалімдерді медиақұралдарды адамгершілік-

позитті тұрғыдан пайдалануға даярлау 

5 Мақала 

Махмутова К.И. Тұлғаның  өзін өзі тану мәдениетін қалыптастыру мәселесі 5 Мақала 



Сулейменова А.А. 

авторлық 

бірлестікте 

Куатова Ж.Ж. 

Нуралиева А.  

Инклюзивті білім берудің психологиялық-педагогикалық 

аспектілері 

6 Мақала 

Куатова Ж.Ж. 

Жунусалиева Ж.Х. 

Болашақ география пәні мұғалімдерінің құзыреттілік тұрғы 

негізінде кәсіби дайындау мәселелері 

5 Мақала 

Куатова Ж.Ж., 
Сейдуалы А.  

Отбасындағы балалар тәрбиесі 5 Мақала 

Нұралиева А.Ж. 

Арынғазиева Б.Б.  

авторлық 

бірлестікте 

Әл-Фарабидің музыкалық таным теориясы 6 Мақала 

Нұралиева А.Ж., 

Түсеев М.Ө., 

Бұлдырық М.Б. 

авторлық 

бірлестікте 

Психологиялық қауіпсіздік ұғымы және оның білімдік ортада 

қолданылу мәселесі 

5 Мақала 

А.М.Усенова, 

Т.Мырзакулова 2 

курс магистр. 

Т.Б.Аширбекова 
авторлық 

бірлестікте 

Оқудан тыс іс-әрекеттегі оқушылардың әлеуметтік 

белсенділігі 

5 Мақала 

Төлешова А.Ә. Рухани жаңғыру бағдарламасы негізінде жастардың ұлттық 

сана сезімін қалыптастыру 

6 Мақала 

Алметов Н.Ш 

Төлешова А.Ә. 

авторлық 

бірлестікте 

Этнокультурные ценностные ориентации учащихся в 

поиязычной образовательной среде школы: языковой 

менталитет и аксиологический подход 

 

4 Мақала 

Төлешова А.Ә. 

Жумабаева Д.Ж 

Болашақ мұғалімдерді сын тұрғысынан ойлауын дамытуға 

даярлау 

 

5 Мақала 

Төлешова А.Ә. 

 

PROBLEMS OF HIGHER PEDAGOGICAL EDUCATION 

SYSTEM: DEVELOPMENT TRENDS AND SOLUTIONS 

5 Мақала 

Төлешова А.Ә. 

Мамадалиев С.Т 

Модель формирования управленческих компетенций 

будущих специалистов в системе среднего 

профессионального образования 

5 Мақала 

Төлешова А.Ә. 
Мамадалиев С.Т 

Теоретические и методологические основы и виды 
управленческих компетенций педагогического исследования 

5 Мақала 

С.Т Мамадалиев  

М.Я Сулайманов 

Конкуренция в структуре личности,структура 

педагогической деятельности и процесс профессионального 

развития преподователя 

6 Мақала 

С.Т Мамадалиев  

М.Я Сулайманов 

Методологические подходы к исследованию проблем 

социально педагогичсеой поддержкой формирования 

проектной компетенции студентов 

4 Мақала 

С.Т Мамадалиев  

М.Я Сулайманов 

Уровень развития проблемы формирования проектной 

компетентности студентов в вузе 

7 Мақала 

Мамадалиев С. Т. 

Сахиева Ф. А., 

Жанибекова Г. О., 

Исследование  ценности зарубежных казахов 

 

8 Мақала 

Мамадалиев С.Т 

Инкарбеков Т.Ж 

Студенттердің жобалық құзыреттілігін қалыптастыруды 

әлеуемттік педагогикалық қолдау 

мәселесін зерттеудің әдіснамалық тәсілдері 

5 Мақала 

Мамадалиев С.Т 

Альмаханова А.Ж. 

Болашақ оқытушылардың технологиялық оқытуды жетілдіру 

тұжырымдамасы 

4 Мақала 

Мамадалиев С.Т 
Даулетова Б.Ж. 

Орта кәсіптік білім беру жүйесінде болашақ мамандардың 
басқарушылық құзыреттілігін қалыптастырудың үлгісі 

5 Мақала 

Мамадалиев С.Т 

Даулетова Б.Ж. 

Педагогикалық зерттеудің теориялық және әдіснамалық 

негіздері мен басқару құзыреттерінің түрлері 

5 Мақала 

Мамадалиев С.Т 

Альмаханова А.Ж. 

Жеке тұлғаның құрылымныдағы бәсекелестік, педагогикалық 

қызметтің құрылымы және оқытушының кәсіби даму процесі 

 

4 Мақала 



Мамадалиев С.Т 

Инкарбеков Т.Ж. 

ЖОО-да студенттердің жобалық құзыреттілігін 

қалыптастыру мәселесінің даму деңгейі 

4 Мақала 

Мамадалиев С.Т 

Макулова А.А. 

Көптілділікті меңгертуді жолға қою-мектепке дейінгі білім 

беру жүйесіндегі педагогикалық үдерістің негізгі бағыты 

4 Мақала 

Мамадалиев С.Т 

Мирхаликова Б.С 

Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында заманауи 

педагогикалық технологияларды қолдану 

4 Мақала 

Корнилко И.А.  Особенности применения современных технологий в 

процессе педагогической подготовки будущего учителя в 
вузе 

5 Мақала 

Бөлетова Л.А.  

Шыңғыс А. 

Креативтілік ұғыммен құрылымын анықтаудың түғырлары 

 

3 Мақала 

Арынбаева К.М. Білім берудегі болжау ғылыми зерттеу нысаны ретінде  4 Мақала 

Abdukarimova U. A. 

Doszhanova Zh. T. 

Sadykova A. A. 

Information technology in education 4 Мақала 

Begalieva L. Zh. Innovative educational technologies in the educational process.  4 Мақала 

Isabaeva A. S. 

Sadykova A. A. 

The interactive teaching methods application as a factor of 

students’ motivation to successful studying at university.  

4 Мақала 

Sadykova A. A. Forming of professionally pedagogical orientations and 

motivations in the system of high professional schools 

5 Мақала 

Lekerova G. Zh. THeoretical and methodological aspects of pedagogical activity 

of teachers in the modern conditions of student training 

3 Мақала 

Lekerova G. Zh. Main trends typical for renewal of the content of secondary 

education 

4 Мақала 

Lekerova G. Zh. Development of innovative educational programs for training 

psychologists, special teachers in the conditions of updated 

inclusive content of education 

4 Мақала 

Nurkhanova G. B., 

Mirzadinova N. R., 
Sadykova A. A. 

The role of pedagogical technologies in teaching.  4 Мақала 

Primbetova S. K., 

Sadykova A. A. 

Modern pedagogical technologies in the educational process of 

higher school.  

4 Мақала 

Sarypbekova A. T., 

Malgaidarova G. T.,  

Bekturganova S. M. 

Teaching and learning with technology: effectiveness of ict 

integration in schools.  

4 Мақала 

Sadykova A. A. Functional capacity of debates on building professional qualities 

in students that will be future pedagogues 

4 Мақала 

Кабылбекова З.Б. К проблеме формирования толерантности школьников в 

межличностном взаимодействии 

4 Мақала 

Каракпаева С. К. Тұтығуды алдын-алуға жүргізілетін кешенді психологиялық-

педагогикалық жұмыс пен медициналық іс-шаралар 

жүйесіндегі логопедиялық ритмика 

5 Мақала 

АбдукаримоваУ. А. Қазақстан республикасында инклюзивті білім беру 

ерекшеліктері 

5 Мақала 

Есіркепова У.Р. Артық салмақты тұлғаның дара-психологиялық 

ерекшеліктері.  

5 Мақала 

Исабаева А.С., 

Sadykova A. A. 

Modern pedagogical technologies in the educational process of 

higher school.  

4 Мақала 

Садыкова А. Фараби іліміндегі адам психологиясы туралы мәселелелер.  4 Мақала 

Айтуреева Ж.Ж. 
Сарипбекова А.Т. 

Философия Аль-Фараби как синтез идей востока и запада.  
 

4 Мақала 

Мирзадинова Н., 

Садыкова А. 

Әбу Насыр Әл-Фараби: жаһандық ғылым мен білімге қосқан 

үлесі 

4 Мақала 

Нурбекова А. 

Бектурганова С. 

Садыкова А. 

Әл-Фарабидің интеллектуалды мұрасы мен ғылымды 

дамытуға қосқанүлесі.  

4 Мақала 

Султанова К. 

Садыкова А 

Әбу Насыр Әл Фараби – даналық діңгегі.  4 Мақала 

Турекулова Н. 

Садыкова А. 

Әл-Фарабидің ақыл-парасаттылық туралы сөздері.  

 

4 Мақала 

Айтуреева Ж.Ж. 

Сарипбекова А.Т. 

Педагогические технологии как основа формирования 

профессиональных компетенций будущих специалистов 

4 Мақала 

Issabaуeva A.S. Formation of student creativity in higher educational process  5 Мақала 



 

Issabaeyva A.S. Formation of tolerance of students using modern technologies 4 Мақала 

Сарипбекова А.Т. Развитие навыков саморегуляции у учащихся на уроках 

самопознания.  

4 Мақала 

Молдаханова М.М. 

Абдукаримова У.А. 

Жеңіл ақыл-ой кемістігі бар білім алушыларға жаңартылған 

білім беру бойынша оқыту әдістемесі.  

3 Мақала 

Садыкова А. А. Болашақ педагогтің кәсіби–дидактикалық құзыреттілігін 

тұлғасын қалыптастыру мәселелері   

4 Мақала 

Сарипбекова А.Т. Психолого-педагогические основы формирования словарного 

запаса у детей младшего школьного возраста.  

3 Мақала 

Сарипбекова А.Т. Особенности психического развития детей дошкольного 

возраста.  

3 Мақала 

Султанова К.А. Жасөспірімдердің тұлғалық ерекшеліктерінің қақтығыс 

жағдайында мінез-құлық стиліне әсері.  

4 Мақала 

Султанова К.А. Мектепке дейінгі жастағы балалардың адамгершілік 

қасиеттерін дамыту динамикасы мектепке дайындық 

көрсеткіші ретінде 

6 Мақала 

Султанова К.А. 

Әбдуахап А.Қ. 

Жасөспірімдер тұлғасының агрессивтілігін қалыптастыруға 

әлеуметтік-психологиялық ортаның әсері 

5 Мақала 

Султанова К.А. Психологиялық кеңес беру тәжірибесінде жасөспірімнің 

психосоматикалық даму және саногенді жеке әлеуетінің 

тәуекелін анықтау 

5 Мақала 

Нурбекова А.М. 

Керимбекова Ж.У. 

Бастауыш сынып пәндерін интеграциялау негізінде 

оқушылардың білім сапасын арттыру мәселелері 

5 Мақала 

Нурбекова А.М. 

Турекулова Н.А. 

Қарақбаева С.Қ. 

Зияты зақымдалған балалардың сҿздік қорын дамытудың 

ерекшеліктері 

7 Мақала 

Нурбекова А.М., 

Садыкова А.А. 

Зияты зақымдалған оқушылардың мінез - құлық 

түрақсыздығының себептер.  

7 Мақала 

Нурбекова А.М. 
Сарыпбекова А.Т. 

Инклюзивті білім беру жағдайында ерекше білім беруді 
қажет ететін балаларға психологиялық педагогикалық қолдау 

көрсету.  

4 Мақала 

Нурбекова А.М. 

Молдаханова М.М. 

Инклюзивті білім беру жағдайындағы мамандардың 

қызметтік міндеттері.  

5 Мақала 

Нурбекова А.М. 

Исабаева А.С. 

Ерекше оқу қажеттілігі бар балаларды дамытуда үздіксіз 

білім берудің маңызды элементі ретінде 

6 Мақала 

Нурбекова А.М. 

Садыкова А.А. 

Инклюзивті білім берудегі педагогикалық жағдайлар 7 Мақала 

Республиканские, региональные и другие конференции 

Сейдулла Г. 

Нурбекова А. 

Керімбай А. 

Ерекше оқытуды қажет ететін балаларға білім беру 

интеграциясының стратегиялық мақсаттары 

5 Мақала 

Нуридинова Г.А. 

А.А. Садыкова  

Г.П. Сартбай 

«Рухани жаңғыру» бағдарламасы аясында болашақ 

педагогтардың шығармашылық тұлғасын қалыптастыру 

мәселелері 

5 Мақала 

Нұралиева А.Ж.  

Стыкулова Қ.М. 

Хайбуллаев Е. 

"Рухани жаңғыру"  бағдарламасы  аясында мектеп  

оқушыларының   отансүйгіштік қасиеттерін  қалыптастыру 

 

4 Мақала 

 

10. Ғылыми-зерттеу жұмыстары 

Мемлекеттік бюджет тақырыбы бойынша жүргізілетін ғылыми-зерттеу жұмысының жиынтық 

тақырыбы: 

Б-16-10-1 «Инновациялық білім беру ортасында болашақ психологтар мен дефектологтарды 

кәсіби даярлаудың теориялық –әдіснамалық негіздері» 

- Министрліктер мен даму институттары қаржыландыратын іргелі, қолданбалы және тәуекелді 

зерттеулердің тақырыптары - жоқ; 

- халықаралық гранттар бойынша жүргізілетін ғылыми-зерттеу жұмысының тақырыптары - жоқ; 

- шаурашылық келісімшарттар бойынша жүргізілетін ғылыми-зерттеу жұмысының тақырыптары - 

жоқ; 

- ғылыми-зерттеу жұмыстарын нақты қаржыландыру - жоқ; 
- жүргізіліп жатқан ғылыми бағдарламалар мен жобалар, оның ішінде университет жетекші болып 

табылатын ғылыми бағдарламалар мен жобалар - жоқ; 



- гранттарды иелену, әртүрлі бағдарламалар мен жобалардың сайыстарына қатысу бойынша 

жұмыстарды талдау - жоқ; 

- анағұрлым маңызды ғылыми және шығармашылық нәтижелер - 

- зерттеу нәтижелерінің жариялануы, конференцияларға қатысу: 

 

11.Кафедрада студенттерінің кәсіптік іс-тәжірибесі  

Төртінші курс студенттерінің «Педагогикалық-өндірістік»  практикасін өту мерзімі бұйрық 

бойынша 2020 жылдың 1 қыркүйектен 30 қазанға дейін анықталған. Практика базасы Шымкент қаласы 

№37 Фуркат атындағы мектеп, №54 жалпы орта мектеп, А.Пушкин атындағы №1 мектеп-гимназиясы 

ретінде белгіленді.  

Тп-17-1дк, Тп-17-1р тобында  практика жетекшісі болып аға оқытушы Г.Т.Айтжанова., аға 

оқытушы К.А.Султанова, пс.ғ.д.,профессор Г.Ж.Лекерова тағайындалды. Анықталған базамен алдын ала 

келісім шарт жасалынып практиканің бағдарламасымен мектеп директоры, психологтары және сынып 

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

жетекшілері, дефектолог, логопедтері студенттердің практикасын ұйымдастыруға қажетті көмек 
көрсетті. Педагогикалық-өндірістік практика ұйымдастыру үшін кафедрада келесі даярлық жұмыстары 

жүргізілді: 4 курста өтетін практикаге баратындары туралы мәлімет берілді. Практиканы өту алдында 

студенттермен бағдарлау конференциясы өткізілді және топ студенттердің алдында тұрған мақсаттары 

мен міндеттері толық айқындалды. Шымкент қаласы №37 Фуркат атындағы мектеп, №54 жалпы орта 

мектеп, А.Пушкин атындағы №1 мектеп-гимназиясы ұйымдастырылған педагогикалық кеңесте мектеп 

директоры студенттерді мектептің педагогикалық ұжымымен таныстырып, практиканттарға барлық 

сыныптарда анықталған мақсат бойынша зерттеу жұмыстарды жүргізуге жағдай жасау қажет екендігін 

айтты. Практика барысында барлық студенттерге мектеп 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 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 

бастауыш сынып оқушылардың әлеуметтік-тұрмыстық бағдарлау дағдыларын зерттеп, үйренді. Сонымен 

қатар, студенттер сол мектептегі инклюзивті кабинетпен таныса отырып,сол жерде қызмет жасайтын 

психологтардың құжаттарымен танысты. Студенттер өздерінің теориялық және практикалық білімін 

жоғары деңгейде көрсете білді және Шымкент қаласы №37 Фуркат атындағы мектеп, №54 жалпы орта 

мектеп, А.Пушкин атындағы №1 мектеп-гимназиясы директорларынан алғыс хатқа ие болды. 

Кәсіби практика түрі – оқу практикасы, кредит саны – 4 кредит, апта саны – 1  апта. 

 

11.1 кесте – Іс-тәжірибені жүргізу  туралы мәліметтер 

Студенттердің аты-жөні Мекеме атауы Бағасы  

Тп-17-1к  

1. Жақып Жанель Шымкент қаласы №37 Фуркат атындағы мектеп 5 (өте жақсы) 

2. Түзелбек Зарина Шымкент қаласы №37 Фуркат атындағы мектеп 5 (өте жақсы) 

3. Қонтай Ақмарал Шымкент қаласы №37 Фуркат атындағы мектеп 5 (өте жақсы) 

4. Зұлпхар Аида Шымкент қаласы №37 Фуркат атындағы мектеп 5 (өте жақсы) 

5. Молдабекқызы Сая Шымкент қаласы №37 Фуркат атындағы мектеп 5 (өте жақсы) 

6. Айнамкулова Айдана  №54 жалпы орта мектеп 4 ( жақсы) 

7. Әуесхан Нұрділхан  №54 жалпы орта мектеп 4 ( жақсы) 

8. Кенжеғали Айдана  №54 жалпы орта мектеп 4 ( жақсы) 

9. Қонтай Ақмарал  №54 жалпы орта мектеп 5 (өте жақсы) 

10. Құттыбек Жақсылық  №54 жалпы орта мектеп 4 ( жақсы) 

11. Раушанбекова Айдана  А.Пушкин атындағы №1 мектеп 5 (өте жақсы) 

12. Жантөре Айдана  А.Пушкин атындағы №1 мектеп 5 (өте жақсы) 

13. Мавланкулова Гавхар  А.Пушкин атындағы №1 мектеп 5 (өте жақсы) 

14. Мұрат Алина  А.Пушкин атындағы №1 мектеп 5 (өте жақсы) 

15. Ни Юлия  А.Пушкин атындағы №1 мектеп 5 (өте жақсы) 

 

5.Кафедра тапсырмасы бойынша СҒЗЖ. 

Барлық зерттеу нәтижелері талапқа сай талданылып, оның нәтижелерімен мекеменің дефектолог 

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. 

6. Кәсіби-өндірістік практика бойынша қорытындылар мен ұсыныстар: 
Қорытындылап айтқанда, студенттер педагогикалық-өндірістік практика барысында өздерінің 

алдында тұрған мақсат, міндеттерді толық орындап, практиканің есеп құжаттарын кафедраға өткізді. 

 

7.  Кафедра мәжілісінің қорытындысы бойынша практикаға берген  бағасы: 

Студенттер практика бағдарламасында талап етілген барлық тапсырмаларды жинақтап, өз 

уақытысында кафедраға тапсырды. 2020 жылдың 1 қыркүйектен  - 3 қазан  аралығында өткен Тп-17-1дк, 

Тп-17-1р топтарының педагогикалық-өндірістік практикасының нәтижесін кафедра мәжілісінде қаралып, 

қорытындысы өте жақсы деп бағаланды. 

 

Практика бойынша студенттерді бағалау 

Топ номері Барлық 

студент 

                бағасы ескерту 

    5     4     3     2 

Тп-17-1дк 10 6 4     -    -  

Тп-17-1р 5 5 - - -  

 

12. Кафедраның тәрбие жұмысы 
Кафедраның тәрбие жұмысы «Тәрбие ісі және жастар саясаты» департаментінің негізгі мақсаты 

мен міндеттері негізінде құрастырылған жоспар аясында және «Тәрбие жұмысы және әлеуметтік 

мәселелер» жөніндегі басқармасының іс-шара жоспарында көрсеткен 10 бағыт бойынша жүргізілді. 

Кафедраның академиялық топтарында ашық тәлімгерлік сағаты және басқа да жоспардағы іс-шаралар 

негізгі 10 бағыт бойынша ұйымдастырылып жүргізіліп отырды.Кафедраның аға тәлімгерін және 

академиялық топтар тәлімгерлерін тағайындау кафедра мәжілісінің №1 02.09.2020 ж. хаттамасымен 

қаралып бекітілді. Өзгерту енгізу және қайта тағайындаулар ағымдағы әртүрлі мәселе тармағында 

кафедра мәжілісінде қаралып хаттамаға енгізіліп отырды. 2020-2021 оқу жылына кафедра аға тәлімгері 

болып оқытушы Сарипбекова А.Т.  болып бекітілді. №1 02.09.2020 ж. 

Жоспарға алынып жұмыс жүргізілген негізгі 10 - бағыт атауы:  

1.Ұйымдастыру жұмысы; 
2.Азаматтық–патриоттық және құқықтық тәрбие беру; 

3. Рухани-адамгершілік тәрбие беру; 

4. Кәсіби және еңбек бағытында тәрбие беру; 

5.Діни толеранттылықты  қалыптастыру; 

6.Дене тәрбиесі және салауатты өмір салтын қалыптастыру; 

7.Экологиялық тәрбие; 

8.Интеллектуалдылық және тіл табыса білу мәдениетін дамыту; 

9.Мәдени-эстетикалық және полимәдениеттік тәрбие беру; 

10.Студенттік өзін–өзі басқаруды және жастардың бастамаларын дамыту. 

 

1.Ұйымдастыру жұмысы 

2020-2021 оқу жылы бойынша атқарылған іс-шараларға есеп беру: 
Кафедра аға тәлімгер және топ тәлімгерлерін сайлау және бекіту, кафедраның 2020-2021 оқу жылына 

арналған тәрбие жұмысының жоспары жасалды. Хаттама №1  27.08.20. Жауапты аға тәлімгер 

Сарипбекова А.Т. 

Бірінші курс студенттерін университетпен таныстыру: Білім туралы заңмен, ЖОО жарғысымен, Ішкі 

тәртіп ережелерімен, студенттердің құқықтарымен және міндеттерімен, университет құрылымымен 

таныстыру бойынша 10-қыркүйек 2020 жыл М.Әуезов атындағы ОҚУ 1-курс студенттерімен ішкі тәртіп 

бойынша түсіндіру жұмыстары жүргізілді. Ұйымдастырған кафедра меңгерушісі, аға тәлімгері, топ 

тәлімгерлері. Хаттама №2  27.09.20 

 

13. Кафедраның кәсіптік бағдар беру жұмыстары  

«Заманауи педагогика және психология» кафедрасына №110  З.Хусанов  атындағы жалпы орта 
мектебі, №111 им. М. Маметова атындағы жалпы орта мектептерінің бітіруші түлектерімен кәсіби бағдар 

жұмыс жоспары құрылып, жауапты оқытушылар тағайындалды. Кәсіптік бағдар жұмыстары 

университеттің бекіткен жоспарына сай жүргізілуде. Желтоқсан  айында кафедра оқытушыларының 

кәсіптік бағдар беру жұмыстарына жауапты оқытушылар бекітілді. «Заманауи педагогика және 

психология» кафедрасына бекітілген ЖОББМ кәсіби бағдар жұмысын өткізу туралы жоспар жасалып 

бекітілді. Сондай-ақ кафедраға бекітіліп берілген аталмыш қала мектептерімен кәсіби бағдар берудегі 

ынтымақтастық және өзара келісім мен кафедра филиалы жұмысы бойынша келісім шарттарға қол 

қойылды. Кафедра меңгерушісі п.ғ.к., аға оқытушы Л.А.Булетованың ұйымдастыруымен, университеттің  

кәсіби бағдар беру орталығының басшысы Айтуреев Мұрат Жарылқасынұлы Г.Б. Мулдашева, №110  

З.Хусанов  атындағы жалпы орта мектебі, №111 им. М. Маметова атындағы жалпы орта мектептерінің 



бітіруші түлектерімен ZOOM бағдарламасы арқылы түлектерімен онлайн конференция кездесіп, 

университет мамандықтарымен таныстырылды. Және  кафедраның  пс.ғ.докторы, профессор 

Г.Ж.Лекерова ., п.ғ.к., доцент Р.Б. Усенбаева, п.ғ.магистрі Л.Ж.Бегалиева үгіт-насихат жұмыстарын 

жүргізіп және хаттама толтырылды. Презентациялар, флаерлер таратылды. Жалпы аталған мектепте 
кәсіби бағыт-бағдар беру жұмысы бойынша үгіт-насихат жүргізген кезде, мектеп оқушыларына 

сауалнама жүргізіліп, университет туралы үлестірмелік электоронды материалдар таратылды. Сауалнама 

жұмысына мектептен 32 мектеп оқушысы қатыстырылды. Сауалнамада қойылған бірінші сұрақ 

бойынша, мектеп бітіргеннен кейін, М.Әуезов атындағы ОҚУ-ға түсуге ниет етіп отырған 22 оқушы 

анықталды. Сауалнаманың екінші сұрағы бойынша, оқушылар университетімізді сұранысқа ие 

мамандықтары бар, мемлекеттік жоғары оқу орны ретінде білетіндіктерін көрсеткен. Сауалнаманың 

кейінгі үшінші сұрағы бойынша, оқу орны туралы ақпаратты көбінесе ата-анасы мен достары, 

таныстарынан еститіндігін, интернеттен, бұқаралық ақпарат құралдарынан, әлеуметтік желілерден көріп, 

білетіндіктерін жеткізген. Сондай-ақ, сауалнаманың төртінші сұрағы бойынша, оқушылар оқу орнын 

көбінесе оқудың жоғары сапасына, оқу орнының мәртебесіне,  сондай-ақ, мектептің, ата-аналарының 

ұсыныстарына байланысты таңдап отырғандығын айтқан. 
Кездесу барысында оқушылар жалпы өздерін қызықтырған тақырыптар бойынша сұрақтар 

қойып, жалпы университет мамандықтары, түлектердің жұмысқа орналасу деңгейлері, оқу ақысына 

қатысты көп мәліметтер алды. 8-28 желтоқсан аралығында  Келес ауданы бойынша  төменде көрсетілген 

кестедегі 11 жалпы орта мектептерімен кәсіптік бағдар бойынша үгіт насихат жұмыстары  «Заманауи 

педагогика және психология» кафедрасының меңгерушісі Л.А. Булетова және оқытушы 

Л.Ж.Бегалиеваның ұйымдастыруымен   ZOOM бағдарламасымен 11 сынып мектеп бітірушілерімен 

онлайын конференция өткізілді. Онлайын конференцияны университеттің кәсіби бағдар беру 

орталығының басшысы Айтуреев Мұрат Жарылқасынұлы сөз алып, университеттің жетістіктері және 

мамандыққа байланысты слайдтар көрсетілді. Және кафедраның п.ғ.к,. доцент С.К. Примбетова, аға 

оқытушы А.А.Садыкова, аға оқытушы Г.Нурханова  мамандыққа байланысты презентациялар көрсетіліп 

,оқушылармен сұрақ жауаптар, пікірталастар жүргізілді. 

 

1 
Сайрам ж\м 

Қаратау ауданы 
- - 

КГУ 

"ОБЩЕОБРАЗОВАТ

ЕЛЬНАЯ СРЕДНЯЯ 

ШКОЛА №110 

ИМЕНИ 

З.ХУСАНОВА" 

УПРАВЛЕНИЯ 

ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДА 

ШЫМКЕНТ №110  

З.Хусанов  атындағы 

жалпы орта мектебі 

Организации 

среднего 

образования(

начального, 

основного 

среднего и 

общего 

среднего) 

- 

Юлдашев 

Қалмурат 

Ташматбае

вич 

877564

14588 

874785

48399 

2 
Сайрам ж\м 

Қаратау ауданы 
- - 

№111 им. М. 

Маметова атындағы 

жалпы орта мектебі 

Организации 

среднего 

образования(

начального, 

основного 

среднего и 

общего 

среднего) 

- 

Ниязов 

Ахматбай 

Эргашбаев

ич 

877810

32084 

872522

67293 

3 Келесский район с.Акжар Игілік 

КГУ 

"Малокомплектная 

общеобразовательная 

средняя школа №42 

"Акжар" 

Организации 

среднего 

образования(

начального, 

основного 

среднего и 

общего 

среднего) 

общеобразоват

ельная школа, 

малокомплект

ная школа 

Наримбето

в Орынбай 

Михтибеко

вич 

877189

48580 

877189

48580 

877188

64522 

4 Келесский район 
а.Жанад

ауир 
Мектеп 

КГУ 

"Общеобразовательн

ая средняя школа 

№36 имени 

М.Маметовой" 

Организации 

среднего 

образования(

начального, 

основного 

среднего и 

общего 

среднего) 

общеобразоват

ельная школа 

Тахирова 

Айна 

Сагынтаев

на 

872537

75447 

870261

63320 

5 Келесский район 
с.Карато

бе 
Егемендик 

КГУ 

"Общеобразовательн

ая средняя школа 

№41 имени 

К.Сатбаева" 

Организации 

среднего 

образования(

начального, 

основного 

среднего и 

общего 

среднего) 

общеобразоват

ельная школа 

Санаев 

Мусырман

кул 

Тарганбек

ович 

872532

78114 

870215

19471 



6 Келесский район 
с.Кызыл

аскер 

Ы.Алтынс

арин 

КГУ 

"Обшеобразовательн

ая средняя школа 

№39 имени 

Л.Жолдасова" 

Организации 

среднего 

образования(

начального, 

основного 

среднего и 

общего 

среднего) 

общеобразоват

ельная школа 

Жолдасов 

Мукаммед

гапур 

Лесбекови

ч 

872532

39265 

870110

83121 

7 Келесский район с.Бозсу 
ул. Жаңа 

ғасыр 

КГУ 

«Общеобразовательн

ая средняя школа 

№43 имени 

«Болашақ» 

Организации 

среднего 

образования(

начального, 

основного 

среднего и 

общего 

среднего) 

общеобразоват

ельная школа 

Жусипбаев 

Нуржигит 

Абдуалиев

ич 

872532

75299 

870146

60721 

877865

78139 

8 Келесский район 
с.Мурат

баево 
Береке 

КГУ 

"Общеобразовательн

ая средняя школа 

№40 имени 

Г.Муратбаева" 

Организации 

среднего 

образования(

начального, 

основного 

среднего и 

общего 

среднего) 

общеобразоват

ельная школа 

Ешанкулов 

Кадирбек 

Еркинбеко

вич 

872537

75144 

877136

40101 

9 Келесский район а.Куйган Қазына 

КГУ 

«Общеобразовательн

ая средняя школа 

№44 «Сырдария» 

Организации 

среднего 

образования(

начального, 

основного 

среднего и 

общего 

среднего) 

общеобразоват

ельная школа 

Амангельд

иев Нуртас 

Маханбетк

улович 

872537

75661 

877547

61503 

10 Келесский район 
с.Ынтым

ак 

Без 

название 

КГУ 

"Общеобразовательн

ая средняя школа 

№37 имени 

Рахымжана 

Кошкарбаева" 

Организации 

среднего 

образования(

начального, 

основного 

среднего и 

общего 

среднего) 

общеобразоват

ельная школа 

муа 

Оразмбето

в Канат 

Ержанович 

872532

78468 

870206

27878 

11 Келесский район с.Бозай 
Құрманғаз

ы 

КГУ 

"Общеобразовательн

ая средняя школа 

№59 имени 

Б.Момышулы" 

Организации 

среднего 

образования(

начального, 

основного 

среднего и 

общего 

среднего) 

общеобразоват

ельная школа 

Сопбеков 

Жумабек 

Абдимали

кович 

872532

73246 

870298

32338 

12 Келесский район 
с.Ашику

ль 
Ащыкөл 

КГУ 

"Общеобразовательн

ая средняя школа 

№62 имени 

Н.Шойбекова" 

Организации 

среднего 

образования(

начального, 

основного 

среднего и 

общего 

среднего) 

общеобразоват

ельная школа 

Байдуллае

в Талгат 

Аманкелди

евич 

872532

73257 

870160

65613 

13 Келесский район 
с.Тентек

сай 

Без 

название 

ГУ 

"Малокомплектная 

общеобразовательная 

средняя школа №58 

имени 

Ы.Алтынсарина" 

Организации 

среднего 

образования(

начального, 

основного 

среднего и 

общего 

среднего) 

общеобразоват

ельная школа, 

малокомплект

ная школа 

Ералиев 

Убайдулла 

Абдирович 

872532

73014 

870298

20299 

 

14. Кафедраның «Рухани жаңғыру» бағдарламасын орындауы 

Кафедра мәжілісінде 2020-2021 оқу жылына  жасалған «Рухани жаңғыру» бағдарламасының 

жоспары талқыланып түзілді. (№1 хаттама / 02.09.2020ж.)  

 

Кесте 14.1 - «Рухани жаңғыру» бағдарламасы бойынша 2021   жылдың 1 жарты жылдығына  

кафедраның) оқытушы -профессор құрамының жарияланымдар Медиа-сеткасы 

Жауапты орындаушының Т.А.Ә., телефоны, электронды мекен-жайы:  

Мырзапейсова Меруерт  mirza_17.08.83@mail.ru 8771-141-52-25 

 

№ мерзімі Материал тақырыбы Матер БАҚ атауы(телеканал, Спикер Тиісті 



айы аптас

ы 

иал 

форма 

ты 

газет, сайт)  басымдық 

бағыт 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 1 202

0 ж. 

1-ші 

апта 

Послания народу 

Казахстана Глава 

государства Касым-
Жомарт Токаева 

мақала // БАҚ Түркістан обл 

халқы ассамблеясы                             

Қоғамдық келісім 
КММ                   1 

қыркүйек 2020                     

Алметов Н.Ш Сананың  

ашық 

тығы 

2 202

0 ж. 

2-ші 

апта 

Цифрлық қоғамдағы 

отбасы тәрбиесі:Жаңа 

мүмкіндіктер 

 

 QAZAQTANÝ 

respýblıkalyq gylymı 

jýrnaly  

 Shymkent 2020 

қыркүйек 

Бөлетова Л.А. 

 

- 

3 202

0 ж 

3-ші 

апта 

Қоғамның рухани 

жаңғыру кезенеңінде 

оқушыларды 

адамгершілікке 

тәрбиелеудің 

педагогикалық 
негіздері  

Қайнар 

университетінің 

ХАБАРШЫСЫ №4/2-

2020            «Қазіргі 

заманғы білім беру 

сапасының 

мәселелері және 

рухани жаңғыру – 

болашаққа 

бағдарлау» атты 
халықаралық 

ғылымипрактикалық 

конференциясының 

МАТЕРИАЛДАРЫ  

 Қайнар 

университетінің 

ХАБАРШЫСЫ №4/2-

2020  

 

 

Усенова А.М. - 

 

 

Кесте 14.2Кафедраның 2020-2021оқу жылының 1 жарты жылдығындағы жарияланымдары туралы 

салыстырмалы кесте  

№ Жарияланған мақала саны 

2020-2021оқу жылының 

 1-ші жарты жылдығы 

2020-2021оқу жылының 

2-ші жарты жылдығы 

Барлық  

жария 

ланғаны 

1 «Санаға серпіліс әкеледі»«Егемен 

Қазақстан» газеті №22, 13 ақпан 2020 

жыл.Алметов Н.Ш 

 Послания народу Казахстана Глава 

государства Касым-Жомарт ТокаеваБАҚ 

Түркістан обл халқы ассамблеясы                             

Қоғамдық келісім КММ                   1 қыркүйек 
2020Алметов Н.Ш 

13 

2 «Рухани жаңғыру» бағдарламасы 

аясында оқушыларды тәрбиелеудегі 

педагогтың құзіреттілігі 

«Ғылым, білім және мәдениеттің даму 

перспективалары» атты ғылыми-

практикалық конференция жинағы. 

Нұр-Сұлтан 22 ақпан 2020 жыл. 

Алметов Н.Ш 

Цифрлық қоғамдағы отбасы тәрбиесі:Жаңа 

мүмкіндіктер 

 

«QAZAQTANÝ»respýblıkalyq gylymı jýrnaly  

 Shymkent 2020 қыркүйек 

Бөлетова Л.А. 

 

 

 

 

3 Балаларымыз Фарабиді өзге елдегі 

құрдастарына  насихаттайтын деңгейде 

болу керек 
Түркістан облысы                           

BAQ.KZ 

Алметов Н.Ш 

Қоғамның рухани жаңғыру кезенеңінде 

оқушыларды адамгершілікке тәрбиелеудің 

педагогикалық негіздері  
Қайнар университетінің ХАБАРШЫСЫ №4/2-

2020            «Қазіргі заманғы білім беру 

сапасының мәселелері және рухани жаңғыру – 

болашаққа бағдарлау» атты халықаралық 

 



ғылымипрактикалық конференциясының 

МАТЕРИАЛДАРЫ                      2020 ж   18 

желтоқсанУмбетбаева З., Усенова А.М. – 

4 «Рухани жаңғыру» бағдарламасы 

негізінде жастардың ұлттық сана-

сезімін қалыптастыру» 
Международное книжное издание стран 

СНГ «Лучший молодой ученый – 

2020». Нұр-Сұлтан 2020 жыл 

ақпан.Төлешова А.Ә 

 

Президент жолдауы қолжетімді әрі сапалы 

білім-білікті маман қалыптастыру кепілі 
Болашақ Облыстық педагогикалық әдістемелік 

«Болашақ» газеті.№43-44                            27 

қараша 2020ж. 

Ж.Досжанова,А.Садыкова  

 

5 «Рухани жаңғыру» бағдарламасы 

негізінде Студент жастарға патриоттық 

тәрбие беру 

«QAZAQTANÝ»respýblıkalyq gylymı 

jýrnaly  Shymkent 2020 

Қияқбаева Ұ.Қ, Төлешова А.Ә 

  

6 Сананың ашықтығы тұрғысынан 

болашақ мұғалімдердің шығармашылық 

әлеуетін дамыту«QAZAQTANÝ» 
respýblıkalyq gylymı jýrnaly Shymkent 

2020Тұрғынбаева Б.А          Төлешова  

А.Ә 

  

7 Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында 

оқыту үдерісіне инновациялық 

технологияларды 

енгізу«QAZAQTANÝ» respýblıkalyq 

gylymı jýrnaly Shymkent 

2020Мамадалиев С.Т                   

Төлешова А.А 

  

8 Рухани жаңғыру бағдарламасы 

аясында:Девиантты мінез – құлықты 

оқушылардытәрбиелеуде ұжымдық 
тәрбие 

тәсілдерінпайдалану«QAZAQTANÝ»res

pýblıkalyq gylymı jýrnaly Shymkent 

2020Қуатбекова Р.Ә.,         

Мамадалиев С.Т 

  

9 Рухани жаңғыру аясында инновациялық 

білімді қалыптастыру негіздері. – С.132-

139«Вестник науки Южного 

Казахстана».№1 (9). Шымкент 2020   

Исабаева А.С., Садыкова А.А.  

  

10 Рухани ұлттық құндылықтарды жеке 

тұлға бойында қалыптастыру 

мәселелері. – С.143-148 «Вестник науки 

Южного Казахстана».№1 (9). Шымкент 
2020Кабылбекова З.Б., Садыкова 

А.А., Есиркепова У.Р.  

  

11 Рухани жаңғырудың негізінде 

педагогикалық инновациялық білімді 

қалыптастыру. – С.148-153 «Вестник 

науки Южного Казахстана».№1 (9). 

Шымкент 2020Керимбекова Ж.У., 

Досжанова Ж.Т.,  

Садыкова А.А. 

  

12 Руханижаңғыру – ұлтболашағы. – 

С.189-194«Вестник науки Южного 

Казахстана».№1 (9). Шымкент 

2020Садыкова А.А., Турекулова Н.А. 

  

13 Рухани жаңғыру арқылы ұлттық тәрбие 
беру. – Б.40-46 Научные труды ЮКГУ 

имени М. Ауэзова. №1 (53). Шымкент, 

2020 Садыкова А.А 

  

14 «РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ» бағдарламасы   



аясында мектепке дейінгі 

мекемелерде балалардың 

ұлттықтанымдық 

құзыреттілігінқалыптастырудың 

маңызы. – Б.77-83Научные труды 
ЮКГУ имени М. Ауэзова. №1 (53). 

Шымкент, 2020Садыкова А.А. 

15 РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ: болашақ 

мұғалімдердің кәсіби біліктілігін 

арттырудың бастамасы. – Б.83-

87Научные труды ЮКГУ имени М. 

Ауэзова. №1 (53). Шымкент, 

2020Садыкова А.А.,     Каракпаева 

С.К. 

  

16 Садыкова А.А., Мирзадинова Н.Р., 

Бектурганова С.М. Рухани жаңғыру 

аясында ұлттық құндылықтарды 

тұлғабойында қалыптастыру негізіздері. 
– Б.87-92 

Научные труды ЮКГУ имени М. 

Ауэзова. №1 (53). Шымкент, 2020 

  

17 Садыкова А.А., Нурханова Г.Б. 
Ұлттық құндылықтарды дәріптеудегі 

рухани жаңғыру. – Б.92-97 

Научные труды ЮКГУ имени М. 

Ауэзова. №1 (53). Шымкент, 2020 

  

18 Садыкова А.А. Рухани жаңғыру: 

мұғалімдердің кәсіби біліктілігін 

арттырудың бастамасы. – Б.97-102 

Научные труды ЮКГУ имени М. 

Ауэзова. №1 (53). Шымкент, 2020 

  

19 Султанова К.А., Малгайдарова Г.Т., 
Садыкова А.А. Білім саласының жаңа 

көкжиегі–рухани жаңғыру негізі. – 

Б.102-107 

Научный журнал «Научно-

практические исследования». Омск, № 

5-4 (28) 

май 2020 г. 

  

20 Г.Д. Сейдулла, Д.Ж. Жумабаева, Г.А. 

ҚулжабаеваРУХАНИ ЖАҢҒЫРУ 

бағдарламасы аясында рухани 

адамгершілікке тәрбиелеудің 

маңыздылығ С.132-139«Вестник науки 

Южного Казахстана».№1 (9). Шымкент 
2020    

  

 

Кесте 14.3– 20   жылдың 1 жарты жылдығында кафедраның «Рухани жаңғыру»  бағдарламасы бойынша 

өткен іс-шаралар туралы мәліметі  

№ Іс-шара атауы Тиісті басымдық 

бағыты 

Көрсеткіші 

(қамтылған 

студенттер, 

магистрант 

тар, 

докторанттар,

ОПҚ саны) 

1 ҚР Президенті Қ.К.Тоқаевтың 2020 жылғы 02 

қыркүйектегі  Қазақстан халқына Жолдауының 

«Қолжетімді әрі сапалы білім» атты 5 бөлімін  іске 
асыру – тақырыбында « МӘДЕНИЕТ ЖӘНЕ 

СПОРТ» факультетінің деканының 

ұйымдастыруымен өтілген вебинарга оқытушылар 

құрамы қатысты 

Білімнің салтанат құруы-

бағыты бойынша 

атқарылған іс шаралар  

8 

2 Қ.Ж.Тоқаев 3 қыркүйек  2020 ж. «Жаңа Білімнің салтанат құруы-  



жағдайдағы: іс-қимыл» атты жолдауы кафедра 

мәжілісінде талдау жасалды.  
бағыты бойынша 

атқарылған іс шаралар  

3 Стив Барлетт, Диана Бертонның «Білім берудегі 

зерттеулер» атты еңбегі ТП-19-8к тобында 

презентациялау аға оқытушы Садыкова А.А. 

жүзеге асырды.  
21 қыркүйек 2020ж 

«ЖАҢА ГУМАНИТАРЛЫҚ 

БІЛІМ:  

ҚАЗАҚ ТІЛІНДЕГІ 100 

ЖАҢА ОҚУЛЫҚ»  

АРНАЙЫ ЖОБАСЫ 

10 

4 100 жаңа оқулықты оқыту үрдісіне ендіру 

бойыншааға оқытушы А.А.Садыкованың   ТП- 19 

– 1к1, 8 к, 12к топтарына«Психосоматика» пәні 

силлабусынаДэвид Г. Майрес, Жан М.Туенж. 

Әлеуметтік психология.  497-501 беттеріндегі 

«Әлеуметтік қарым қатынастың денсаулықпен 

игілікке әсері қанлай?»  4 тақырыбы Силлабуста  

4 апта,  21-25 қыркүйекте жоспарланып өтілді.  

«ЖАҢА ГУМАНИТАРЛЫҚ 

БІЛІМ:  

ҚАЗАҚ ТІЛІНДЕГІ 100 

ЖАҢА ОҚУЛЫҚ»  

АРНАЙЫ ЖОБАСЫ 

 

5 Цифрлық технологиялық платформаларды  оқу, 

тәрбие беру және ғылым салаларында 

пайдалануды дамыту мақсатында Құлжабаева Г 

Microsoft Teams-бағдарламасымен жұмыс 
жасауды оқу үрдісіне енгізу жолдарымен 

оқытушыларға видео-презентация өтті: 

05,Қараша 2021ж 

Сананың ашықтығы- 14 

6 «Мирас» РЖ Академиясының арнайы 

ұйымдастыруымен 10-11 қараша 2020ж өткен: 

 «РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ» БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ 

НЕГІЗІНДЕ ЖОБАЛАР ҚҰРУ арнайы курсына 

кафедрадан төмендегі оқытушылар қатысты: 

Үсенбаева Р.Б, Мырзапейсова М.ТМусаханова 

ГӘшірбекова Т 

Бәсекелік қабілет – адами 

капиталды дамыту үшін 

жағдайларды жақсарту» 

басымдығын 

4 

7 2020 жылы жарық көрген 3 еңбектер бойынша 

зерттеу жобасын түрлі іс-шара деңгейінде жүргізу 

бағытында  оқытушы А.Т.Сарипбекова ТП 17-1к 
тобында  Стивен Р.Ковидің «Жампаз жандардың 7 

дағдысы» атты еңбегін  презентациялады. 

28 қазан 2020ж 

«ЖАҢА ГУМАНИТАРЛЫҚ 

БІЛІМ:  

ҚАЗАҚ ТІЛІНДЕГІ 100 

ЖАҢА ОҚУЛЫҚ»  

АРНАЙЫ ЖОБАСЫ 

20 

8 Стив Барлетт, Диана Бертонның «Білім берудегі 

зерттеулер» атты еңбегі ТП-19-8к тобында 

презентациялау аға оқытушы Садыкова А.А. 

жүзеге асырды.  

21 қыркүйек 2020ж 

«ЖАҢА ГУМАНИТАРЛЫҚ 

БІЛІМ:  

ҚАЗАҚ ТІЛІНДЕГІ 100 

ЖАҢА ОҚУЛЫҚ»  

АРНАЙЫ ЖОБАСЫ 

10 

9 М.Әуезовтың 130 жылдық торқалы тойы бойынша 

тәлімгерлік сағаттарды өткізді: Сарыпбекова А.Т, 

Пірімбетова С К, Усембаева Р,Б    25 қыркүйек 

2020ж 

Білімнің салтанат құруы-

бағыты бойынша 

атқарылған іс шаралар 

 

10 Ж.Жабаевтың торқалы тойы бойынша С.К. 

Примбетова мен А.Т.Сарипбекова  өз топтарына 

тәлімгерлік сағаттар өткізді.  
14 қараша 2020ж 

  

11 100 жаңа оқулықты оқыту үрдісіне ендіру 

бойынша «Медиапедагогика» пәні бойынша 

Бейнбриж Ж. Медиа және журналистика: теория 

мен практикаға жаңа көзқарас, Пек Л. Медиа 

этика. Жас мамандардың тәжірибесінен: атты 

оқулықтарын «Заманауи педагогика» пәні 

бойынша Битэм Э. Педагогиканы цифрлық 

дәуірде қайта зерделеу. XXI ғасырдағы оқыту 

дизайны: атты оқулығын, «Білім берудегі 

менеджмент» пәні бойынша Гриффин Р. У. 

Менеджмент: Гэмбл Д. Стратегиялық 
менеджмент негіздері: бәсекелік артықшылыққа 

ұмтылу: Уилтон Н.3-басылым: HR-

менеджментке кіріспе: атты оқулықтарын оқыту 

жүйесіне  енгізді  29 тамыз 2020ж  

«ЖАҢА ГУМАНИТАРЛЫҚ 

БІЛІМ:  

ҚАЗАҚ ТІЛІНДЕГІ 100 

ЖАҢА ОҚУЛЫҚ»  

АРНАЙЫ ЖОБАСЫ 

 

12 Республикамыздың танымал баспа үйлерінің, Кітап Фест фестивалі 1 



қаламыздың орталық кітапханалары мен кітап 

сауда орталықтарымен бірге «Қазақтану» ғылыми 

жұрналын тұтас елге таныстыру мақсатында 

ұйымдастырылған көрмеге кафедрамыздан 

Мырзапейсова М.Т қатысты 
02 желтоқсан 2020ж 

13 .«Ұлы тұлғалар жасаушы университет» атты 

атақты университет түлектерімен кездесулер 

сериясы бойынша Бітіріп кеткен 2 маманмен  1 

курстың студенттерімен кездесуін ұйымдастыру 

Г.Т.Айтжанова онлайн ұйымдастырды.  

Сананың ашықтығы 20 

14 «Педагогика және психология» мамандығындағы 

студенттері 2020 жылдың 25-26 қарашасында 

өткен  «Жаңа жағдайдағы Қазақстан:   тарих, 

педагогика, психология  салалары бойынша»  

XXIV студенттердің ғылыми-практикалық 

конференциясына 20 студент қатысты және 

балығының баяндамалары басылымған 
ұсынылды. 

Сананың ашықтығы 20 

15 «Атамекен» кіші бағдарламасы бойынша  2 

тәлімгерлік сағаттары өтілді: 23 қараша 2020 ж 

Куратор группы ТП 17 1К А.Т.Сарипбекова ТП-

17-1к тобында   «Болашаққа бағдар: рухани 

жаңғыру» 

Сананың ашықтығы 21 

16  ТП 17 1к группасының кураторы 

А.Т.Сарипбекованың  ұйымдастыруымен 

«Тәуелсіздіктің 7 қыры» тақырыбында іс-шара 

өткізілді . тақырыпта 7 деректі фильм сериясын 

жарыққа шығарды.  

Сананың ашықтығы 20 

17 ТП 17 1к группасының кураторы 

А.Т.Сарипбекованың  ұйымдастыруымен аталған 

топта «Тұғыры биік –Тәуелсіздік» атты тәрбие 
сағатын өткізді.  

Іс-шараға  Түркістан облыстық мемлекеттік 

архивінің бөлім басшысы Р. Хәзіретәліқызы, 

Тараз қаласының 39-мектеп-гимназиясының тарих 

мұғалімі Сағитова Д,Ш қатысты. 

Сананың ашықтығы 28 

18 «100 ЖАҢА ЕСІМ»арнайы жобасына  

құжаттарын  ұсынғандар: 

Каф мең : Булетова Л. А,  

1-ғылым докторы Г.Ж. Лекерова,   

4 оқытушы – С.С.Исабаева,Қуатова Ж,Ж  

А.С.Малгайдарова, Р.Б. Усембаева, 

1 доктарант: Есіркепова Ұ 

1 магистрант: Кәдірбек Д.А МПИ-20-1нк 
10 студент: 

1) Бердалы Назым ТП-19-1к, 

2) Жайылхан Нұрайым  ТП-19-8к, 

3) Аппаз Тұрсынай тп-20-17 к, 

4) Дүйсен Анель Тп-18-8к, 

5) Түзельбек Зарина ТП-17-1к 

6) Жақып Жанель ТП-17-1к, 

7) Жүрсінбай Ділназ ТП-18-1к, 

8) Абдахмет Айтолқын ТП-18-1к, 

9) Сапаева Саяжан ТП-18-1к2, 

10)Ноқтыбекқызы Динара ТП-19-12к 

«100 ЖАҢА ЕСІМ» 15 

 
 

15. Халықаралық ынтымақтастық және академиялық ұтқырлық  

 

16. Кафедра мәжілісінің  жұмысы  

Кафедраның профессор-оқытушылар  құрамы  жылдық жоспарға сай жұмыс  жүргізуде.  

Профессор-оқытушылар жеке жоспарда жоспарланған жылдық іс-шараларын  толығымен орындады. 

2020-2021 оқу жылының жылдық көлемінде  5  кафедра мәжілісі жоспарланған. Онда оқу, оқу-



әдістемелік және ғылыми–зертттеу мәселелері қаралды. Оқытушылардың  студенттерімен жүргізетін 

ғылыми-зерттеу жұмыстары және өзара сабаққа ену жағдайы  талқыланды. Сондай-ақ, кәсіптік бағдар 

жұмысы, іс-тәжірибелердің өту барысы т.б. мәселелер де қаралды. Университет Кеңесі мен Ректорат 

шешімдерінің кафедраға тиісті мәселелерінің орындалуы көрсетілді. Хаттама жазылған, толық. 
 

17.АК жұмысы 

 

18. Кафедра оқытушыларының біліктілігін жоғарылату жұмысы туралы мәлімет 

«Заманауи педагогика және психология» кафедрасында 2019-2024 жылдарға арналған ПОҚ 

біліктілігін арттыру бойынша перспективалық жоспары бар, сонымен бірге 2020-2021 оқу жылына 

арналған біліктілікті жетілдіру жоспары бар. 2020-2021 жылдың оқу жоспары бойынша «Заманауи 

педагогика және психология» кафедрасынан бірінші жарты жылдықта 3 оқытушының біліктілігін 

жетілдіру жоспарланған. Жоспар бойынша Сулейменова А.А., Құлжабаева Г.А., Аширбекова Т.Б., 

Садыкова А.А., Бегалиева Л.Ж. 2021жылдың қаңтар-ақпан айларында біліктклігін жоғарылату жүзеге 

асырылады 

Кесте 18.1 – Оқытушылардың біліктілігін жоғарылату жұмысы туралы мәлімет 

р/

с 

Аты-жөні Кафедра Ғылыми 

атағы, 

лауазым

ы 

ЖОО 

жұмыс 

стажы 

Соңғы 

біліктілігін 

жоғарылат

қан 

курстың 

атауы, 

орны мен 

мерзімі 

Біліктілігін 

жоғар-н 

мамандығының 

шифры мен 

атауы 

Біліктілігін 

жоғарылату 

мерзімі және 

орыны 

1 Сүлейменова 

Алия 

Анваровна 

Заманауи 

педагогика 

және 

психология 

п.ғ.к., 

доцент 

31 М.Әуезов 

ат. ОҚМУ, 

2015 ж. 

13.00.01 – 

Жалпы 

педагогика, 

педагогикажәне 

білім беру 
тарихы, 

этнопедагогика 

«Өрлеу» 

БАҰО, 2020 

ж 

2 Құлжабаева 

Гүлсезім 

Ажигалиқыз

ы 

Заманауи 

педагогика 

және 

психология 

Оқытушы  6 АӘИУ, 

Шымкент 

2015 жыл, 

магистратур

а 

13.00.01 – 

Жалпы 

педагогика, 

педагогикажәне 

білім беру 

тарихы, 

этнопедагогика 

«Өрлеу» 

БАҰО, 2020 

ж 

3 Аширбекова 

Толкын 

Байадиловна 

Заманауи 

педагогика 

және 

психология 

Оқытушы  3 М.Әуезов 

ат. ОҚМУ, 

2016 ж, 

магистратур
а 

13.00.01 – 

Жалпы 

педагогика, 

педагогикажәне 
білім беру 

тарихы, 

этнопедагогика 

«Өрлеу» 

БАҰО, 2021 

ж 

4 Садыкова 

А.А. 

Заманауи 

педагогика 

және 

психология 

Аға 

оқытушы 

9 2016 

ж.«Өрлеу» 

БАҰО АҚ 

5В010300-

Педагогика және 

психология 

2021 ж. 

М.Әуезов 

атындағы 

ОҚУ 

5 Бегалиева 

Л.Ж 

Заманауи 

педагогика 

және 

психология 

Оқытушы 14 қыркүйек, 

2020ж. 

декреттік 

демалыстан 

шықты 

5В010300-

Педагогика және 

психология 

М.Әуезов ат. 

ОҚУ курсы, 

2020ж. 

 

Кесте 18.2 –Оқытушылардың біліктілігін жоғарылату нәтижелерін оқу үрдісіне ендіру 

№ Оқытушының 
Т.А.Ә.  

Кафедра, 
оқытушының 

қызметі 

Біліктілікті 
жоғарылатуд

ан өткен 

орны  

 

Мерзімі Ендіру нысаны, 
қолдану аясы Біліктілікті 

жоғарылату 
Нәтижелері

н ендіру 

1 2 3 4 5 6 7 



1 - - - - - - 

 

19. Кафедраның жас мамандарды жұмыспен қамтуы 

Осы жылы 5В010600-«Музыкалық білім» мамандығы/ББ бойыншабітіргендер 35 адам, оның 16 

күндізгі бөлім, 19 сырттай бөлім (кесте 19.1). 

 
Кесте  17.1. 2019-2020 оқу жылында бітірген түлектер саны 

№ Мамандық атауы Күндізгі бөлім Сыртқы бөлім жиы

нтығ

ы 
 

грант 

ақылы 

негізде 

Барлы 

ғы 

 

грант 

ақылы 

негізде 

Бар 

лы 

ғы 

1 6В01014-«Психология және 

қоғамдық денсаулық сақтау» 

7 9 16 - 2 2 - 

2 6В01111-«Практикалық психология» 

6В01112-«Психология және 

медиация» 

19 24 43 - 1 1 - 

3 6В01110-5В010300 «Педагогика және 

психология» 

9 20 29 7 20 27 - 

4 6В01110-5В010300-«Педагогика және 

психология» 

- - - - 6 6 - 

Ескерту:Ауыл квотасы бойынша бітірген студенттер жоқ, мекеме есебінен жоқ. 

 

 «Заманауи педагогика және психология» кафедрасының  бітірушілерді жұмысқа орналастыру 

үшін ұйымдастырылған және өткізілген іс-шаралары(кесте 17.2).  
 

Кесте  17.2 Бітірушілерді жұмысқа орналастыру үшін жүргізілетін іс-шаралар 

№ Іс-шара атауы Өткізу орны күні  мен уақыты 

1. « День психолога»  күніне арналған Дөңгелек үстел: 

ЗУМ платформасы арқылы психолог мамандармен 

сұхбат.  

Психолог Санабаева Алма Нурхановна, 

педагог-психолог Алтынбек Аяулым Нурлановна және 

Бақберген Сымбат Қайратқызы 

Назарбаев 

Зияткерлік 

мектебі; 

Воинская часть 

№6506; 

Шымкент қ., 

Республикалық 

мектеп 

«Жасұлан» 

 

24.12.2020 

2. Ярмарка ваканции М.Әуезов 
атындағы ОҚУ 

27.01.2021 

 

17.3 кестеде Бітірушілерді жұмыспен қамту мәліметі көрсетілген. 

Кесте 17.3 Бітірушілерді жұмыспен қамту туралы мәліметі 

№ Мамандық атау/ Білім беру 

бағдарламасы 

Бітірушілер

дің 

барлығы 

Ж
ұ
м

ы
сп

ен
 

қ
ам

ты
л
ға

н
ы

 

Ж
ұ
м

ы
сп

ен
 

қ
ам

ты
л
м

ағ
ан

ы
 

Ж
ұ
м

ы
сп

ен
 

қ
ам

ту
 

о
р

та
л
ы

ғы
н

а 

ж
іб

ер
іл

ге
н

і 

% 

1 5В010300 «Педагогика және 
психология» 

15 12 3 - 100% 

 

Кесте 17.4 Бітірушілерді ҚР қалалары мен ауылдарына жіберу 

№ Мамандық атауы Жұмыспен 

қамтылған 

бітірушілер саны 

Оның ішінде: 

Қала  Ауыл  

1 5В010300 «Педагогика және 

психология» 

15 12 3 

 

 

20. Магистранттар контингенті 

1.1 Магистранттарды қабылдау 

Қабылдау мемлекеттік тапсырыс коммерциялық 



ҒП Проф. 1 

жыл 

 ҒП Проф. 1 

жыл 

 

магистранттар 33 - магистранттар 33 - магистранттар 

докторанттар 7 - докторанттар 7 - докторанттар 

 

1.2. Шартты 01.07.2020 

Шартты мемлекеттік тапсырыс коммерциялық 

НП Проф. 1 

жыл 

Проф. 1,5 

жыл 

НП Проф. 1 

жыл 

Проф. 1,5 

жыл 

магистранты - - - - - - 

докторанты - - - - - - 

 
1.3 Оқудан шыққан магистранттар мәліметі 

№ Ф.И.О. Тобы Ғылыми жетекші 

 

Шығару себептері 

1 Шерипова Л. 

 

МПИ-20-1нр    Исабаева А.С. Кафедрамен байланысты 

үзіп, жетекшімен жұмыс 

жасамағаны үшін оқудан 

шықты 
2 Иса Ж МПИ-20-1нк    Нуридинова Г.А. 

 

1. Ғылыми жетекшілер туралы ақпарат 

2.1 Магистранттардың ғылыми кеңесшілері 

№ Ф.И.О. ғылыми кеңесші Магистранттардың саны, адам 

1 курс 2 курс БАРЛЫҒЫ: 

1 Қалыбекова А.А. 6 - 6 

2 Нурлыбекова А.Б. 3 2 5 

3 Алметов Н.Ш. 3 3 6 

4 Қуатова Ж.Ж - 2 2 

5 Усенова А.М. - 4 4 

6 Нуридинова Г.Ә. 3 3 6 

7 Булетова Л.А. 3 3 6 

8 Лекерова Г.Ж. 6 - 6 

9 Нуралиева А.Ж. - 2 2 

10 Исабаева А.С. 5 1 6 

 

2.2 Докторанттарға арналған ғылыми кеңесшілер 

2.2.1 Ішкі 

№ Ф.И.О. ғылыми кеңесші Докторанттардың саны, адам 

1 курс 2 курс 3 курс БАРЛЫҒЫ: 

1 Алметов Н.Ш - 2 1 3 

2 Лекерова Г.Ж. 2 - - 2 

3 Атемова К.Т. 1 - - 1 

4 Қозыбаев Е.Ш 1 - - 1 

 

2.2.2 Шетелдік 

№ Ф.И.О. ғылыми кеңесші Докторанттардың саны, адам 

1 курс 2 курс 3 курс БАРЛЫҒЫ: 

1 Дмитриев Юрий Александрович 

Доктор педагогических наук, профессор 
Московского педагогического 

государственного университета (Россия) 

- 1 - 1 

2 Кадол  Федор Владимирович 

Доктор педагогических наук, профессор,  

Заведующий кафедрой Педагогики,  

Гомельский государственный 

университет имени Франциска Скорины 

(Беларусь) 

- 1 - 1 

3 PhD доктор Латиф Бейрели,  

Мармара университет, Түркия 

Республикасы 

2 - - 2 

4 п.ғ.к., доцент Черепанова Ирина 

Вячеславовна, Могилевский 

2 - - 2 



государственный университет 

им.А.А.Кулешова, Беларусь 

Республикасы 

5 PhD доктор Южел   Геличли  Гази 

университеті , Түркия Республикасы 

- - 1 1 

 

3 Диссертациялар / жобалар, ғылыми кеңесшілер (консультанттар) тақырыптарының 

өзгеруі туралы ақпарат 

Толық, аты-жөні курс ТОЛЫҚ АТЫ. 

супервайзер / 

консультант 

өзгертулер 

енгізілді 

өзгеру себептері 

- - - - Өзгертулер 

енгізілмеді 

 

4 Студенттік басылымдар туралы ақпарат 

4.1 Жоғары оқу орнынан кейінгі жарияланымдар 

Толық, аты-

жөні 

курс Шығу ТОЛЫҚ АТЫ. тең авторлар 

ғылыми 

жетекші 

Магис 

транттар 

(докторан

ттар *) 

ОПҚ 

Даулбаева М. 

 

2 Методы развития познавательной 

деятельности студентов в условиях 

дистанционного обучения 
"Аспирант" научно-практический журнал 

(РИНЦ) 

- - PhD, 

доцент 

Усенова 
А.М. 

Даулбаева М. 

 

2 Қашықтықтан оқыту жағдайында 

студенттердің танымдық белсенділігін 

дамытудың әдістері. Абай атындағы 

ҚазҰПУ-Хабаршы №3 (Март) 

- - PhD, 

доцент 

Усенова 

А.М. 

Умбетбаева З. 2 Қоғамның рухани жаңғыру кезеңінде мектеп 

оқушыларының адамгершілік тәрбиесін 

ұйымдастыру. Абай атындағы ҚазҰПУ-

Хабаршы №3 

Исабаева А. - Алметов 

Н.Ш 

 

Курбанова К. 2 Оқушы дүниетанымын қалыптастыруда 

халық  ауыз әдебиетінің алатын орны// 

«Педагог құзыреттілігі» Республикалық 

ғылыми-әдістемелік журнал. №4, 2020ж.  

Исабаева А. - Исабаева 

А. 

 

4 Докторанттардың басылымдар туралы ақпарат 

4.2 докторанттардың жарияланымдары 

ТОЛЫҚ АТЫ. 

студент 

курс Шығу Авторлардың аты-жөні 

ғылыми жетекші докторанттар 

(магистранттар *) 

ОПҚ 

Мырзатаева 

Гульмира 

Нуржановна 

1 2020-2021 п.ғ.д., профессор 

Алметов Н.Ш 

докторант - 

Ахметова Эльмира 

Калдыбековна 

1 2020-2021 п.ғ.д., профессор 

Алметов Н.Ш 

докторант - 

 

5 Ғылыми кадрларды даярлау 

5.1  Кафедраның ғылыми әлеуеті туралы ақпарат 

Барлығы Ғылым докторы Кандидат наук  PhD докторы Дәреже жоқ Бітіру 

 % саны % саны % саны % саны % 

33 4 12% 9 27% 1 3% 19 57,5% 42,5% 

 

5.2 Мақсатты докторантураға оқуға түскен өтінімдер туралы ақпарат 

Мамандықтар тобы ЖОО Сұралған орындар саны 

- - - 

 

5.3 Докторантураға түсуге үміткерлер туралы ақпарат 

№ ТОЛЫҚ АТЫ. 

қарсылас 

Жұмыс орны 

(бітіруші) 

Жұмыс 

тәжірибесі 

Халықаралық 

сертификаттың болуы 

ОП университета 



(қандай сертификат 

пен ұпай санын 

көрсетіңіз) 

1 - - - - - 

 

6.Плагиат үшін диссертацияларды (жобаларды) тексеру туралы ақпарат 

№ Ф.И.О. магистранта Научный руководитель % оригинальности примечание 

дата  

проверки 

дата 

проверки 

1 - - - - - 

 

7. Студенттерді бітіруге жеткізу туралы ақпарат 

7.1 Магистранттарды бітіруге жеткізу 

 қабылдау босату әкелу 

ғылыми-педагогикалық - - - 

профиль - - - 

 

7.2 Докторанттарды бітіруге жеткізу 

 қабылдау 2017 босату 2020 әкелу 

ғылыми-педагогикалық - - - 

 

7.2.1 2020-2021 оқу жылында оқуды аяқтаған докторанттар туралы ақпарат (ғылыми 

кеңесшілер, қорғауға дайындық, егер дайын болмаса, онда себептерін көрсетіңіз). 

№ ТОЛЫҚ АТЫ. 

докторант 

мамандық ғылыми кеңесшілер қорғауға дайындық 

1 - - - - 

 

20. Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру   

1) Магистрлік диссертацияларды орындаудың сапасы: 

Магистерлік диссертация тақырыптары М.Әуезов атындағы ОҚУ-дың 2016 - 2020 жж. бекіткен 

ғылыми-зерттеу жұмыстары жоспарына сәйкес келеді. Магистерлік диссертациялар өз деңгейінде 
орындалып, оларға қойылатын талаптарға сай келеді. 

Магистерлік диссертацияларда зерттеу тақырыбы бойынша негізгі міндеттері айқындалып және 

де тақырыпқа сай құнды материалдар жинақталған. Магистрлік диссертацияларды қорғау жариялы 

түрде өткізіліп, баяндаулар мен тұжырымдар, пікірлер мен сұрақ беру, жауап алу сәттері 

хаттамаланды. 

3) Магистрлік диссертация тақырыбының ғылымның, техниканық, мәдениеттің қазіргі 

жай-күйіне және өндірістің сұранысына сәйкестігі: 

Магистерлік диссертация тақырыптары М.Әуезов атындағы ОҚУ-дың бекіткен ғылыми-зерттеу 

жұмыстары жоспарына сәйкес Б-16-12-01 «Мәңгілік ел» жалпыұлттық идеясы контексінде болашақ 

мұғалімдерді патриоттыққа тәрбиелеудің ғылыми-педагогикалық негіздері»жаңа аспектілеріне сай 

келеді. Материалдардың теориялық, ғылыми қамтылуы, сипаттамалық негізделуі жоғары деңгейде және 

авторлардың өзіндіқ көзқарасы байқалады. Магистрлік диссертация жүйелі түрде зерттеулерді 
әдіснамалық және әдістемелік тұрғыда ұтымды қолдана білген. Тәжірибеде магистерлік диссертацияда 

аталған әдістер шығармашылық жұмыс ретінде қолданылған. 

Магистрлік диссертациялардың тақырыптары қоғам қажеттілігіне және Қазақстан 

Республикасындағы білім беруді дамытудың қазіргі бағыттарына толық  сәйкес; олар педагогикалық 

теория мен тәжірибені  дамытудың негізгі өзекті бағыттарын сипаттайды. Алынған нәтижелер 

педагогикалық шынайы болмыстың өзекті мәселелерін тиімді шешуді қамтамасыз етеді. Қорғауға 

ұсынылған магистрлік диссертациялар  ғылыми жаңашылдығы,  педагогика ғылымын дамыту 

мақсатындағы теориялық және тәжірибелік маңыздылығы жөнінен  6М010300 – «Педагогика  және 

психология» мамандығы бойынша магистрлік диссертацияларға қойылатын талаптарға сәйкес 

дайындалған. 

4) Аталған мамандық бойынша магистрларды даярлау сапасына талдау: 
6М010300-Педагогика және психология мамандығы бойынша магистранттарды даярлау ЖООКБ 

(магистратура) ҚР МЖМБС  23.08. 2012 жылы № 1080, өзертулер мен қосымшалар 25.04.2015 ж. №327  

мемлекеттік білім беру стандартына сәйкес жүзеге асырылады.  Магистранттар білім алу кезеңінде 

міндетті және  таңдау компонент пәндері бойынша келесі курстарды зерделеген:«Ғылымның тарихы мен 

философиясы», «Шет тілі», «Психология», «Педагогика», Психология мен білім  берудегі мәдени-тарихи  

және іс-әрекеттік тұғырлар,«Қазақстандағы педагогика ғылымының даму тарихы», Қазіргі заманғы 

педагогикалық теория мен технологиясы,Инновациялық білімнің теориялық және әдістемелік 

негіздері,Ғылыми зерттеудің әдіснамасы мен әдістері, Жоғары оқу орнында педагогикалық пәндерді 

оқыту әдістемесі, Жоғары оқу орнында психологиялық пәндерді оқыту әдістері, Іскерлік қарым-



қатынастың педагогика – психологиялық негіздері, Педагогикалық жобаларды өңдеудің теориясы мен 

технологиясы, педагогикалық акмеология, педагогикалық шеберлікті қалыптастыру мен дамыту 

мәселесі. Осы пәндерді педагогикалық және зерттеу тәжірибесімен кешенді түрде зерделеу 

магистранттардың кәсіби-педагогикалық іс-әрекетке жан-жақты даярлықтарын қамтамасыз етеді.   

5) Магистрларды даярлаудағы кемшіліктер: 

Магистранттардың ғылыми-зерттеу жұмыстарын таяу және алыс шетелдердегі жетекші ғылыми 

орталықтар мен ЖОО өткізу мәселесіне мән беру. Ағылшын тілінде диссертациялық жұмыстарды 

қорғау.  

6) Магистрлік диссертацияларды қорғау деңгейінің кафедра шешіміне, ғылыми 

жетекшісінің пікіріне, рецензиясына сәйкестігі: 

Қорғауға ұсынылған барлық ғылыми жетекшілердің, рецензенттердің пікірлері 

диссертациялардың  жан-жақты сипаттамасын  және  «өте жақсы» деген бағасы көрсетілген дәйектелген 

тұжырымдарын  қамтиды. Олар магистрлік диссертацияларға қойылатын талаптарға сәйкестілігін, 

6М010300 – «Педагогика және психология» мамандығы бойынша «педагогика ғылымдарының магистрі» 

дәрежесін тағайындау мүмкіндігін дәлелдейді. 

7) Магистрларды даярлауды одан әрі жетілдіру бойынша нақты ұсынымдамалар. 

Магистрлік диссертацияларды қорғау нәтижелері бойынша комиссия магистранттың  ғылыми 

біліктілігінің деңгейін  көрсету,  ғылыми ізденісті өз бетінше жүргізу, нақты ғылыми міндеттерді шешу 

қабілеттерін тексеру, анағұрлым жалпы  әдістер мен оларды қолдану тәсілдерін білу сияқты  әрбір  

магистрлік жұмыс мақсатының орындалғандығын атап өтті. 

 

22. Кафедраның ұсыныстары мен қорытындылары 

1. 7М01113-«Білім берудегі менеджмент», 7М01110-«Педагогика және психология» және 6В01014-

«Психология және қоғамдық денсаулық сақтау», 6В01111-«Практикалық психология», 6В01112-
«Психология және медиация», 6В01110-«Педагогика және психология» мамандықтары бойынша 

бакалаврларды дайындау сапасын арттыру мақсатында жұмыс берушілермен өзара пайдалы 

әріптестік қатынастарды күшейту.  

2. 6D010300/8D01110-«Педагогика және психология», мамандығы бойынша докторантураның оқу 

үдерісін оқу-әдістемелік және ғылыми-әдістемелік қамтамасыз ету үшін қажетті 

ұйымдастырушылық-педагогикалық жұмыстарды кеңейту. 

3. ҒЗЖ қаржыландырудың баламасы формаларын қарастырудың жаңа мүмкіндіктерін пайдалану. 

4. Бакалавритаттің 7М01110-«Педагогика және психология» және 6В01014-«Психология және 

қоғамдық денсаулық сақтау», 6В01111-«Практикалық психология», 6В01112-«Психология және 

медиация», 6В01110-«Педагогика және психология» мамандықтары, магистратураның 7М01113-

«Білім берудегі менеджмент», 7М01110-«Педагогика және психология» мамандықтары үшін оқу 

жұмыс жоспарына жаңа элективті пәндерді енгізу және оларды оқу-әдістемелік қамтамасыз етуге 

қажетті ұйымдастырушылық-педагогикалық  іс-шараларды жүзеге асыру. 

5. Кафедра ПОҚ қаржыландырылатын ғылыми жобалар байқауларында қатысуының нәтижелігін 

қамтамасыз ету,  Елбасынның «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру»  бағдарламалық мақаласында 

алға қойылған міндеттер аясындадағы ғылыми жобалар мен тақырыптар бойынша  зерттеу 

жұмыстарын белсендіру. 

6. Кафедраның базалық мектептермен ынтымақтастығын күшейту, ҒЗЖ нәтижелерін оқу үдерісіне 

және өндіріске ендіру ауқымын  және аумағын кеңейту. 

7. Кафедра студенттерімен магистранттарының академиялық ұтқырлығы бағытындағы жұмыстарды 

жақсарту, аталмыш бағытта халықаралық байлансытарды кеңейту. 

8. Кафедра ОПҚ халықаралық рейтингтік басылымдарда, ҚР БҒС ҚК бекіткен журналдарда, таяу және 

алыш шет елдердегі ғылыми-тәжірибелік конфренциялар жинақтарындағы жариялымдарының 

көлемін  арттыру. 

9. Кафедра магистранттарын академиялық ұтқырлық бағытында республиканың және шетелдің жоғары 

оқу орындарында оқуын ұйымдастыру мүмкіндіктерін қарастыру және пайдалану қажет. 

10. Кафедра ОПҚ зияткерлік меншік нысандарына авторлық куәлігін алу жұмыстарын қолға алу. 

11. Кафедра ОПҚ кәсіби ұтқырлығын дамыту мақсатында отандық және шет елдік ЖОО-мен 

байланыстарды күшейту. 

 

«Заманауи педагогика және психология» кафедрасының мәжілісінде қаралды 

 (« 25 »  12. 2020 ж. № 5 хаттама) 

 

            Кафедра меңгерушісі:                                                               Бөлетова Л.А. 

 

 


