
Бастауышта оқыту 
педагогикасы мен әдістемесі 

мамандығы



Мазмұны

• Мамандық паспорты

• Оқытылатын пәндер

• Кәсіби тәжірибелер

• Магистранттар қандай
мекемелерде тәжірибеден өте
алады? 

• Бізде қандай клубтар бар? 

• Кафедра оқытушыларының 
еңбектері

• Оқытушы-профессорлар
құрамы: 

• Магистранттардың 
жетістіктері

• Біздің түлектер



Мамандық паспорты
6М010200-Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі
•оқу мерзімі 2 жыл; 
•оқу түрі: күндізгі; 
•білім беру деңгейі: жоғары оқу орнынан кейінгі білім; 

Кәсіби қызметінің саласы:
6М010200 – Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі 
мамандығы бойынша педагогика ғылымдарының магистрі 
өзінің кәсіби қызметін білім беру салаларында жүзеге асыра 
алады.



Түлектердің кәсіби қызметінің нысандары: 

6М010200  – Бастауышта  оқыту  педагогикасы  мен  әдістемесі  мамандығы  
бойынша  педагогика  ғылымдары  магистрінің  кәсіби  қызмет нысандары 
төмендегідей болып табылады:   

 жекеменшік және ведомстволық бағыныштылық түріне қарамай, орта білім беру 
ұйымдарының барлық типтері мен түрлері;   

 кәсіби білім беру ұйымдары;  

 жоғары оқу орындары; 

 ғылыми-зерттеу институттары; 

 білім беру жүйесінде біліктілікті жетілдіру және қайта даярлау институттары;  

 білім беру саласында өкілетті және жергілікті атқарушы органдар.

Кәсіби қызмет түрлері:

6М010200 – Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі мамандығы бойынша 
педагогика ғылымдарының магистрі келесі кәсіби қызмет түрлерін орындай алады: 

 білім беру ( педагогикалық); 

 оқу-тәрбие; 

 оқу-технологиялық; 

 әлеуметтік-педагогикалық; 

 ғылыми-зерттеу; 

 ұйымдастыру және басқару.



• Бастауыш білім беру 

бағдарламаларын әзірлеу
• Бастауыш білім беру 

мамандарын кәсіби іс-әрекетке 
даярлаудың әдіснамасы мен 
әдістемесі

• Бастауыш білім беру мазмұны 
және оқыту технологиясын 
жасаудың ғылыми-теориялық 
негіздері

• ЖОО-да интербелсенді оқыту 
әдістемесі

• Бастауыш оқытуда озат 
тәжірибені зерттеу, жинақтау 
және тарату әдістемесі

• Педагогика
• Ғылым мен бастауыш білімнің 

қазіргі мәселелері
• Ғылыми зерттеулердің 

әдіснамасы және әдістемесі
• Дербес әдістемелік пәндерді 

оқытудың ғылыми-теориялық 
негіздері

• Педагогикадағы 
математикалық әдістер

• Педагогикалық пәндерді оқыту 
әдістемесі

• Педагогикалық қатынас
• Педагогикалық технологиялар 

және инновация

Оқытылатын

пәндер



Кәсіби тәжірибелер

2-4 семестрлерде «Зерттеушілік тәжірибе» (6 апта)

4 семестрде «Педагогикалық тәжірибе» (3апта)



Магистранттар қандай мекемелерде 
тәжірибеден өте алады?

• Қожа Ахмет Ясауи атындығы Халықаралық қазақ-түрік 
университеті 

• Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті
• Некрасов атындағы №9 мектеп-гимназия
• №14 жалпы орта мектеп
• Ататүрік атындағы №17 мектеп-гимназиясы
• №23 жалпы орта мектеп
• Т.Рысқұлов атындағы №24 жалпы орта мектеп
• №27 жалпы орта мектеп 
• А.Байтұрсынов атындағы жалпы орта мектеп
• М.Әбенова атындағы жалпы орта мектеп
• Түркістан көмекші мектеп интернаты
• Түркістан гуманитарлық-техникалық колледжі
• №21 колледж



БІЗДЕ ҚАНДАЙ КЛУБТАР БАР? 



СТУДЕНТТЕРДІҢ ЖЕТІСТІКТЕРІ 
КАФЕДРА ОҚЫТУШЫЛАРЫНЫҢ ЕҢБЕКТЕРІ



ОҚЫТУШЫ-ПРОФЕССОРЛАР ҚҰРАМЫ 

Куралбаева Алия Ахметкаримовна
PhD, доцент м.а. 

Кафедра меңгерушісі

Ортаев Бактияр 
Турсынович
П.ғ.д., доцент

Рахмет Үсенбек 
Рахметұлы

П.ғ.к., доцент

Тоққұлова Гулсара 
Төлебекқызы

П.ғ.к., доцент м.а.

Кожагельдиева Сауле
Скендировна
П.ғ.к., доцент



МАМАНДЫҚ ЖЕТІСТІГІ
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