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Мамандық паспорты

5В010200-Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі
• оқу мерзімі 4 жыл; 
• оқу түрі: күндізгі; 
• білім беру деңгейі: жоғары; 

Кәсіби қызметінің саласы:
Бастауыш оқыту педагогикасы мен әдістемесі бакалаврының
кәсіби қызмет саласы білім беру мекемелерін қамтиды (жалпы
білім беретін мектептің бастауыш сатысы, педагогикалық
колледждер, білім жетілдіру және педагогикалық кадрларды
қайта даярлау институттары, білім беру департаменттері).



Түлектердің кәсіби қызметінің нысандары: 

5В010200 – Бастауыш оқыту педагогикасы мен әдістемесі бакалавры кәсіби
қызметінің объектісі жалпы білім беретін мектептердің бірінші сатысының барлық
түріндегі педагогикалық үдеріс және білім беру мекемелеріндегі әдістемелік жұмыс
болып табылады.

Кәсіби қызмет түрлері:

5В010200 – Бастауыш оқыту педагогикасы мен әдістемесі мамандығы бойынша
бакалаврлар мынадай кәсіби қызмет түрлерін атқара алады:

- диагностикалық – оқушы тұлғасын, оқыту, тәрбиелеу және даму нәтижелерін
зерттеу;

- ұйымдастырушылық-технологиялық (педагогикалық технологиялар

негізінде оқу-тәрбие үдерісін ұйымдастыру);

- педагогикалық басқару («субъект-субъектінің» өзара әрекеті, білім беру
менеджменті);

- жобалау (бастауыш мектептегі білім беруді моделдеу);

- ғылыми-зерттеу (білім беру мекемелеріндегі мәселелерді шешудегі шығармашылық
ізденіс, пеадгогикалық тәжірибені зерттеу, рефлексия).



Оқытылатын пәндер

• Математиканың бастауыш курс негіздері
• Педагогика І
• Бастауыш мектептегі тәрбие 

жұмысының теориясы мен әдістемесі
• Этнопедагогика
• Білім беру бағдарламалары
• Бастауыш сыныптарда қазақ (орыс) тілін 

оқыту әдістемесі
• Бастауыш сыныптарда ағылшын тілін 

оқыту әдістемесі
• Педагогикалық ғылыми-зерттеу әдістері
• Бастауыш сыныптарда математиканы 

оқыту әдістемесі 
• Бастауыш сыныптарда дүниетануды 

оқыту әдістемесі
• Педагогикалық технология және 

инновация
• Инклюзивті білім беру
• Бағалаудың өлшемдік технологиялары
• Білім берудегі менеджмент 
• Бастауыш сыныптарда әдебиеттік оқу 

әдістемесі

• Бастауыш сыныптарда информатиканы 
оқыту әдістемесі

• Бастауыш сыныптарда еңбекке баулуды 
оқыту әдістемесі

• Бастауыш сыныптарда бейнелеу өнерін 
оқыту әдістемесі

• Бастауыш сыныптарда музыкалық өнер 
теориясы мен әдістемесі

• Бастауыш сыныптарда дене мәдениеті 
теориясы мен әдістемесі

• Сыныптан тыс тәрбие жұмыстарын 
ұйымдастыру

• Қосымша білім беру ұйымдарындағы 
тәрбие жұмыстары

• Алты жасар баланы оқыту мен 
тәрбиелеу ерекшеліктері

• Дамытушы сипаттағы сабақтарды 
ұйымдастыру

• Бастауыш сыныптарға арналған 
мультимедиялық материалдар дайындау 
практикумы



Кәсіби тәжірибелер

1- курста «Оқу тәжірибесі» – 3 апта

2, 3 – курстарда «Педагогикалық тәжірибе» – 3 апта

4 – курста «Өндірістік тәжірибе» – 10 апта

4-курста «Диплом алды тәжірибе» – 5 апта



Студенттер қандай мекемелерде 
тәжірибеден өте алады?

• 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

Кожагельдиева Сауле
Скендировна
П.ғ.к., доцент

Даулетбеекова Багила 
Баулетбековна 
Аға оқытушы

Ауезов Батырхан 
Нагашбекович 
Аға оқытушы

Шалабаева Жанар 
Сүйіндікқызы
Аға оқытушы

Сахитжанова Сахыш
Омарғазықызы 

Аға оқытушы

Өтеген Баян
Әбілмажынқызы 

Магистр-оқытушы

Кадирова Малика 
Сейтмахамбетқызы 
Магистр-оқытушы

Бакирова Закира 
Абдужусиповна 

Магистр-оқытушы



МАМАНДЫҚ ЖЕТІСТІГІ



СТУДЕНТТЕРДІҢ ЖЕТІСТІКТЕРІ



БІЗДІҢ ТҮЛЕКТЕР 

Куралбаева Алия Ахметкаримовна
PhD, доцент м.а. 

Кафедра меңгерушісі

Сейтжаппарова Жангүл
магистрант

Сарсенова Жансұлу
магистрант

Нұртазаева Нұргүл
Астана қаласы №76 мектеп 

лицейінің
бастауыш сынып мұғалімі




