
 
 

 

 

 



2022/2023 оқу жылына арналған кафедраның оқу-әдістемелік жұмыс жоспары 

План учебно-методической работы кафедры  на  2022/2023 учебный год 

 

1. Оқу процесін ұйымдастыру және басқару/Организация учебного процесса и 

управление 

 

1.1 Білім беру бағдарламаларын жүзеге асыруды ұйымдастыру және басқару / 

Организация и управление реализации образовательных программ  

 
№ Дайындау  бағыты/ 

Направление 

подготовки 

Білім беру 

бағдарламасыны

ң атауы / 

Наименование 

образовательной 

программы 

Жұмыс 

мазмұны/ 

Содержание 

работ 

Орындалу 

мерзімі/ 

Сроки 

выполнени

я 

Жауаптылар/ 

Ответственны

е 

Күтілетін 

нәтижелер/ 

Ожидаемые 

результаты 

 6В012 Мектепке 

дейінгі тәрбиелеу 

және оқыту 

педагогикасы 

6В013 Пәндік 

мамандандырылмаға

н мұғалімдерді 

даярлау 

6B011 Педагогика 

және психология 

6В01211-

«Мектепке 

дейінгі оқыту 

және 

тәрбиелеу», 

6В01311-

«Бастауыш 

оқыту 

педагогикасы 

мен әдістемесі», 

6В01111-

«Педагогика 

және 

психология» 

2022-2023 оқу 

жылына 

арналған білім 

беру 

бағдарламасы

н бекіту 

Мамыр, 

2023 ж. 

Кафедра 

меңгерушісі, 

кафедра ПО 

құрамы 

БББ, хаттама 

 6В012 Мектепке 

дейінгі тәрбиелеу 

және оқыту 

педагогикасы 

6В013 Пәндік 

мамандандырылмаға

н мұғалімдерді 

даярлау 

6B011 Педагогика 

және психология 

6В01211-

«Мектепке 

дейінгі оқыту 

және 

тәрбиелеу», 

6В01311-

«Бастауыш 

оқыту 

педагогикасы 

мен әдістемесі», 

6В01111-

«Педагогика 

және 

психология» 

2022-2023 оқу 

жылына 

арналған оқу 

жоспарын, 

оқу жұмыс 

жоспарын 

бекіту 

Мамыр, 

2023 ж. 

Кафедра 

меңгерушісі, 

кафедра ПО 

құрамы 

Оқу жоспары, 

оқу жұмыс 

жоспары 

 6В012 Мектепке 

дейінгі тәрбиелеу 

және оқыту 

педагогикасы 

6В013 Пәндік 

мамандандырылмаға

н мұғалімдерді 

даярлау 

6B011 Педагогика 

және психология 

6В01211-

«Мектепке 

дейінгі оқыту 

және 

тәрбиелеу», 

6В01311-

«Бастауыш 

оқыту 

педагогикасы 

мен әдістемесі», 

6В01111-

«Педагогика 

және 

психология» 

2022-2023 оқу 

жылына 

арналған 

түлек моделін 

бекіту 

Наурыз-

сәуір,  

2023 жылы 

Кафедра 

меңгерушісі, 

кафедра ПО 

құрамы 

Кафедра  

мәжілісінде 

талқылау 

 6В012 Мектепке 

дейінгі тәрбиелеу 

және оқыту 

6В01211-

«Мектепке 

дейінгі оқыту 

2022-2023  

оқу жылына 

арналған 

Наурыз-

сәуір,  

Кафедра 

меңгерушісі, 

кафедра ПО 

Кафедра  

мәжілісінде 



педагогикасы 

6В013 Пәндік 

мамандандырылмаға

н мұғалімдерді 

даярлау 

6B011 Педагогика 

және психология 

және 

тәрбиелеу», 

6В01311-

«Бастауыш 

оқыту 

педагогикасы 

мен әдістемесі», 

6В01111-

«Педагогика 

және 

психология» 

элективті 

пәндер 

каталогын 

бекіту 

2023 ж. құрамы талқылау 

 6В012 Мектепке 

дейінгі тәрбиелеу 

және оқыту 

педагогикасы 

6В013 Пәндік 

мамандандырылмаға

н мұғалімдерді 

даярлау 

6B011 Педагогика 

және психология 

6В01211-

«Мектепке 

дейінгі оқыту 

және 

тәрбиелеу», 

6В01311-

«Бастауыш 

оқыту 

педагогикасы 

мен әдістемесі», 

6В01111-

«Педагогика 

және 

психология» 

2022-2023 оқу 

жылына 

арналған 

студенттердің 

жеке оқу 

жоспарын 

бекіту 

22.04.2023  

ж. 

Кафедра 

меңгерушісі, 

кафедра ПО 

құрамы 

Студенттерді

ң жеке оқу 

жоспары 

 6В012 Мектепке 

дейінгі тәрбиелеу 

және оқыту 

педагогикасы 

6В013 Пәндік 

мамандандырылмаға

н мұғалімдерді 

даярлау 

6B011 Педагогика 

және психология 

6В01211-

«Мектепке 

дейінгі оқыту 

және 

тәрбиелеу», 

6В01311-

«Бастауыш 

оқыту 

педагогикасы 

мен әдістемесі», 

6В01111-

«Педагогика 

және 

психология» 

2022-2023  

оқу жылына 

арналған білім 

беру 

бағдарламасы

н дамыту 

Жыл бойы Кафедра 

меңгерушісі, 

кафедра ПО 

құрамы 

Хаттама 

 

2. Оқу жұмысы/ Учебная работа 

 

2.1 ПОҚ-ның педагогикалық жүктемесін жоспарлау / Планирование педагогической 

нагрузки ППС  
№ Кафедра атауы / 

Наименование 

кафедры 

Сағат саны / Количество часов 

Бакалавриат  Магистратура 

ОБ негізінде / 

На базе СО 

Барлығы 

сағат/  

Всего 

часов 

ОБ 

негізінде / 

На базе СО 

ТКБ 

негізінде/ на 

базе ТиПО 

ЖБ негізінде/  

на базе ВО 

1-ші жартыжылдық / 1-ое полугодие 

 Педагогика, 

психология және 

пәндік 

технологиялар  

3104 4361 

 

1186  8651 

1-ші жартыжылдықта 

барлығы /Всего 1-ое 

полугодие 

  1-ші жартыжылдықта 

барлығы /Всего 1-ое 

полугодие 

  

2-ші жартыжылдық / 2-ое полугодие 

 Педагогика, 

психология және 

пәндік 

3022,4 3681 939,8  7643,2 



технологиялар 

2-ші жартыжылдықта 

барлығы /Всего 2-ое  

полугодие 

  2-ші жартыжылдықта 

барлығы /Всего 2-ое  

полугодие 

  

Эдвайзер     390 

Барлығы /итого    Барлығы /итого   16684,2 

 

2.2 Оқу процесінің жүру барысын қадағалау, сапасын бақылау/ Контроль качества  

учебного процесса   
 № Дайындау  бағыты/ 

Направление 

подготовки 

Білім беру 

бағдарламасының 

атауы/ 

Наименование 

образовательной 

программы 

Бақылау 

жүргізуші, 

ұйымы / 

Контролирующее 

(ая) 

подразделение, 

организация 

Жұмыс мазмұны/ 

Содержание 

работ 

Өткізу мерзімі/ 

Срок 

проведения 

1-ші жартыжылдық/ 1-ое полугодие 

 6В012 Мектепке 

дейінгі тәрбиелеу 

және оқыту 

педагогикасы 

6В013 Пәндік 

мамандандырылмаған 

мұғалімдерді даярлау 

6B011 Педагогика 

және психология 

6В01211-

«Мектепке 

дейінгі оқыту 

және тәрбиелеу»,  

6В01311-

«Бастауыш оқыту 

педагогикасы мен 

әдістемесі», 

6В01111-

«Педагогика 

және 

психология» 

Кафедра 

меңгерушісі, 

мансап орталығы 

Түлектердің 

жұмысқа 

орналасуын 

талдау 

2022-2023 

оқу жылы 

Қараша 

 6В012 Мектепке 

дейінгі тәрбиелеу 

және оқыту 

педагогикасы 

6В013 Пәндік 

мамандандырылмаған 

мұғалімдерді даярлау 

6B011 Педагогика 

және психология 

6В01211-

«Мектепке 

дейінгі оқыту 

және тәрбиелеу»,  

6В01311-

«Бастауыш оқыту 

педагогикасы мен 

әдістемесі», 

6В01111-

«Педагогика 

және 

психология» 

Кафедра 

меңгерушісі мен 

ПОҚ 

Білім 

алушылардың 

білім сапасын әр 

семестр 

бойынша 

қарастыру 

2022-2023 

оқу жылы 

Қаңтар 

 

 6В012 Мектепке 

дейінгі тәрбиелеу 

және оқыту 

педагогикасы 

6В013 Пәндік 

мамандандырылмаған 

мұғалімдерді даярлау 

6B011 Педагогика 

және психология 

6В01211-

«Мектепке 

дейінгі оқыту 

және тәрбиелеу»,  

6В01311-

«Бастауыш оқыту 

педагогикасы мен 

әдістемесі», 

6В01111-

«Педагогика 

және 

психология» 

Кафедра 

меңгерушісі, 

Стратегиялық 

даму және сапа 

бөлімі 

Білім 

алушылардың 

университеттігі 

білім сапасына 

қанағаттануы 

мониторингы 

2022-2023 

оқу жылы 

Желтоқсан 

 6В012 Мектепке 

дейінгі тәрбиелеу 

және оқыту 

педагогикасы 

6В013 Пәндік 

мамандандырылмаған 

мұғалімдерді даярлау 

6B011 Педагогика 

және психология 

6В01211-

«Мектепке 

дейінгі оқыту 

және тәрбиелеу»,  

6В01311-

«Бастауыш оқыту 

педагогикасы мен 

әдістемесі», 

6В01111-

Стратегиялық 

даму және сапа 

бөлімі 

«Білім беру 

бағдарламасы 

бойынша ПОҚ 

көзқарасы» және 

ПОҚ мен 

персоналдың 

қажеттіліктерін 

анықтау 

 

2022-2023 

оқу жылы 

Желтоқсан 



«Педагогика 

және 

психология» 

2-ші жартыжылдық/ 2-ое полугодие 

 6В012 Мектепке 

дейінгі тәрбиелеу 

және оқыту 

педагогикасы 

6В013 Пәндік 

мамандандырылмаған 

мұғалімдерді даярлау 

6B011 Педагогика 

және психология 

6В01211-

«Мектепке 

дейінгі оқыту 

және тәрбиелеу»,  

6В01311-

«Бастауыш оқыту 

педагогикасы мен 

әдістемесі», 

6В01111-

«Педагогика 

және 

психология» 

Жетекші 

мамандар мен 

Академиялық 

департамент 

ПОҚ 

инновациялық 

технологиялар 

мен әдіс-

тәсілдерді БББ 

аясында 

пәндерді 

оқытуда 

пайданауы 

2022-2023 

оқу жылы 

Қаңтар 

 6В012 Мектепке 

дейінгі тәрбиелеу 

және оқыту 

педагогикасы 

6В013 Пәндік 

мамандандырылмаған 

мұғалімдерді даярлау 

6B011 Педагогика 

және психология 

6В01211-

«Мектепке 

дейінгі оқыту 

және тәрбиелеу»,  

6В01311-

«Бастауыш оқыту 

педагогикасы мен 

әдістемесі», 

6В01111-

«Педагогика 

және 

психология» 

Стратегиялық 

даму және сапа 

бөлімі 

Жұмыс 

берушілердің 

түлектерге 

берілетін 

бағалаулары 

2022-2023 

оқу жылы 

 

 6В012 Мектепке 

дейінгі тәрбиелеу 

және оқыту 

педагогикасы 

6В013 Пәндік 

мамандандырылмаған 

мұғалімдерді даярлау 

6B011 Педагогика 

және психология 

6В01211-

«Мектепке 

дейінгі оқыту 

және тәрбиелеу»,  

6В01311-

«Бастауыш оқыту 

педагогикасы мен 

әдістемесі», 

6В01111-

«Педагогика 

және 

психология» 

Кафедра 

меңгерушісі, 

ПОҚ 

ПОҚ ғылыми 

жұмыстарын 

бағалау 

2022-2023 

оқу жылы 

Мамыр 

 6В012 Мектепке 

дейінгі тәрбиелеу 

және оқыту 

педагогикасы 

6В013 Пәндік 

мамандандырылмаған 

мұғалімдерді даярлау 

6B011 Педагогика 

және психология 

6В01211-

«Мектепке 

дейінгі оқыту 

және тәрбиелеу»,  

6В01311-

«Бастауыш оқыту 

педагогикасы мен 

әдістемесі», 

6В01111-

«Педагогика 

және 

психология» 

Жетекші 

мамандар 

Білім беру 

бағдарламаларын 

бағалау 

2022-2023 

оқу жылы 

Сәуір-мамыр 

айы 

 6В012 Мектепке 

дейінгі тәрбиелеу 

және оқыту 

педагогикасы 

6В013 Пәндік 

мамандандырылмаған 

мұғалімдерді даярлау 

6B011 Педагогика 

және психология 

6В01211-

«Мектепке 

дейінгі оқыту 

және тәрбиелеу»,  

6В01311-

«Бастауыш оқыту 

педагогикасы мен 

әдістемесі», 

6В01111-

«Педагогика 

және 

Кафедра 

меңгерушісі мен 

ПОҚ 

Білім 

алушылардың 

білім сапасын әр 

семестр 

бойынша 

қарастыру 

2022-2023 

оқу жылы 

Мамыр 

 



психология» 

 6В012 Мектепке 

дейінгі тәрбиелеу 

және оқыту 

педагогикасы 

6В013 Пәндік 

мамандандырылмаған 

мұғалімдерді даярлау 

6B011 Педагогика 

және психология 

6В01211-

«Мектепке 

дейінгі оқыту 

және тәрбиелеу»,  

6В01311-

«Бастауыш оқыту 

педагогикасы мен 

әдістемесі», 

6В01111-

«Педагогика 

және 

психология» 

Кафедра 

меңгерушісі, 

ПОҚ, 

Стратегиялық 

даму және сапа 

бөлімі 

ПОҚ-ның оқу-

әдістемелік, 

ғылыми, 

тәрбиелік 

жұмысын 

бағалау, 

ағымдағы оқу 

жылы 

рейтингісін 

бақылау 

2022-2023 

оқу жылы 

Мамыр-маусым 

айы 

 

3. Кәсіптік тәжірибені, кәсіптік сертификациясын ұйымдастыру және өткізу/ 

Организация и проведение профессиональных практик, профессиональной 

сертификации   

 

3.1 Бакалавриаттың, магистратураның білім беру бағдарламалары бойынша тәжірибелер/ 

Практики по образовательным программам бакалавриата, магистратуры  

 
№ Дайындау  бағыты/ 

Направление 

подготовки 

Білім беру 

бағдарламасының 

атауы/ 

Наименование 

образовательной 

программы 

Тәжірибе түрі/ 

Вид практики 

Тыңдаушылар 

саны / 

Количество 

практикантов 

Өткізу 

мерзімі/ 

Срок 

проведения 

 1-ші жартыжылдық/ 1-ое полугодие 

4 6В012 Мектепке дейінгі 

тәрбиелеу және оқыту 

педагогикасы 

6В01211-«Мектепке 

дейінгі оқыту және 

тәрбиелеу» 2(2) курс 

(5 апта үзіліссіз) 

Мектепалды 

топтардағы 

әлеуметтік 

практика  

4 03.10.2022-

14.10.2022 

7 6В012 Мектепке дейінгі 

тәрбиелеу және оқыту 

педагогикасы 

5В010100-«Мектепке 

дейінгі оқыту және 

тәрбиелеу» 2(3) курс 

(5 апта үзіліссіз) 

Педагогикалық:  

Психологиялық-

педагогикалық 

практика 

9 26.09.2022-

28.10.2022 

8 6В013 Пәндік 

мамандандырылмаған 

мұғалімдерді даярлау 

5В010200-

«Бастауыш оқыту 

педагогикасы мен 

әдістемесі» 2(3) курс 

(5 апта үзіліссіз) 

Педагогикалық 

практика: Сабақ 

беріп көру  

9 26.09.2022-

28.10.2022 

9 6В012 Мектепке дейінгі 

тәрбиелеу және оқыту 

педагогикасы 

 

6В01211-«Мектепке 

дейінгі оқыту және 

тәрбиелеу» 3(3) курс 

(5 апта үзіліссіз) 

Педагогикалық: 

Мектеплады 

топтардағы 

педагогикалық 

практика 

67 14.11.2022-

15.12.2022 

10 6В012 Дошкольное 

воспитание и обучение 

педагогики  

6В01211-

«Дошкольное 

обучение и 

воспитание» 3(3) 

курс 

Педагогическая: 

Педдагогическая 

практика в 

дошкольных 

группах  

2 14.11.2022-

15.12.2022 

 2-ші жартыжылдық/ 2-ое полугодие 

10 6В012 Мектепке дейінгі 

тәрбиелеу және оқыту 

педагогикасы 

 

6В01211-«Мектепке 

дейінгі оқыту және 

тәрбиелеу» 2 курс 

(5 апта үзіліссіз) 

Психологиялық-

педагогикалық 

тәжірибе  

5 30.01.2023-

03.03.2023 

11 6В013 Пәндік 

мамандандырылмаған 

мұғалімдерді даярлау 

6В01311-

«Бастауышта оқыту 

педагогикасы мен 

(5 апта үзіліссіз) 

Жаңартылған білім 

беру мазмұны 

20 30.01.2023-

03.03.2023 



әдістемесі» 2 курс аясында оқыту 

әдістемесі  

12 6В013 Пәндік 

мамандандырылмаған 

мұғалімдерді даярлау 

6В01311-

«Бастауышта оқыту 

педагогикасы мен 

әдістемесі» 2(3) курс 

(5 апта үзіліссіз) 

Жаңартылған білім 

беру мазмұны 

аясында оқыту 

әдістемесі  

9 23.01.2023-

24.02.2023 

15 6B011 Педагогика және 

психология 

6В01111-

«Педагогика және 

психология» 3(3) 

курс  

(5 апта) 

Педагогикалық 

практика: 

Педагогикалық 

колледждегі 

өндірістік практика 

14 27.02.2023-

31.03.2023 

16 6B011 Педагогика және 

психология 

6В01111-

«Педагогика және 

психология» 3(3) 

курс  

(5 апта) 

Дипломалды 

практика: 

Әдістемелік 

практика  

14 03.04.2023-

05.05.2023 

17 6В013 Пәндік 

мамандандырылмаған 

мұғалімдерді даярлау 

6В01311-

«Бастауышта оқыту 

педагогикасы мен 

әдістемесі» 3(3) курс 

(10 апта) 

Дипломалды 

практика 

99 27.02.2023-

05.05.2023 

18 6В013  6В01311-

«Педагогика и 

методика начального 

обучения» 3(3) курс 

Преддипломная 

практика 

17 27.02.2023-

05.05.2023 

19 6В012 Мектепке дейінгі 

тәрбиелеу және оқыту 

педагогикасы 

 

6В01211-«Мектепке 

дейінгі оқыту және 

тәрбиелеу» 3(3) курс 

(10 апта) 

Дипломалды 

практика 

67 27.02.2023-

05.05.2023 

20 6В012 Дошкольное 

воспитание и обучение 

педагогики  

6В01211-

«Дошкольное 

обучение и 

воспитание» 3(3) 

курс 

Преддипломная 

практика 

2 27.02.2023-

05.05.2023 

19 6В013 Пәндік 

мамандандырылмаған 

мұғалімдерді даярлау 

6В01311-

«Бастауышта оқыту 

педагогикасы мен 

әдістемесі» 2(2) курс 

(10 апта үзіліссіз) 

Дипломалды 

практика  

8 23.01.2023-

31.03.2023 

20 6В012 Мектепке дейінгі 

тәрбиелеу және оқыту 

педагогикасы 

 

6В01211-«Мектепке 

дейінгі оқыту және 

тәрбиелеу» 2(2) курс 

(10 апта үзіліссіз) 

Дипломалды 

практика  

4 23.01.2023-

31.03.2023 

21 6B011 Педагогика және 

психология 

6В01111-

«Педагогика және 

психология» 2 курс  

(1 апта үзіліссіз) 

Педагогикалық 

практика: Ғылыми-

зерттеу 

жұмысының 

әдістемесі  

13 30.01.3023-

03.02.3023 

22 6B011 Педагогика және 

психология 

6В01111-

«Педагогика және 

психология» 2 курс  

(2 апта үзіліссіз) 

Педагогикалық 

практика: Оқу-

тәрбие практикасы  

13 06.02.2023-

17.02.2023 

23 6B011 Педагогика және 

психология 

6В01111-

«Педагогика және 

психология» 3 курс  

(5 апта үзіліссіз) 

Педагогикалық:  

Психологиялық-

педагогикалық-

әлеуметтік 

практика  

6 23.01.2023-

24.02.2023 

25 6В012 Мектепке дейінгі 

тәрбиелеу және оқыту 

педагогикасы 

5В010100-«Мектепке 

дейінгі оқыту және 

тәрбиелеу» 4 курс  

Әдістемелік 

практика: 

(дипломалды 

11 27.02.2023-

05.05.2023 



практика) 

26 6B011 Педагогика және 

психология 

6В01111-

«Педагогика және 

психология» 4 курс  

Педагогикалық 

колледждегі 

өндірістік практика  

26 27.02.2023-

31.03.2023 

27 6В013 Пәндік 

мамандандырылмаған 

мұғалімдерді даярлау 

5В010200-

«Бастауыш оқыту 

педагогикасы мен 

әдістемесі» 4 курс  

Дипломалды 

практика: 

(әдістемелік 

практика) 

21 27.02.2023-

05.05.2023 

28 6B011 Педагогика және 

психология 

6В01111-

«Педагогика және 

психология» 4 курс  

Дипломалды 

практика: 

(әдістемелік 

практика)  

26 03.04.2023-

05.05.2023 

 

 

3.2 Білім алушылардың кәсіптік сертификациясын жоспарлау / Планирование 

профессиональной сертификации обучающихся 

 

 

 

№ 

Білім беру 

бағдарламасының 

атауы/ 

Наименование 

образовательной 

программы 

Білім 

алушылардың 

аты-жөні/ 

Ф.И.О. 

обучающегося 

Көрсеткіштер 

(жұмыс атауы, 

түрлері)/ 

Показатели 

(наименование 

работы, виды) 

Деңгейі 

(университетішілік, 

облыстық, 

республикалық, 

халықаралық)/ Уровень 

(университетский, 

региональный, 

республиканский, 

международный) 

Жоспарлы 

нәтиже/ 

Планируемый 

результат 

1-ші жартыжылдық/ 1-ое полугодие 

1 

6В01211-«Мектепке 

дейінгі оқыту және 

тәрбиелеу» 

2 курс 

студенттері 

МДҰ-да тәрбиеші 

жұмысының 

маңызы 

Халықаралық Сертификат 

2 

6В01311-

«Бастауышта оқыту 

педагогикасы мен 

әдістемесі» 

 

2 курс 

студенттері 

Бастауыш сынып 

мұғалімдерінің 

кәсіби 

құзыреттіліктерін 

дамыту 

Халықаралық Сертификат 

3 

6В01111-

«Педагогика және 

психология» 
2-3 курс 

студенттері  

Білім беру 

жүйесіндегі 

психологтың 

жұмысының 

ерекшеліктері 

Халықаралық Сертификат 

2-ші жартыжылдық/ 2-ое полугодие 

4 

6В01211-«Мектепке 

дейінгі оқыту және 

тәрбиелеу» 
4 курс 

студенттері 

Болашақ 

мамандардың 

кәсіби 

құзыреттілігін 

қалыптастыру 

Халықаралық Сертификат 

5 

6В01311-

«Бастауышта оқыту 

педагогикасы мен 

әдістемесі» 

4 курс 

студенттері 

Болашақ 

мамандардың 

кәсіби 

құзыреттілігін 

қалыптастыру 

Халықаралық Сертификат 

6 

6В01111-

«Педагогика және 

психология» 
4 курс 

студенттері 

Болашақ 

мамандардың 

кәсіби 

құзыреттілігін 

қалыптастыру 

Халықаралық Сертификат 



4. Білім беру бағдарламаларын оқу-әдістемелік қамтамасыздандыру және 

ұйымдастырушылық-әдістемелік жұмыстар / Учебно-методическая обеспеченность 

образовательных программ и организационно-методическая работа 

4.1 Міндетті компонент пәндерінің типтік бағдарламалармен қамтамасыздандырылуы/ 

Обеспеченность дисциплин обязательного компонента типовыми программами 
№ Дайындау  

бағыты/ 

Направление 

подготовки 

Білім беру 

бағдарламасы

ның атауы/ 

Наименование 

образовательн

ой программы 

Міндетті 

компонент 

(МК) 

пәндерінің 

саны /  

Количеств

о 

дисциплин 

обязательн

ого 

компонента 

(ОК) 

Міндетті компонент пәндерінің  

типтік бағдарламалармен 

қамтамасыздандырылуы/Обеспече

нность дисциплин обязательного 

компонента типовыми 

программами 

Үлгілік 

бағдарламала

рға 

қажеттілік / 

Потребность 

в 

приобретени

и типовой 

программы  

1 6В012 Мектепке 

дейінгі тәрбиелеу 

және оқыту 

педагогикасы 

6В01211-

«Мектепке 

дейінгі оқыту 

және 

тәрбиелеу» 

7 - - 

2 6В013 Пәндік 

мамандандырылм

аған мұғалімдерді 

даярлау 

 

6В01311-

«Бастауышта 

оқыту 

педагогикасы 

мен 

әдістемесі» 

7 - - 

3 6B011 Педагогика 

және психология 

6В01111-

«Педагогика 

және 

психология» 

3 - - 

Барлығы / Всего 17 - - 

 

4.2 Жоғары оқу орны компоненті/ пәндерінің оқу бағдарламалармен 

қамтамасыздандырылуы/ Обеспеченность дисциплин вузовского компонента учебными 

программами 
№ Дайындау  бағыты/ 

Направление 

подготовки 

Білім беру 

бағдарламасының 

атауы/ 

Наименование 

образовательной 

программы 

Жоғары 

оқу орны 

компоненті/ 

(ЖК) 

пәндерінің 

саны /  

Количеств

о 

дисциплин 

вузовского 

компонента 

(ВК) 

Жоғары оқу орны 

компоненті/ пәндерінің 

типтік бағдарламалармен 

қамтамасыздандырылуы/ 

Обеспеченность 

дисциплин вузовского 

компонента типовыми 

программами 

Оқу 

бағдарламаларға 

құрастыру 

қажеттілігі / 

Потребность в 

разработке 

учебной 

программы  

1 6В012 Мектепке 

дейінгі тәрбиелеу 

және оқыту 

педагогикасы 

6В01211-

«Мектепке 

дейінгі оқыту 

және тәрбиелеу» 

6 - 6 

2 6В013 Пәндік 

мамандандырылмаған 

мұғалімдерді даярлау 

 

6В01311-

«Бастауыш оқыту 

педагогикасы мен 

әдістемесі» 

7 - 7 

3 6B011 Педагогика 

және психология 

6В01111-

«Педагогика 

және 

психология» 

13 - 13 



Барлығы / Всего 26  26 

 

4.2.1 Таңдау компоненті пәндерінің оқу бағдарламаларымен қамтамасыздандырылуы/ 

Обеспеченность дисциплин компонента по выбору учебными программами 
№ Дайындау  бағыты/ 

Направление 

подготовки 

Білім беру 

бағдарламасының 

атауы/ 

Наименование 

образовательной 

программы 

Таңдау 

компоненті  

(ТК) 

пәндерінің  

саны /  

Количество 

дисциплин 

компонента 

по выбору 

(КВ) 

Таңдау компонент 

пәндерінің оқу 

бағдарламалармен 

қамтамасыздандырылуы/ 

Обеспеченность 

дисциплин компонента 

по выбору  учебными  

программами 

Оқу  

бағдарламаларға 

құрастыру 

қажеттілігі / 

Потребность в 

разработке 

учебной  

программы  

1-ші жартыжылдық/ 1-ое полугодие 

1 6В012 Мектепке 

дейінгі тәрбиелеу 

және оқыту 

педагогикасы 

6В01211-

«Мектепке 

дейінгі оқыту 

және тәрбиелеу» 

6 - 6 

2 6В013 Пәндік 

мамандандырылмаған 

мұғалімдерді даярлау 

 

6В01311-

«Бастауыш оқыту 

педагогикасы мен 

әдістемесі» 

9 - 9 

3 6B011 Педагогика 

және психология 

6В01111-

«Педагогика 

және 

психология» 

6 - 6 

2-ші жартыжылдық/ 2-ое полугодие 

1 6В012 Мектепке 

дейінгі тәрбиелеу 

және оқыту 

педагогикасы 

6В01211-

«Мектепке 

дейінгі оқыту 

және тәрбиелеу» 

4 - 4 

2 6В013 Пәндік 

мамандандырылмаған 

мұғалімдерді даярлау 

 

6В01311-

«Бастауыш оқыту 

педагогикасы мен 

әдістемесі» 

4 - 4 

3 6B011 Педагогика 

және психология 

6В01111-

«Педагогика 

және 

психология» 

6 - 6 

Барлығы / Всего  35  35 

 

4.3 Білім беру бағдарламаларын (ББ) жасақтауға ассоциацияларды / жұмыс берушілерді 

тарту / Привлечение ассоциаций / работодателей к разработке образовательных программ 

(ОП) 
№ Білім беру 

бағдарламасының 

атауы/ 

Наименование 

образовательной 

программы 

Ассоциация немесе 

жұмыс беруші атауы/ 

Наименование 

организации- 

работодателя или 

ассоциации 

Жасалатын құжат 

атауы (ББ, ЭПК, 

ОЖЖ)/ 

Наименование 

разрабатываемого 

документа (ОП, 

КЭД, РУП) 

Растайтын құжат 

түрі (келісім, 

меморандум, 

келісім туралы хат 

немесе 

келісімшарт)/ Тип 

подтверждающего 

документа  

(соглашение, 

меморандум, 

письмо-

согласование или 

договор) 

Келісім күні, 

қолданылу 

мерзімі /  

Дата 

согласования, 

срок действия 

1 6В01211-

«Мектепке 

дейінгі оқыту 

1.Г.М.Шаймерденова -

№27«Айгөлек»МДҰ 

меңгерушісі 

Элективті пәндер 

каталогы 

Рецензия 2022-2023 оқу 

жылы 



және тәрбиелеу» 

6В01311-

«Бастауыш 

оқыту 

педагогикасы 

мен әдістемесі» 

6В01111-

«Педагогика 

және 

психология» 

2.А.Т.Алдиярова-№22 

ОМ директоры 

3.Унгарбаев А.И. – 

«№17 ЖББ мектеп 

гимназиясы» КММ 

директоры 

2 6В01211-

«Мектепке 

дейінгі оқыту 

және тәрбиелеу» 

6В01311-

«Бастауыш 

оқыту 

педагогикасы 

мен әдістемесі» 

6В01111-

«Педагогика 

және 

психология» 

1.М.Н.Есенгулова -

Қ.Жұбанов атындағы 

Ақтөбе өңірлік 

университеті 

«Мектепке дейінгі 

және арнаулы білім» 

кафедрасының  

п.ғ.к., доценті                                                                                  

2.М.К.Жазыкова  - 

Қ.Жұбанов атындағы 

Ақтөбе өңірлік 

университеті 

«Педагогика, 

психология және 

бастауыш оқыту» 

кафедрасының доценті, 

п.ғ.к. 

3.А.К.Тоғайбаева- 

п.ғ.к, Қ.Жұбанов 

атындағы Ақтөбе 

өңірлік университеті 

«Педагогика және 

психология» 

кафедрасының доценті 

Элективті пәндер 

каталогы 

Рецензия 2022-2023 оқу 

жылы 

3 6В01211-

«Мектепке 

дейінгі оқыту 

және тәрбиелеу» 

6В01311-

«Бастауыш 

оқыту 

педагогикасы 

мен әдістемесі» 

6В01111-

«Педагогика 

және 

психология» 

1.Шангалаева Р.К. -  

Ақтөбе гуманитарлық 

колледжінің 

оқытушысы                                              

2.Қартбаева Ж.Ж - 

Қ.Жұбанов атындағы 

Ақтөбе өңірлік 

университеті 

«Музыкалық білім 

беру» кафедрасының 

меңгерушісі 

3.Сырлыбаева П. – 

№24 ОМ практик-

психолог 

Модульдік білім 

беру 

бағдарламасы, 

модульдік оқу 

жоспары, түлек 

моделі 

Рецензия 

 

2022-2023 оқу 

жылы 

4 6В01211-

«Мектепке 

дейінгі оқыту 

және тәрбиелеу» 

6В01311-

«Бастауыш 

оқыту 

педагогикасы 

мен әдістемесі» 

6В01111-

«Педагогика 

және 

психология» 

1.Ш.С.Құлдан - 

«Бөлтірік» МДҰ 

меңгерушісі 

2.Муканова Ж. – №1 

ОМ директоры 

3.Б.Ержан - №35 Орта 

мектеп директоры 

Модульдік білім 

беру 

бағдарламасы, 

модульдік оқу 

жоспары, түлек 

моделі 

Рецензия 2022-2023 оқу 

жылы 

 



4.4 Цифрлық технологияларды,  белсенді оқыту әдістерін, ғылыми-зерттеу 

жұмыстарының нәтижелерін, инновацияларды оқу процесіне ендіруді 

жоспарлау/Планирование внедрения цифровых технологий, активных  методов обучения, 

результатов научно-исследовательской работы, инноваций  в учебный процесс 
 

№ 

 

Білім беру 

бағдарламас

ының  атауы/ 

Наименовани

е 

образователь

ной 

программы 

Оқу-

әдістімелік  

зерттеу 

жұмыстарыны

ң 

нәтижелерін, 

инновациялар

ды  ендіру 

(акт саны)/ 

Внедрение 

результатов 

учебно-

методической 

исследователь

ской работы,  

инноваций 

(количество 

актов) 

Ғылыми-

зерттеу 

жұмыстарыны

ң нәтижелерін 

ендіру 

(акт саны)/ 

Внедрение 

результатов 

научно-

исследователь

ской работы 

(количество 

актов) 

 

Мультимедиялық сүйемелдеу/ 

Мультимедийное сопровождение 

Универси

тет ПОҚ-

ның 

электронд

ық оқулық 

жасауы 

(саны)/ 

Разработк

а 

электронн

ых 

учебников 

ППС 

Универси

тета  

(количест

во) 

бейне-

дәріс 

жасақтау 

(пән 

саны)/ 

разработ

ка 

видео-

лекций 

(количес

тво 

дисципл

ин) 

презентаци

ялар 

әзірлеу ( 

пән саны)/ 

разработка 

презентаци

й 

(количеств

о 

дисциплин) 

Компьютерлік 

оқыту 

бағдарламалар

ымен, 

электрондық 

оқулықтармен 

қамту (саны)/ 

Обеспечение 

обучающими 

компьютерным

и 

программами, 

электронными 

учебниками 

(количество) 

1-ші жартыжылдық/ 1-ое полугодие 

1 6В01211-

«Мектепке 

дейінгі оқыту 

және 

тәрбиелеу» 

- - 6 5 Электрондық 

оқулықтармен 

қамтамасыз 

етілуі -70% 

- 

2 6В01311-

«Бастауыш 

оқыту 

педагогикасы 

мен 

әдістемесі» 

- - 6 7 Электрондық 

оқулықтармен 

қамтамасыз 

етілуі -80% 

- 

3 6В01111-

«Педагогика 

және 

психология» 

- - 6 7 Электрондық 

оқулықтармен 

қамтамасыз 

етілуі -80% 

- 

2-ші жартыжылдық/ 2-ое полугодие 

1 6В01211-

«Мектепке 

дейінгі оқыту 

және 

тәрбиелеу» 

1 - 5 4 Электрондық 

оқулықтармен 

қамтамасыз 

етілуі -70% 

- 

2 6В01311-

«Бастауыш 

оқыту 

педагогикасы 

мен 

әдістемесі» 

1 - 5 3 Электрондық 

оқулықтармен 

қамтамасыз 

етілуі -80% 

- 

3 6В01111-

«Педагогика 

және 

психология» 

1 - 5 3 Электрондық 

оқулықтармен 

қамтамасыз 

етілуі -80% 

- 

 Барлығы / 

Всего 

3 - 33 29   

 

 

 

 

 



4.5  ПОҚ-ның ашық сабақ жоспары /  План открытых занятий ППС 
№  Білім беру бағдарламасының атауы/ Наименование 

образовательной программы 

Жоспарланған сабақ саны/ Количество  

запланированных занятий 

1-ші жартыжылдық/ 1-ое полугодие 

1 6В01211-«Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу» 1 

2 6В01311-«Бастауыш оқыту педагогикасы мен 

әдістемесі» 

4 

3 6В01111-«Педагогика және психология» 2 

2-ші жартыжылдық/ 2-ое полугодие 

1 6В01211-«Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу» 2 

2 6В01311-«Бастауыш оқыту педагогикасы мен 

әдістемесі» 

1 

3 6В01111-«Педагогика және психология» 4 

 Барлығы / Всего 14 

 

4.6 Әдістемелік, оқу-әдістемелік, ғылыми-әдістемелік семинарлар, курстар, байқаулар, т.б. 

өткізу/ Проведение методических, учебно-методических, научно-методических 

семинаров, курсов, конкурсов и др. 
№ Дайындау  бағыты/ 

Направление 

подготовки 

Білім беру 

бағдарламасының 

атауы/  

Наименование 

образовательной 

программы 

Барлығы 

/ Всего 

Әдістемелік, оқу-әдістемелік семинарлар, 

курстар, байқаулар, т.б. өткізу/ Проведение 

методических, учебно-методических, научно-

методических семинаров, курсов, конкурсов 

и др. 

Университет 

деңгейінде/  

На уровне 

Университета  

ЖМ 

деңгейінде/ 

На уровне 

ВШ 

Кафедра 

деңгейінде/  

На уровне 

кафедры 

Саны/кол-во Саны/кол-во Саны/кол-

во 

1-ші жартыжылдық/ 1-ое полугодие 

 6B011 Педагогика 

және психология 

6В013 Пәндік 

мамандандырылмаған 

мұғалімдерді даярлау 

6В012 Мектепке 

дейінгі тәрбиелеу және 

оқыту педагогикасы 

6В01111-

«Педагогика және 

психология» 

6В01211-

«Мектепке дейінгі 

оқыту және 

тәрбиелеу» 

6В01311- 

«Бастауыш оқыту 

педагогикасы мен 

әдістемесі» 

5 2  3 

2-ші жартыжылдық/ 2-ое полугодие 

 6B011 Педагогика 

және психология 

6В013 Пәндік 

мамандандырылмаған 

мұғалімдерді даярлау 

6В012 Мектепке 

дейінгі тәрбиелеу және 

оқыту педагогикасы 

6В01111-

«Педагогика және 

психология» 

6В01211-

«Мектепке дейінгі 

оқыту және 

тәрбиелеу» 

6В01311- 

«Бастауыш оқыту 

педагогикасы мен 

әдістемесі» 

5 1  4 

  Барлығы / Всего 10 3  7 

 

4.7 ПОҚ-ның оқу-әдістемелік әдебиеттерді шығару жоспары (саны)/ План издания ППС 

учебно-методической литературы (количество) 
№ Білім беру 

бағдарлама

сының 

атауы/ 

Саны/Количество 

Оқулық

тар,  

оқу 

Оқу-

әдістеме

лік 

Дәрістер 

курсы/ 

жинағы/ 

Практикалық/ 

зертханалық 

сабақтардың 

Өзіндік 

жұмысты 

орындауға 

Тест, 

жаттығу

лар, 

Сөздіктер, 

глоссарий, 

анықтамал

Барлы

ғы/ 

Всего 



Наименова

ние 

образовател

ьной 

программы 

құралда

ры/ 

Учебни

ки, 

учебны

е 

пособи

я 

құралдар

/ 

Учебно-

методиче

ские 

пособия 

Сборник/

курс 

лекций 

әдістемелік 

нұсқаулары/ 

Методические 

указания к 

практическим/лабо

раторным занятиям 

арналған 

әдістемелік 

нұсқаулар

ы/ 

Методичес

кие 

указания к 

выполнени

ю 

самостояте

льной 

работы  

есептер  

жинағы 

/ 

Сборник 

тестов, 

упражне

ний, 

задач 

ықтар, 

нұсқаулықт

ар,  т.б./ 

Словари, 

глоссарий, 

справочник

и, 

инструкци

и 

и.т.д. 

 

1-ші жартыжылдық/ 1-ое полугодие 

1 6В01211 - 

Мектепке 

дейінгі 

оқыту 

және 

тәрбиелеу   

- - 1 1 - - 1 3 

2 6В01311 - 

Бастауыш

та оқыту 

педагогик

асы мен 

әдістемесі 

1 - - - - - - 1 

3 6В01111- 

Педагогик

а және 

психологи

я 

- 1 1 - - - - 2 

2-ші жартыжылдық/ 2-ое полугодие 

1 6В01211 - 

Мектепке 

дейінгі 

оқыту 

және 

тәрбиелеу   

- - - - 1 2 - 3 

2 6В01311 - 

Бастауыш

та оқыту 

педагогик

асы мен 

әдістемесі 

1 - - - - - - 1 

3 6В01111- 

Педагогик

а және 

психологи

я 

- - 2 1 - 1 - 4 

 Барлығы / 

Всего 

2 1 4 2 1 3 2 14 

 

4.8 Білім беру бағдарламалары бойынша арнайы кабинеттер және оқу зертханалары, 

ғылыми зертханалар, кафедра филиалдары/ Специализированные кабинеты и учебные, 

научные лаборатории, филиалы кафедры  по образовательным программ 
№ Білім беру 

бағдарламасының 

атауы/ 

Наименование 

образовательной 

программы 

Оқу 

зертханала

рының 

саны/ 

Количество 

учебных 

лаборатори

й 

Ғылыми 

зертханалар 

саны/ 

Количество 

научных 

лабораторий 

Арнайы 

кабинеттер саны/ 

Количество 

специализированн

ых кабинетов   

 Кафедра 

филиалы 

(ұйым атауы, 

мекен 

жайы)/Филиал 

кафедры 

(наименование 

организации, 

адрес) 

Жаңа арнайы 

кабинеттер, 

лабораториялар 

ашуды 

жоспарлау 

(аталуы)/ 

Планирование 

открытия новых 

спец. кабинетов, 



лабораторий 

(наименование) 

1 6В01211-

«Мектепке 

дейінгі оқыту 

және тәрбиелеу» 

- - - Ақбөбек 

халықаралық 

мектебі, 

№1 ЖББОМ, 

«Төре» 

балабақшасы 

 

2 6В01311-

«Бастауышта 

оқыту 

педагогикасы мен 

әдістемесі» 

- - - 

3 6В01111-

«Педагогика 

және 

психология» 

1 - - 

 Барлығы / Всего 1 - - 3  

 

4.9 Оқу, оқу-әдістемелік және ғылыми әдебиеттер қорын толықтыруды жоспарлау/ 

Планирование пополнения фонда учебной, учебно-методической и научной литературы 
№ Білім беру 

бағдарламасының атауы/ 

Наименование 

образовательной 

программы 

ББ пәндер 

саны/Количество 

дисциплин ОП 

ББ пәндерінің 

қамтамасыздандырылуы, 

%/ Обеспечнность 

дисциплин ОП, %  

Жаңа әдебиеттерге 

қажеттілік (саны)/   

Потребность в новой 

литературе (количество) 

Барлығы 

/ Всего 

Соның ішінде 

цифрлық 

жеткізгіштердегі/ 

В том числе на 

цифровых 

носителях 

1 6В01211-«Мектепке 

дейінгі оқыту және 

тәрбиелеу» 

33/8 

 

5 

2 6В01311-«Бастауыш 

оқыту педагогикасы мен 

әдістемесі» 

31/22 

 

5 

3 6В01111-«Педагогика 

және психология» 

21 
 

5 

 Барлығы / Всего 107  15 
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Аға оқытушы, магистр   ____________  Жумаганбетова Б.Т. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


