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1 Пәннің мақсаты мен міндеттері

1.1 Кіріспе
Соңғы он жылдықта білім беру жағдайындағы 

әлеуметтік-экономикалық өзгерістер қоғамның 
сұраныстарына, талабына сәйкес тез арада жылдам жауап 
беру қажет. Ол үшін педагогика курсын оқытудың зор мәні 
бар, жүйелі білім және іскерлікпен дағдыны меңгеруге 
бағдар беру, болашақ маманның зерттеу және тәжірибелік 
міндеттерді шығармашылықпен, ғылым мен техниканың 
мәдени жеткіліктерін дамыта отырып өздігінен және 
жауапкершілікпен шешуіне мүмкіндік береді.

1.2  Пәннің  мақсаты:  болашақ  педагогтардың  кәсіби-
педагогикалық құзырлығын қалыптастыру. 

1.3 Пәннің міндеттері: 
- студенттердің  педагогика  пәні  бойынша  теориялық

білімдерін қалыптастыру;
- болашақ  педагогтарды   педагогикалық  іс-

әрекеттермен жаттықтыру;
- студенттердің  қажетті  кәсіби  маңызды  қасиеттерін

дамыту. 
- Болашақ  мұғалімдерге  өзіндік  кәсіби  іс-әрекетінің

жүйелі түрде көрінуін қалыптастыру.
- Студенттердің  өзін-өзі  білімін  көтеруге,

шығармашылыкпен  ғылыми ізденіс  жұмысына  дайындығын
қалыптастыру.

Пәнді оқу нәтижесінде студент білуі тиіс: 
-  педагогиканың теориялық және практикалық мәнін;
- педагогикалық теорияның  негiздерiн;
- педагогикалық ойлардың даму тарихын;
-  педагогикалық  процестің  теориямен  практикасының

негіздерін.
Пәнді  оқу  нәтижесінде  студент  мынадай  біліктер

мен дағдыларға ие болуы тиіс: 
- оқу-тәрбие  жұмысын  педагогикалық  процестің

заңдылықтарына,  принциптеріне,  тәрбие  механизмдеріне
сәйкес жүзеге асыру; 



- оқу-тәрбие  міндеттерін  қалыптастыру,  тиісті  іс-
әрекет түрлерін, әдістері мен формаларын таңдай алу; 

- педагогикалық процеске қатысушылармен қарым-
қатынас орната білу;

- педагогикалық техниканы меңгеру;
- ғылыми  тұжырымдамаларға,  құқықтық-

нормативтік құжаттарға талдау жасау,
- педагогикалық  зерттеудегі  диагностикалық

әдістемелерді қолдану.
2 Пререквизиттер: мамандыққа кіріспе, єлеуметтану.
Сабақтардың формалары – топтық және индивидуалды.
Курстың сонында студенттердің білімдерін тексеру үшін
емтихан енгізілген.

               Тематический план                                                                                                  
Форма                       
                   дисциплины                                                                                                   СО 
ПГУ 7.18.2/07

3. Пәннің мазмұны

3.1 ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ
№ Тақырыптардың атауы Сағат саны

Д Т СӨЖ
1 2 3 4 5
1. Қазіргі  педагогиканың  теориялыќ-

єдіснамалыќ  негіздері.  Жеке
тұлғаны  дамытудың,  тәрбиелеудің
қалыптастырудың өзара байланысы
және сипаты

1 1 4

2. Балалардың  жас  және  дара
ерекшеліктері,  оларды  оқу-тәрбие
процесінде есепке алу.  Мұғалімнің
ғылыми-зерттеу  мәдениетін
қалыптастыру

1 1 4

3. Тәрбие  процесінің  теориялық
негіздері.  Тұтас  педагогикалық
процесс-педагогика  пәні  мен
мұғалім  қызметінің  объектісі.
Педагогикалық  процестің
зандылықтары

1 1 4

4. Тәрбиенің  негізгі  мақсаты,
әлеуметтік  келісім.  Дүниетаным

1 1 4



жеке  тұлғаны  қалыптастырудың
өзегі ретінде

5. Тұтас  педагогикалық  процестегі
тәрбиенің  мазмұны.  Тұтас
педагогикалық  процестегі  тәрбие
әдістерінің  формасы  мен
құралдарының жүйесі

1 1 4

6. Педагогикалық  процестегі  мұғалім
мен  балалар  ұжымының  өзара
байланысы  және  өзара  әрекеті.
Сыныптың тәрбиелік жүйесі, сынып
жетекшісінің  шығармашылық  іс-
әрекетінің нәтижесі ретінде

1 1 4

7. Отбасы тәрбиесінің негіздері.  Тұтас
педагогикалық  процестің
құрылымындағы оқыту

1 1 4

8. Қазіргі  мектептегі  білім  берудің
мазмұны.   Оқытуды  ұйымдастыру
формалары. Қазіргі сабақ.

1 1 4

9. Оқыту  әдістеріне  сипаттама.
Оқушылардың ұжымдық  танымдық
іс-әрекеттінің  ұйымдастырушылық
педагогикалық негіздері

1 1
4

10. Оқушылардың  танымдық  іс-
әрекетін  белсендендірудің  қазіргі
тәсілдері.  Тұтас  педагогикалық
процестегі  оқу-тәрбие  жұмысының
нәтижесін бағалау және есепке алу

1 1 4

11. Білім беру технологиялары. Мектеп
туралы  нормативтік  құжаттардың
сипаттамасы.

1 1 4

12. Мектептің  оқу-тәрбие  процесін
ұйымдастырушылық  әдістемелік
басқару

1 1 4

13. Мектептің,  сыныптың  оқу-тәрбие
процесін  диагностикалау-
басқарудың  негізі  ретінде.  Мектеп
ішілік бақылау

1 1 4

14. Мектеп жұмысын жоспарлау 1 1 4
15. Мұғалімдерді  аттестациялау  және

мектептегі әдістемелік жұмыс
1 1 4

Барлығы  сағат 90с 15 15 60



3.3 Теориялық курстың  мазмұны
1-тақырып Қазіргі  педагогиканыњ  єдіснамалыќ

негіздері. Жеке тұлғаны дамытудың, тәрбиелеудің қалыптастырудың
өзара байланысы және сипаты.

Адам  туралы  ѓылымдар  ж‰йесiндегi  педагогиканыњ
рµлi  мен  орны,  оның  басты  ерекшеліктері;  арнайы  пәні,
ғылыми терминологиялық аппараты, зерттеу әдістері. 

Педагогика –  адам  тәрбиесі  туралы  ѓылым.  Тәрбие
қоғамдық ғылым, қоғамдық қызмет ретінде.  Тәрбие  тарихи
және негізгі сипаты, оның қазіргі қоғам дамуындағы көрінісі.
Педагогика пәні, оның негiзгi  категориялары (тєрбие, оќыту,
ќалыптастыру, бiлiм беру, педагогикалыќ процесс), олардыњ
µзара байланысы. Педагогика ѓылымдарыныњ ж‰йесi. Басқа
ѓылымдармен  байланысы  (философия,  психология,
физиология, т.б.).  Педагогиканыњ ғылым ретiнде дамуы мен
ќалыптасуы. Таным теориясы.  Жүйелі  әдіс  тәсілдері.  Тұлға
теориясы.  Іс  әрекет  теориясы.  Құндылықтар  теориясы.
Басқару  теориясы.  Тұтас  педагогикалық процесс  теориясы.
Педагогикалық  теория  мен  практиканың  өзара  бірлескен
әрекеттің  диалектикасы.  Қоғамның  қазіргі  жағдайындағы
педагогика  ғылымдарының  міндеттері.  Мұғалімнің  кәсіби
дайындаудағы  педагогикалық  теориялардың  маңызы.
Педагогика курсының құрылымы. 
Тұлға  туралы  ұғым.  «Адам»,  «индивид»,  «дара»,  «тұлға».  Тұлға
құрылымының  көп  қырлылығы,  күрделілігі,  оның  компоненттерінің  өзара
байланысы.
«Тұлғаны дамыту», «тәрбиелеу», «қалыптастыру» ұғымдарына сипаттама.
Табиғи,  әлеуметтік,  тарихи,  белсенді  мүшесі,  адам  туралы  философиялық
ережелер  –тұлғаның  педагогикалық  тұрғыдан  түсінудің
әдіснамалық  негізі,  тұлғаны  дамытудың,  тәрбиелеудін,
қалыптастырудың факторлары.
Тұлғаны  қалыптастыруға  және  дамытуға  әсер  етуші
факторлар(тұқымқуалаушылық, орта, тәрбие). Субъектінің іс
әрекеті  тұлғаны  дамытудың  және  қалыптастырудың
қозғаушы күштері және негізгі заңдылықтары.
Тәрбиенің басты мақсаты жеке тұлға. Жеке тұлға – тәрбие
процесінің және өзіндік дамудың субъектісі.

2-тақырып  Балалардың  жас  және  дара
ерекшеліктері,  оларды оқу тәрбие  процесінде  есепке
алу.  Мұғалімнің  ғылыми  зерттеу  мәдениетін
қалыптастыру.Оқушының   жеке  тұлғалық  дамуының  жас
ерекшелік  кезендері,  оларға  сипаттама.  Жеке  тұлғаның
табиғи мүмкіндігі.



Жеке  тұлғаның  дамуының  әлеуметтік  жағдайаттары.
Қазіргі  қоғамның  даму  кезеңінде  жеке  тұлғаны
қалыптастырудың  ерекшеліктері.  Оқушының  оқуға  деген
шынайы  мүмкіндіктерін  педагогикалық  процесті
ұйымдастыруға  есепке  алу.  Оқушы  тұлғасының  дара
ерекшеліктеріне сипаттама. Оқушының дара  ерекшеліктері
және қабілеттілігі. Қазіргі мектептегі даралап оқыту.

Педагогика   ғылымның  дамуы  және  мұғалімнің  педагогикалық  іс  –
әрекетіндегі ғылыми зерттеу жұмысының рөлі. Ғылыми зерттеу жұмысының
жалпы әдіснамалық негіздері: диалектика заңдары, оларға жалпы сипаттама.

Зерттеуге жүйелі тәсіл – құбылстардың жалпы байланысының
көрінісі.  Таным  теориясы.  Педагогикалық  зерттеулердің
әдіснамалық  негіздері:  педагогиканың заңдылықтары  және
маңызды  категориялары,  педагогикалық  процесс,
педагогикалық пән мен мұғалім іс әрекетінің педагогикалық
зерттеуге  жүйелі  құрылымдық,  тұлғалық  іс  –әрекет  тәсіл,
тәрбие  мен  дамудың  бірлігі,  компетенттілік  әдісінің  мәні.
Ғылыми  педагогикалық  зерттеу  әдісінің  мәні.  Нақты
педагогикалық  зерттеуді  ұйымдастыру  мен  өткізудің
әдістемесі.  Педагогикалық  процесті  диагностикалау  мен
оқушыларды танып білудегі зерттеу әдістерінің ролі.

3-тақырып  Тәрбие  процесінің  теориялық  негіздері.  Тұтас
педагогикалық  процесс–  педагогика  пәні  мен  мұғалім  қызметінің
объектісі. Педагогикалық процестің заңдылықтары

Педагогика  пәні  және  мұғалімнің  іс–әрекет  объектісі  мектеп
тәжірибесінде, оқу құралдарында, бағдарламаларда осы ұғымның дамуы, осы
мәселелердің көрініс табуы.

Мұғалімнің іс–әрекетінің объектісі туралы ұғымның қалыптасу тарихы.
Педагогикалық процестің мәні. Оның құрылымдық компоненттері. Оқушы –
педагогикалық процестің субъектісі. Педагогикалық жағдайат педагогикалық
процестің   элеметарлық  жасаушысы.  Уақыт  пен  кеністіктегі  тұтас
педагогикалық  процестің  үш  қызметінің  –  білімділік,  дамутышылық  және
тәрбиелік  өзара  байланысы  және  бірлігі.  Жеке  тұлғаның  тұтастығы  –
педагогикалық процестің үш бірліктегі  қызметің іске асыруды түсіндірудің
негізі. Жеке тұлғаның  шығармашылығы. Жеке тұлғаның дарындылығы.

Педагогикалық процестің қозғаушы күштері. Педагогикалық процестің
тәрбиелік  механизмдері.  Оқу  –  тәрбие  процесінің  құралдары.  Іс  –  әрекет,
педагогикалық процесті іске асырудың құралы және соның ішіндегі қызметін
іске асырушы. Іс–әрекетінің негізгі түрлері.  Оқушының шығармашылық іс–
әрекеті.  Педагогикалық процесті   басқару.  Педагогикалық процесті  болжау
және қазіргі жағдайын диагностикалау мәселелері.

Педагогикалық процесс – күрделі дамытушы жүйе. Оның
жеке тұлғаны қалыптастырудағы ролі. Оқу – тәрбие процесін



болжау,  мұғалімнің  әдіснамалық  бағытына  тәуелді.  Оқу  –
тәрбие процесіне байланысты әр түрлі көзқарастар.

Табиғаттағы  және  қоғамдағы  құбылстардың  және
процестердің  даму  заңдылықтардың  философиялық  мәні.
Педагогикалық  процестің  заңдылықтарының  мәнін  танып
білуге  тарихи  шолу  және  олардың  мұғалімнің  іс–әрекетіндегі
рөлі.

Педагогикалық процестің негізгі заңдылықтары, оларға
сипаттама.

Педагогикалық  процестің  тиімділігі  мектептегі
педагогикалық  процестегі  жекелеген  балалардың  және
ұжымның  даму  деңгейіне,  оқушылардың  жас
ерекшеліктеріндегі  іс–әрекеттердің  ұйымдасуына  және  мазмұнына
сәйкестілігіне тәуелділігі.

Оқу – тәрбие процесінің принциптері, оның заңдылықтарының нақты
пайда  болуына  әсер  етеді.  Принциптердің  мәні  және  оған  сипаттама.
Педагогикалық  процесті  басқарудағы,  болжаудағы  заңдылықтар  мен
принциптерді ескерудің маңызы.

4-тақырып  Тәрбиенің  мақсаты,  әлеуметтік  келісім. Дүниетаным
жеке тұлғаны қалыптастырудың өзегі ретінде.

Мақсаттылық және әлеуметтік келісімділік – педагогикалық процестің
негізгі  заңдылықтары.  Педагогикалық  процестің  негізгі  компонентә  мен
тірегі – тәрбиенің мақсаты.

Педагог  пен  оқушылардың  іс–әрекет  нәтижесінің  идеалдық  моделі.
Тәрбиенің  мақсаты.  Педагогикалық  ой  –  пікірлер  тарихындағы  тәрбиенің
мақсаты мен мәселелері.

Қоғамдық мәдениет –  жас ұрпак тәрбиесінің  мақсатын айқындаудың
әдіснамалық негізі.  Қазақстан Республикасының әлеуметтік –экономикалық
даму тенденциялары және жас  ұрпақты өз  бетінше өмір  сүруге  дайындау.
Әлеуметтендіру және жеке тұлғаны дербестендіру мәселесі. Жеке тұлғаның
жан  –жақты  үйлесімді  дамуы  туралы  ұғым.  Дүниетанымның  негізгі
компоненттері  мен  мәні.  Дүниетанымның  түрлері.  Дүниетанымды
қалыптастырудың  әдіснамалық  негіздері.  Философия,  оның  әртүрлі
бағыттарының  қалыптасушы  тұлғаның  дүниетанымдық  көзқарасының
бағалаудың ролі. Дүниетанымды қалыптастырудың психологиялық негіздері.
Жеке тұлғаның құндылық бағыттары.

Оқушылардың  дүниетанымын  қалыптастырудың  жолдары  мен
құралдары:  ғылыми  білімді  қалыптастыруда  көзқарасы  мен  көзің  жеткізу.
Оқытудың  әдістері мен формаларының, мазмұнының ролі.

5–тақырып Т±тас  педагогикалыќ  процесстегі
тәрбиенің  мазмұны. Тұтас  педагогикалық  процестегі
тәрбие әдістерінің  формасы мен құралдарының жүйесі

Тәрбиенің  мақсаты,  міндеті,  мазмұны  және  олардың
өзара байланысы.



Тұлғаның  жан–  жақты  мазмұнды  сипатта  дамуы  адамзаттық
мәдениетті меңгеруімен байланысты.

Интегралды  тұлғалық  сана,  әлем  мәдениеті,  еңбекке  дайындығы,
тұлғаның  политехникалық  мәдениеті,  дамгершілікке  тәрбиелілігі,
экологиялық,  эстетикалық,  дене  тәрбиесі.  Дүниетаным  әлемге,  дамдарға,
өзіне деген көзқарастардың жүйесі ретінде мәдениетің дамуы менгерілуінің
белсенді шарттары. Тәрбиенің түрлері.

Құралдар,  формалар,  әдістер  педагогикалық процестің
қозғаушы  тетіктері  ретінде.  Құралдар,  формалар  әдістер,
тәсілдер туралы жалпы ұғым, олардың тұтас педагогикалық
процестегі өзара байланысы. Оларды оқуда және оқудан тыс
уақытта қолданудың ерекшеліктері.

Оқыту  мен  тәрбие  әдістерінің  өзара  байланысы
педагогикалық процестің барлық қызметінің бірлігін көрінісі
ретінде.  Оқудан  тыс  уақыттағы  жеке  тұлғаның  қалыптасу
әдістерінің өзіндік ерекшеліктері.

Жеке  тұлғаның санасын қалыптастыру әдістері.
Тәрбиелік  жағдайаттар  жасау,  үйрету,  тапсырма беру,

жаттығу. Оң мінез –құлық мәдениетін қалыптастыру әдістері.
Педагогикалық  шығармашылықтың  белгісі  ретінде

тәрбиенің әдістерін сұрыптау. Бақылау және өзіндік баөылау
әдістері.

6-тақырып Педагогикалық процестегі  мұғалім мен
балалар ұжымының өзара байланысы  және өзара іс–
әрекеті.  Сыныптын  тәрбиелік  жүйесі,  сынып
жетекшісінің шығармашылық іс–әрекетінің нәтижесі ретінде

Балалар  ұжымы  әлеуметтік  ортаның  құрамдас  бөлігі.
Ұжымның  мәні,  ұжым  тәрбиенің  объектісі  және  субъектісі
ретінде. Кеңес педагогтардың С. Т.  Шацкий, Н.К. Крупская,
А.С.  Макаренко  т.б.  еңбектерінде  ұжымдық  тәрбиенің
идеялары.  Жеке  тұлғаны  қалыптастырудағы  дербес  және
ұжымдық диалектика.

Балалар ұжымын қалыптастырудың кезендері, заңдары
және атқаратын қызметтері. Әрбір кезендегі педагогикалық
басқарудың өзіндік ерекшеліктері. Қарым– қатынас және  іс–
әрекеттің ролі. Ұжымдық өмірдің эмоционалдық байлығы. Әртүрлі балалар
ұжымдарының  типтері,  олардың  ерекшеліктері,  бір  біріне  әсері  және
сабақтастығы.  Педагогикалық  процестің  қызметіндегі  тәрбиелік  тетіктер:
педагогтар  және  оқушылардың  әртүрлі  ұжымдық  іс–әрекеттің  байланысы.
Сыныптан  тыс  жұмыстарда  әртүрлі  жастағы  оқушылардың  ұжымдық  іс–
әрекетіне  педагогикалық  басшылық  жасау.  Оқушылардың  әртүрлі  тіршілік
әрекетімен байланысты қоғамдық тапсырмаларға сипаттама. Тәрбие жүйесі
туралы ұғым. Сыныптағы тәрбие жүйесі.  Тәрбиелік технологиялар. Тәрбие
жүйесінің моделін жасау. Тәрбиелік іс – шараларды дайындаудың әдістемесі.



Сынып  жетекшісінің  іс–әрекеттің  болжау  және  диагностикалау.  Сынып
жетекшісінің  қызметі.  Сынып  жетекшісінің  оқушылардың   отбасымен
ынтымақтастығының  түрлері.  Тәрбие  процесінде  этнопедагогика
материалдарын пайдалану.

7-тақырып  Отбасы  тәрбиесінің  негіздері.  Тұтас
педагогикалық процестің құрылымдағы оқыту

Отбасында   балалар  тәрбиесі.  Отбасы  тәрбие  туралы
Н.К.  Крупская,  А.С.  Макаренко,  В.А.  Сухомлинскийдің
педагогикалық идеялары.

Отбасында  педагогикалық  процесті  ұйымдастырудың  теориялық
негіздері.  Отбасында  педагогикалық  процесті  ұйымдастырудың
компоненттері.  Отбасы  тәрбиенің  негізігі  мақсаты,  міндеттері,  мазмұны,
құралы, формалары. Қазіргі отбасындағы педагогикалық процестердің жалпы
сипаттамасы.  Отбасы  және  мектептің  ынтымақтастықтың  түрлері.  Отбасы
мен  педагогикалық  ұжымның  жұмысындағы  сынып  жетекшісінің  ролі.
Отбасындағы  этнопедагогикалық  тәрбие.  Оқыту  –  тұтас  педагогикалық
процестің негізігі бөлігі. Білім беру мен оқытудың тәрбиелік мүмкіндіктері.
Қазіргі  дидактиканың проблемалары. Оқыту процесінің мәні.  Әдіснамалық
негіздері.   Оқушылардың  танымдық  іс–әрекеттің  ерекшеліктері.
Оқушылардың  психологиялық  негіздері.  Оқытудың  психологиялық
теориялары.  Оқыту процесін жүзеге асырудағы педагогикалық
процестін  негізгі  қызметі:  білімділік,  тәрбиелік,
дамытушылық.  Оқыту  процесінің  құрылымы,  негізгі
кезендері, оқытудың заңдылықтары және принциптері.

8-тақырып   Қазіргі  мектептегі  білім  беру  мазмұны.  Оқытудың
ұйымдастыру  формалары.  Қазіргі  сабақ.  Білім  берудің  анықтаудың
ғылыми педагогикалық негізі: білім беру және оның мазмұны туралы жалпы
ұғым. Мектеп тарихындағы білім мазмұнының мәселелері мен педагогикалық
ой  пікірлер.  Кеңес  мектептердің  дамуы  мен  қалыптасуы  дәуріндегі  білім
мазмұнын құраудың негізгі кезендері.Жалпы адамзаттық мәдениет. Білім беру
компоненттеріне  сипаттама.  Табиғат,  техника,  қоғам,  т.б,.   Жалпы
политехникалық,  кәсіби  білім  берудің  өзара  байланысы.  Білім  берудің
мазмұнында пәнаралық байланыстардың мәселелері.  Ұлттық мектептердегі
білім  беру  мазмұнын  жаңартудың  негізгі  бағыттары.  Оқушылардың
танымдық  процестердің  сабақтың  үстінде  ұйымдастыру  Оқыту
ұйымдастырудың түрлері туралы ұғым. Оқыту ұйымдастырудың түрлерінің
дамуы мен қалыптасуына қысқаша тарихи экскурс. 
Қазіргі мектептегі оқу жұмысын ұйымдастырудың түрлері: сабақ, эекскурсия,
семинарлық  сабақ,  оқушылардың  үйдегі  жұмыстары,  консультация.  Сабақ
логикалық  аяқтаған  педагогикалық  процестің  уақыт  бойынша  шектелген
бөлігі.  Оқушылардың  танымдық  іс–әрекеттің  ерекшеліктерінің
психологиялық негізі  сабақ  құрылымының икемді  және  құбылмалы болуы
оның мақсатына , міндетіне, мазмұнына байланысты.

Мұғалімнің  сабаққа  дайындығы.  Сабақтың  дәстүрлі  емес  түрлері.
Сабақты талдау. Шетел мектептеріндегі оқытуды ұйымдастыруға сипаттама.



9-тақырып Оқыту  әдістеріне  сипаттама.
Оқушылардың  ұжымдық  танымдық  іс–ірекетінің
ұйымдастырушылық педагогикалық негіздері.

Тұтас педагогикалық процестегі оқыту әдістерінің орны. Оқыту
әдісі  туралы жалпы ұғым.  әдіс  және  әдістемелік  тәсілдер.
Оқыту  әдістерінің  психологиялық  құрылымы.  Оқыту
әдістерінің ерекшеліктері. 

Оқыту  әдістерінің  көптүрлілігі.  Қазіргі  дидактикадағы
жіктеудің  әртүрлі  тәсілдері.  Оқытудағы  бақылау,  өзіндік
бақылау  әдістері.  Оқушылардың  педагогикалық
шығармашылығы.  Шетел  мектептердегі  оқыту  әдістері.
Педагогикалық  процесс  жалпы  адамзаттық  мәдениет
байлығын  меңгерудегі  мұғалімнің  тікелей  басшылығы  мен
жетекшілігіндегі  оқушылармен  ынтымақтастығы.
Оқушылардың  танымдық  белсенділігін  арттырудың  мәні.
Сабақтың  үстінде  оқушылардың  танымдық  белсенділікті
арттыру  жолдар.  Оқушылардың  ұжымдық танымдық  іс–
әрекеттінің мәні.   Ұйымдастырудың түрлері  және формалары. Ассистентер
мен консультанттардың жұмысы. Жұппен , соның ішінде ауыспалы құраммен
жұмыс жасау.  Сабақтағы  топтық жұмыс.   Топтық  сабақтардың әдістемесң
мен құрылымы.

10-тақырып  Оқушылардың танымдық іс–ірекетінің
белсендірудің  қазіргі  тәсілдері.  Тұтас педагогикалық
процестегі оқу  –тәрбие жұмысының нәтижесін бағалау
және есепке алу.

Қазіргі  дидактиканың   жетістіктері,  оларды  мектептің
оқу  тәрбие  процесін  жетілдіруде  жүзеге  асыру.  Оқыту
процесінің  әртүрлі  тәсілдеріне  сипаттама:  проблемалық
оқыту,  оқушылардың  танымдық  іс–әрекетіндегі  зерттеушілік
тәсілдер, оқушылардың танымдық қызығушылығымен ақыл ой іс–әрекеттінің
тәсілдерін қалыптастыру. Алгоритммен және бағдарламалап оқыту, оқытуды
компютерлендіру. Ірі блокты оқыту және профилды оқыту.

Жаңашыл педагогтардың  тәжірибесіндегі  оқыту  технологиялары мен
идеялары.  Оқу  тәрбие  жұмысының  нәтижесін  бағалау  және
есепке  алу  қызметтері:  ынталандыру,  дамыту,  білім  беру,
бақылау, тәрбиелеу. Есепке алу қызметінің өзара байланысы
мен  өзара  жағдай  жасау.  Үлгерім  оқу  еңбегі  мен  оның
көрсеткіштерінің  сипаттамасы  сияқты.   Оқу  жұмысының
нәтижесін  есептеу  мен  бақылаудың  теориялық  негіздері.
Бақылау мен оқыту нәтижесің есепке алу түрлері.  Саралап
оқытудың жағдайындағы оқушылардың білімін, білігін және
дағдысын  бақылау  және  бағалау.   Оқушылардың  білімін
бағалау. Оны ұйымдастыруға қойылатын талаптар.



Сабақтан тыс іс–әрекеттінің нәтижесін бақылау мен есепке алудың
ерекшеліктері; табиғат қорғау, еңбек, көркемдік, спорттық сауықтыру, ойын.

11 -тақырып   Білім  беру  технологиялар.  Мектеп
туралы нормативтік құжаттардың сипаттамасы

Педагогикалық  технологиялар  туралы  ұғым.
Педагогикалық технологиялардың негізгі сипаттамасы. Тұтас
педагогикалық процесті жүзеге асыру технологиялар. Басқа
білім  беру  технологиялар:  педагогикалық  қатынасты
демократияландыру,  оқушылардың  іс–әрекеттінің  қарқындандыру
мен белсендірудің негіздегі технологиялар, оқыту процесті ұйымдастыру мен
басқару тиімділігі негізіндегі педагогикалық технологиялар, бала дамуының
табиғи  жаратылыс  үрдісіне  арқа  сүйетін  табиғатқа  сәйкес  пайдаланатын
халықтық  педагогиканың  әдістері,  алтернативтік,  кешендік
политехнологиялар.  Қазақстан  Республикасының
Конституциядағы  білім  бнру  мәселелері.  Қазақстан
Республикасының  «Білім  беру»  туралы  Заңы.  Қазақстан
Республикасының  «Қазақстан  Республикасының  тіл  туралы
»заңы.  Қазақстан  Республикасында  орта  білімді  дамыту
тұжырымдамасы.  Қазақстан  Республикасының  жалпы  орта
білім берудің мемлекеттік стандарты туралы ереже. Базалық
оқу жоспары. Варианттық оқу жоспары. Оқу бағдарламалар.

12-тақырып  Мектептің  оқу  тәрбие  процесін
ұйымдастырушылық әдістемелік басқару. 

Халыққа  білім  беру  жүйесіндегі  оқу  орны  ретінде,
әртүрлі үлгідегі мектептерді басқару және жетекшілік жасау.

Басқару қағидалары. Басқарудың пәні– мұғалімдер мен
оқушылар ұжымдарының іс–әрекеті ретінде. 

Мектеп  басшыларына  қойылатын  талаптар.  Оқу  тәрбие  жұмысы
бойынша мектеп директорының, орынбасарларының атқаратын қызметтері.

Мектептегі  бүгінгі  менеджмент.  Мектептегі  педагогикалық  процесті
басқарудағы алқалық ұйымның қызметтері.

Мұғалім  еңбегі  –  мектептегі  педагогикалық  ұжымдық іс–
әрекетінің  негізгі  бөлігі  ретінде.  Педкеңес  жұмысын  жоспарлау  мәжіліс
тақырыбы. Мұғалімдердің әдістемелік  денгейін көтерудегі кафедраның және
пәе бірлестігнің ролі.

13 –тақырып  Мектептің,  сыныптың  оқу–тәрбие
процесін  диагностикалау  –  басқарудың  негізі  ретінде.  Мектеп
ішілік бақылау.

Оқу  тәрбие  процесінің  әртүрлі  кезендегі  жағдайы  мен  оның  жұмыс
істеу  туралы  ақпарат  диагностиканың  негізі.  Педагогикалық  процестің
жаңдайы туралы ақпарат түрлері.

Педагогикалық  процестің  негізгі  сипаттамасы  және  оның
көрсеткіштері. 



Педагогикалық  процесті  басқару  мен  оның  жағдайын  зерттеу  үшін
ақпараттарды таңдау өлшемдері.

Педагогикалық ұжымның іс–әрекетінің өлшемдері мен көрсеткіштері.
14–тақырып Мектеп жұмысын жоспарлау
Мектеп  жұмысының  барлық  түрін  жоспарлау  үшін

педагогикалық процесс туралы ақпаратты пайдалану.
Болашақ  және  жылдық  жоспар.  Мектеп  жұмысының

барлық  жоспар  түрлерін  орындалуына  бақылау  жасаудың
формаларының мазмұндық бірлігі.

Мектеп  құжаттары.  Мектепті  басқарудағы  мектеп
құжаттарнының ролі.

Негізгі  құжаттарының  тізімі  мен  сипатамасы.  Бұйрық
кітаптарына, сынып журналына және басқа құжаттарнының
жүргізілуіне қойылатын талаптар.

15–тақырып  Мұғалімдерді  аттестациялау  және
мектептегі әдістемелік жұмыс

Мектептегі  әдістемелік  жұмыс  педагогтың  кәсіби
шеберлігі  мен  мамандығын  жоғарлатудың  негізі.
Мұғалімдердің әдістемелік дайындығымен тұтас оқу тәрбие
процесін  тиімділігін  арттырудың  өзара  байланысы.
Мұғалімдердің  теориялық  дайындығын  жетілдіру  –  оның
әдістемелік жұмысын тәжірибелерді ендірудегі негізгі жұмыс
түрлері. 

Мұғалім қызметінің шеберлігін диагностикалау.
Педагогикалық  қызметті  өздігінен  диагностикалау.

Мұғалімдерді аттестациялау.
3.4 Практикалық сабақтардың мазмұны

1-тақырып Қазіргі  замандағы  педагогика  және
оның практикамен өзара байланысы

1.Педагогика – адам тәрбиесі туралы ѓылым. 
2.Педагогика пәні, оның негiзгi категориялары 
3.Педагогиканыњ  ѓылым  ретiнде  дамуы  мен

ќалыптасуы. 
4.Педагогикалық  теория  мен  практиканың  өзара

бірлескен әрекеттің диалектикасы. 
5.Мұғалімнің  кәсіби  дайындаудағы  педагогикалық

теориялардың маңызы.
 2-тақырып Тұтас  педагогикалық  процестің

заңдылықтары
1.  Педагогикалық  процестің  заңдылықтарының  мәнін

танып  білуге  тарихи  шолу  және  олардың  мұғалімнің  іс–
әрекетіндегі рөлі.

2.Оқу – тәрбие процесінің принциптері, оның заңдылықтарының нақты
пайда болуына әсер етеді.



3. Принциптердің мәні және оған сипаттама. 
4.Педагогикалық процесті басқарудағы, болжаудағы заңдылықтар мен

принциптерді ескерудің маңызы.
3-тақырып Тұлғаны дамыту, тәрбиелеу және қалыптастырудың

арақатынасы.
1.  «Тұлғаны дамыту», «тәрбиелеу», «қалыптастыру» ұғымдары
2. Тұлғаны қалыптастыруға және дамытуға әсер етуші 
факторлар(тұқымқуалаушылық, орта, тәрбие). 
3. Тәрбиенің басты мақсаты жеке тұлға. 
4.Жеке тұлға – тәрбие процесінің және өзіндік дамудың 
субъектісі.

4-тақырып Қазіргі  педагогикалық  әдіснамалық
жағдайы,  (таным  теориясы,  іс-әрекет  теориясы,  жеке  тұлға
теориясы, қарым-қатынас теориясы т.б.).

1.  Педагогика  пәні  жэне  оның  категориялары:  тәрбие,
оқыту, білім беру жэне олардың өзара байланысы.

2.Педагогика  ғылымының  пәнаралақ  ұғымдарды
пайдалану  ерекшеліктері:  түлға,  іс-әрекет,  қарым-қатынас,
даму, қалыптасу.

3.Педагогика гылымының пайда болуы және дамуы. 
4.Қазіргі  педагогиканың әдіснамалық негізі:  жеке тұлға,

іс-әрекет, таным, басқару, қүндылық теориясы. 
5-тақырып  Оқушылардың   жас  және  дара

ерекшеліктерінің  педагогикалық  процестің  сапасына
әсері. 

1.Жеке тұлғаның дамуының әлеуметтік жағдайаттары. 
2.Қазіргі  қоғамның  даму  кезеңінде  жеке  тұлғаны

қалыптастырудың ерекшеліктері. 
3.Оқушы тұлғасының дара ерекшеліктеріне сипаттама. 
4.Оқушының дара  ерекшеліктері және қабілеттілігі. 
6-тақырып  Педагогикалық процестегі  мақсат жүйе

түзуші фактор ретінде
1.Тәрбиенің мақсаты. 
2.Педагогикалық  ой  –  пікірлер  тарихындағы  тәрбиенің  мақсаты  мен

мәселелері.
3.Қазақстан  Республикасының  әлеуметтік  –экономикалық  даму

тенденциялары 
7-тақырып  Қазіргі  оқушының  дүниеге  қөзқарасының

ерекшеліктері.  
1.Дүниетанымды  қалыптастырудың  әдіснамалық  негіздері.

Дүниетанымды қалыптастырудың психологиялық негіздері. 
2.Оқушылардың  дүниетанымын  қалыптастырудың  жолдары  мен

құралдары: ғылыми білімді қалыптастыруда көзқарасы мен көзің жеткізу.



8-тақырып  Қазіргі  мектептегі  тәрбиенің  патриоттық  және
азаматтық жүйесі
      1.Азаматтық тәрбие туралы ұғым. 

2.Саяси  тәрбие  жеке  тұлғаның  жалпы  мәдениетінің
идеялық негізі. 

3.Жалпы адамзаттық қүндылықтарын қалыптастыру.
4.  Азаматтық тэрбиенің міндеттері,  мазмұны,  формалары

мен құралдары. 
9  –тақырып  Меқтептегі  тұтас  педагогикалық

процесс  жағдайында  тұтас  адамгершілік  тұлғаны
қалыптастыру

1.Адамгершілік тәрбиесі туралы ұғым. 
2.Адамгершілік және коғамдық мораль мәселесі. М.Жұмабаев адамның

кұлық сезімдерін тәрбиелеу жайында пікірі.
3.Қазіргі  кезде  жас  өспірімдердің  адамгершілік

касиеттерін  тәрбиелеуде  адамгершілік  мұратгар  мен
кұндылыктарын сақтауды қалыптастырудың маңыздылығы
(ізгілік,  елжандылық,  достық,  ұлтаралық  қарым-қатынас).
Жастардың рухани-адамгершілік тәрбиесінің ерекшеліктері.

4.Мектепте адамгершілік тәрбиесін ұйымдастыру. 
5.Этикалык әңгімелер.
10-тақырып Оқушыларды экологиялық мәдениетке

тәрбиелеу
1.Экологиялық тәрбие туралы ұғым. 
2.Экологиялык  тәрбиенің  әлеуметтік  педагогикалық мәні. 
3. Мектепте экологиялық тәрбие беру жүйесі.  
4.Табигатты қорғау мәселесі.
11-тақырып Қазіргі оқушыларды салауатты өмір 
салтына тәрбиелеу

1.Өскелең  жас  үрпақтың  денсаулыгын  жаксарту  -
педагогикалык-әлеуметтік маңызды мәселе. 

2.Орта  мектепте  оқушыларға  дене  тәрбиесін  берудегі
мақсат пен міндеттер. 

3.Қазіргі  кездегі  дене  тәрбиесінің  міндеттері.
Валеологиялық  тәрбиенің  адам  ағзасын  шынықтырудагы
рөлі. 

4.Баланың  отбасындагы  дене  тәрбиесі.  Салауатты  өмір
сүру салтына тәрбиелеу.

12-тақырып  Педагогикалық  процесті  қозғаушы
тетіктері: құрал, форма, әдістер.

1.Педагогикалык  процестегі  мұғалім  мен  оқушы  карым-
катынасының мазмұны. 

2.Педагогикалык  процестегі  мұғалімнің  кәсіби-
педагогикалык қарым-катынас мәдениеті.



13-тақырып  Балалар  ұжымы  тәрбиенің  объектісі
және субъектісі ретінде

1.Әртүрлі балалар ұжымдарының типтері, олардың ерекшеліктері, бір
біріне әсері және сабақтастығы.

2.Педагогикалық процестің қызметіндегі тәрбиелік тетіктер: педагогтар
және оқушылардың әртүрлі ұжымдық іс–әрекеттің байланысы.

3.Сыныптан тыс жұмыстарда әртүрлі жастағы оқушылардың ұжымдық
іс–әрекетіне педагогикалық басшылық жасау. 

14-тақырып  Педагогикалық  процестегі  балалар
ұжымының жағдайын оқып үйренудің әдістері

1.Әлеуметтік ұжымдардың түрлері, оларың белгілері мен 
кұрылымы.
2.Мектептегі  ұжымның  түрлері.  Ресми  және  бейресми

топтар.  Оқушылар  ұжымы,  олардың  қалыптасу  және  даму
кезендері. 

3.Окушылардың өзін-өзі басқару мәселелері. 
4.Оқушылар  ұжымын  ұйымдастыру  және  тәрбиелеудің

негізгі жолдары. 
5.Қазіргі  мектептердегі  балалардың  ұйымдарының

түрлері, міндеттері мен жұмыстарының мазмұны.
15-тақырып  Тәрбие  жүйесін  құрудағы  сынып

жетекшісінің іс–әрекеті.
1Тәрбие жүйесі туралы ұғым. 
2Сыныптағы тәрбие жүйесі. 
3Тәрбиелік технологиялар. 
4Сынып жетекшісінің іс–әрекеттің болжау және диагностикалау. 
5Сынып жетекшісінің қызметі. 

3.4 Студенттердің өзіндік жұмысының мазмұны

№ СӨЖ түрі Есеп
беру ф-

сы

Бақылау 
түрі

Сағат
көлемі

күндізгі
1.  Дәрістер  бойынша

әдебиет  көздерін
конспектілеу

Конспект
жас
ау

Сабаққа
қат
ысу

15

2. Тәжірибелік 
сабақтарға 
дайындалу, үй 
тапсырмаларын 
орындау

Үй
тапсырм

алар
жазба
түрде

Сабаққа
қат
ысу

15

3. Аудиториялық 
сабақтардың 
мазмұнына кірмеген 

Реферат Баяндам
аны

қорғау

10



материалды 
зерделеу

4. Педагогикалық 
қызметке қатысты 
нормативтік 
құжаттарды талдау

кестелер  сынақ 5

5. Оқыту әдістеріне 
салыстыру кесте 
жасау

5

6. Бақылау іс-
шараларына 
дайындалу

Конспект Аралық
және

қорытын
ды

бақылау
(тестілеу

,
емтихан)

10

Барлығы 60 60

3.5 Студенттердің өзіндік зерделеуіне арналған
тақырыптар

1-тақырып. Тәрбиелік іс– шараларды дайындаудың әдістері
2-тақырып. Қазіргі отбасындағы тәрбие мәселелері
3-тақырып. Оқушылардың отбасы мен сынып жетекшісінің

өзара әрекеті
4-тақырып.  Оқыту процесінің мәні
5-тақырып.  Оқыту процесінде оның негізгі  қызметтерінің

жүзеге асырудағы (білімділік, тәрбиелік, дамытушылық).
6 тақырып.  Білім беру мазмұнын іріктеу мәселелері
7 тақырып. Білім беру мазмұнын анықтайтын нормативтік

құжаттар
8 тақырып.  Сабақта  оқушылардың  танымдық  іс–әрекетін

ұйымдастырудың формалары
9 тақырып.  Мұғалімнің  сабаққа  дайындық  жүйесі

тақырыптық сабақты жоспарлау
10 тақырып. Оқушылардың танымдық іс–әрекетін дәстүрлі емес

формада ұйымдастыру
11 тақырып. Сабақта оқыту әдістерін таңдау мәселелері
12 тақырып. Сабақта топтық жұмысты ұйымдастыру және

оның әртүрлілігі 
13 тақырып.  Оқушының  танымдық  әрекетін  белсендіру

әдістері
14 тақырып.  Оқушылардың  оқу  жұмысын  бақылау  және

бағалау әдістерінің жүйесі



15 тақырып.  Педагогикалық  процесс  құрылымындағы
диагностика

16 тақырып. Жаңашыл педагогтардың іс–әрекеттері
17 тақырып.  Ұжымдық  шығармашылық  әрекеті

ұйымдастыру әдістері(КТД).
18 тақырып.  Қазақстан  Республикасы  мектептері

мұғалімдерінің инновациялық іс–әрекеттері.
19 тақырып.  Қазақстан  Республикасының  білім

саласындағы тұжырымдамалар.
20 тақырып.  Нақты педагогикалық зерттеуді  өткізу мен

ұйымдастыру әдістері.

СТУДЕНТТЕРДЩ ӨЗІНДІК ЖҮМЫСТАРЫНЫҢ
ТАҚЫРЫПТАРЫ

1. Жоғарғы оку орнының философия, психология, педагогика
оқулықтарындағы  «тәрбие»  үғымының  кестесін  қүрыңыз.
Дайындалған кесте бойынша өз ойыңызды ашып көрсетіңіз.
2. Жеке  түлғаның  қалыптасуындагы  факторлардың  ролін
ашып көрсететін жағдаятқа талдау жасап, оны саралау.
3. Педагогикалық  ойлардың  дамуына  әсер  ететін  әртүрлі
факторлардың өзара байланысының кестесін жасау.
4. Ғылыми  әдебиеттерді  пайдалана  отырып,  ғылым  мен
мүғалім  іс-әрекетіндегі  педагогикалық  байқау  мен
экспериментті пайдалану мысалдарын сипаттаңыз.
5.Жоғарғы  сыныптар  мен  жасөсіпірімдер,  кіші  жас
оқушылармен  жұмыс
жүргізудегі (өз таңдауы бойынша) педагогикалық идеяларды
материалдар
жинап сипаттаңыз.
6. Өз пәніңіз бойынша (физика, тарих т.б.) сабақтың 
жоспарын жасаңыз.
7. Үжымдық шығармашылық күн жоспарын күрыңыз.
8. Оқушылардың кәсіби қалауын білу мақсатында анкеталық 
сүрақтарды өңдеу.
9. Сынып сағатының сценаринын жасау.
10.Ата-аналар жиналысыньң жоспарын жасау.
11. «Менің өмірге көзқарасым және болашақ кәсіби қызметіне
оның әсері» деген тақырыпқа шығарма жазу.
12.«Адам  туралы  ғылымдар  жүйесіндеге  педагогиканың
алатын орны» туралы кестені жасап, оны негіздеу.
13.Кез-келген такьірыпқа педагогикалық зерттеу жоспарын 
қүрыңыз:
 а) оқушылар ұжымындағы лидерлер;
б) оқушының адамгершілігіне отбасының ролі;



в)оқушының дербес қабілетін айқындау;
г)отбасы портретінің диагностикалық картасын жасау;
д) өз пәніңіз бойынша мектептегі оқу жоспарының 
мазмүнына талдау жасаңыз.
14. Өз пәніңіз бойынш сабақтарға қатынасып, кешенді тал-
дау жасаңыз.
15. Мектептегі тәрбиелік іс-шараларға қатынасып, оларға 
талдау жасаңыз. Іб.Тұтас  педагогикалық  процестегі   бір  
мәселе   жайында  библиография құрыңыз.
17. Педагогикалық беллестристикаға қатысты қандай да бір
шығармаға талдау жасаңыз.
18. «Оқушылардың  өзін-өзі  басқаруның  мектеп  өміріне
әсері»  деген  тақырыпта  мектептің  ғылыми-тәжірибелік
конференциясына жоспар құрыңыз.
19. Мектепте  әртүрлі  сынып  оқушыларымен  пікір сайыс
және  дебат
тақырыптарын құрыңыз.
20. Негізгі педагогикалық ұғымдарды дамытудың мазмұнды
хронологиялық кестесін құру  -  педагогикалық процесс,  әдіс,
оқыту, мақсат, тәрбие және т.б.
21. Окушының өзін-өзі бағалау кестесін қүру (өз қалауы бой-
ынша).
22. Сынып жетекшісінің педагогикалық міндетін 
социограмма негізінде құру.
23. Тұлғалық багдарлық оқытудың қажет екендігін негіздеу.
24. Сынып  оқушыларының  ата-аналарын  педагогикалық
ағартудың жоспарын жасау (қалауы бойынша).
25. Сынып  оқушыларының  адамгершілік  білімін  жетілдіру
тақырыбының үлгісін жасау (қалауы бойынша).
26. «Жеке түлғаның қалыптасуында отбасы негізгі  фактор»
деген тақырыпта шығарма жазу.
27. Тандаған  мәселе  бойынша  жаңа  педагогикалық
басылымдарға хабарлама дайындау.
28. Ата-аналар  үшін  (аннотациясымен)  педагогикалық
әдебиеттер тізімін кұрыңыз.
29. Жоғары және орта білім беру түжырымдамаларына тал-
дау жасаңыз.
20. Қазіргі кездегі окушы және оқытушы арасындағы қарым-
қатынастың  негізгі  қиындығын  бөліп  алып,  оған  талдау
жасаңыз.
31. Әртүрлі оқыту әдістерінің жүйесіне сипаттама беріңіз.
32. Нақты сабақты оқытудың әдістері мен құралдарын 
таңдай білу.



33. Оқушылар тобымен жұмыс жүргізуден көрініс 
дайындаңыз.
34. Өз пәніңіз  бойынша сабақта оқушылардың танымдық іс-
әрекеті туралы тапсырманы іріктеу.

РЕФЕРАТ ТАҚЫРЫПТАРЫ

1. Ғылыми педагогикалық зерттеу әдістері және әдіснамалық
негіздері.
2 Педагогикалық процестің қозгаушы күші жэне оның мәні. 

3  Педагогикалық  теория  және  білімділік  тәжірибенің  бір-
біріне әсері. 
4.Жеке  тулғаның  қалыптасуы,  дамуы  қатынасындағы  іс
рекеттің ролі.
5  Дарынды  балалар  және  қабілеттілік  олардың
диагностикасы.
 6 Жеке түлғаның әлеуметтік пісіп жетілуі мәселелері  және
акселерация.
7 Қазіргі оқушы түлғалық элеуметтік ендіру, мәселелері.
8  Қазіргі  білімділік  парадигма  тулгалық  бадарлы  оқыту
ретінде.
9 Оқушының түлгалық дамуының жас кезеңдері. 
10. Қазіргі мектептегі оқытуды дифференциациялау.
11Педагогика  ғылымындагы  педагогикалық  процесс
теориясының алыптасуы.
12Педагогикалық процестегі оқушы мен оқытушының өзара
қарым-қатынасының мәні.
13  Педагогикалық процесстегі  заңдылықтар  және олардың
ролі. 
14  Педагогикалық  процестің  субъектілерінің  өзара  қарым-
қатынасын реттеудегі мүгалімнің ролі.  
15 Тәрбие мақсатының әлеуметтік жагдайы.
16  Оқыту  процесінде  оқушылардың  гылыми  көзқарасын
қалыптастыру. 
17   Оқушылардың  іс-әрекетін  ұйымдастыру  –  тәрбиенің
негізгі қүралы. 
18  Оқушыларды  тәрбиелеуде  халық  педагогикасын  күрал
ретінде пайдалану.
19.Абайдың,  Ы.Алтынсариннің  педагогикалық  жэне  әдеби
тагылымдарын ушыларды тәрбиелеуде пайдалану.
 20  Оқушы түлғасын қалыптастырудың қүралы  -  оқушылар
ұжымы.

-



21  Оқушылар ұжымындагы педагогикалық басшылық және
өзін-өзі  басқару.  22  Қазіргі  заман  педагогиканың  кәсіптік
құзыреттілігі.
 23Сынып жетекшісінің шыгармашылық іс-әрекеті. 
 24Ата-аналар мен балалардың өзара қарым-қатынасы.
25Толық  емес  отбасындагьі  балаларды  тәрбиелеу
мәселелері. 
26 Қазіргі дидактикадағы оқыту мәселелері.
27  Дидактика,  оқыту  технологиялары  мен  әдістері  жэне
олардың бір-бірімен
байлынысы.
28 Оқушылар ақыл-ойын дамыту диагностикасының әдістері.
29  Қазақстан  мектептеріндегі  білім  беру  мазмүнының
мәселелері.
30 Қауіпті балалардың диагностикасы мен оларды оқытудағы
қиындықтарды шешудің жолдары.
31 Оқытудың маңызды бір дидактикалык қүралы - оқулық.
32.Педагогикалық  ынтымақтастыктың  негізі  халық
дәстүріндегі бірлескен іс-әрекет.
33.Ұжымдық  оку  еңбегінде  оку-танымдық  дағдыны
қалыптастыру.
34.Окушының  тулғалық  дамуының  қүралы  -  танымдық  іс-
әрекет.
35.Өзін-өзі  бағалау  және  бірін-бірі  бағалау  оку  процесін
белсендірудің факторы.
36.Тәрбие жұмысының нәтижесін бағалау әдістері.
37.Үстаздық шеберлік және педагогикалық технология.
38.Қазақстандағы  білім  беру  жүйесін  жүзеге  асырудың
жолдары.
39.Қазіргі мектептегі басқару мэселелері.
40  Педагогикалық  зерттеулердің  нәтижесін  мүғалім
жұмысының тэжірибесіне ендіру.
41.  Мектептегі  негізгі  құжаттардың  түрлері  және  оларға
сипаттама.
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