
 

 Қазақстан Республикасында орта білім мазмұнын жаңарту аясында қазақ тілінде оқытатын 

мектептердің бастауыш сынып мұғалімдерінің біліктілігін арттыру бағдарламасы  
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Бағдарламаның мақсаты:  
Бастауыш сынып пәндері бойынша білім беру бағдарламасын жаңарту және критериалды 

бағалау жүйесін енгізу тұрғысынан мұғалімдердің педагогикалық шеберлігін жетілдіру.  

Бағдарламаның міндеттері:  

 бастауыш сынып пәндері бойынша жаңартылған білім беру бағдарламасының құрылы-

мымен, ондағы материалдардың күрделілігінің өсу ретімен, мазмұнымен және мақсаттарымен 

таныстыру;  

 бастауыш сынып пәндері бойынша жаңартылған білім беру бағдарламасына сәйкес келетін 

педагогикалық тәсілдерді түсінуін және қолдана білуін қамтамасыз ету;  

 бастауыш сынып пәндері бойынша жаңартылған білім беру бағдарламасындағы оқу 

мақсаттарына қол жеткізу мақсатында критериалды бағалау жүйесін түсініп, қолдана білуін 

қамтамасыз ету;  

 мұғалімдердің бойында орта білім мазмұнын жаңарту жағдайында бастауыш сынып пәндері 

бойынша жаңартылған білім беру бағдарламасын іске асыру үшін қажетті дағдыларды 

қалыптастыру.  

 

Оқудан күтілетін нәтижелер  

 мұғалімдер жаңартылған білім беру бағдарламасының құрылымын, ондағы материалдардың 

күрделілігінің өсу ретін, мазмұнын және мақсаттарын біледі және түсінеді;  

 бастауыш сынып пәндері бойынша жаңартылған білім беру бағдарламасына сәйкес пе-

дагогикалық тәсілдерді, оқу материалдарын қолдана біледі;  

 бастауыш сынып пәндері бойынша жаңартылған білім беру бағдарламасындағы оқу 

мақсаттарына қол жеткізу мақсатында критериалды бағалау жүйесін түсінеді және қолдана 

біледі; 

 мұғалімдердің орта білім мазмұнын жаңарту жағдайында бастауыш сынып пәндері бо- 

йынша жаңартылған білім беру бағдарламасын іске асыру үшін қажетті біліктері мен дағдылары 

қалыптасқан.  

 

Апта сайынғы сабақтардың қысқаша мазмұны:  
• 1-апта – Жаңартылған білім беру бағдарламасына кіріспе және бағдарлама аясында 

қолданылатын терминдермен таныстыру;  

• 2-апта – Жаңартылған білім беру бағдарламасы аясындағы педагогикалық тәсілдер;  

• 3-апта – Жаңартылған білім беру бағдарламасы аясындағы педагогикалық тәсілдер. 

Ілгерілеуді бағалау және келесі қадам туралы ойлану.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОҚУ ЖОСПАРЫ 
1-апта 

 Күн тақырыбы Сабақтың тақырыбы  
1-апта: Жаңартылған білім беру бағдарламасына кіріспе  

1 Жаңартылған білім 

беру 

бағдарламасына 

кіріспе  

1 Курсқа кіріспе  2 

2 Жаңартылған білім беру бағдарламасы  2 

3 Оқу бағдарламасы мен оқу жоспарының құрылымы  2 

4 Тілдік дағдыларды дамыту  2 

2 Тиімді оқыту 

және оқу  

  

  

  

 
 

1. Тиімді оқыту мен оқудың тәсілдері  2  

2. Белсенді оқу тәсілдері    
 

2 

3. Белсенді оқу тәсілдері    
 

2 

4. Оқу ортасына қойылатын талаптар  2 

3 Критериалды 

бағалауға арналған 

негізгі тәсілдер  
 

1 Бағалау қағидаттары  2  

2 Критериалды бағалау моделі  2  

3 Қалыптастырушы бағалау  2  

4 Жиынтық бағалау  2  

4 Жаңартылған білім 

беру бағдарламасын 

іске асыру: 

жоспарлау  

 

1 Бастауыш сыныптарға арналған білім беру 

бағдарламасына шолу 
2 

2 Жаңартылған білім беру бағдарламасының 

компоненттері 
2 

3 Орта мерзімді және қысқа мерзімді жоспарлау 2 

4 Орта мерзімді және қысқа мерзімді жоспарлау 2 

5 «Дүниетану» пәні  

 

1 «Дүниетану» пәні бойынша білім беру 

бағдарламасының ерекшеліктері  

2 

2 «Дүниетану» пәні бойынша ресурстар  2 

3 «Дүниетану» пәні бойынша зерттеуге негізделген оқу  2 

4 Біліктілікті арттырудан күтілетін нәтижелерге қол жеткізу 

деңгейін бағамдау: Жаңартылған білім беру 

бағдарламасын түсіну; пән бойынша педагогикалық білім  

2 

2 апта 

2-апта: Жаңартылған білім беру бағдарламасы аясындағы педагогикалық тәсілдер  

1 «Математика» пәні  

 

1 «Математика» пәні бойынша жаңартылған білім беру 

бағдарламасының ерекшеліктері 
2 

2 «Сандар және өлшемдер» және «Алгебра» бөлімдері 

бойынша ресурстар 
2 

3 «Геометрия» және «Математикалық модельдеу» 

бөлімдері бойынша ресурстар 
2 

4 Біліктілікті арттырудан күтілетін нәтижелерге қол 

жеткізу деңгейін бағамдау: Ойлау сипаты 
2 

2 «Математика» пәні  

 
1 Проблемаларды шешу  2  

2 «Математика» пәні бойынша оқушылардың 

қажеттіліктерін анықтау және қанағаттандыру  

2  

3 «Математика» пәні бойынша критериалды бағалау  2  

4 Біліктілікті арттырудан күтілетін нәтижелерге қол 

жеткізу деңгейін бағамдау: Критериалды бағалау  

2 

 Жоспарлау  

 
1 Жаңартылған білім беру бағдарламасы бойынша 

сабақты жоспарлау  

2  

  2 Математика сабағын жоспарлау  2  

3 Бағамдауға арналған жаттығулар – Жоспарлау, 

оқушылардың қажеттіліктерін анықтау және 

қанағаттандыру, пән бойынша педагогикалық білім  

2  

4 Бағамдауға арналған жаттығулар – Жоспарлау, 2  



оқушылардың қажеттіліктерін анықтау және 

қанағаттандыру, пән бойынша педагогикалық білім  

4 «Сауат ашу» пәні  

 
1 «Сауат ашу» пәні бойынша жаңартылған білім беру 

бағдарламасының ерекшеліктері  

2  

2 Айтылым және тыңдалым: белсенді оқу  2  

3 Мұғалімнің жетекшілігімен жүретін оқылым және 

жазылым  

2  

4 2-4-сыныптарға арналған тілді оқыту жөніндегі білім 

беру бағдарламасындағы ілгерілеу  

2  

1 «Сауат ашу» пәні бойынша жаңартылған білім беру 

бағдарламасының ерекшеліктері  

2  

5 «Қазақ тілі  

және «Әдебиеттік 

оқу» пәндері  

1 «Қазақ тілі» және «Әдебиеттік оқу» пәндері бойынша 

жаңартылған білім беру бағдарламасын салыстыру  

2  

2 «Қазақ тілі» пәні бойынша білім беру 

бағдарламасындағы тиімді оқу  

2  

3 «Әдебиеттік оқу» пәні – Айтылым және тыңдалым  2  

4 «Әдебиеттік оқу» пәні – Оқылым және жазылым  2  

3-апта: Жаңартылған білім беру бағдарламасы аясындағы педагогикалық тәсілдер  

Алға ілгерілеуді бағалау және келесі қадам туралы ойлану 

1 «Қазақ тілі»  

және «Әдебиеттік 

оқу» пәндері  

1 «Қазақ тілі» және «Әдебиеттік оқу» пәндері бойынша 

сабақты жоспарлау  

2  

2 Ықшамсабақ жаттығуын жоспарлау  

Бағамдауға арналған жаттығулар: Белсенді оқу; пән 

бойынша педагогикалық білім  

2  

3 Бағамдауға арналған жаттығулар: Белсенді оқу; пән 

бойынша педагогикалық білім  

2  

4 Бағамдауға арналған жаттығулар: Белсенді оқу; пән 

бойынша педагогикалық білім  

2  

2 «Жаратылыстану» 

пәні  

 

1 «Жаратылыстану» пәні бойынша жаңартылған білім 

беру бағдарламасының ерекшеліктері  

2  

2 «Жаратылыстану» пәніндегі белсенді оқу жаттығулары  2  

3 «Жаратылыстану» пәніндегі белсенді оқу жаттығулары  2  

4 Жаттығуларды жоспарлау  2  

3 «Жаратылыстану» 

пәні  

 

1 Зерттеу дағдыларын үйрету  2  

2 Тәжірибелік жаттығуларды ресурспен қамтамасыз ету  2  

3 Оқушылардың зерттеу дағдыларын бағалау  2  

4 Зерттеу дағдыларын дамытуға арналған жаттығуларды 

жоспарлау  

2  

4 «Жаратылыстану» 

пәні  

 

1 Жаратылыстану сабағының моделі  2  

2 «Жаратылыстану» пәні бойынша сабақты жоспарлау  2  

3 «Жаратылыстану» пәні бойынша сабақты жоспарлау  2  

4 Ықшамсабақты жоспарлау  2 

5 

 

Ықшамсабақ  

 
1 Мұғалімдер үшін ықшамсабақтың құндылығы  2  

2 Біліктілікті арттырудан күтілетін нәтижелерге қол 

жеткізу деңгейін бағамдау: Пән бойынша педагогикалық 

білім  

2  

3 Біліктілікті арттырудан күтілетін нәтижелерге қол 

жеткізу деңгейін бағамдау: Пән бойынша педагогикалық 

білім  

2  

4 Біліктілікті арттыру курсына шолу жасау  2  

Барлығы – 120 академиялық сағат  

1 академиялық сағат – 45 минут  

 


