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Түсіндірме жазба 

Пән/модуль сипаттамасы: 

«Шығын жинақталған мектепте оқу-тәрбие үрдісін ұйымдастыру»- пәні бойынша үлгілікоқу 

бағдарламасы ҚР Білім және ғылым министрлігінің Техникалык және кәсіптік білім беру бойынша 

Республикалық оқу-әдістемелік кеңесінде  31.03.2017 жылғы  № 1 хаттамасымен бекітілген үлгілік оқу 

бағдарламасы негізінде жасалған.  

Мақсаты: шағын  жинақталған  мектепте сынып және сынып комплект жағдайындағы бастауыш мектепте 

оқу-тәрбие үдерісін ұйымдастыру жолдарын меңгерту. 

Міндеттері: 

 -болашақ бастауыш шағын жинақталған мектеп мұғалімдерін ақпараттық, коммуникативтік, мәселені 

шешу құзіреттіліктерін қалыптастыру. 

-ҚР-дағы «шағын жинақталған мектеп» түсінігі, мақсат, міндеттерін айқындау. 

-ҚР-дағы шағын жинақталған мектептердің даму тұжырымдамасын іске асыру 

-шағын жинақталған мектептердегі педагогикалық проблемалар және оларды шешу жолдарын қарастыру 

-бастауыш шағын жинақталған  мектептерде жеке пәндерді сынып-комплект жағдайында оқытудың 

тиімділігі мен қиыншылығын талдау. 

-бастауыш шағын жинақталған  мектепте оқыту және тәрбие үдерісін ұйымдастыру жолдарын меңгеру.  

-бастауыш шағын жинақталған  мектептерде жеке пәндерді сынып-комплект жағдайында сабақ беру 

әдістемесі мен технологиясын меңгерту 

  Бәсекеге қабілетті мамандарды даярлауда курс мазмұны бастауыш шағын жинақталған мектепте  оқу-

тәрбие үдерісін ұйымдастыру ерекшеліктері, сынып және сынып-комплект жағдайында пәндер бойынша 

бір тақырыптық жүйемен сабақтарды жоспарлау мен өткізу жолдарын қарастыру.  

 «Шағын жинақталған мектепте оқу-тәрбие үдерісін ұйымдастыру» пәні бойынша үлгілік оқу 

бағдарламасын іске асыру үшін оқытуды ұйымдастырудың келесі түрлері ұйымдастырылады: лекция, 

семинар, тәжірибелік сабақтар. 

  Танымдық әрекеттерді ұйымдастыру нысаны ұсыныстық сипатта болады. Бөлім мен тақырыптардың 

тізбегі оқытылатын тақырыптарды  кеңейту және тереңдету жағына қарай өзгеруі  мүмкін. 

   Оқу материалы мазмұнының ерекшелігі мен күрделілігіне байланысты келесі оқыту әдістері 

ұсынылған: әңгіме, пікірсайыс, жағдайлық мәселелерді шешу, өндірістік жағдайларды талдау, рольдік 

және іскерлік ойыелар, материалдық рәсімдер, шағын топтардағы жұмыс және басқару. 

   Үлгілік оқу бағдарламасы келесі пәндер бойынша білім алушылардың іскерліктері мен дағдыларына 

негізделеді: педагогика, психология оқыту әдістемесі. 

Пәнді келесі пәндермен байланыстырып оқыту ұсынылады: педагогика, педагогикалық технологиялапр, 

психология, жеке пән әдістемелері. 

Қалыптастырылатын құзіреттілік: 

білу керек: 

- шағын жинақталған мектепте оқу-тәрбие үдерісін ұйымдастыру ғылымының міндеттері мен пәнін; 

- білім беру мекемелерінің оқу тәрбие үдерісінің мазмұнын,міндеттері мен мақсаттарын; 

- балалардың жас ерекшеліктерінің педагогикалықсипаттамасын, оларды оқыту мен тәрбиелеу 

ерекшеліктерін; 

игеру керек: 

- білім берудің түрлі формалары, әдістері ментәсілдерін пайдалана алу;құзыретті болу керек: 

Постреквизиттер:Шағын жинақталған мектепте оқу-тәрбие үдерісін ұйымдастыру  пәнінен алынған 

білім,білік, дағдылар келесі пәндерді оқу кезінде керек: Шағын жинақталған мектепте оқу-тәрбие 

үдерісін ұйымдастыру, мамандық бағытыбойынша әдістемелер, педагогикалық іс тәжірибе түрлері. 

Пререквизиттер:Шағын жинақталған мектепте оқу-тәрбие үдерісін ұйымдастырупәнін меңгеру үшін 

студенттер келесі пәндерден білім, білік, дағдылары болуы тиіс: педагог 

мамандығына кіріспе, жалпы педагогика, психология, тәрбие жұмысының әдістемесітарихы. 



Оқытуға қажетті құралдар, жабдықтар : Интерактивті тақта, Шағын жинақталған мектепте оқу-

тәрбие үдерісін ұйымдастырупәніне арналған әдістемелік құралдар, электронды оқулықтар. 

Оқытушының  байланыс  құралдары: 

Ф.И.О: Аблаева Амангүл Сейдахметқызы тел: 77783240096 
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Барлығы: 40         
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40         



Шағын жинақталған мектепте оқу-тәрбие үрдісін ұйымдастыру пәнінің тақырыптық 

жоспары 

 

   № Тақырыптар мен бөлімдердің  атаулары. Барлы

ғы 

Тео-

рия 

Практ

ика 

1- бөлім Кіріспе 

1.1 Шағын комплектілі мектеп және оның ерекшелігі 2 2  

2-бөлім Бастауыш шағын жинақталған мектепте оқыту процесін ұйымдастыру. 

2.1 Бастауыш шағын жинақталған  мектептегі  педагогикалық үрдістің 

ерекшелігі, жұмыстың тиімділігін анықтау шарттары 
2 2  

2.2 Сынып.Сынып комплектін  құрастыру. Бастауыш шағын жинақталған 

мектепте сабақ кестесін құрастыру жолдары 
2  2 

2.3 Бір пәнділік, бір тақырыптық жүйе бойынша құрылған сабақтар 2  2 

2.4 Бастауыш шағын жинақталған мектептерде сабақтарды жоспарлау 

және өткізу ерекшеліктері. Бастауыш шағын жинақталған мектептегі 

оқу пәндері бойынша күнтізбелік-тақырыптық   жоспарлау 

2  2 

2.5 Бастауыш шағын жинақталған мектептің оқу үдерісіндегі өзбетіндік 

жұмыстың рөлі және өзбетіндік жұмыс түрлері. 
2 2  

2.6 Бастауыш шағын жинақталған мектеп мұғалімінің сабаққа дайындағы 2  2 

3-бөлім Бастауыш шағын комплектілі мектепте тәрбие процесін ұйымдастыру 

3.1 Бастауыш шағын комплектілі мектепте тәрбие процесін  ұйымдастыру 

ерекшеліктері 
2 2  

3.2 Бастауыш шағын комплектілі мектепте сыныптан тыс жұмыстарды 

ұйымдастыру 
2  2 

4-ші бөлім Бастауыш шағын жинақталған мектепте қазақ тілін оқытудың  ерекшеліктері 

4.1 Бастауыш сыныптардағы қазақ тілі, ана тілі окулықтарына талдау 2 2  

4.2 Тіл сабақтары бойынша бір пәнділік, әр пәнділік жүйе бойынша 

құрылған сабақтар 
2 2  

4.3 Бастауыш шағын жинақталған мектептегі тіл сабақтарында білім 

алушыларды шығармашылық жұмыстарға баулу 

     2 2  

4.4 Тіл сабақтарындағы  өзбетіндік  жұмыстарды ұйымдастыру: бақылау 

және өзін-өзі бақылау жұмыстарының түрлері 
2  2 

5бөлім Бастауыш шағын жинақталған мектептегі математика сабағын ОҚЫТУ. 

5.1 Математика пәнінің мазмұны мен мақсаты. 1-4 кластың математика 

оқулықтарына талдау жасау 
2 2  

5.2 Бастауыш шағын комплектілі мектепте математика сабағын 

ұйымдастыру ерекшеліктері.  
2  2 

5.3 Математика сабағындағы өзбетіндік жұмыстың мақсаты мен міндеті 

әдіс-тәсілдері мен түрлері. 
2 2  

5.4 Математика сабағын жоспарлау жолдары. 2 2  

 
6 бөлім Бастауыш шағын жинақталған мектептегі еңбек сабағы 

 

6.1 1-4 сыныптардағыеңбектүрлерінешолу 2 2  

6.2 Бастауыш шағын жинақталған мектеп еңбек сабақтарын ұйымдастыру 

ерекшеліктері, жолдары 
2 2  

6.3 Еңбек сабақтарын жоспарлау (Бір пәнділік,бір тақырыптық жүйе 

бойынша) 
2 2  

 Барлығы :40   сағат    

 

 

 

 



Пәннің үлгілік оқу бағдарламасының мазмұны. 

1- бөлім Кіріспе 

1.1 Шағын комплектілі мектеп және оның ерекшелігі. Шағын жинақталған мектеп 

түсінігі, ерекшелігі, белгісі.Қазақстан Республикасындағы шағын жинақталған 

мектептер, олардың проблемалары, шешу жолдары. 

2-бөлім Бастауыш шағын жинақталған мектепте оқыту үдерісін ұйымдастыру. 

2.1 Бастауыш шағын жинақталған  мектептегі  педагогикалық үрдістің 

ерекшелігі, жұмыстың тиімділігін анықтау шарттары  

Бір пәндік, бір тақырыптық, әр пәндік, әр тақырыптық жүйедегі сабақтарды жаңа 

педагогикалық технологиялар бойынша жоспарлау. Бастауыш шағын жинақталған 

мектептегі педагогикалық үдерістің ерекшелігі, жұмыстың тиімділігі мен кемшілігін 

анықтау. 

2.2 Сынып.Сынып комплектін  құрастыру. Бастауыш шағын жинақталған 

мектепте сабақ кестесін құрастыру жолдары 

Сынып және сынып-комплект түсінігі. сынып-комплект құрастыру жолдары; 

принципі. Сынып және сынып-комплект жағдайындағы сабақ кестесі. Сабақты 

жоспарлау, ерекшеліктері. 

2.3 Бір пәнділік, бір тақырыптық жүйе бойынша құрылған сабақтар. 

Бір пәндік бір тақырыптық жүйедегі сабақтарды жаңа педагогикалық технологиялар 

бойынша жоспарлау. 

2.4 Бастауыш шағын жинақталған мектептерде сабақтарды жоспарлау және 

өткізу ерекшеліктері. Бастауыш шағын жинақталған мектептегі оқу пәндері 

бойынша күнтізбелік-тақырыптық   жоспарлау. 

Сабақ, оған қойылатын талаптар. Шағын жинақталған мектепте сабақтарды 

жоспарлау және өткізу. Бір пәндік және әр пәндік жүйе бойынша сабақты күнтізбелік 

-тақырыптық жоспарлау жолдары. 

2.5 Бастауыш шағын жинақталған мектептің оқу үдерісіндегі өзбетіндік 

жұмыстың рөлі және өзбетіндік жұмыс түрлері. 

Бастауыш шағын жинақталған мектептегі оқу үдерісіндегі өзбетіндік жұмыстың рөлі, 

түрлері, ұйымдастыру жолдары. Білім алушылар мен мұғалімдер арасындағы қарым-

қатынас. 

2.6 Бастауыш шағын жинақталған мектеп мұғалімінің сабаққа дайындалуы. 

Сынып және сынып- комплект жағдайында мұғалімнің сабаққа алдын ала және 

тікелей дайындығы. 

3-бөлім Бастауыш шағын комплектілі мектепте тәрбие процесін ұйымдастыру 

3.1Бастауыш шағын жинақталған мектепте тәрбие үрдісін ұйымдастыру 

ерекшеліктері 

Бастауыш шағын комплектілі мектептегі тәрбиенің мақсаты мен міндеттері, тәрбие 

процесін ұйымдастыру ерекшелігі. 

3.2 Бастауыш шағын жинақталған мектепте сыныптан тыс жұмыстарды 

ұйымдастыру.  

Сыныптан тыс жұмыстардың түрлері, ұйымдастырылуы. 

Сынып- комплект жағдайында мектепте тәрбие шараларын жоспарлау және өткізу 

әдістемесі. 

4-ші бөлім Бастауыш шағын жинақталған мектепте қазақ тілін оқытудың  

ерекшеліктері 

4.1 Бастауыш сыныптардағы қазақ тілі, ана тілі оқулықтарына талдау 

ҚР бастауыш жалпы білім беру Мемлекеттік стандартына сай әр кластағы оку 

материалының мазмұны мен көлемі. 

4.2 Тіл сабақтары бойынша бір пәнділік, әр пәнділік жүйе бойынша құрылған 

сабақтар 

Сынып және сынып-комплект жағдайында тіл сабақтарынбірпәнділік жүйе бойынша 

 



құрылған сабақтар 

4.3 Бастауыш шағын жинақталған мектептегі тіл сабақтарында білім 

алушыларды шығармашылық жұмыстарға баулу 

Сыныпта  білім алушылардышығармашылы жұмыстарға баулу Тіл дамыту, 

шығармашылық жұмыстарды ұйымдастыру және олардыңтүрлері. 

4.4 Тіл сабақтарындағы өзбетіндік жұмыстарды ұйымдастыру: бақылау және 

өзін-өзі бақылау жұмыстарының түрлері 

 Тіл сабақтарында өзбетіндік жұмыстарды ұйымдастыру: бақылау және өзбетіндік  

бақылау жұмыстарының түрлері. 

5бөлім Бастауыш шағын жинақталған мектептегі математика сабағын  ОҚЫТУ 

5.1  Математика пәнінің мазмұны мен мақсаты. 1-4 кластың математика 

оқулықтарына талдау жасау 

Бастауыш мектептегі математикапәнінің мазмұны, мақсат, міндеттері. Оқулықтар 

мазмұнына талдау 

5.2 Бастауыш шағын жинақталған мектепте математика сабағын ұйымдастыру 

ерекшеліктері.  

Шағын комплектілі мектепте сынып - комплект жағдайында математика сабағын 

ұйымдастыру ерекшеліктері. 

5.3 Математика сабағындағы өзбетіндік жұмыстың мақсаты мен міндеті әдіс-

тәсілдері мен түрлері. 

Бағдарлама материалдарына талдау 

Математикасабағындағыөзбетіндік жұмыстар түрлері, өткізу әдіс- тәсілдері. 

5.4 Математика сабағын жоспарлау жолдары. 

Математика сабағынжоспарлау жолдары 

А) күнтізбелік-тақырыптық 

Б) күнделікті сабақ жоспары 

Математикадан үй тапсырмалар тексерудің формалары мен әдістері. 

6 бөлім Бастауыш шағын жинақталған мектептегі еңбек сабағы 

6.1 1-4 кластардағы еңбек түрлеріне шолу 

Қазақстан Республикасы Бастауыш білімінің Мемлекеттік стандарты бойынша еңбек 

сабағының мақсаты,міндеттері, бағдарлама мазмұнына талдау жасау. 

6.2Бастауыш шағын жинақталған мектептегі еңбек  сабақтарының 

ұйымдастырылу ерекшеліктері, жолдары. 

1-4 сыныптардағы еңбек сабағын бір пәнділік, әр пәнділік жүйе бойынша жоспарлау, 

сабақтарды өткізу ерекшеліктері. 

6.3 Еңбек сабақтарын жоспарлау (бір пәнділік, бір тақырыптық жүйе бойынша) 

Бастауыш шағын комплектілі мектепте еңбек сабақтарын ұйымдастыру 

ерекшеліктері, жолдары. Еңбек сабақтарын сынып-комплект жағдайында жоспарлау. 
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