
###001 

Қазіргі әлемдегі жоғары білімнің даму тенденциясы мен негізгі бағыттарына 

сипаттама беріңіз 

###002  

Білім берудің парадигмалары мен нормативтік құжаттарын жүйелеңіз 

###003  

Жоғары мектеп педагогикасының ғылымдар жүйесіндегі алатын орны 

туралы баяндаңыз 

###004 

«Үздіксіз білім беру жүйесі» ұғымының мәнін ашыңыз  

###005 

Жоғары мектеп жағдайында педагогикалық болжам жасау мен жобалаудың 

маңыздылығын түсіндіріңіз 

###006 

Болашақ мамандарды даярлаудағы белсенді әдістер мен оқыту түрлерін 

талдаңыз 

###007 

Жоғары мектептегі практикалық және семинар сабақтарының мақсат-

міндеттерін сипаттаңыз 

###008 

Жоғары мектеп жағдайында студенттің өзіндік жұмысының құрылымдық 

элементтерін сипаттаңыз 

###009 

Болон процесі және қазіргі әлемдегі білім беру жүйелерінің интеграциясы 

туралы баяндаңыз  

###010 

Жоғары мектеп педагогикасымен сабақтастықта болатын ғылым салаларын 

атап, олардың өзара байланысының мәнін ашыңыз 

###011 

Қазақстанның Болон процесінің өлшемдерін (негізгі, факультативтік, 

ұсынбалы) жүзеге асыру дәрежесін сараптаңыз: барысы, жетістіктері, 

мәселелері мен болашақ жоспарлары 

###012 

ЖОО студенттерінің академиялық икемділік (ұтқырлық) бойынша білім 

алуының басты ерекшеліктерін атаңыз 

###013 

Білім берудің дәстүрлі және гуманистік парадигмаларының өзіндік 

ерекшеліктерін салыстырыңыз 

###014 

Дуальді оқыту жүйесінің мәні мен ерекшелігін сипаттаңыз  

###015 

Қазақстанның білім беру саласының дамуына бағытталған жаңа реформалар, 

стратегиялық мақсаттар мен міндеттерге тоқталыңыз 

###016 



Жоғары мектеп оқытушысы мен студентінің қарым-қатынасына және 

олардың зерттеушілік іс-әрекетіне тоқталыңыз 

###017 

Жоғары мектептегі оқу процесінің құрылымына сипаттама беріңіз 

###018 

Лекция сабағының тиімділігі мен нәтижелігіне әсер ететін лектордың 

қасиеттері мен сапаларын, қабілеттерін айқындаңыз 

###019 

Жоғары мектеп жағдайында білім беру мазмұнының негізгі компоненттерін 

атаңыз 

###020 

Қашықтықтан білім беру жүйесінің өзіндік артықшылықтары мен 

қиындықтарын жүйелеңіз 

###021 

Білім беру ұйымдарын аккредиттеу, мемлекеттік аттестаттау жұмыстарының 

мақсат-міндеттерін айқындаңыз 

 

 Блок 2 

###001 

Ы.Алтынсарин және А.Құнанбаев еңбектері мен ағартушылық идеяларының 

бүгінгі отандық педагогика теориясы мен тәжірибесіндегі рөлін зерделеп 

көрсетіңіз 

###002 

Қазіргі оқытуды ұйымдастырудың формалары, студенттер құрамына 

байланысты ұйымдастырылатын оқыту формаларының түрлерін саралап, 

тұжырымдаңыз 

###003 

Кредиттік технология негізінде жоғары мектепте оқыту процесін 

ұйымдастырудың ерекшеліктерін талдаңыз 

###004 

Жоғары мектеп педагогикасының негізгі категорияларын ажыратып, 

көрсетіңіз және оларды сипаттаңыз  

###005 

Жоғары мектеп педагогикасының зерттеу пәнін, объектісін саралаңыз 

###006 

Жоғары мектеп педагогикасының алдындағы мақсат пен негізгі міндеттерді 

тұжырымдаңыз  

###007 

Қазақстан Республикасының бүгінгі білім беру жүйесі және оның даму 

перспективалары, жаңа бағыттар мен бағдарламалар туралы зерделеңіз 

###008 

ЖОО-дағы дәрістер, дәрісті талдауға қойылатын заманауи талаптарды 

көрсетіңіз, топтастырыңыз. 

###009 



Жоғары мектеп педагогикасы саласындағы ғылыми-зерттеу әдістерін 

жүйелеп, сипаттаңыз  

###010 

Болашақ мұғалімдерді кәсіби-педагогикалық қызметке даярлаудың өзекті 

мәселелерін саралаңыз  

###011 

Жоғары оқу орындарындағы оқыту әдістері мен құралдарына сипаттама 

беріңіз 

###012 

Жоғары оқу орындарында бүгінгі оқыту процесін басқарудың ерекшеліктерін 

сипаттаңыз   

###013 

Оқытудың мәні, құрылымы мен қозғаушы күштерін сипаттаңыз  

###014 

Жоғары мектепте студенттер тұлғасын әлеуметтендірудің маңызын 

түсіндіріңіз  

###015 

Жоғары мектеп оқытушысының тұлғасы және оның кәсіби біліктілігіне 

қойылатын бүгінгі талаптарды саралаңыз 

###016 

Жоғары мектеп оқытушысының коммуникативтік біліктілігі мен мәдениеті 

туралы тұжырымдаңыз  

###017 

Жоғары мектеп педагогикасының басқа ғылымдармен байланысын көрсетіңіз 

###018 

Бүгінгі білім кеңістігіндегі Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік  

университетінің алатын орны. Педагог кадрлар дайындаудағы Қ.Жұбанов 

атындағы Ақтөбе өңірлік  университетінің рөліне («Педагогикалық 

ғылымдар» білім беру бағдарламалары) талдау жасаңыз 

###019 

Жоғары мектептегі бүгінгі тәрбие жұмысының бағыттары мен 

ерекшеліктерін саралап, көрсетіңіз  

###020 

Жоғары мектепте білім беру нәтижелерін бақылау және оның функциялары. 

Білімді педагогикалық бақылаудың формаларын талдап, тұжырымдаңыз. 

###021 

Жоғары оқу орнындағы бүгінгі білім бepу процесіне ақпараттық 

технологияларды енгізудің маңызын тұжырымдаңыз 

 

3 блок 

###001 

Бастауыш білім беру жүйесіне педагог мамандарды даярлаудың тарихи 

аспектілеріне тоқталып, талдау жасаңыз 

###002 



ЖОО студенттерінің оқу жетістіктерін бағалаудың қазіргі заманғы 

тәсілдеріне тоқталып, талдау жасаңыз 

###003 

«Білім беру» ұғымының мәнін келесі аспектілер: үрдіс, нәтиже, жүйе, 

құндылық тұрғысында ашып көрсетіңіз 

###004 

«Білім беру құндылық па, әлде қызмет пе?» тақырыбында өз пікіріңізді 

білдіріп, дәлелдеңіз 

###005 

Ғылыми-педагогикалық зерттеулердің нақты-әдіснамалық қағидаларын атап, 

жүйелеңіз 

###006 

Білім беру мазмұнын реформалаудағы оқу бағдарламалары мен қазіргі 

заманғы оқыту құралдарының маңызын көрсетіп, талдау жасаңыз 

###007 

Педагогтың әдіснамалық мәдениетін оның кәсібилігінің жоғарғы деңгейі 

ретінде қарастырып, өз ойыңызды тұжырымдаңыз 

###008 

Қазақстандағы жоғары оқу орындарының даму тарихына көз жүгіртіп, 

бүгінгі таңдағы жеткен жетістіктері мен болашағына өз ойыңызды білдіріңіз 

###009 

Еліміздің жоғары білім беру жүйесіндегі реформаларды талдаңыз, олардың 

жағымды және жағымсыз әсерлерін сараптаңыз 

###010 

Зерттеу университеттеріндегі инновациялық ісәрекеттің мәні мен маңызына 

талдау жасаңыз 

###011 

Әлеуметтік-педагогикалық құндылықтар жүйесінің болашақ ұстаз 

тұлғасының қалыптасуындағы рөлін айқындаңыз 

###012 

Еліміздегі жоғары оқу орындарының жаңа типтеріне (инновациялық, зерртеу, 

т.б.) тән ерекшеліктерді жүйелеңіз 

###013 

Білім беру философиясындағы философиялық мектептердің білім беру 

туралы көзқарастарына талдау жасаңыз (идеализм, прагматизм, неотомизм, 

т.б. ) 

###014 

Кез келген қазіргі білім беру парадигмалары мен тұжырымдамаларының 

біреуіне сипаттама бере отырып, оны өз болашақ сабақ беру тәжірибеңізге 

енгізу жолдарын көрсетіңіз 

###015 

Жоғары мектепте тұтас педагогикалық үрдісті ұйымдастырудағы 

құзыреттілік көзқарастың қажеттілігі мен маңыздылығын негіздеңіз 

###016 



Ғылыми-педагогикалық зерттеулерде математикалық және статистикалық 

әдістердің алатын орнын айқындап, талдаңыз 

###017 

Жоғары мектепте оқыту әдістерін тиімді таңдау және қолдану шарттарын  

жүйелеп, салыстырмалы талдау жасаңыз 

###018 

Елімізде қос дипломдық білім беру бағдарламасының жүзеге асырылу 

барысына талдау жүргізіңіз 

###019 

Педагогикалық ғылыми-зерттеу жұмыстарына қойылатын талаптарды атап, 

талдаңыз 

###020 

«Педагогикалық құндылықтар» классификациясын жіктеп, өзіндік 

ерекшеліктеріне талдау жүргізіңіз 

###021 

Болашақ маман ретінде нақты бір білім бағдарламасы бойынша (мыс. 

Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі) студенттің әрекетін 

жобалайтын құзыреттіліктер тізімін жасаңыз 

 

 


