
 
 

 

 

 

 

 



№7 дәріс тақырыбы: Педагогтың кәсіби даярлығындағы құзыреттілік мәселесі 

Мақсаты:  

Білімділік: Жоғары мектеп оқытушысының  тұлғасына және оның біліктілігіне 

қойылатын қазіргі талаптар шеңберінде педагогтың кәсіби құзіреттіліктеріне сипаттама 

беріп, құзіреттілік  мәселесі бойынша түсініктерін кеңейту. 

Тәрбиелік: Магистранттардың іскерлік, дағдыларын дамыту, мамандыққа сүйісреншілік 

тәрбиелеу. 

Дамытушылық:Магистранттарды шығармашылыққа баули отырып, сыни ойлауға 

үйрету, танымдық белсенділіктерін арттыру. 

Сабақтың түрі: дәріс сабақ 

Қолданылатын әдіс-тәсілдер, технологиялар:Эмоционалдық көңіл-күйді 

анықтайтын тест "Ағаштағы орныңыз қандай?" , «Дейін-кейін» әдісі. «Домино» әдісі, 

«Синквейн» стратегиясы, «Аяқталмаған сөйлемдер» әдісі.  

Сабақтың жабдықталуы: таратпа лекциялар, мультимедиялық проектор, презентация, 

карточкалар. 

Қолданылатын әдебиеттер:  
1. Климов Е.А. Педагогический труд:психологические составляющие.-Москва,2004. 

2. Сергеев И.С.Основы педагогической  деятельности: Учеб.-СПб.: Питер, 2004.-316с 

3. Кузнецов В.В. Введение в профессиональную  педагогическую специальность: 

Учеб.пособие.-М:Академия, 2007.-176с. 

4. https: \\cyberleninka.ru 

 

 Сабақтың мазмұны: 

1. Педагогикалық  профессиограма 

2. Құзіреттілік ұғымының педагогикада қарастырылуы 

3. Қазақстандық ғалымдар құзіреттілік мәселесі туралы 

4. Жоғары оқу орны бітірушілерінің құзіреттілігі 

Сабақтың өтубарысы: 

Ұйымдастыру бөлімі 5мин (магистранттармен амандасу, түгендеу, сабаққа кіріспе 

Эмоционалдық көңіл-күйді анықтайтын тест "Ағаштағы орныңыз қандай?" ) 

Дәріс тақырыбы бойынша түсіндіру 30мин ( әдістерді қолдана отырып жаңа 

мәліметтер беру ) 

Білімді бекіту 12мин («Синквейн» стратегиясы) 

Үйге тапсырма 

Рефлексия  «Аяқталмаған сөйлем» 

Сабақтыңөтубарысы: 
Ұйымдастыру бөлімі: магистранттармен амандасу, түгендеу, сабаққа кіріспе. 

Дәріс тақырыбы бойынша түсіндіру. Əдістерді қолдана отырып жаңа мәліметтер беру. 

Эмоционалдықкөңіл-күйдіанықтайтын тест"Ағаштағыорныңызқандай?" 

 
 Бұл тесттіің авторы - әйгілібритандық психолог Пип Уилсон.  

Ол оқушылардың жаңадан ауысып келген мектебіне қаншалықты үйренгенін 

анықтау үшін жасалған. Артынша жасы үлкендерге де жарайтыны анықталған. Тест 
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адамның болмысын, оның эмоционалдық жай-күйін, қоғамдағыорнын анықтауға 

көмектеседі. Ағаштағы адамдардың көңіл-күйі әртүрлі және әрқайсысының өзіне ғана тән 

орны бар. Ең алдымен, өзіңізге қайсысы көбірек ұқсайтынын анықтаңыз. Артынша 

ұқсағыңыз келетін адамды таңдаңыз. 

Тест жауабы: 

1) Еш нәрседен қорықпайтын, батыл мінезді адамдар №1, 3, 6, 7 позицияларды 

таңдайды. 

2) Қандай жағдай болмасын достарынан қолұшын аямайтын, ақкөңіл адамдар №2, 11, 

12, 18 және 19 позицияларды таңдайды. 

3) Кезкелген қиындықты оңай өткеріп отыратын адамдар №4 позицияны таңдайды. 

4) Шаршаңқы, көңілсіз жүретін адамдар №5 позициянытаңдайды. 

5) Көңіл көтеруді ұнатып, той-томалақтан қалмайтын адамдар №9 позицияны таңдайды. 

6) Іштей қапаланып, үнемі уайымдап жүретін, көпшіліктің ортасында жүруді 

ұнатпайтын адамдар № 13, 21 позицияны таңдайды. 

7) Өзімен сырласып, өзі ғана білетін әлемде өмір сүретін жандар №8 позицияны 

таңдайды. 

8) Өмірдің әр сәтін бағалап, жан тыныштығын қалайтын адамдар №10, 15 позицияларды 

таңдайды. 

9) Бақытсыз, тағдырына лағнет айтып жүретін жандар №14 позицияны таңдайды. 

10) Айналасындағыларды өзіне бағындырып, мүмкіндіктерін асыра сілтейтін 

адам №20 позицияны таңдайды. 

11) Көпшіліктің ықыласына бөленгенді ұнататын, өзгелердің пікіріне толықтай тәуелді 

жандар №16позицияны таңдайды. Көп жағдайда №17 позициядағы адамнан қолдау 

күтеді. 

I. Қызығушылықтыояту. 

«Дейін-кейін» әдісі.  

Сыни ойлауды дамытатын технологияның әдісі.  

 Ол сабақтың 1-ші кезеңінде магистранттардың білімін белсенді болуына арналған 

әдіс. Сонымен қатар рефлексия кезеңінде де қолданылады.  

- қалыптастырады:  

- оқиғаларға болжам жасай білу;  

- белгілі және белгілі емес фактілерді қатынастыра білу;  

- өз ойын жеткізе білу;  

- салыстыру және қорытынды жасай білу. 

Екі бағаннан тұратын кестедегі “Дейін “ деген бөлігіне магистранттар сабақ 

тақырыбы, тапсырмаларды орындау тәсілі жайында болжамдарын жазады. 

 “Кейін” бөлігі сабақтың соңында жаңа тақырыпты меңгеріп, эксперимент 

жүргізілген соң, мәтін оқытылға нкезде толтырылады 

II. Мағынаныашусатысы 

«Домино» әдісі.  

Қағаз қиындылары домино пішіндес қиылып, ортасынан қаламмен сызылады. Оң 

жақ бөлігіне сұрақ жазады, келесі  сол жағына сол сұрақтың жауабын жазылады. Топқа 

домино қиындыларын құрастыруға ұсынылады. Əрі жылдам, әрі дұрыс құрастырған топ 

жеңіске жетеді. 

III. Ой толғаныссатысы 

Синквейнстратегиясы (бес жолдыөлең): 
Ой толғаукезеңіндеқолданылады. 

Синквейнфранцуздың «бес» дегенсөзіненшыққан, яғни бес жолдыөлеңжазуәдісі. 

- Біріншіжолда - тақырыпбірсөзбенберіледі (затесім) 

- Екіншіжолда - тақырыпекісөзбенсипаттау (сын есім) 

- Үшіншіжолда – тақырыпқа қатысты қимыл атауынан үш сөз жазу. (етістік) 

- Төртінші жолда - 4 сөзден тұратын бір сөйлем. 



- Бесінші жолда – тақырып мәнін ашатын бір синоним сөз. 

Рефлексия 

«Аяқталмаған сөйлем» 

«Мұғалімге жеделхат» тақтасына оқушылар стикер жапсыру арқылы орындалады. 

Оқушылар өздеріне жақын сөйлемді таңдап, айтылған ойды жалғастырады: 

Бүгінгі сабақта мен....түсіндім, ...білдім, ....көзімді жеткіздім. 

Бүгін сабақта қуантқаны..... 

Мен өзімді.....үшін мақтар едім. 

Маған ерекше ұнағаны..... 

Сабақтан соң маған........келді. 

Бүгін маған..........сәті түсті. 

Қызықты болғаны..... 

......қиындық тудырды. 

Менің түсінгенім..... 

Енді мен......аламын. 
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