
 
 

5В010200 - Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі 

мамандығы бойынша студенттердің Х Республикалық пәндік 

олимпиадасын өткізу туралы 

ЕРЕЖЕ 
(Қазақстан Республикасы, Алматы қ., 19-20 сәуір  2018 жыл) 

 

Студенттердің X Республикалық пәндік олимпиадасы ағымдағы жылы 

өзінің 90 жылдығын атап өтетін Қазақстан Республикасының тұңғыш жоғары 

оқу орны - Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінде 

өткізіледі.  

5В010200 - Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі мамандығы 

студенттерінің пәндік олимпиадасы болашақ бастауыш сынып 

мұғалімдерінің пәндік білімі мен дағдыларының деңгейін, сондай-ақ олардың 

кәсіби-педагогикалық қызметке қажетті кәсіби құзыреттілігінің қалыптасу 

деңгейін анықтауға бағытталған шығармашылық сайысы болып табылады. 

Студенттердің Х Республикалық пәндік олимпиадасы – талантты 

студент жастарды қолдауға ықпал ететін факторлардың бірі. 

Олимпиаданың ұраны: «Мамандығым - мақтанышым». 

 

І  Олимпиаданың мақсаты мен міндеттері   

Пәндік олимпиаданың негізгі мақсаты - болашақ бастауыш мектеп  

мұғалімдерінің кәсіби құзыреттілік деңгейіне жеткен шығармашыл дарынды 

студенттердің педагогикалық қабілеттерін анықтау. 

Олимпиаданың міндеттері:  

• студенттердіңоқу-танымдық, оқу-зерттеушілік 

әрекетінынталандыру; 

•  студенттердің кәсіби және жеке әлеуетін ашу, шығармашылық 

қабілеттерін дамыту,олардың өзін-өзі айқындауы мен өзін-өзі жүзеге асыруы 

үшін жағдай жасау; 

• «Рухани жаңғыру» бағдарламасын іске асырумен сәйкес 

студенттердің азаматтық позициясын тәрбиелеу;  

• талантты және дарынды студенттерді іріктеу және қолдау;  

• білім беру жүйесін жетілдіруге белсенді кәсіби қатынасты 

қалыптастыру. 

 

II  Республикалық олимпиаданы өткізу тәртібі   
Олимпиадаға ЖОО ішіндегі іріктеу турларында бірінші орынды 

иеленген командалар қатысады. Олимпиадаға қатысуға 5В010200 - 

«Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі» мамандығының 2-3 курс (4 



жылдық оқу мерзімі) студенттері рұқсат етіледі. Команда құрамы 4 

қатысушыдан артық болмауы керек. 

 

III   Олимпиаданың ұйымдастыру комитетіне құжаттарды ұсыну 

тәртібі  

 

Байқауға қатысушыларды тіркеу үшін келесі құжаттар қажет: 

• Олимпиадаға қатысу үшін командадан тапсырыс (ақпараттық хатта 

көрсетілген форма бойынша); 

• келужәне кету уақыты туралы ақпарат. 

Олимпиадаға қатысу үшін құжаттарды электронды пошта адресіне 

2018 жылдың 16 наурызынан кешіктірмей жіберу керек. 

e-mail: pmnokafedra@mail.ru. 

 

Олимпиада қатысушыларының келуі 18 сәуір, кетуі 20-21 сәуір 2018 ж.     

 

Қатысушылардың орналасып тұруы мен тамақтануы жіберуші 

тараптың есебінен. 

 

IV Олимпиаданы ұйымдастыру және өткізу   

Х Республикалық пәндік олимпиада Абай атындағы ҚазҰПУ-дың 

Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі кафедрасының базасында 

2018 жылдың 19-20 сәуір аралығында өткізіледі.  

Пәндік олимпиаданың жұмыс тілі: қазақ,  орыс және ағылшын.  

Олимпиаданың өткізілуі екі күнге жоспарланып отыр. 

 

I. Шығармашылық байқау - «Жаңартылған біліммен – жарқын 

болашаққа!». 

1.1 Командалардың визиттік карточкасы. Байқау сахнада еркін 

түрде өткізіледі, командалардың өнер көрсету реті жеребемен анықталады.  

(7 минут). 

Командалардың визиттік карточкасы шығармашылық байқауы10 

баллдық жүйемен бағаланады.  

Бағалау критерийлері: 

- қойылым мазмұнының тақырыпқа сәйкестігі  – 2 балл; 

- мазмұнының педагогикалық бағыттылығы– 2 балл; 

- креативтілігі – 3 балл; 

- сөйлеу мәдениеті, артистизм - 2 балл; 

- регламент сақтауы – 1 балл. 

 

1.2 ЭССЕ презентациясы «Менің мамандығым: кеше, бүгін, 

болашақта»    
Регламент – 7 минут. Үй тапсырмасы. 

ЭССЕ презентациясы шығармашылық байқауы 10 баллдық жүйемен 

бағаланады.  

Бағалау критерийлері:  



 - Тақырыпқа сәйкестігі – 3 балл; 

Бұл критерий эссе мазмұнын бағалауға бағытталған. 

  - Дәйектеу. Әдебиеттерді пайдалану - 2 балл; 

 Бұл критерий ұсынылған тақырып бойынша пікірін тұжырымдап, өз 

позициясын дәйектеу үшін әдебиет материалдарын пайдалану білігін 

бағалауға бағытталған. 

 - Композиция – 2 балл; 

Бұл критерий ұсынылған тақырып бойынша пікірін тұжырымдап беру 

логикасын бағалауға бағытталған.   

- Сөйлеу стилі мен мәнерлілігі– 2 балл; 

Бұл критерий мәтіннің ауызша дизайнын бағалауға бағытталған. 

-  Сауаттылығы– 1 балл; 

Бұл критерий команданың сауаттылығын бағалауға мүмкіндік береді. 

 

II Теориялық байқау– «Энциклопедист». 
Командалардың теориялық білімдерін тестілеу. Студенттер МЖМБС 

(Жоғары білім) міндетті компонент пәндерінен компьютерде тест тапсырады.   

- Педагогика 

- Бастауыш мектептегі тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі 

- Математиканы оқыту әдістемесі 

Әрбір нұсқа 75 тест тапсырмасынан тұрады: әр пәннен 25 тест 

тапсырмасы берілген.   

Командалардың теориялық білімдерін тестілеуге арналған бұл байқау 

100 баллдық жүйеде бағаланады. (100+100+100)/3=100 

  

  III  Практикалық байқау. 
 

3.1 «Шебер-сынып». Сабақтың бейне фрагментін көрсету (пән 

командалардың таңдауы бойынша). Регламент – 15 минут. 

«Шебер-сынып» практикалық байқауы 10 баллдық жүйеде бағаланады. 

Заманауи сабаққа қойылатын талаптарды сақтау ескеріледі. 

Бағалау критерийлері: 

- Сабақтың мақсаты мен міндеттерін ашу – 3 балл; 

- инновациялық технологияларды тиімді пайдалану– 2 балл; 

- АКТ-ны мақсатты қолдану (техникалық және дидактикалық 

аспектілер) – 3 балл; 

-сабақты қорытындылау және оқушылардың жетістіктерін бағалау 

білігі – 2 балл. 

 

3.2 Жағдаяттық сұрақтар. Командалар педагогика және бастауыш 

оқыту әдістемесі бойынша жағдаяттық тапсырмалар әзірлейді (үй 

тапсырмасы) – 2 тапсырмадан. 

Әзірленген тапсырмалар қарсылас командаларға ұсынылады (жеребе 

бойынша). 

Регламент – 5 минут. 



Жағдаяттық сұрақтар бойынша практикалық байқау 10 баллдық жүйеде 

бағаланады. 

Әзірлеген тапсырманы бағалау критерийлері: 

- психология, педагогика және бастауыш оқыту әдістемесі 

бойынша теориялық білімдеріне сүйенуі – 2 балл; 

- тапсырманың болашақ педагогтардың кәсіби құзыреттілігін 

ашуға бағытталуы    – 3 балл; 

- педагогикалық шеберлік – 2 балл; 

- креативтілігі - 3 балл. 

Тапсырманың орындалуын бағалау критерийлері: 

- психология, педагогика және бастауыш оқыту әдістемесі 

бойынша теориялық білімдеріне сүйенуі – 2 балл; 

- жауаптардың берілген мәселені шешуге  бағытталуы  – 3 балл; 

- педагогикалық шеберлік – 2 балл; 

- креативтілігі - 3 балл. 

 

IV  Командаларды марапаттау 
 Жүлделі орын алған командалар дипломдармен, грамоталармен және 

бағалы сыйлықтармен марапатталады. 

 

Абай атындағы ҚазҰПУ-дың олимпиаданы ұйымдастыру комитеті 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


