
1 

 

АСТАНА ХАЛЫҚАРАЛЫҚ 

УНИВЕРСИТЕТІ 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

УНИВЕРСТЕТ АСТАНА 

 

 

 

«БЕКІТЕМІН» 

Астана халықаралық университетінің 

қабылдау комиссиясының төрағасы 

                                                                                __________________ С.А. Ирсалиев 

                                                                        «____» _________ 2020 ж. 

 

 

 

 

Білім беру саласындағы білім беру бағдарламаларына үміткерлер үшін 

«Педагогикалық ғылымдардан» арнайы емтихан 
  

БАҒДАРЛАМАСЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нұр-Сұлтан қ., 2020 ж. 

 

 



2 
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адамдарға арналған, Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 

2018 жылғы 31 қазандағы бұйрығы. № 600, Қазақстан Республикасының 

Әділет министрлігінде 2018 жылғы 31 қазанда № 17650 тіркелді, 

Университет ректоры ___ ___2020 ж. Бекіткен Астана халықаралық 

университетіне оқуға түсудің типтік ережелері 

 

Қабылдау емтиханының бағдарламасы білім беру жоғары мектебінің 

отырысында қарастырылды, хаттама №___, _________ 2020 ж. 

 

Білім беру жоғары мектебінің деканы_______________   Ж.К.Ахмадиева  

 

Қабылдау емтиханының бағдарламасы  университеттің Әдістемелік 

кеңесімен бекітуге ұсынылды  хаттама №___, _________ 2020 ж. 

 

Оқу-әдістемелік және ғылыми жұмыстар 

 жөніндегі  вице-президент    ___________________ А.Б. Мырзагалиева  

 



3 

 

ТҮСІНДІРМЕ ЖАЗБА 

 

Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің білім беру 

бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарындағы оқуға 

қабылдаудың үлгі ережелеріне, Қазақстан Республикасы Әділет 

министрлігінде 2018 жылғы 31 қазанда № 1765 тіркелген, Қазақстан 

Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 31 қазандағы № 

600 бұйрығына сәйкес, «Педагогикалық ғылымдар» білім беру 

бағдарламасына түсетіндер бір арнайы емтихан тапсырады. 

Арнайы емтиханның мақсаты талапкерлердің педагогикалық 

қызметке бейімділігін анықтау болып табылады.  

Педагогикалық жағдайды шешу кезінде талапкерге педагогикалық 

көзқарасты талап ететін өмірлік тарих деректері ұсынылады. Нәтижелерді 

бағалау кезінде қалыптасқан жағдайды шешудің ұсынылған тәсілінің 

конструктивтілігі мен негізділігі; ахуалға және оның пайда болу себептеріне 

жедел бағдарлануы; әсер ету нәтижелерін алдын ала болжай білуі ескеріледі. 

Бағдарлама арнайы емтиханды өткізу тәртібін, қатысушылардың 

құқықтары мен міндеттерін, ұйымдастыру рәсімін белгілейді. 
 

1. Арнайы емтиханды қабылдау және өткізу тәртібі 

 

1.1 Арнайы дайындықты талап ететін жоғары білім берудің білім беру 

бағдарламаларының топтары бойынша, оның ішінде «педагогикалық 

ғылымдар» білім беру салалары бойынша оқуға қабылдау арнайы емтихан 

нәтижелерін ескере отырып жүзеге асырылады. 

1.2 Арнайы емтиханды ұйымдастыру және өткізу үшін Астана 

халықаралық университеті ректорының немесе оның міндетін атқарушы 

тұлғаның шешімімен емтихан өткізу кезеңінде емтихан комиссиясы 

құрылады. 

1.3 Комиссия құрамына университет өкілдері қатарынан профессор-

оқытушылар құрамы, Қоғамдық ұйымдар, бұқаралық ақпарат құралдары 

өкілдері кіреді. 

1.4 Комиссия тақ саннан тұрады. Комиссия мүшелерінің көпшілік 

дауысымен комиссия төрағасы сайланады. Комиссияның шешімі, егер 

отырысқа оның құрамының кемінде үштен екісі қатысса, заңды болып 

саналады. Комиссия шешімі емтиханға қатысушылар санының көпшілік 

дауысымен қабылданады. Дауыстар тең болған жағдайда Комиссия 

төрағасының дауысы шешуші болып табылады. 

 

1.5 Арнайы емтихандар өткізу жоғары және жоғары оқу орнынан 

кейінгі білімнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру 

ұйымдарына оқуға қабылдаудың үлгі қағидаларына 1-қосымшаға сәйкес 



4 

 

арнайы емтихандар өткізілетін білім беру бағдарламалары топтарының 

тізбесіне сәйкес білім беру бағдарламалары топтары бойынша жүзеге 

асырылады. 

 

Білім беру 

бағдарламасы 

тобының нөмірі 

Білім беру бағдарламалары топтарының атауы 

Арнайы дайындықты талап ететін білім беру бағдарламаларының тобы 

В001 Педагогика және психология 

В002 Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу 

В003 Бастауыш оқытудың педагогикасы мен әдістемесі 

В008 
Құқық және экономика негіздері мұғалімдерін 

дайындау 

В009 Математика мұғалімдерін даярлау 

В010 Физика мұғалімдерін даярлау 

В011 Информатика мұғалімдерін даярлау 

В012 Химия мұғалімдерін даярлау 

В013 Биология мұғалімдерін даярлау 

В014 География мұғалімдерін даярлау 

В015 
Гуманитарлық пәндер бойынша мұғалімдерді 

даярлау 

В016 Қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлау 

В017 Орыс тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлау 

В018 Шет тілі мұғалімдерін даярлау 

В019 
Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану бойынша 

мамандар даярлау 

В020 Арнайы педагогика 

 

1.6 Төтенше жағдай жарияланған, карантиндік шараларды белгілеу 

немесе күшейту жағдайында бейнеконференциялар (ZOOM және т.б.) өткізу 

үшін сервистерді қолдана отырып, онлайн және (немесе) офлайн нысандарда 
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арнайы емтихан өткізуге жол беріледі. Арнайы емтиханды дәстүрлі түрде 

өткізу санитарлық-эпидемиологиялық нормаларды сақтауды, емтихан 

тапсырушылар санын бір күнде шектеуді талап етеді. 

1.7 "Педагогикалық ғылымдар" білім беру саласы бойынша оқуға 

түсушілердің құжаттарын қабылдау және арнайы емтихан өткізу 

университетте күнтізбелік жылдың 20 маусымынан 24 тамызына дейін 

жүзеге асырылады. 

1.8 "Педагогикалық ғылымдар" білім беру саласы бойынша оқуға түсу 

үшін арнайы емтихан педагогикалық жағдайды шешу форматында өткізіледі 

және "рұқсат" немесе "жібермеу"түрінде бағаланады. 

1.9 Арнайы емтихан бейне және (немесе) аудио жазбамен 

жабдықталған аудиторияларда (үй-жайларда) өткізіледі. Арнайы емтиханды 

өткізудің онлайн түрінде емтихан жазбасы жасалады. 

1.10 Оқуға түсушіні арнайы емтиханды өткізу аудиториясына жіберу 

жеке басын куәландыратын құжатты көрсеткен кезде жүзеге асырылады. 

1.11 Арнайы емтихан басталғанға дейін түсушілерге емтихан 

материалдары беріледі және титулдық парақтарды ресімдеуге қойылатын 

тәртіп түсіндіріледі, сондай-ақ арнайы емтиханның басталу және аяқталу 

уақыты, нәтижелерді жариялау уақыты мен орны және апелляцияға өтініш 

беру рәсімі көрсетіледі. Стримингтік платформаларды қолдана отырып, 

арнайы емтиханды өткізу кезінде емтихан материалдарын компьютер 

экранынан көрсету көзделеді. Оқуға түсушілердің емтихан материалдарының 

нәтижелері экраннан скрин-шотқа жатады. 

1.12 Арнайы емтиханды өткізу қорытындылары-рұқсат беру 

ведомосімен, комиссияның еркін нысандағы хаттамасымен және нәтижелерді 

жариялау үшін қабылдау комиссиясының жауапты хатшысына (оның 

орынбасарына) беріледі. Комиссия хаттамасына төраға және Комиссияның 

барлық қатысқан мүшелері қол қояды. 

1.13 Арнайы емтиханның нәтижелері емтихан өткізілген күні 

жарияланады. 

1.14 "Педагогикалық ғылымдар" білім беру салалары бойынша арнайы 

емтиханның нәтижелері бойынша оқуға түсушіге қабылдау орны бойынша 

университетке ұсыну үшін рұқсат ведомосынан көшірме беріледі. 

1.15 Талаптарды сақтау мақсатында емтихан өткізу кезеңінде, 

емтихан тапсырушы тұлғалардың құқықтарын қорғау, даулы мәселелерді 

шешу үшін ректордың бұйрығымен құрамы оның төрағасын қоса алғанда, 

мүшелердің тақ санынан тұратын апелляциялық комиссия құрылады. 

1.16 Апелляцияға өтінішті апелляциялық комиссия төрағасының атына 

арнайы емтихан тапсырған адамның өзі береді, арнайы емтиханның 

нәтижелері жарияланғаннан кейін келесі күні сағат 13.00-ге дейін 

қабылданады және апелляциялық комиссия бір күн ішінде қарайды. Төтенше 

жағдай жарияланған, карантиндік шараларды белгілеу немесе күшейту 

жағдайында апелляцияға өтініштер университеттің ИС арқылы қабылданады. 
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Төтенше жағдай жарияланған, карантиндік шараларды белгілеу немесе 

күшейту жағдайында стримингтік платформаларды қолдана отырып, 

апелляциялық комиссияның отырысын өткізуге жол беріледі. 

 

1.17 Арнайы емтихан нәтижелерін қабылдау комиссиясы Қазақстан 

Республикасы Білім және ғылым министрлігі Ұлттық тестілеу орталығының 

ақпараттық жүйесіне береді. 

 

 

2. АРНАЙЫ ЕМТИХАН НӘТИЖЕЛЕРІН БАҒАЛАУ 

КРИТЕРИЙЛЕРІ 

2.1. "Педагогикалық ғылымдар" білім беру саласы бойынша оқуға түсу 

үшін арнайы емтихан педагогикалық жағдайды шешу форматында өткізіледі 

және "рұқсат" немесе "жібермеу"түрінде бағаланады. 

2.2 Комиссия педагогикалық жағдайды шешу кезінде түсушілердің 

келесі кәсіби маңызды қасиеттерін бағалайды: 

 - педагогикалық жағдайдың ұсынылған шешімінің конструктивтілігі 

мен негізділігі; 

- жағдайды және оның пайда болу себептерін жедел бағдарлай білу; 

- оқушылардың ерекшеліктерін ескере білу;  

- қалыптасқан жағдайды шешу үшін педагогикалық әсер ету тәсілін 

әзірлеу және іске асыру қабілеті; 

- әңгімелесушіні тыңдау және есту қабілеті; 

 - сұрақтарды сауатты және нақты қою қабілеті;  

- алынған ақпаратты қол жетімді тілде жеткізе білу;  

- шығармашылық ойлау; 

 - объективтілік;  

- эрудизм;  

- өзін-өзі бақылау және тепе-теңдік; 

 - басқа адамға деген қызығушылық пен құрмет. 

 

2. ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ЖАҒДАЙЛАРДЫҢ ҮЛГІ ТІЗІМІ 

 

№1 педагогикалық жағдай  

Сізбен бірге бір үйде қыз тұрады, ол барлық балалар ойнағанда, ұзақ 

уақыт бойы скрипкада шұғылданады. Бір күні ол сыныпта жас музыканттар 

байқауында бірінші орынға ие болғанын қуана хабарлады. Сыныптастар оған 

барып, "ботан", "заучка" және т. б. осы сияқты түрлі лақап ат ойлап таба 

бастады. 

Бұл жағдайға қалай әсер етуге болады ? Осы жағдайда Сіз не істер 

едіңіз? Өз іс-әрекеттеріңізді байланыстырыңыз. 
 

№2 педагогикалық жағдай  
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Педагог: "дәптерлеріңізді ашыңыздар, жазыңыздар...». Оқушылардың 

бірі жазбағанын көріп, педагог: - ал сен неге ештеңе жазбай отырсың? –деді. 

Оқушы оған:  

- Маған жазу неге керек? Мен одан да мұқият тыңдап, есте сақтаймын.  

Бұл жағдайда сіз қалай әрекет етесіз (не істейсіз, не айтасыз және т. б.) 

және неге? 

 

          №3 педагогикалық жағдай  

Сабақта мұғалім бір оқушы барлық адамдармен жұмыс істемейтінін, ол 

оқулықтарының астына ұялы телефон салып алып, біреумен үнемі хат 

алмасатынын байқайды. Мұғалімнің ашу-ызасы келеді, ол телефонды жұлып 

алады да ата-анасының мектепке келуін талап етеді. 

Педагогтың мінез-құлық жағдайын талдау. 

Осы жағдайда не істеу керек? Өз іс-әрекеттеріңізді түсіндіріңіз. 

 

№4 педагогикалық жағдай  

Мұғалім өзінің карикатурасы мен қолтаңбасы бар жазбаны ұстап алды. 

Бұл жағдайда мұғалімнің әрекеті: 

1. Жазбаны демонстрациялық түрде жыртып алыңыз. 

2. Дәптер авторының кім екенін анықтаңыз және оны шеберлігі үшін 

мадақтаңыз. 

3. Мұны әзілмен қабылдаңыз. 

4. Сіздің жауабыңыз. 

Жауабыңызды негіздеңіз. 

 

№5 педагогикалық жағдай  

7 сынып оқушылары сенбілікте мектеп аумағын тазалады. Үзіліс 

кезінде осы сыныптың оқушысы Айдар: «Мен жата бергенім жақсы. Мен 

жұмыс жасап шаршадым, бұл әуесқойлық әрекеттер де шаршатты.  Мен-

жеңіл сүйекті адаммын, жұмыс жасауды жаным қаламайды»,- деді. Одан 

кейін басқа оқушылар да жұмыс істеуден бас тартты. Мұғалім оларды 

жұмысты аяқтауға көндіре бастады. 

Бұл жағдайға қалай әсер етуі мүмкін? Сіз бұл жағдайда не істер едіңіз? 

Өз әрекетіңізді негіздеңіз. 

 

№6 педагогикалық жағдай  

 

Бала «қиын» отбасында өсуде: баланың әжесі тәрбиелейді, әкесі жоқ, 

анасы ішеді.  Бірінші сыныпқа бала оқуға деген құлшыныспен келді. Бірақ 

мұғалім бала туралы біржақты пікірде болды. Егер сыныпта бірдеңе орын 

алса, онда ол әрдайым кінәлі болды. Үшінші сыныпқа келгенде оған «қиын» 

бала деген белгі қойылды.  



8 

 

Бұл жағдайға қалай әсер ету мүмкін? Сіз бұл жағдайда не істер едіңіз? 

Өз әрекетіңізді негіздеңіз. 

 

№7 педагогикалық жағдай  

Бала «қиын» отбасында өсуде: баланың әжесі тәрбиелейді, әкесі жоқ, 

анасы ішеді.  Бірінші сыныпқа бала оқуға деген құлшыныспен келді. Бірақ 

мұғалім бала туралы біржақты пікірде болды. Егер сыныпта бірдеңе орын 

алса, онда ол әрдайым кінәлі болды. Үшінші сыныпқа келгенде оған «қиын» 

бала деген белгі қойылды.  

Бұл жағдайға қалай әсер ету мүмкін? Сіз бұл жағдайда не істер едіңіз? 

Өз әрекетіңізді негіздеңіз. 

 

№8 педагогикалық жағдай  

Қоңырау соғылды, сабақ басталды. Бейбітшілік пен Гуля сабаққа 10 

минутқа кешігіп, мұғалімнің рұқсатынсыз сыныпқа өтті, өз орындарына 

отырды. Мұғалім оларға «кім кіруге рұқсат берді?Не деген тәрбиесіздік?» 

Осы жағдайда не істеу керек? Өз әрекетіңізді негіздеңіз. 

№9 педагогикалық жағдай  

Демеушілер мектеп мерейтойына орай, үздік оқушыларға сыйлық 

ретінде үш туристік жолдама бөлді. 

Сапар кезінде үміткерлерді іріктеу қалай жүргізіледі? 

1. Оқушылар арасында конкурс өткізу және жеңімпаздарға жолдама 

беру. 

2. Мектеп Кеңесіне сынып старосталарын жинап, барлық оқушылардың 

үлгерімін талдап, шешім қабылдау. 

3. Сынып жетекшілері үміткерлердің тізімін тапсырады. 

4. Өз жауап нұсқасы. 

Өз жауабыңызды негіздеңіз. 

 

№10  педагогикалық жағдай  

Сіздің сыныптасыңыз біреудің телефонын ұрлады. Сіз ұрлықтың куәсі 

болдыңыз. Бұл жағдайда сіздің әрекеттеріңіз: 

1. Мен өзімді көрмегендей сезінемін (ол менен мықты және оның 

алдын-алу мүмкін емес тіпті салдары болуы мүмкін). 

2. Мен бұл туралы үлкендерге (мұғалімге, директорға) хабарлаймын. 

3. Мен бұл туралы сыныптасымның ата-аналарына хабарлаймын. 

4. Мен бұл мәселені сынып отырысына шығарамын. 

5. Сыныптасыммен сөйлесемін, оны иесіне кешірім сұраумен қайтару 

қажеттігін сендіруге тырысамын. 

6. Басқа шешім. 

Таңдаған жауабыңызды негіздеңіз. 


