
2019– 2020  ОҚУ  ЖЫЛЫНДАҒЫ

№ мамандық,
топ

1 курс 2 курс

1 0101000
010101 3

11м

21м,

31м,

41м

сынақ
1. Дүниежүзілік тарих
2. Информатика
3. Физика
4. Химия
5. Биология
6. Кәсіби орыс тілі
7. Кәсіби шетел тілі

емтихан
1.Дене тәрбиесі 

сынақ
1. Қазақ тілі 
2. Орыс әдебиеті
3. Шетел тілі 
4.Қоғамтану
5.География
6.Мемлекеттік тілде іс 
қағаздарын жүргізу
7.Өзін-өзі тану
8.Цифрлық сауаттылық
9.Анатомия, физиология
және балалар гигиенасы
10.Алғашқы әскери және
технологиялық 
дайындық 

  емтихан
1.Дене тәрбиесі 

 

емтихан
1.Қазақ әдебиеті
2.Орыс тілі
3.Математика
4.Қазақстан тарихы
 

сынақ
1.Кәсіби орыс тілі
2.Кәсіби шетел тілі
3.Өзін-өзі тану
4. Педагогика
5.Психология
6.Дене тәрбиесі 
оқыту әдістемесімен
7.Музыка 
музыкалық білім 
беру әдістемесімен
 

емтихан
1.Анатомия,физиол
огия және балалар 
гигиенасы
2.Балалар 
бақшасына 
бармаған 
мектепалды тобын 
даярлау
3.Дене тәрбиесі
          

2 0101000
0101013 

512

531

сынақ

1.Бала өмірін қорғау және 
сақтау

емтихан
1.Дене тәрбиесі

сынақ

1.Кәсіби орыс тілі
2.Кәсіби шетел тілі
3.Цифрлық сауттылық
4.Педагогика
5.Психология

емтихан

1.Дене тәрбиесі
2.Қазақстан тарихы
3.Анатомия, физиология
және балалар гигиенасы
4.Дене тәрбиесі оқыту 
әдістемесі
5.Тіл дамыту теориясы 
және әдістемесі

  



                                                                                                                                     БЕКІТІЛДІ
                                                                             №1 Алматы қазақ мемлекеттік гуманитарлық -

                                                 педагогтік  колледж  директоры
                                                                           ________________________Ж.С.Джунисалиев

ЕМТИХАНДАР МЕН СЫНАҚТАР                                                                  

3 курс 4 курс Мемлекеттік
емтихан

сынақ
1.Құқық негіздері
2.Балаларды 
табиғатпен таныстыру 
және оқыту 
әдістемесімен
3.Дене тәрбиесі және 
оқыту әдістемесімен
4.Музыка және оқыту 
әдістемесімен 

сынақ
1.Өзін-өзі тану
2. Қазіргі қазақ тілі
3.Этнопедагогика
4. Балалар әдебиеті
5.Мәнерлеп оқу
6.Іс жүзіндегі психолог
7.Бейнелеу өнері 
негіздері оқыту 
әдістемесімен

емтихан

1. Қарапайым мате
    матикалық ұғымды 
қалыптас-
тыру әдістемесі
2. Педагогика
3.Психология
4.Тіл дамыту теориясы 
және әдістемесі

сынақ
1.Саясаттану және 
әлеуметтану негіздері
2.Экономика негіздері
3.Философия негіздері
4.Кәсіптік орыс тілі
5.Кәсіптік шетел тілі 
6.Дене тәрбиесі және 
оқыту әдістемесі
7.Музыка және оқыту 
әдістемесі

сынақ
1. Педагогикалық этика
негіздері
2. Педиатрия негіздері
3. Еңбекті қорғау
4.Логопедия негіздері
5.Ырғақ хореография 
элементтерімен
6 Педагогикалық 
зерттеу әдістері
7.Мемлекеттік тілде іс 
қағаздарын жүргізу
8.Технология және 
оқыту әдістемесі
9.Бала өмірін қорғау 
және сақтау 
10.Балалар бақшасына 
бармаған мектепалды 
тобын даярлау

емтихан
1.  Педагогика
2. Психология
3 Дене тәрбиесі

1.  Педагогика
     және психология
2. Жеке пәндер
     әдістемелері 
(кешенді емтихан)

сынақ
1.Кәсіптік орыс тілі
2.Кәсіптік шетел тілі
3.Философия негіздері
4.Саясаттану және 
әлеуметтану негіздері
5.Экономика негіздері
6.Дене тәрбиесі және 
оқыту әдістемесі
7.Бала өмірін қорғау 
және сақтау 

сынақ
1.Педагогикалық 
зерттеу әдістері
2.Педагогикалық этика 
негіздері
3.Педиатрия негіздері
4.Еңбекті қорғау
5.Мемлекеттік тілде  іс 
қағаздарын жүргізу
6.Логопедия негіздері
7.Технология және 
оқыту әдістемесі
8.Ырғақ хореграфия 
элементтерімен 
        
           емтихан
1.Дене тәрбиесі
2.Психология
3.Педагогика
4.Іс жүзіндегі психолог

1.  Педагогика
     және психология
2. Жеке пәндер
     әдістемелері 
(кешенді емтихан)



                                                                                                                          
                                                                                                                        2019– 2020  ОҚУ  ЖЫЛЫНДАҒЫ

1.Дене тәрбиесі 2. Анатомия,физиология 
және мектеп гигиенасы  
3. Дене тәрбиесі оқыту 
әдістемесімен 
4. Балалар әдебиеті және 
мәнерлеп оқу 
практикумы
                                               
 

2 0105000
010501 3

111

121

131

сынақ
1.Бала өмірін қорғау 
және сақтау

емтихан
1.Дене тәрбиесі

сынақ
1.Кәсіби орыс тілі
2.Кәсіби шетел тілі
3.Мемлекеттік тілде іс 
қағаздарын жүргізу
4. Өзін-өзі тану
5. Цифрлық 
сауаттылық
6. Тәрбие жұмысының 
әдістемесі    
7. Педагогика
8. Психология 

емтихан
1.Қазақстан тарихы
2. Анатомия, 
физиология және 
мектеп гигиенасы     
3.Дене тәрбиесі
4.Балалар әдебиеті 
және мәнерлеп оқу 
практикумы
5.Дене тәрбиесі оқыту 
әдістемесімен                 

Сынақ
1.Ақпараттық 
коммуникациялық 
технологиялар негіздері

 

сынақ
1.Философия негіздері
2. Мәдениеттану
3.Экономика негіздері
4.Педагогика
5.Психология
6.Жаңа педагогикалық 
технологиялар
7.Педагогикалық 
шеберлік негіздері
8.Қазіргі қазақ тілі
9.Қазақ тілін оқыту 
әдістемесі
10.Математиканың 
теориялық негіздері
11.Бастауыш класта 
математиканы оқыту 
әдістемесі
12.Жаратылыстану және 
дүниетануды оқыту 
әдістемесі
13.Бастауыш мектептегі 
шетел тілі

 



                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                        БЕКІТІЛДІ
                                                                                                                               №1 Алматы қазақ мемлекеттік гуманитарлық -

                                                                                    педагогтік  колледж  директоры
                                                                                                               ________________________Ж.С.Джунисалиев

ЕМТИХАНДАР МЕН СЫНАҚТАР

3 курс 4 курс Мемлекеттік      
емтихан

сынақ
1.Өзін-өзі тану
2.Математиканың 
теориялық негіздері 
  

сынақ
1. Кәсіби орыс тілі
2.Кәсіби шетел тілі
3.Педагогика
3.Қоғамтану және өзін-
өзі тану әдістемесімен
4.Қазақ тілін оқыту 
әдістемесі
5.Бастауыш  класта 
математиканы оқыту 
әдістемесі
7.Дене тәрбиесі оқыту 
әдістемесімен

емтихан
1. Психология
2. Жаңа педагогикалық 
технологиялар
3.Жаратылыстану және 
дүниетануды оқыту 
әдістемесі 

сынақ
1.Музыка музыкалық
білім беру 
әдістемесімен 

сынақ
1. Этнопедагогика
2.Педагогикалық 
шеберлік негіздері
3.Технология және    
оқыту әдістемесі
4.Бейнелеу өнері негіздері 
және оқыту әдістемесі

емтихан
1. Дене тәрбиесі
2.Педагогика
3.Мемлекеттік тілде іс 
қағаздарын жүргізу 
4.Қазақ тілін  оқыту 
әдістемесі
5.Бастауыш класта 
математиканы оқыту 
әдістемесі
6. Шағын жинақталған 
мектепте оқу-тәрбие 
үрдісін ұйымдастыру

1. Қазіргі қазақ тілі 
және оқыту әдістемесі, 
шағын жинақталған 
мектепте оқу-тәрбие 
үрдісін ұйымдастыру 

2. Педагогика, 
психология, жаңа 
педагогикалық 
технологиялар, 
ғылыми 
педагогикалық зерттеу
әдістемесі, математика,
дүниетану, өзін -өзі 
тануды, дене тәрбиесін,
технологияны, 
бейнелеу өнерін, 
музыкалық білім беру 
әдістемелері

сынақ
1.Музыка музыкалық
білім беру 
әдістемесімен

сынақ
1.Этнопедагогика
2.Педагогикалық 
шеберлік негіздері
3.Технология және 
оқыту әдістемесі
4.Бейнелеу өнері 
негіздері және оқыту 
әдістемесі
 

емтихан
1. Дене тәрбиесі
2. Педагогика
3.Шағын жинақталған
мектепте оқу-тәрбие 
үрдісін ұйымдастыру
4.Мемлекеттік тілде іс 
қағаздарын жүргізу
5. Қазақ тілін оқыту 
әдістемесі
6. Бастауыш класта 
математиканы оқыту 
әдістемесі

1.Қазіргі қазақ тілі 
  және оқыту     
әдістемесі, шағын 
жинақталған мектепте
оқу-тәрбие үрдісін 
ұйымдастыру
2.Педагогика, 
психология, жаңа 
педагогикалық 
технологиялар, 
ғылыми-
педагогикалық зерттеу
әдістемесі, математика,
дүниетануды, өзін-өзі 
тануды, дене тәрбиесін,
технологияны, 
бейнелеу өнерін, 
музыкалық білім беру 
әдістемелері



2019 – 2020  ОҚУ  ЖЫЛЫНДАҒЫ

№ мамандық,
топ

1 курс 2 курс

1 0512000
051201 3

11а

21а

31а

сынақ

1.Информатика
2.Биология
3.География 

емтихан
1.Дене тәрбиесі

Сынақ
1.Қазақ тілі
2.Орыс әдебиеті
3. Дүниежүзілік тарих
3.Физика
4. Химия
5. Алғашқы әскери және
технологиялық 
дайындық
6. Шетел тілі  
7. Қоғамтану
8.Цифрлық сауаттылық

 
емтихан

1.Дене тәрбиесі

сынақ
1.Мәдениеттану 
2.Экономика негіздері
3.Мамандыққа кіріспе 

сынақ
1.Кәсіби орыс тілі
2.Кәсіби шетел тілі
3.Компьютер 
технологиясының 
негіздері
4.Шетел тілінің тарихы
5.Стилистика
6. Қарым-қатынас 
психологиясы мен 
іскерлік қатынастар
7. Мәдениетаралық 
қарым-қатынас 
теориясы мен 
практикасы

емтихан
1.Шет тілін ауызша 
және жазбаша 
машықтандыру
2. Аударманың 
теориясы мен 
практикасы

3 0111000
0111013

11қ

21қ

31қ

41қ

сынақ

1.Информатика
2.География 
3. Анатомия, физиология 
және мектеп гигиенасы

 

сынақ
1.Қазақ  тілі
2.Орыс әдебиеті
3.Дүниежүзілік тарих
4.Қоғамтану
5.Физика
6.Химия
7.Биология
8.Алғашқы әскери және 
технологиялық
дайындық
9. Өзін-өзі тану
10.Тәрбие жұмысының 
әдістемесі
11. Цифрлық 
сауаттылық

емтихан
1.Дене тәрбиесі

 

емтихан
1.Математика
2.Орыс тілі
3.Қазақ әдебиеті

сынақ
1. Кәсіби орыс тілі
2.Кәсіби шетел тілі
3.Анатомия,физиология 
және мектеп гигиенасы
4.Саясаттану және 
әлеуметтану негіздері
5.Педагогика
6.Тіл біліміне кіріспе
7.Әдебиеттануға кіріспе
8.Мәнерлеп оқу
9.Тіл мәдениеті, 
стилистика
10.Қазіргі қазақ тілі
11.Қазақ тілінің 
практикумы
12.Психология
13.Ақпараттық 
коммуникациялық 
технологиялар негіздері
14.Педагог-психолог 

                                                                                                                                                               



                                                                                                             БЕКІТІЛДІ
                                                                                                                               №1 Алматы қазақ мемлекеттік гуманитарлық -

                                                                                      педагогтік  колледж  директоры                                                                                                                                                           
                                                                                                                 ________________________Ж.С.Джунисалиев

ЕМТИХАНДАР МЕН СЫНАҚТАР

3 курс 4 курс Мемлекеттік
емтихан

сынақ
1.Құқық негіздері
2.Философия негіздері
3.Саясаттану және 
әлеуметтану негіздері
4. Тіл біліміне кіріспе
 
 

сынақ
1. Елтану
2. Мемлекеттік тілде іс 
қағаздарын жүргізу
3.Лексикология
4. Қолданбалы компьютер 
бағдарламалар курсы
5. Аймақтану

емтихан
1.Дене тәрбиесі
2. Кәсіби шетел тілі
3.Шет тілін ауызша және 
жазбаша машықтандыру
4. Аударманың теориясы мен 
практикасы
5. Іскерлік шетел тілі және 
іскерлік қатынастар

1.Шет тілін ауызша
және жазбаша 
машықтандыру
2. Аударманың 
теориясы мен 
практикасы
3.Іскерлік шетел 
тілі және іскерлік 
қатынастар

сынақ
1.Ғылыми-педагогикалық
зерттеу әдістемесі
2. Философия негіздері
3.Құқық негіздері

сынақ
1.Саясаттану және 
әлеуметтану негіздері
2.Экономика негіздері
3.Мәдениеттану
4.Мәнерлеп оқу
5.Қазақ тілінің практикумы
6.Ежелгі дәуір әдебиеті
7. Қазақ тілін оқыту 
әдістемесі
8. Әдебиетті оқыту әдістемесі

емтихан
1.Психология
2.Қазіргі қазақ тілі
3.Педагог-психолог

сынақ
1. Тіл біліміне 
кіріспе
2. Қазақ әдебиеті
3.Қазіргі заман 
әдебиеті

сынақ
1. Мемлекеттік тілде іс 
қағаздарын жүргізу
2. Әдебиеттануға кіріспе
3.Халық ауыз әдебиеті
4.Тіл мәдениеті, 
стилистика
5.Қазақ тілінің 
теориясы мен тарихы
6.Шетел әдебиеті

             емтихан
 1.Педагогика
2.Қазіргі қазақ тілі
3.Қазақ тілін оқыту 
әдістемесі
4.Әдебиетті оқыту 
әдістемесі

1.Жалпы кәсіптік 
пәндер: педагогика,
психология, жаңа 
педагогикалық 
технологиялар, 
ғылыми-
педагогикалық 
зерттеу әдістемесі
2.Арнайы пәндер 
қазіргі қазақ тілі 
және қазақ тілін 
оқыту әдістемесі, 
қазақ әдебиеті және
қазақ әдебиетін 
оқыту әдістемесі, 
халық ауыз 
әдебиеті, қазақ 
тілінің 
практикумы, 
ежелгі дәуір 
әдебиеті, қазіргі 
заман әдебиеті



2019 - 2020  ОҚУ  ЖЫЛЫНДАҒЫ

№ мамандық,
топ

1 курс 2 курс

1 0111000
0111013

421

сынақ
1.Өзін-өзі тану
2.Жаңа педагогикалық 
технологиялар

сынақ
1.Дене тәрбиесі
2.мәдениеттану
3.Экономика негіздері
4.Педагогика
5.Тіл біліміне кіріспе
6.Әдебиеттануға кіріспе
7.Қазіргі қазақ тілі
8.Ежелгі дәуір әдебиеті
9.Қазақ тілін оқыту 
әдістемесі
10.Әдебиетті оқыту 
әдістемесі
11.Ақпараттық 
коммуникация негіздері
12.Педагог-психолог
13.Қазақ тілінің 
практикумы

емтихан
1.Қазақ әдебиеті
2.Психология

1 0105000
010506 1

112

122

132

сынақ
1.Бала өмірін қорғау және
сақтау
2. Өзін-өзі тану

емтихан
1.Дене тәрбиесі

сынақ
1.Кәсіби орыс тілі
2.Кәсіби шетел тілі
3.Мемлекеттік тілде іс 
қағаздарын жүргізу
4. Цифрлық 
сауаттылық
5. Тәрбие жұмысының 
әдістемесі    
6. Психология
7. Педагогика

емтихан
1.Қазақстан тарихы
2. Анатомия, 
физиология және 
мектеп гигиенасы     
3.Дене тәрбиесі
4.Балалар әдебиеті және 
мәнерлеп оқу 
практикумы
5.Дене тәрбиесі оқыту 
әдістемесімен                    

Сынақ
1.Ақпараттық 
коммуникациялық 
технологиялар негіздері 

 

сынақ
1.Философия негіздері
2. Мәдениеттану
3.Экономика негіздері
4.Педагогика
5.Психология
6.Жаңа педагогикалық 
технологиялар
7.Педагогикалық 
шеберлік негіздері
8.Қазіргі қазақ тілі
9.Қазақ тілін оқыту 
әдістемесі
10.Математиканың 
теориялық негіздері
11.Бастауыш класта 
математиканы оқыту 
әдістемесі
12.Жаратылыстану 
және дүниетануды 
оқыту әдістемесі
13.Бастауыш мектептегі
шетел тілі

                                                                             

                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                    БЕКІТІЛДІ



                                                                                                                               №1 Алматы қазақ мемлекеттік гуманитарлық –
                                                                                      педагогтік  колледж  директоры                                                                                                                                                           

                                                                                                                              ________________________Ж.С.Джунисалиев

                                  ЕМТИХАНДАР МЕН СЫНАҚТАР

3 курс 4 курс Мемлекеттік
емтихан

сынақ
1.Шағын  жинақталған
мектепте  оқу-тәрбие
жұмысын ұйымдастыру

сынақ
1.Мәдениеттану негіздері
2.Құқық  негіздері  және
еңбекті қорғау
3.Менеджмент негіздері
4.Математиканың
теориялық негіздері
5.Қоғамтану  және  өзін-өзі
тануды оқыту әдістемесі
6.Технология және оқыту 
әдістемесі

емтихан
1.Дене тәрбиесі
2.Педагогика
3.Қазақ тілін оқыту 
әдістемесі
4.Бастауыш класта 
математиканы оқыту 
әдістемесі
5.Жаратылыстану және 
дүниетануды оқыту 
әдістемесі
6.Бейнелеу өнері негіздері 
және оқыту әдістемесі
7.Бастауыш мектептегі 
шетел тілі

1.Қазіргі қазақ тілі 
  және оқыту     
әдістемесі, шағын 
жинақталған 
мектепте оқу-
тәрбие үрдісін 
ұйымдастыру
2.Педагогика, 
психология, жаңа 
педагогикалық 
технологиялар, 
ғылыми-
педагогикалық 
зерттеу әдістемесі, 
математика, 
дүниетануды, өзін-
өзі тануды, дене 
тәрбиесін, 
технологияны, 
бейнелеу өнерін, 
музыкалық білім 
беру әдістемелері



2019– 2020  ОҚУ  ЖЫЛЫНДАҒЫ

№ мамандық,
топ

1 курс 2 курс

1 0111000
0111083

11ш, 12ш, 

21ш,22ш,
 

31ш ,32ш,33ш

41ш,42ш

сынақ
1. Информатика
2.География 
3.Анатомия, физиология 
және мектеп гигиенасы

сынақ
1.Қазақ тілі
2.Орыс әдебиеті
3. Дүниежүзілік тарих
4. Қоғамтану
5.Физика
6.Биология
7. Химия
8.Алғашқы әскери  және
технологиялық 
дайындық
9.Тәрбие жұмысының 
әдістемесі
10.Өзін-өзі тану
11 Цифрлық 
сауаттылық

емтихан
1.Дене тәрбиесі

емтихан
1.Қазақ әдебиеті
2.Орыс тілі
3.Шетел тілі
4.Математика

сынақ
1.Кәсіби орыс тілі
2.Кәсіби шетел тілі
3. Анатомия,
физиология және 
мектеп гигиенасы
4.Саясаттану және 
әлеуметтану негіздері
5.Педагогика
6.Елтану
7.Психология
8.Ақпарараттық 
коммуникациялық 
технологиялар негіздері
9. Екінші шетел тілі

2
0103000
010302 3

11д,
12д,
13д

21д

сынақ
1.Информатика
2.География
3.Анатомия, физиология 
және дене шынықтыру 
гигиенасының негіздері

емтихан
1.Дене тәрбиесі          

сынақ
1.Қазақ тілі
2.Орыс әдебиеті
3. Дүниежүзілік тарих
4. Қоғамтану
5.Физика
6.Биология
7. Химия
8.Алғашқы әскери  
және технологиялық 
дайындық
9.Тәрбие жұмысының 
әдістемесі
10.Өзін-өзі тану
11. Цифрлық 
сауаттылық

емтихан
1.Дене тәрбиесі

сынақ
1.Саясаттану және 
әлеуметтану негіздері
2.Экономика негіздері

сынақ
1.Кәсіби орыс тілі
2.Кәсіби шетел тілі
3.Цифрлық сауаттылық
4.Дене тәрбиесі
5.Психология және 
спорт психологиясы
6.Қозғалмалы ойындар 
және оқыту әдістемесі
7.Спорттық ойындар 
және оқыту әдістемесі
8.Тәрбие жұмысының 
әдістемесі
9.Педагогика
10.Дене тәрбиесі 
теориясы
11.Спорттық 
құрылымдар және 
еңбекті қорғау
12.Дене тәрбиесі және 
спорт тарихы
13.Мектепке дейінгі 
ұйымдарда дене 
тәрбиесін ұйымдастыру 
бойынша нұсқаушы

                                                                                                                  

                                                                            БЕКІТІЛДІ
                                                                                                                               №1 Алматы қазақ мемлекеттік гуманитарлық -



                                                                                    педагогтік  колледж  директоры
                                                                                                               ________________________Ж.С.Джунисалиев

ЕМТИХАНДАР МЕН СЫНАҚТАР

3 курс 4 курс Мемлекеттік емтихан

сынақ
 1.Теориялық
грамматика
2.Теориялық фонетика

сынақ
1.Кәсіби орыс тілі
2.Кәсіби шетел тілі
3.Педагогика
4.Практикалық
грамматика
5.Практикалық
фонетика
6.Шетел  тілі
лексикологиясы
7.Шетел  тілін   оқыту
әдістемесі
8.Философия негіздері
9.Үйден оқу

емтихан
1.Психология
2.Жаңа педагогикалық
технологиялар
3.Шетел  тілі
практикумы
4.Үйден оқу
5.Екінші шетел тілі

сынақ
1.Елтану
2.Шетел  балалар
әдебиеті

сынақ
1.Этнопедагогика
2.Педагогикалық
шеберлік негіздері
3.Қоғамдық-саяси
лексика
4.Стилистика
5.Шетел тілі тарихы
6.Үйден оқу

емтихан
1.Шетел тілін оқыту 
әдістемесі
2.Практикалық 
грамматика
3.Практикалық 
фонетика
4.Педагогика
5.Дене тәрбиесі

1.Арнайы пәндер 
бойынша кешенді 
емтихан: шетел тілі 
(ағылшын) 
практикумы,
теориялық грамматика, 
практикалық 
грамматика,
практикалық фонетика, 
үйден оқу, шетел тілін 
оқыту әдістемесі 
2.Жалпы кәсіптік 
пәндер бойынша 
кешенді 
емтихан:педагогика, 
психология, 
этнопедагогика,тәрбие 
жұмысының әдістемесі, 
жаңа педагогикалық 
технологиялар, 
ғылыми-педагогикалық
зерттеулер әдістемесі   



2019– 2020  ОҚУ  ЖЫЛЫНДАҒЫ

№ мамандық,
топ

1 курс 2 курс

2 0105000
010508 3

11бш,12бш,

21бш, 22бш

31бш,32бш
41бш

сынақ
1.Дүниежүзілік тарих
2.Информатика
3.Физика
4.Химия
5.Биология
6.Кәсіби орыс тілі
7.Кәсіби шетел тілі
8.Мемлекеттік тілде іс 
қағаздарын жүргізу

емтихан
1.Дене тәрбиесі

сынақ
1.Қазақ тілі
2.Орыс әдебиеті
 
3. Шетел тілі
4.Қоғамтану
 
5.География
6.Алғашқы әскери және 
технологиялық 
дайындық
7.Өзін-өзі тану
8.Цифрлық сауаттылық
9.Тәрбие жұмысының 
әдістемесі
10.Педагогика

емтихан
1.Дене тәрбиесі

сынақ
1.Шетел тілі
2.Өзін-өзі тану

Емтихан
1.Қазақ әдебиеті
2.Орыс тілі
3.Математика
4.Қазақстан тарихы 

сынақ
1.Кәсіби орыс тілі
2.Кәсіби шетел тілі
3.Цифрлық сауаттылық
4.Педагогика
5.Психология
6.Қазіргі қазақ тілі
7.Педиатрия негіздері
8.Бала өмірін қорғау 
және сақтау

емтихан
1.Дене тәрбиесі
2.Анатомия, 
физиология және 
мектеп гигиенасы
3.Дене тәрбиесі оқыту 
әдістемесімен
4.Балалар әдебиеті және
мәнерлеп оқу 
практикумы



                                                                                                                                                            БЕКІТІЛДІ
                                                                                                                               №1 Алматы қазақ мемлекеттік гуманитарлық -
                                                                                                                                педагогтік  колледж  директоры
                                                                                                                               ________________________Ж.С.Джунисалиев
ЕМТИХАНДАР МЕН СЫНАҚТАР

3 курс 4 курс Мемлекеттік емтихан

сынақ
1.Ғылыми-
педагогикалық 
зерттеулер әдістемесі

сынақ
1.Философия негіздері
2.Экономика негіздері
3.Кәсіби орыс тілі
4.Өзін-өзі тану
5.Педагогика
6.Қазақ тілін оқыту 
әдістемесі
7.Бастауыш класта 
математиканы оқыту 
әдістемесі
8.Технология және 
оқыту әдістемесі
9. Ағылшын тілінің 
практикумы

емтихан
1. Ағылшын тілінің 
грамматикасы 
2.Қазіргі қазақ тілі
3.Математиканың 
теориялық негіздері
4.Жаратылыстану 
және  дүниетануды 
оқыту әдістемесі
5.Психология

сынақ
1.Дене тәрбиесі оқыту 
әдістемесімен
2.Ағылшын тілін 
оқыту әдістемесі
3.Саясаттану және 
әлеуметтану негіздері
4.Құқық негіздері және 
еңбекті қорғау

сынақ
1.Этнопедагогика
2.Педагогикалық 
шеберлік негіздері
3.Қоғамтану және өзін-
өзі тануды оқыту 
әдістемесі
4.Бейнелеу өнері 
негіздері және оқыту 
әдістемесі
5.Музыка музыкалық 
білім беру 
әдістемесімен
6.Шағын жинақталған 
мектепте оқу тәрбие 
жұмысын 
ұйымдастыру
7.Ағылшын тілінің 
грамматикасы

емтихан
1. Ағылшын тілінің 
практикумы
2.Бастауыш класта 
математиканы оқыту 
әдістемесі
3.Қазақ тілін оқыту 
әдістемесі
4.Мемлекеттік тілде іс 
қағаздарын жүргізу
5.Педагогика
6.Дене тәрбиесі

1. Қазіргі қазақ тілі және
оқыту әдістемесі, шағын
жинақталған мектепте 
оқу-тәрбие үрдісін 
ұйымдастыру 

2. Педагогика, 
психология, жаңа 
педагогикалық 
технологиялар, ғылыми 
педагогикалық зерттеу 
әдістемесі, математика, 
дүниетану, өзін -өзі 
тануды, дене тәрбиесін, 
технологияны, бейнелеу 
өнерін, музыкалық білім
беру әдістемелері

3.Ағылшын тілінің 
грамматикасы,ағылшы
н тілінің практикумы, 
ағылшын тілінің 
фонетикасы, ағылшын 
тілін оқыту әдістемесі 
пәндерінен кешенді 
емтихан 



2019– 2020  ОҚУ  ЖЫЛЫНДАҒЫ

№ мамандық,
топ

1 курс 2 курс

1 0111000
011109 3

21и

емтихан
1.Қазақ әдебиеті
2.Орыс тілі
3.Шетел тілі
4.Математика

сынақ
1.Кәсіби орыс тілі
2.Кәсіби шетел тілі
3. Анатомия, 
физиология және 
мектеп гигиенасы
4.Саясаттану және 
әлеуметтану негіздері
5.Педагогика
6.Информатиканың 
теориялық негіздері
7.Есептеу жүйелері, 
желілері, 
коммуникациялары
8.Білім берудегі 
ақпараттық және 
коммуникациялық 
технологиялар
9.Психология
10.Информатиканы 
оқыту әдістемесі
11.Бастауыш класта 
информатиканы 
оқытудың теориялық 
негіздері мен әдістемесі

2
0111000
011102 3

11р, 

21р

сынақ
1.Информатика
2.География 
3 Анатомия, физиология 
және мектеп гигиенасы
.         

сынақ
1.Қазақ тілі
2.Орыс әдебиеті
3. Дүниежүзілік тарих
4. Қоғамтану
5.Физика
6.Биология
7. Химия
8.Алғашқы әскери  және
технологиялық 
дайындық
9.Өзін-өзі тану

емтихан
1.Дене тәрбиесі

емтихан
1.Қазақ әдебиеті
2.Орыс тілі
3.Математика

сынақ
1.Кәсіби орыс тілі
2.Кәсіби шетел тілі
3. Анатомия,
физиология және
мектеп гигиенасы
4.Саясаттану және 
әлеуметтану негіздері
5.Құқық негіздері
6.Педагогика
7.Қазіргі орыс тілі
8.Орыс тілі 
практикумы
9.Балалар әдебиеті және
мәнерлеп оқу 
практикумы
10.Психология
11.Ақпараттық 
коммуникациялық 
технологиялар негіздері
12.Бастауыш мектепте 
орыс тілін оқыту 
әдістемесі

                                                                                                                                                           



                                                                                                                                                  БЕКІТІЛДІ
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