
 «Жеке пәндер әдістемелері» ПЦК- сыПЦК оқытушыларының 

видеосабақтар жиынтығы 

№ Пән Авторы Тақырыбы Сілтемелер 

1 Педагогика Айтбаева А.Т Эстетикалық тәрбие 

 

https://yadi.sk/i/X9WSkcdFTk

zRng 

 

2 Педагогика Айтбаева А.Т Тәрбиенің әдіс-тәсілдері 

Без имени 25_720p.mp4
 

https//youtu.be/QzHm_gUTA

wc 

3 Педагогика Айтбаева А.Т «Мамандық таңдау-

тағдырыңды таңдау» 

 

http://youtube.com/watch?v=Jf

ERa0l9ehg&feature=youtu.be 

 

4 Жаңа пед. 

Технолог 

ия 

Айтбаева А.Т CLIL технологиясы 

арқылы білім берудің 4К 

моделін дамыту  

 

https://youtu.be/L5ZdJVV7c6E 

 

5 ҚМҰҚ әдістемесі Курмангалиева 

А.Е. 

М.Монтессоридің ерте 

жастағы балалардың 

сенсорикалық сезімдерін 

дамытуға арналған 

дидактикалық ойындары.   

https://youtu.be/V9n-svDyg 

 

6 Байқау және 

бақылау 

практикасы 

Курмангалиева 

А.Е. 

Мектепке дейінгі 

мекемелерде ата-

аналармен 

ұйымдастырылатын 

жұмыс түрлері 

https://cloud.mail.ru/public/5M

ud/QfRWWLKYS 

 

7 Байқау және 

бақылау 

практика 

сы 

Курмангалиева 

А.Е. 

Дамытушы орта – бала 

тәрбиелеуде ең маңызды 

факторлардың бірі 

 

https://cloud.mail.ru/public/TjT

/w8RC8JuV 

 

8 «Күн тәртібін 

құрастыру және 

өткізу» 

Практика 

сы 

Курмангалиева 

А.Е. 

Мектеп жасына дейінгі 

бала еңбегі 

https://www.youtube.be/watch

?v=1Dty6qhS0 

 

9 

 

 

Тіл дамыту 

теориясы және 

әдістемесі 

Смагулова С.К Мектеп жасына дейінгі 

балалардың сөдздік 

қорын дамыту әдіс 

тәсілдері 

https://cloud.mail.ru/public/7H

nX/ypW92hdx 

10 Тіл дамыту 

теориясы және 

әдістемесі 

Смагулова С.К М.Ж.Д.Б Грамматикалық 

дағдыларын 

қалыптастыру 

https://cloud.mail.ru/public/aqh

i/UWrRwmXM1 

11 Тіл дамыту 

теориясы және 

әдістемесі 

Смагулова С.К М.Ж.Д.Б байланыстырып 

сөйлеуге үйрету 

https://cloud.mail.ru/public/pC

pL/7iRxwDHmg 

12 Тіл дамыту 

теориясы және 

әдістемесі 

Смагулова С.К М.ж.д б сөйлеу 

мәдениетін қалыптастыру 

https://cloud.mail.ru/public/H1

wx/n1qTX8tZp 

13 Тіл дамыту Смагулова С.К М.Ж.Д.Б грамматикалық https://cloud.mail.ru/public/3E
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https://yadi.sk/i/X9WSkcdFTkzRng
http://youtube.com/watch?v=JfERa0l9ehg&feature=youtu.be
http://youtube.com/watch?v=JfERa0l9ehg&feature=youtu.be
https://youtu.be/V9n-svDyg
https://cloud.mail.ru/public/5Mud/QfRWWLKYS
https://cloud.mail.ru/public/5Mud/QfRWWLKYS
https://cloud.mail.ru/public/TjT/w8RC8JuV
https://cloud.mail.ru/public/TjT/w8RC8JuV
https://www.youtube.be/watch?v=1Dty6qhS0
https://www.youtube.be/watch?v=1Dty6qhS0
https://cloud.mail.ru/public/7HnX/ypW92hdx
https://cloud.mail.ru/public/7HnX/ypW92hdx
https://cloud.mail.ru/public/aqhi/UWrRwmXM1
https://cloud.mail.ru/public/aqhi/UWrRwmXM1
https://cloud.mail.ru/public/pCpL/7iRxwDHmg
https://cloud.mail.ru/public/pCpL/7iRxwDHmg
https://cloud.mail.ru/public/H1wx/n1qTX8tZp
https://cloud.mail.ru/public/H1wx/n1qTX8tZp
https://cloud.mail.ru/public/3ETb/5wi4zRksi


теориясы және 

әдістемесі 

бағыттарын 

қалыптастыру жолдары 

Tb/5wi4zRksi 

14 Тіл дамыту 

теориясы және 

әдістемесі 

Смагулова С.К Ана тіліне үйрету  

Шетелдік және Отандық 

педагогика тарихында 

https://cloud.mail.ru/public/y2J

7/TRh6oFDH6 

15 

 

Тіл дамыту 

теориясы және 

әдістемесі 

Смагулова С.К Тіл дамытудың мақсаты, 

міндеттері  және 

принциптері 

https://cloud.mail.ru/public/CS

D5/ueQPngmz2 

16 Логопедия 

негіздері 

Смагулова С.К Тіл бұзылысының 

жіктелуі 

https://cloud.mail.ru/public/pbi

W/KeSBJPDcN 

17 Практика Смагулова С.К Күн тәртібін құрастыру 

және өткізу 

https://cloud.mail.ru/public/aqh

i/UWrRwmXM1 

18 

 

Практика Смагулова С.К Ойын және еңбек әрекетін 

ұйымдастыру 

https://cloud.mail.ru/public/7H

nX/ypW92zhdx 

19 Ырғақ 

хореография 

элементтерімен 

Рысбаева Г.Ж Қазақтың ұлттық билері 

және олардың элементтері 

https://youtu.be/XIUe-

q5POmE 

20 Ырғақ 

хореография 

элементтерімен 

Рысбаева Г.Ж Полька биінің 

элементтерін орындау 

https://youtu.be/HiZFlB5x-fI 

21 Колледж ішілік 

мерекелік іс шара 

Рысбаева Г.Ж Ұлы Отан соғысындағы 

жеңіске 75 жыл."Жеңісті 

жақындатқан 

жырлар"патриоттық 

әндер байқауы. 

https://youtu.be/GxLOdVu1qb

k 

22 Колледж ішілік 

мерекелік іс шара 

Рысбаева Г.Ж N1АҚМГПК. "Алматыма 

арнадым мен әнімді" 

байқауының 

қорытындысы 

https://youtu.be/RYc7sUvs6B4 

23 

 

Колледж ішілік 

мерекелік іс шара 

Рысбаева Г.Ж Ұлы Абайдың 175 

жылдығына орай " Абай 

әндерінің тәрбиелік мәні" 

тақырыбында 

қашықтықтан өтілген ВС 

 

https://youtu.be/wXEwZIEl3q

U 

24 Практика: 

Сыныптан тыс 

жұмыс 

технологиясы 

Рысбаева Г.Ж N1 AQMGPK 22Ш топ 

білім алушы Иса Дана 

"Тәуелсіз Қазақстан" 

тәрбие сағаты. 

https://youtu.be/REka1GNEXg

I 

25 « Күн тәртібін 

құрастыру және 

өткізу» 

практикасы 

Аташова С.У Күн тәртібі https://youtu.be/KmApF9HhB

kE 

26 « Ойын және 

еңбек әрекетін 

ұйымдастыру» 

Аташова С.У Ойын түрлері https://youtu.be/1fxfrVgZoWo 

27 «Әртүрлі 

жастағы 

балаларға массаж 

жасау және 

гимнастика 

өткізу» 

Аташова С.У Массаж https://youtu.be/KmApF9HhB

kE 

https://cloud.mail.ru/public/3ETb/5wi4zRksi
https://cloud.mail.ru/public/y2J7/TRh6oFDH6
https://cloud.mail.ru/public/y2J7/TRh6oFDH6
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https://cloud.mail.ru/public/CSD5/ueQPngmz2
https://youtu.be/XIUe-q5POmE
https://youtu.be/XIUe-q5POmE
https://youtu.be/HiZFlB5x-fI
https://youtu.be/GxLOdVu1qbk
https://youtu.be/GxLOdVu1qbk
https://youtu.be/RYc7sUvs6B4
https://youtu.be/wXEwZIEl3qU
https://youtu.be/wXEwZIEl3qU
https://youtu.be/REka1GNEXgI
https://youtu.be/REka1GNEXgI


 

     

     

     

     

     

     

     

 
 

28 «Күн тәртібін 

құрастыру және 

өткізу» практика 

сы 

Ағайдар Т.М Мектепке дейінгі ұйымда 

күн тәртібін ұйымдастыру 

https://cloud.mail.ru/public/2Q

3E/4cjkGPCtv 

29 « Әртүрлі 

жастағы 

балаларға массаж 

жасау және 

гимнастика 

өткізу» 

Ағайдар Т.М Мектеп жасына дейінгі 

балаларға арналған 

массаж 

https://cloud.mail.ru/public/3Q

Zs/2iZhqrLrw 

30 « Әртүрлі 

жастағы 

балаларға массаж 

жасау және 

гимнастика 

өткізу» 

Ағайдар Т.М Нүктелі массаж түрлері https://www.youtube.com/watc

h?v=oJXz0wbOytA&t=14s 

31 Бейнелеу өнері 

негіздері оқыту 

әдістемесімен 

Ағайдар Т.М Кіші топтарда сурет салу 

ерекшеліктері 

https://www.youtube.com/watc

h?v=wCXo36TRt 

32 Бастауыш класта 

математиканы 

оқыту әдістемесі 

Садибекова 

С.С 

Қозғалысқа берілген 

есептермен жұмыс 
https://cloud.mail.ru/public/3

qvZ/2CNT3Ajuo 

 

33 Бастауыш класта 

математиканы 

оқыту әдістемесі 

Садибекова 

С.С 

Пропорционал шамаларға 

берілген есептермен 

жұмыс 

https://cloud.mail.ru/public/5

hkQ/2U9mqsyKc 

 

34 «Ойын және 

еңбек әрекетін 

ұйымдастыру» 

практика 

сы. 

Оспанова Г.М «Ойын іс-әрекетінің 

негізгі 

ерекшеліктері,құрылымд

ық элементтерін талдау» 

Видеосабақ. 

https://drive.google.com/file/d/

1BEBkkqwiAv9BPf2cLH3NA

YIT8BqVwrMh/view?usp=sha

ring 

35 

 

 

Технолог 

ия және оқыту 

әдістемесі 

Турарова Б.К Жіптермен, баулармен 

және сутаждармен жұмыс 

https://youtu.be/0AFi-zruJ8k 

https://youtu.be/iHdbP_TZBos 

 

36 

 

 

Технолог 

ия және оқыту 

әдістемесі 

Турарова Б.К Өнерлі өрге жүзеді https://youtube.com/watch?v=

YbU6GWFI9IE&feature=share 

https://cloud.mail.ru/public/3qvZ/2CNT3Ajuo
https://cloud.mail.ru/public/3qvZ/2CNT3Ajuo
https://cloud.mail.ru/public/5hkQ/2U9mqsyKc
https://cloud.mail.ru/public/5hkQ/2U9mqsyKc
https://youtu.be/0AFi-zruJ8k
https://youtu.be/iHdbP_TZBos
https://youtube.com/watch?v=YbU6GWFI9IE&feature=share
https://youtube.com/watch?v=YbU6GWFI9IE&feature=share

