
 «Қазақ тілі мен әдебиеті және оқыту әдістемелері» ПЦК 

оқытушыларының видеосабақтар жиынтығы 

 

№ Пән Авторы Тақырыбы Сілтемелер 

1 Балалар әдебиеті 

және мәнерлеп оқу 

практикумы 

Еңсенова Е.Т Б.Соқпақбаевтың өмірі, 

шығармашылығы 

https://www.youtube.com/watch

?v=SI6baCDuez4&feature=yout

u.be 

 

 Тәрбие сағаты Еңсенова Е.Т. «Ерлік-елге мұра, 

ұрпаққа- үлгі» 

шығармалар байқауы 

https://youtu.be/qQUaPa3_m0w 

 

 Байқау және 

бақылау 

практикасы 

Еңсенова Е.Т Қашықтықтан оқыту 

практикасына 

әдістемелік нұсқау 

 

 

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

N/5s85CscM6 

 

 Байқау және 

бақылау 

практикасы 

Еңсенова Е.Т. Сауат ашу  

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

N/aRko5MtdX 

 

 Байқау және 

бақылау 

практикасы 

Еңсенова Е.Т. ҚМЖ үлгісі : 

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

C/yhdFGTCxz 

 

2 Қазіргі қазақ тілі Алтанова Р.З. «Етіс, оның түрлері» 

 

https://cloud.mail.ru/public/53N

C/472Lafurr 

3 Әдебиеттануға 

кіріспе 

 

Мағыпар Мағила  «Көркем әдебиеттегі 

тиіптендіру тәсілі» 

https://youtu.be/Nxb45ljNJJ0 

 

4  Жаппаркулова 

Н.А 

Сауат ашу әдістемесінің 

ғылыми негіздері, 

бағдарламамен 

байланыстылығы.  

 

 

 Байқау және 

бақылау 

практикасы 

Жапаркулова 

Н.А. 

 Виртуалды зертхана https://youtu.be/VXkVfko5WT4 

 

 

5 Қазақ тілі Шәріпбек Ф.С.   

  Қартпа сөз әдебі. Ресми 

іскерлік қатынас және 

сөз әдебі 

https://drive.google.com/open?id

=1zHVA-SMdf1XaZp 

XOs14UQRwoCV1ANx41 

 Қазіргі қазақ тілі  Шәріпбек Ф.С. Құрмалас сөйлем, 

түрлері, жасалу жолдары 

https://drive.google.com/open?id

=1m7zBZB0DUWpnixwbWbm

cQVDyoA40Hp7y 

 Қазіргі қазақ тілі Шәріпбек Ф.С. Салалас құрмалас 

сөйлем, түрлері, жасалу 

жолдары 

https://drive.google.com/open?id

=1tW-Kp_nL5aHQEU3WeSsAu 

64FLCM8LGdr 

   «Қазіргі қазақ тілі» пәні 

Аралас құрмалас сөйлем 

https://drive.google.com/open?id

=1FAH_MxdWWc5TEgGBcqZ

NMm1V-esJESCe 
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6 Әдебиетті оқыту 

әдістемесі. 

Кусманова Г.Б. «Көркем шығарманы 

оқыту мен талдау 

жұмыстары, 

бағыттары,түрлері» 

https://youtu.be/0953wH7i6UQ 

 

 Мектептеги байкау 

практикасы. 

Кусманова Г.Б. Такырып виртуалды 

зертхана 

https://youtu.be/aLwHeks7QC8 

 

7 қазақ әдебиеті Бекмедетова Ф.Қ «З.Шашкиннің өмірі мен 

шығармашылығы» 

https://youtu.be/rCoYe7L5JgA 

 Тәрбие сағаты Бекмедетова Ф.Қ Туған еліне сүіспеншілік  https://youtu.be/SMOChEM334g 
 
 

8 

 

Балалар әдебиеті 

және мәнерлеп оқу 

практикумы 

Бекенқызы М.  Тақырып:1920-1930 

жылдардағы балалар 

әдебиеті 

https://youtu.be/yhuWk2G3GM

k 

 

 Тәрбие сағаты Бекенқызы М. "Сүйіспеншілікпен  өмір 

сүру" 

https://youtu.be/8AyjaANQunM 
 

 Тәрбие сағаты Бекнқызы М. Мәңгілік ел-біздің күш 

қуатымыз 

https://youtu.be/8AyjaANQunM 
 

 Тәрбие сағаты Бекенқызы М. Сыбайлас жемқорлықпен 

күрес баянды 

болашақтың кепілі 

https://youtu.be/kWSywMq9kFM 
 
 

9 Мемлекеттік тілде 

іс жүргізу пәні. 

Асенова Ж.М. Мінездеме https://youtu.be/oaUpS_o_d4c 

 

10 Қазақ әдебиеті Бекбаева Г.Д. Ж. Аймауытов Ақбілек 

романы 

https://youtu.be/bADf3_zhIvc 

 

 

 Каллиграфия Бекбаева Г.Д. Көркем жазуға 

қойылатын гигеналық 

талаптар 

https://www.youtube.com/watch

?v=Ato2BCuwc_Y&t=66s 

 

11 Тәрбие сағаты Кемелбекова 

Ә.Е. 

Бауыржан Момышулы https://www.youtube.com/watch

?v=63Gm9_bylpQ 

 

 

 Халық ауыз 

әдебиеті 

Кемелбекова 

Ә.Е. 

"Шешендік өнер"  

  

https://ust.kz/powerpoint/muqan

_imanjanov-193790 

 

 

 Тәрбие сағаты Кемелбекова 

Ә.Е. 

"Жақсылыққа бастар он 

қадам" челендж 

https://ust.kz/powerpoint/bayyrja

n_momysuly-199073 

 

12 Балалар әдебиеті  Манатбекова 

Б.М. 

Бейімбет Майлин,Ілияс 

Ж,Сәкен С.және балалар 

әдебиеті 

https://youtu.be/8BbDQ44-iBk 

 

 Практика Манатбекова 

Б.М. 

Мектептегі бақылау 

және байқау практикасы 

https://youtu.be/QekMOpyVZ_

w 

 

 Тәрбие сағаты Манатбекова 

Б.М. 

Мейірімділік жанның 

айнасы 

https://youtu.be/vWlMFar12ZM 
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