
 

2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 жылдарға арналған 

Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті жанындағы   

РОӘК ОӘБ  тақырыптық жоспары  
 

№ Оқулық (оқу-құралы) атауы Автор аты-жөні ЖОО атауы Гриф алуға 

ұсынылды/ 

ұсынылмады 

Жылы 

5В010100, 6М010100, 6D010100 – «Мектепке дейінгі оқыту мен тәрбиелеу» мамандығы бойынша  

1 «Мектеп жасына дейінгі балалар тілін 

дамыту теориясы мен әдістемесі» (оқу 

құралы, қазақ тілінде) 

А.Б. Бакраденова Павлодар мемлекеттік 

педагогикалық университеті 

ұсынылды 2018 

2 «Мектеп жасына дейінгі балаларды 

табиғатпен таныстыру теориясы мен 

әдістемесі» (оқу құралы, қазақ тілінде)   

Г.Қ. Белгібаева Академик Е.А. Бөкетов атындағы 

Қарағанды мемлекеттік 

университеті 

 

ұсынылды 2018 

3 «Мектеп жасына дейінгі балалар дене 

тәрбиесі теориясы және әдістемесі» (оқу 

құралы, қазақ тілінде)   

А.М. Жұбандықова; 

У.М. Мұхамеджанова 

Қазақ мемлекеттік қыздар 

педагогикалық университеті;  

Алматы қаласы № 1 педагогикалық 

колледжі 

ұсынылды 2018 

4 «Мектеп жасына дейінгі балалардың 

қарапайым математикалық түсініктерін 

қалыптастыру» (оқу құралы, қазақ 

тілінде)   

Қ.Н. Сарыбекова; 

Р.Т. Есеева 

Тараз мемлекеттік педагогикалық 

унивеситеті 

ұсынылды 2018 

5 «Мектепке дейінгі педагогика» (оқу 

құралые, қазақ, орыс, ағылшын тілдерінде 

және электрондық  нұсқада)                      

С.Н. Жиенбаева; 

Р.К.Бекмагамбетова; 

А.Д. Сыздықбаева; 

А.И. Булшекбаева; 

А.М. Себдайырова; 

Ф.Б. Асылбаева 

Қазақ мемлекеттік қыздар 

педагогикалық университеті;  

Абай атындағы Қазақ ұлттық 

педагогикалық университеті 

ұсынылды 2018 

6 «Артпедагогика» (оқу құралы, орыс 

тілінде)   

Т.Б. Байназарова; 

Т.А. Левченко 

Қазақ мемлекеттік қыздар 

педагогикалық университеті 

ұсынылды 2018 

5В010600, 6M010600, 6D010600 – «Музыкалық білім» мамандығы бойынша  



1 «Болашақ музыка мұғалімдеріне арналған 

анықтама – сөздік» (оқу құралы, қазақ 

тілінде) 

Н.К. Султанова Семей қаласының Шәкәрім 

атындағы мемлекеттік университеті 

ұсынылды 2018 

2 «Жоғары оқу орындарында болашақ 

музыка мұғалімдерінің вокалдық 

дағдыларын қалыптастыру әдістемесі»  

(оқу құралы, қазақ тілінде)                       

Б.Ж. Оспанов;  

А.Ж. Тобағабылова 

Қожа Ахмет Ясауи атындағы 

Халықаралық Қазақ-түрік 

университеті 

ұсынылды 2018 

3 «Рухани жаңғыру аясында мектептерде 

музыка мұғалімінің оқу-тәрбие жұмысын 

ұйымдастыруы» (оқу құралы, қазақ 

тілінде)                       

А. Якуб Қожа Ахмет Ясауи атындағы 

Халықаралық Қазақ-түрік 

университеті 

ұсынылды 2018 

4 «Домбыра аспабын меңгерейік» 

(электрондық оқу-әдістемелік құралы, 

қазақ тілінде) 

М.С. Сұлтанова; 

М.Б. Рысмедетова 

Қазақ мемлекеттік қыздар 

педагогикалық университеті 

ұсынылды 2018 

5 «Мектеп жасына дейінгі балаларға 

музыкалық теорияның әдістемесі» (оқу 

құралы, қазақ тілінде)                       

Н.К. Султанова 

 

Семей қаласының Шәкәрім 

атындағы мемлекеттік университеті 

ұсынылмады  2018 

6M012400 - «Педагогикалық өлшемдер» мамандығы бойынша:  

1 «Methodology and methods of pedagogical 

research» (оқулық, ағылшын тілінде) 

Ш.Т. Таубаева; 

Г.А. Мұратбаева; 

С.Н. Жиенбаева 

әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық 

университеті; 

Қазақ мемлекеттік қыздар 

педагогикалық университеті 

ұсынылды 2018 

6B01-7M01-8D01 Педагогикалық ғылымдар «012 Мектепке  дейінгі тәрбиелеу және оқыту педагогикасы» бағыты бойынша 

1 « Theory and methods of developing 

preschool childrens fine arts» (Мектепке 

дейінгі жастағы балалардың бейнелеу 

шығармашылығын дамытудың 

әдістемесі» (оқу құралы, ағылшын 

тілінде) 

А.М. Жубандыкова;  

Т.А. Левченко 

Қазақ мемлекеттік қыздар 

педагогикалық университетінің 

 

 

ұсынылды 2019 

2 «Methodology for speech development of 

preschool children» (оқу құралы ағылшын 

тілінде) 

K.J.Turebayeva; 

Zh.A Zhussupova;    

N.E Bozgulanova;  

M.A.Amanzhol 

Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе 

өңірлік университеті  

ұсынылды 2021 

6B01-7M01-8D01 Педагогикалық ғылымдар «013 Пәндік мамандандырылмаған мұғалімдерді даярлау» бағыты бойынша 



2 «Бағалаудың өлшемдік технологиялары» 

(оқу құралы, қазақ тілінде) 

Р. Набуова; 

А.М. Жубандыкова 

Қазақ мемлекеттік қыздар 

педагогикалық университеті 

ұсынылды 2019 

3 «Бастауыш мектепте математиканы оқыту 

әдістемесі» (оқу құралы, қазақ тілінде) 

А.М. Текесбаева Қазақ мемлекеттік қыздар 

педагогикалық университетінің 

ұсынылды 2019 

4 «Бастауыш мектептегі тәрбие 

жұмысының теориясы мен әдістемесі» 

(оқу құралы, қазақ тілінде) 

Б.С. Кульбаева С.Бәйішев атындағы Ақтөбе 

университеті 

ұсынылды 2019 

5 «Теория и методика воспитательной 

работы в начальной школе» (оқу құралы, 

орыс тілінде) 

Ф.Б. Асилбаева;  

А.Д. Сыздыкбаева; 

А.М. Себдайырова 

Қазақ мемлекеттік қыздар 

педагогикалық университеті 

ұсынылды  2019 

6 «Theory and methods of educational work in 

elementary school» (оқу құралы ағылшын 

тілінде) 

7 «Actual problems of primary school 

pedagogy and science» (оқу құралы 

ағылшын тілінде) 

А.С. Амирова Абай атындағы Қазақ ұлттық 

педагогикалық университеті 

ұсынылды 2020 

8 «Заманауи бастауыш білім берудің 

теориялық-әдіснамалық мәселелері» (оқу 

құралы, қазақ тілінде) 

А.С. Амирова Абай атындағы Қазақ ұлттық 

педагогикалық университеті 

ұсынылды 2020 

9 «Бастауыш сынып мұғалімінің 

диагностикалық іс-әрекеті» (оқу құралы, 

қазақ тілінде) 

Г.Н. Жолтаева; 

Г.С. Майлыбаева 

Ілияс Жансүгіров атындағы 

Жетісу мемлекеттік университеті 

ұсынылды 2020 

10 «Бастауыш мектептегі тәрбие жұмысының 

теориясы мен әдістемесі» (оқу құралы, 

қазақ тілінде) 

Ф.Б. Асилбаева; 

А.Д. Сыздыкбаева 

Қазақ мемлекеттік қыздар 

педагогикалық университеті 

ұсынылды 2020 

11 «Основы музыкально-практической 

деятельности и вокально-хоровое 

исполнительство»(оқу құралы, орыс 

тілінде) 

А.К. Маханова Абай атындағы Қазақ ұлттық 

педагогикалық университеті 

ұсынылды 2020 

12 «Criteria assessment in primary school»(оқу 

құралы ағылшын тілінде) 

А.М. Жубандыкова; 

Р.А. Набуова  

Қазақ мемлекеттік қыздар 

педагогикалық университеті 

ұсынылды 2020 

13 «Основы обновленного математического 

образования младших школьников» (оқу 

құралы қазақ, орыс, ағылшын тілдерінде) 

А.А. Кдырбаева;  

Т.К. Оспанов;  

Ж.К. Астамбаева  

Абай атындағы Қазақ ұлттық 

педагогикалық университеті 

ұсынылды 2021 



 

14 «Основы обновленного естественно-

научного образования младших 

школьников» (оқу құралы қазақ, орыс, 

ағылшын тілдерінде) 

А.С. Стамбекова; 

Е.В. Рябова;  

Г.Б. Кыдырбаева 

Абай атындағы Қазақ ұлттық 

педагогикалық университеті 

ұсынылды 2021 

15 «Методика обучения русскому языку в 

начальной школе» (оқу құралы, орыс 

тілінде) 

Л.Е. Агеева;   

Л.А. Лебедева 

Қазақ мемлекеттік қыздар 

педагогикалық университеті 

ұсынылды 2021 

6B01-7M01-8D01 Педагогикалық ғылымдар «018  Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану мамандарын даярлау» бағыты бойынша 

 

1 «Психология педагога: тенденции 

развития» (оқу құралы, орыс тілінде) 

Х.Т. Шерьязданова;  

Э.В. Исхакова  

Қазақ мемлекеттік қыздар 

педагогикалық университеті 

ұсынылмады 2021 


