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К И Р И С И Ў 

 

5110900-Педагогика ҳәм психология бакалавриат тәлим бағдары- пән, 

техника, социал тараўдағы бағдар болып, тәлим бағдары тийкарында- 

илимий жумыслар ҳаққында түсиниклерге ийе болыў, халық аралық 

грантлар, илимий проектлерде орынлаўшы сыпатында қатнасыў, пән 

тараўының республика ҳәм дүнья көлеминде раўажланыў тенденциялары, 

изертлеў жумысы бойынша тәжирийбе-сынаў жумысларын әмелге асырыў 

ҳәм де оның нәтийжелерин қайта ислеў, илимий-техникалық өнимге 

мәмлекет буйыртпасы, оны қәлиплестириў тәртиби, нәтийжелерин 

пайдаланыў, тийисли пән тараўы раўажланыў бағдарлары, таңланған 

изертлеў темасының илимий аппаратынқәлиплестире алыў, диссертация 

жумысларын орынлаў тәртиби, диссертация темасына қойылған талаплар 

ҳәм оны таңлаў, тийкарнаманы ислеп шығыў ҳәм теманы тастыйықлаў, 

диссертация жумысы темасын институт веб-сайтында жәриялаў тәртиби, 

теориялық ҳәм экспериментал изертлеў методлары, анализ қылыў 

усыллары,әмелий изертлеў методлары, илимий –изертлеў жумысларында 

қолланған әмелий излениў методлары ҳәм анализ қылыў усыллары, илимий 

жумыс нәтийжелериисенимлилигин анықлаў усыллары, илмий жаңалықты 

анықлаў жоллары, илимий жумысларды анализ қылыў формасы, илмий 

мақалаларды басып шығарыўға таярлаў тәртиби, илимий семинарларда, 

кафедра мәжилислеринде илимий мақалаларды анализ қылыў тәртиби 

ҳаққында билим ҳәм уқыпқа ийе болыў. 

Тәлим-тәрбия процессинде қолланылатуғын оқытыў формалары, методлары 

ҳәмде қураллары, талаба шахсын үйрениўдиң психодигностикалық 

методлары, тәлим мазмуны, методлары, қураллары ҳәм формалардың 

үзликсизлигин тәмийинлеў, пәнлерди оқытыў методикасының тийкарғы 

идеялары, тәлимде педагогикалық ҳәм хабар технологиялар, семинар, әмелий 

ҳәм лаборатория шынығыўларын шөлкемлестириў, педагогикалық 

уқыплылық, педагогикалық-психологиялық таярлық, тәрбия теориясы, метод 

ҳәм усылларын ийелегенлиги, көп факторлы пикир жүргизе алыў ҳәм 

басқаларға өз пикир ҳәм профессионал, методикалық ҳәм информациялық 

уқып, изертлеў алып барылатуғын хабар-коммуникация технологиялары 

ҳәмде оларды илимий, илимий-техникалық хызмет ҳәм тәлим процессине 

енгизиў бағдарлары ҳаққында билим ҳәм уқыпқа ийе болыў менен бирге,  



электрон информациялық билим бериў орталыгында педагогикалық 

проектлестириў, электрон (е-1еагning) ҳәм мобил (т-1еагning) оқытыў ушын 

оқыў методикалық комплекслерди ислеп шығыў, үзиликсиз билимлендириў 

системасының МТС, Мәмлекетлик талаплары ҳәм басқа оқыў-норматив 

ҳүжжетлерди ислеп шығыў шеберликлерине де ийе болыўдан ибарат. 

5110900 –Педагогика ҳәм психология тәлим бағдары тийкарындағы - 

5А110901 - Педагогика теориясы ҳәм тарийхы ( хызмет түрлери бойынша),  

  5А110903 - Билимлендириў мәкемелерин басқарыў магистратура 

қәнигелигине кириўши талабалар ушын тәлим бағдары оқыў режесине 

тийкарынан улыўма кәсиплик пәнлерден 4 пән,  қәнигелик пәнлерден 2 пән 

бойынша: «Педагогика теориясы ҳәм тарийхы», «Социал педагогика», 

«Шаңарақ педагогикасы», «Педагогикалық шеберлик»,«Педагогикалық 

технология»  тест сораўлары қәлиплестирилген. Бул пәнлер тийкарында 

қамтып алынған мағлыўматлар төменде анық келтирилген. 

 

 

ПЕДАГОГИКА ТЕОРИЯСЫ ҲӘМ ТАРИЙХЫ пәни бойынша 

 

Педагогика пән сыпатында. Педагогиканын илимий – изертлеў методлары. 

Педагогика социаллық пән сыпатында. Педагогика пәниниң обьекти, 

предмети, мақсет ҳәм ўазыйпалары. Педагогиканын тийкарғы категориялары. 

Педагогикалық пәнлердин дүзилиси. Илимий педагогикалық иззертлеў 

методларына характеристика. Кадрлар таярлаў миллий модели. Педагог 

кәсибиниң жәмийеттеги орны. Кадрлар таярлаў миллий модели ҳам оның 

бөлимлери, Шахс мәмлекет ҳәм жәмийет үзликиз тәлим, пән, ислеп 

шығарыў. Демократиялык жәмийетте педагоглық кәсиби. Оқытыўшы 

шахсына қойылатуғын талаплар. Шахс кәмалаты социал биологиялық 

ҳәдийсе. Педагогикалықпроцессобьектиҳамсубьектисыпатында. 

Шахс түсиниги. Шахсраўажланыўы. Шахс раўажланыўына тәсир етиўши 

факторлар. Шахс раўажланыўынын жасөзгешеликлери. 

Бирпүтинпедагогикалықпроцесс. Бирпүтинпедагогикалықпроцесстүсиниги. 

Бирпүтинпедагогикалықпроцесстинқурамлықбөлеклери. 

Педагогикалықпроцесснызамлықларыҳәмпринциплери.  



Дидактика педагогикалық тәлим теориясы сыпатында. Тәлим теориясы 

(дидактика) педагогиканын қурамлық бөлеги сыпатында. Дидактиканың 

обьекти, предмети ҳәм функциясы. Дидактиканын тийкарғы категориялары. 

Тәлим процесси бир пүтин система сыпатында. Тәлим нызамлықлары ҳәм 

принциплери. Тәлим процесси мазмуны. Үйрениў, билиў активлиги формасы 

сыпатында. Оқытыў ҳәм үйрениў процесслери түсиндирмеси, оқыў 

процессинде олардын өз-ара байланысы. Шығыс ҳәм Батыс ойшылларынын 

гносеологик идеялары тәлим процесси тийкары сыпатында. Оқыўшылардын 

билиў искерлиги ҳәм онын дүзилиси. Тәлим принциплери ҳәм 

нызамлықлары. Тәлим мазмуны. Илимий-техникалық процесс ҳәм тәлим 

мазмуны. Тәлим мазмунын шөлкемлестириў консепциясы. Тәлим мазмунын 

белгилеўши нормалық ҳүжжетлер. ДТС, оқыў реже, оқыў дәстур, сабақлық 

ҳәм оқыў қолланбалар. Тәлим методлары ҳәм қураллары.  Тәлим методлары 

ҳәм усыллары түсиниги. Заманагой дидактикада тәлим методлары 

түсинигине ҳәр қыйлы жантасыўлар. Тәлим методларынын функциялары. 

Тәлим методларын танлап алыў шәртлери. Тәлимди шөлкемлестириў 

формалары. Тәлим түрлери. Тәлимди шөлкемлестириў системасы: 

индивидуал, класс-сабақ, лекция-семинар. Сабақтын турлери ҳәм формасы. 

Тәлимди шөлкемлестириўдин жәрдемши формалары. Академик лицей, 

кәсип-өнер колледжлеринде тәлимди шөлкемлестириў формалары.  

Оқыўшылардын билим, көликпе ҳәм тәжирийбелерин диагноз қылыў. 

Тәлим алғанлықты диагностикалаўдын әҳмийети. Оқыў процессинде 

қадағалаў ҳәм есапқа алыў функциялары. Тәлим алғанлықты диагноз етиў 

принциплери. Оқыў искерлигинде нәтийжелерди есапқа алыў түрлери, 

формалары ҳәм методлары. Оқыўшылардын билим, көнликпе ҳәм 

тәжирийбелерди баҳалаў критериялары.   Өзбекистан республикасында 

Тәлим системасы. Тәлим тараўында мәмлекет сиясатынын тийкарғы 

принциплери. Өзбекистан Республикасында тәлим тараўындағы мәмлекетлик 

сиясатының мәмлекетлик принциплери. Тәлим системасы ҳәм түрлери.  

Тәрбия процессиниң мазмуны ҳәм әҳмийети. Тәрбия нызамлықлары ҳәм 

принтциплери. Тәрбия процессиниң әҳмийети. Тәрбия процсессинин өзине 

тәнликлери. Тәрбия процессиниң нызамшылық  принциплери. 

Топар, тәрбия обьекти ҳәм субъекти сыпатында. Топар түсиниги ҳәм 

оныңөзине сай өзгешеликлери. Оқыўшылар топарынын раўажланыў 

дәрежеси ҳәм басқышлары. Оқыўшылар топары раўажланыўының тийкарғы 

шәрт-шәраятлары. Тәрбияның улыўмалық методлары. Тәрбия методлары, 



усыллары ҳәм қураллары түсиниги. Тәрбия методлары түсиндирмеси. Тәрбия 

методларын таңлап алыў шәртлери. Социал сананы раўажландырыў 

методлары. Хызметти шөлкемлестириў ҳәм социал минез-хулық нормаларын 

раўажландырыў. Педагогикалық хошаметлеў методлары ҳәм минез-хулықты 

дүзетиў. Тәрбияда қадағалаў, өз-өзин баҳалаў ҳәм өзин-өзи қадагалаў 

методлары. Илимий көз қарасты раўажландырыў. Оқыўшылардын ақылый 

тәрбиясы. Көзқараслар ҳәм олардың ўазыйпалары. Оқыўшылардын илимий 

көзқарасын раўажландырыўдын қурамлық бөлеклери. Ақылый тәрбияның 

мақсети ҳәм мазмуны. Пикирлеў ҳәм оның түрлери. Пуқаралық тәрбиясы. 

Ҳуқықый тәрбия. Пуқаралық тәрбияның мақсет ҳәм ўазыйпалары. 

Пуқаралық тәрбия функциялары. Оқыўшыларға пуқаралық тәрбия бериў 

процессинде мәмлекетлик белгилер (Герб, гимн, байрақ)ден пайдаланыў. 

Ўатансуйиўшилик ҳәм байналминаллық тәрбиясы. Ўатансуйиўшилик ҳәм 

байналминаллық – пуқаралық тарбиясы тийкары. Ҳуқықый тәрбия. Жас 

әўладтын ҳуқықый мәденияты ҳәм санасын раўажландырыў – пуқаралық 

тәрбиясынын қурамлық бөлеклери. 

Мийнет тәрбиясы. Экономикалық тәрбия. Мийнет тәрбиясы мақсет ҳәм 

ўазыйпалары. Шығыс ойшыллары мийнет тәрбиясы ҳаққында. Мийнет 

тәрбиясынын мазмуны ҳәм методлары. Экономикалық тәрбия мийнет 

тәрбиясынын қурамлық бөлеги сыпатында. Әдеп-икрамлылық тәрбиясы. 

Эстетикалық тәрбия. Әдеп-икрамлылықтың мәниси ҳәм мазмуны. 

Оқыўшыларды әдеп-икрамлы етип тәрбиялаўдын форма ҳәм методлары ҳәм 

қураллары. Эстетикалық тәрбияның мақсет ҳәм ўазыйпалары. Эстетикалық 

тәрбияның мазмуны, форма ҳәм методлары. Экологиялық тәрбия. Физикалық 

тәрбия. 

Экологиялық тәрбияның мазмуны. Экологиялық тәрбияның форма ҳәм 

методлары. Оқыўшыларда экологиялық тәрбияны раўажландырыў. 

Физикалық тәрбияның мақсет ҳәм ўазыйпалары. Физикалық тәрбияның 

мазмуны, формасы ҳәм методлары. Педагогикалық менеджмент теориясы 

ҳәм әмелияты. Билимлендириў орынлары менеджменти ҳаққында улыўма 

түсиник. Орта арнаўлы кәсип-өнер тәлимин басқарыў. Билимлендириў 

орынлары Уставы басшылық ҳәм басқарыў системасын анықлаўшы ҳүжжет. 

Басқарыўдын теориялық тийкарлары. Басқарыў түсиниги. Басқарыў 

методлары. Басқарыўға тийисли қарарлар қабыл етиў. Педагогикалық 

система түсиндирмеси. Билимлердириў орынларын ишки басқарыў. 

Билимлендириў орынларының искерлигин режелестириў. 

Билимлендириў орынларының ишки қадағалаўын шөлкемлестириў. 



Билимлендириў тараўында аттестация. Билимлендириў орынларында 

методикалық жумысларды шөлкемлестириў. Билимлендириў орынларында 

методикалық басқарыў теориясы ҳәм әмелияты. Билимлендириў 

орынларында алдыңғы педагогикалық тәжирийбени үйрениў ҳәм оннан 

пайдаланыў.  

 

ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯ пәни бойынша 

 

Педагогикалық технология педагогиканың ғәрезсиз тараўы сыпатында. 

Педагогикалық технология пән сыпатында. Педагогикалық технологияның 

тийкарғы категориялары, педагогикалық технологияның методологиялық 

тийкарлары, ”Технология” түсиниклери. ”Педагогикалық технология” 

түсиниклеринин пайда болыўы. Педагогикалық технологияның пайда болыў 

тарийхы раўажланыў дәўирлери, ХХ асир педагогикалық технологиялардын 

раўажланыўы. Педагогикалық технологиялар раўажланыўының заманагөй 

басқышы. Педагогикалық технологияның раўажланыўы. «Технология» 

түсиниги. Педагогикалық технология түсинигиниң пайда болыўы. 

Педагогикалық технологияның тарийхый раўажланыў дәўирлери. ХХ-асирде 

педагогикалық технологиялардын раўажланыўы. Педагогикалық 

технологиялар раўажланыўының заманагөй басқышлары. Педагогикалық 

алымлардын «Педагогикалық технология» түсиниги ҳаққындағытәрийплери.  

Педагогикалық технологияның илимий тийкарлары. 

Педагогикалық технология түсиниклери  ҳәм оның өзине тәнликлери: 

илимий процессуал классификациялық (оқыў процессин алгоритимлеў). 

Педагогикалық технологияның дәрежелери: технологиялық, улыўма 

педагогикалық, (улыўма дидактикалық) жеке методикалық, (пәнге 

байланыслы ) локал ( модулли).  

Педагогикалық технологиялардың дүзилиси, концептуал тийкар, мазмунлы 

бөлим, материаллық ҳәм идеал, диалектикалық ҳәм идеал, илимий ҳәм 

диний, инсанпарўарлық, прагматикалық ҳәм эгзестенциал, еркин тәрбия 

теориясы. Тәлим процессинде тәлим алыўшы шахс. 

           Оқыўшы шахсы тәлим процессинин обьекти ҳәм субьекти сыпатында. 

Шахс көринисиниң дүзилиси ҳәм оның 4 дәрежеси, темперамент, 

психикалық процесслер, өзине тәнликлери, тәжирийбе ҳәм шахсқа 



бағдарланғанлығы. Билим көнликпе ҳәм тәжирийбелер (БКМ). Ақылый 

ҳәрекет усыллары (АҲУ) . 

 

ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ШЕБЕРЛИК пәни бойынша 

 

    Педагогикалық шеберлик ҳаққында түсиник, оның оқытыўшы 

хызметиндеги орны ҳәм әҳмийети. Муғаллимниң шеберлиги ҳаққында 

түсиник. Устазлық кәсипке қойылатугын талаплар. Кәсиплик билим ҳәм 

шеберлик. Педагогикалық такт ҳәм педагогикалық техника қәбилети, 

педагогикалық шеберлик тийкары. Педагогикалық қәбилет. Педагогикалық 

қәбилетке  педагогикалық-психологиялық харатеристика. Педагогикалық 

қәбилеттин тийкарғы түрлери. Дидактикалық, шөлкемлестириўшилик, билиў, 

анлаў ҳәм басқа да қәбилетлери.   

Оқытыўшының коммуникативлик қәбилети. Оқытыўшының 

коммуникативлик қәбилетиниң раўажланыўы. Исендириў-коммуникативлик 

тәсир көрсетиўдиң тийкарғы усылы. Педагогикалық процессте 

бойсындырыўдын әҳмийети. Бойсындырыўдын түрлери ҳәм формалары. 

Исендириў ҳәм бойсындырыўдын өз-ара байланысы.   

Оқытыўшы хызметинде қатнас мәденияты ҳәм психологиясы. 

Педагогикалық қатнас ҳаққында түсиник. Қатнасты шөлкемлестириў 

түрлери.  Миллий қадириятлар ҳаққында түсиник. Миллий ҳәм улыўма 

инсаный қадириятларды үйретиўде мәҳәллениң орны. Оқытыўшы ҳәм 

оқыўшының қатнасы.Сабақта ҳәм сабақтан тысқары оқытыўшының қатнасы 

ҳәм оган қойылатуғын талаплар. Оқыўшылар жәмәәтине оқытыўшы 

қатнасының тәсири. Қатнасты басқарыў усыллары. Қатнастың түрлери. 

Педагогикалық такт ҳәм педагогикалық  этика. Педагогикалық такт ҳәм 

этика ҳаққында түсиник. Педагогикалық такт ҳәм этика оқытыўшысының 

дөретиўшилик көриниси. Сабақ процессинде муғаллимниң такты ҳәм 

этикасы. Муғаллимниң такт ҳәм әдеплиликти раўажландырыў жоллары. 

Педагогикалық техника ҳаққында түсиник, педагогикалық техниканы 

қәлиплестириў усыллары. Педагогикалық техниканы қәлиплестириў 

усыллары. Педагогикалық техника ҳаққында түсиник. Педагогикалық 

техниканыңкурам бөлимлери. Педагогикалық шеберлик ҳәм техниканы 

ийелеў жоллары. 



Сөйлеў техникасы ҳәм мәденияты.Тил ҳәм сөйлеў техникасы ҳәм 

қураллары. Сөз мәденияты ҳаққында түсиник.  Муғаллимниң сөйлеў 

техникасы ҳәм мәденияты формалары ҳәм функциялары. Муғаллимниң 

сөйлеў шеберлиги ҳәм оны жетилистириў жоллары.  

Оқытыўшының сабақтағы шеберлиги. Муғаллимниң сабақ процессинде 

мийнет ҳәм оны шөлкемлестириў тийкарлары. Оқыўшылардын билиў 

хызметин басқарыўда муғаллимниң шеберлиги. Тәрбияшының шеберлиги. 

Тәрбияшы шеберлигиниң дузилиси. 

Оқытыўшының тәрбияшы сыпатындағы шеберлиги. 

Тәрбияшы шеберлигинин мәниси. Хызметти шөлкемлестириўди 

алдыннан шөлкемлестириў шеберлиги. Оқыўшыларды үйрениў 

диагностикасы. Жәмәәтти үйрениўдиң тийкарғы критериялары. Тәрбия 

процессин шөлкемлестириўде оқытыўшының өз-өзин тексериўге қаратылған 

диагностикасының орны ҳәм әҳмийети. 

Оқытыўшының тәрбия технологиялары тийкарында хызмет алып 

барыўы. Ҳәзирги күнде бәркамал шахсты тәрбиялаў машқалалары. Тәрбия 

технологияларын моделлестириў. Тәрбиялық процесс ҳәм тәрбия мазмуның 

моделлестириў. Тәрбия нызамлықлары ҳәм тәрбия мазмуны принциплерин 

моделлестириў. Тәрбия технологияларын қолланыўда педагогикалык 

қураллардан пайдаланыў. Тәрбия көргенликти анықлаў (диагностика). 

Оқытыўшы педагогикалық хызметинде компьютер технологияларынан 

пайдаланыў. 

Педагогикалық шеберликти асырыўда заманагой информациялық 

технологияларының әҳмийети. Тәлим-тәрбия процессинде компьютер 

имканиятларынан пайдаланыў. Оқытыўшыларды компьютер технологиялары 

тийқарында оқыўшылар билимин баҳалаў. Оқытыўшыларда заманаго 

йинформациялық технологиялардың имканиятларынан пайдаланыў 

көнликпелерин қәлиплестириў жоллары. 

Оқытыўшы педагогикалық хызметинде кәсиплик рефлексияның орны. 

Кәсиплик рефлексия ҳәм педагогикалық хызмет. Оқытыўшының 

кәсиплик шеберлигин раўажландырыўда педагоглық рефлексияның 

әҳмийети. Педагогикалық прогноз тийкарында оқытыўшының кәсиплик 

раўажланыўын тәмийинлеў усыллары. Оқытыўшы хызметин педагогикалық 

прогнозлаў. 



Оқытыўшы мийнетин илимий шөлкемлестириў. Оқытыўшы мийнетин 
илимий шөлкемлестириў ҳәм оның әҳмийети. Ўақыттан дурыс пайдаланыў. 
Оқытыўшының күн тәртиби. Педагогикалық мийнетти илимий 
шөлкемлестириўдин усыллары. 

 

СОЦИАЛ ПЕДАГОГИКА пәни бойынша 

 

Өзбекстанда социал педагогиканың раўажланыў тарийхы.  Шет елде 

социал педагогиканың раўажланыў тарийхы. «Авесто» да әдебий 

мағлыўматлар социал педагогикалық идеялар. Орта әсирлерде Орта Азия 

дәўириндеги алымлардың социал педагогикалық идеялары. ХХ-асир 

басларында социал педагогикалық хызмет. 2-жәҳән урысы жылларында 

социал педагогикалық хызмет. 

Антик дәўирде социал педагогиканың раўажланыўы. ХХ әсирдин 20-

жылларында социал педагогикалық идеялар ҳәм педагогикалық хызметтиң 

түптен жаналаныўы. Социал педагогика раўажланыўының заманагөй 

басқышлары. Социал педагогиканың кәсиплик хызмети. Социал 

педагогиканың категориялары ҳәм механизмлери.  Социал педагогика касиби 

хызметиниң өзине сай өзгешелиги. Социал педагогтың кәсиплик хызмет 

субъекти сыпатында. Жеке түсиник ҳәм кәсиплик билим. Социал 

педагогиканың кәсиплик хызмети тараўлары. 

Педагогика ҳәм социал педагогикалық категориялар. Социал 

педагогикалық хызмет. Социаллық тәлим. Тәрбия ҳәм социаллық тәрбия. 

 

 

ШАҢАРАҚ ПЕДАГОГИКАСЫ пәни бойынша 

 

              Шаңарақ педагогикасы – пән сыпатында. Шаңарақ педагогикасы  

пәниниң предмети, мақсети ҳәм ўазыйпалары. Шаңарақ педагогикасының 

басқа пәнлер менен байланысы. Шаңарақ педагогикасының илимий изертлеў 

методлары. Шет елде шаңарақ педагогикасы  пәниниң раўажланыў 

тарийхынан. Әййемги Юнан ҳәм Рим ойшылларының шаңарақ тәрбиясы 

ҳаққындағы қараслары. Европа  ояныў дәўири ойшыллары шығармаларында 

шаңарақ тәрбиясының сәўлелениўи. Ян Амос Коменский шаңарақта 



тәрбияның орны ҳаққында. Мәрифатпарўар алымлардың шаңарақ 

тәрбиясына тийисли пикирлери. Рус педагогларыныңың шаңарақ 

педагогикасы бойынша пикирлери.  

Өзбекстанда шаңарақ педагогикасы пәниниң раўажланыў тарийхынан.  

Шаңарақ педагогикасы пәниниң раўажланыў тарийхынан.  Өзбекстанда 

шаңарақ педагогикасы пәниниң раўажланыўының социал-экономикалық, 

нормалық-ҳуқықый тийкарлары.  

Өзбекстанда шаңарақ педагогикасы пәниниң раўажланыўының социал-

экономикалық, меъёрий-ҳуқықый тийкарлары. 

Шаңарақ ғәрезсизлик жылларында мәмлекетлик сиясаттағы жетекши мәселе 

сыпатында.  Шаңарақта жасларды еркин шаңарақлық турмысқа таярлаўда 

шаңарақ  ҳәм жәмәәтшилик бирге ислесиўи.  

Шаңарақ ҳәм оның ўазыйпалары. Шаңарақ түсиниги. Шаңарақтың 

ўазыйпалары, жәмийетке мүнәсибети бойынша шаңарақтың ўазыйпалары, 

адамларға мүнәсибети бойынша шаңарақтың ўазыйпалары 

Шаңарақтың түрлери. Шаңарақтың тарийхый түрлери. Ҳәзирги ўақытта 

шаңарақлардың ҳәр қыйлы формалары. Өз-ара мүнәсибетлер характери 

бойынша шаңарақтың түрлери. Заманагөйшаңарақлар раўажланыўының 

өзине сай өзгешеликлери. Заманагөйшаңарақлардыңөзинесайөзгешеликлери. 

Заманагөй шаңарақлардың раўажланыўның социал өзгешеликлери. 

Заманагөй шаңарақтың раўажланыўының психологи өзгешеликлери. 

Заманагөй шаңарақтың раўажланыўының педагогикалық өзгешеликлери. 

Шаңарақ тәрбиясы мазмуны ҳәм мәниси 

Шаңарақ тәрбиясы бир путин система сыпатында. Шаңарақта әдеп-

икрамлылық тәрбия. Шаңарақта балаларды естетик руўхта тәрбиялаў. 

Шаңарақта физикалық тәрбияны жолғақойыў. Шаңарақта балалардың 

экономикалық саўатқанлиығын асырыўдағы орны.Шаңарақ тәрбиясы метод, 

форма ҳәм қураллары. Шаңарақта балаларды тәрбиялаў методлары. Ата-

аналардың тәрбия методларын таңлаў ҳәм қоллаў шәрт-шараятлары. 

Шаңарақта балаларды тәрбиялаў формалары. Шаңарақта балаларды 

тәрбиялаў қураллары 

Шаңарақта балалар мене қарым-қатнасты жолға қойыўдың педагогик-

психологик шәрт-шараятлары 

Карым-қатнастүсиниги. Шаңарақта қарым-қатнас усыллары ҳәм 

олардың өзине сайтәреплери. Авторитарусыл. Либералусыл. 

Демократикусыл.  

Билимлендириў орынлары, оқытыўшылар, класс топар басшыларының 

оқыўшылардың ата-аналары менен алып барылатуғын жумыслары форма 

ҳәм методлары. Билимлендириў орынлары, оқытыўшылар класс топар 



басшысысының оқыўшылардың ата-аналары менен алып баратуғын 

жумыслары форма ҳәм методлары ҳаққында түсиник 
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