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Білім беру бағдарламасының паспорты 6B01704 қазақ тілінде 

оқытпайтын мектептердегі Қазақ тілі мен əдебиеті 

 

Білім беру саласының коды 

жəне жіктелуі 

6В01 Педагогикалық ғылымдар 

Дайындау бағытының коды 

мен жіктелуі 

6В017 Тіл жəне əдебиет бойынша мұғалімдерді 

дайындау 

Білім беру бағдарламасының 

коды мен атауы 

6B01704 Қазақ тілінде оқытпайтын мектептердегі 

қазақ тілі мен əдебиеті 

Білім беру 

бағдарламаларының 

топтары 

В016 Қазақ тілі мен əдебиеті мұғалімдерін даярлау 

Білім беру бағдарламасының 

бірегейлігі 

1. Білім беру бағдарламасы білім берудің 

жаңартылған мазмұнының контексінде кəсіби 

педагогикалық қызметтің инновациялық 

əдістемелерін, филологиялық жəне педагогикалық 

салалардағы заманауи ақпараттық технологияларды 

меңгерген, қазіргі əлемде бəсекеге қабілетті 

бакалаврларды дайындауға бағытталған. 

2. Бағдарламаның бірегейлігі бірқатар 

компоненттерді біріктіру есебінен қамтамасыз 

етіледі: 1) тілді жүйе ретінде көрсетуге, когнитивті, 

коммуникативтік жəне əлеуметтік-мəдени 

парадигмалар аспектісінде қарауға мүмкіндік беретін 

лингвистика; 2) қазіргі білімді маманның 

мəдениеттілік құрамын қамтамасыз ететін 

əдебиеттану; 3) Жаңартылған білім беру 

мазмұнының аспектісінде қазіргі қазақ тілінде 

оқытпайтын мектептердегі қазақ тілі мен əдебиетін 

оқытудың əдістемесі. 

3. Жоғары кəсіби профессор-оқытушылар құрамы; 

ф.ғ.д., профессор А.М.Картаеваның «Қазақ 

əдебиетінің өзекті мəселелері: абайтану жəне 

əуезовтану» ғылыми мектебінің болуы. 

4. Жоғары оқу орны Свече қ. (Польша) 

университетінде Абай орталығын ашты, бұл 

халықаралық ынтымақтастықты тиімді 

ұйымдастыруға мүмкіндік береді (білім алушылар 

мен оқытушылармен ауқымды академиялық жəне 

ғылыми алмасу мүмкіндігі; шетелдік 

оқытушылардың дəріс оқуы; Халықаралық ғылыми-

практикалық конференцияларға, семинарларға, 

дөңгелек үстелдерге қатысу). 

5. Аймақтық еңбек нарығында білім беру 
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бағдарламасы түлектерінің жоғары сұранысқа ие 

болуы. 

Білім беру бағдарламасы шеңберіндегі дайындық бейінінің картасы 

ББ мақсаты Білім берудің жаңартылған мазмұны жағдайында 

оқыту процесін ұйымдастыруға практикалық 

дайындығы, көшбасшылық қасиеттері, жоғары 

əлеуметтік жəне азаматтық жауапкершілігі, кешенді 

білімі бар, əртүрлі аудиторияларда конструктивті 

диалог құра алатын жəне қазіргі қоғамда табысты 

қызмет ете алатын қазақ тілінде оқытпайтын 

мектептердегі қазақ тілі мен əдебиетінің білікті 

педагогтарын даярлау. 

ББ міндеттері 1. Ұлттық біліктілік шеңберінің, кəсіби жəне 

халықаралық стандарттардың талаптарына, жұмыс 

берушілердің сұраныстарына сəйкес қазақ тілінде 

оқытпайтын мектептердегі Қазақ тілі мен əдебиеті 

педагогтарының сапалы кəсіби даярлығын 

қамтамасыз ету. 

2. Еңбек нарығында сұранысқа ие, жалпы 

мемлекеттік "Рухани жаңғыру" бағдарламасына, 

ойлау мəдениетіне, гуманитарлық мəдениетке, 

этикалық жəне құқықтық нормаларға, сондай-ақ 

парасаттылық нормаларына сəйкес құндылықтарға ие 

білікті көптілді тұлғаны дамыту. 

3. Білім берудің инновациялық үрдістері мен 

трендтерін ескере отырып, білім берудің 

жаңартылған мазмұны жағдайында коллаборативті 

білім беру ортасын жобалау, жоспарлау, оқу үдерісін 

ұйымдастыру жəне басқару дағдыларын дамыту. 

4. Заманауи психологиялық-педагогикалық, 

ақпараттық-коммуникациялық технологияларды, 

сондай-ақ инклюзивті ортада жұмыс істеу 

технологияларын меңгеру. 

5. Теориялық дайындық пен қолданбалы іс-əрекетті 

интеграциялау, болашақ педагогтердің тəжірибелік 

дайындығының үздіксіздігін, жүйелілігін, 

сабақтастығын қамтамасыз ету. 

6. Өмір бойы оқыту қажеттілігін қалыптастыру, 

үнемі өзін-өзі дамыту, білім деңгейін, біліктілігін 

арттыру. 

ББ бойынша оқу нəтижелері 6B01704 білім беру бағдарламасы аяқталғаннан кейін 

білім алушы қазақ тілінде оқытпайтын мектептердегі 

Қазақ тілі мен əдебиеті: 

- қазақстандық білім беруді дамытудың стратегиялық 
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мақсаттарын түсіну негізінде кəсіби қызметті жүзеге 

асыру, педагогикалық үдерісті ұйымдастырудың 

əдіснамалық, теориялық, əдістемелік аспектілерін 

білу, жалпыфилологиялық мəдениетті меңгеру; 

- "Рухани жаңғыру" жалпы мемлекеттік 

бағдарламасына сəйкес тұлғаның жалпыұлттық жəне 

адамгершілік құндылықтарын дамыту»; 

- жаңартылған білім беру мазмұнына сəйкес "Қазақ 

тілі", "Қазақ əдебиеті" пəндерін оқытудағы оқу 

қызметін жоспарлау жəне құрастыру; 

- коллаборативті, бейімделген білім беру ортасын 

жобалау, жеке тұлғаның жеке жəне жеке 

қажеттіліктерін ескере отырып субъекті-субъектілі 

өзара іс-қимылды ұйымдастыру; 

- қазақ тілі мен əдебиетін оқыту үдерісінде білім 

алушылардың сыни жəне ассоциативті ойлауын, 

функционалдық сауаттылығын, процестер мен 

құбылыстардың байланысын орнату дағдыларын 

дамыту; 

- қазақ тілі мен əдебиеті бойынша оқу 

материалдарын сабақтардың белгіленген 

мақсаттарына, жас жəне жеке ерекшеліктеріне сəйкес 

əзірлеу; білім алушылардың жетістіктерін бағалауға 

арналған өлшемдер мен дескрипторлар; 

- озық жəне жоғары деңгейдегі қазақ тілі мен 

əдебиетінен тапсырмалар əзірлеу, стандартты емес 

тапсырмаларды шешу тəсілдерін үйрету; 

- қазақ тілі мен əдебиеті бойынша жазбаша 

мəтіндерді түсіну, олардың мазмұнын өз 

мақсаттарына қол жеткізу, білім мен мүмкіндіктерді 

дамыту, қоғам өміріне белсенді қатысу, өзін-өзі 

жандандыру жəне өзін-өзі дамыту үшін пайдалану; 

- командада жəне жеке жұмыс істеу, көшбасшылық 

қасиеттерді көрсету; 

- білім алушылардың шығармашылық жəне зерттеу 

қызметін ұйымдастыру, олардың ғылыми жəне 

шығармашылық жобаларын, соның ішінде 

интеграцияланған, филологиялық жəне 

педагогикалық білім саласындағы əртүрлі 

технологиялар мен зерттеу əдістері негізінде 

орындау; 

- кəсіби, қоғамдық жəне өзге де қызметті жүзеге 

асыру үшін қажетті ақпаратты өз бетінше іздеу жəне 

іріктеу дағдыларын көрсету; 

- кəсіби, қоғамдық жəне өзге де қызметті тиімді 
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ұйымдастыру мақсатында мемлекеттік, орыс жəне 

ағылшын тілдерінде ауызша жəне жазбаша 

коммуникацияны құру; 

- басқа наным-сенімдерге, бейбітшілік пен əдет-

ғұрыптарға деген көзқарасқа төзімділік; мəдени 

əралуандылыққа ашықтық; 

- оқушылардың академиялық адалдығын, 

парасаттылығын қалыптастыру; 

- кəсіби жəне басқа қызметті жүзеге асыру үшін 

педагогикалық, ақпараттық-коммуникациялық, 

сандық технологияларды таңдау жəне барабар 

қолдану; 

- қазіргі заманғы филологиялық, педагогикалық 

зерттеулердің шынайы нəтижелерін Қазақ тілі мен 

əдебиетін оқытудың озық тəжірибесімен біріктіру; 

- экономикалық, экологиялық, құқықтық білімді, 

кəсіби, қоғамдық жəне өзге де қызметте менеджмент 

туралы ғылыми түсініктерді пайдалану; 

- өз қызметін талдау жəне рефлексия жүргізу. 

Бітірушінің біліктілік сипаттамасы 

Берілетін дəреже Білім беру бағдарламасы бойынша білім бакалавры 

6B01704 қазақ тілінде оқытпайтын мектептердегі 

Қазақ тілі мен əдебиеті 

Қызметтер тізбесі Қазақ тілінде оқытпайтын мектептердегі қазақ тілі 

мен əдебиеті мұғалімі; қазақ тілі мен əдебиеті 

оқытушысы; мамандығы бойынша ғылыми, əдеби, 

мəдени іс-шараларды ұйымдастырушы; əдеби 

кеңесші 

Кəсіби қызмет объектілері Жалпы білім беретін мектептер, техникалық жəне 

кəсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдары, 

басқармалар мен білім беруұйымдары, мектепке 

дейінгі оқыту жəне тəрбиелеу ұйымдары. 
 


