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Білім беру бағдарламасының бірегейлігі - ШҚМУ 

С.Аманжолов-қазіргі заманғы ұлттық жəне қазіргі заманғы 

трендтерді ескере отырып, аймақтың білім беру жүйесі 

үшін жоғары білікті кадрлар даярлайтын жоғары оқу орны.  

Білім беру бағдарламасының ерекшелігі: 

- оқу пəндері модульдерінің мазмұнын пəнаралық 

интеграциялау;  

- білім алушыларды даярлаудың жұмыс берушілердің 

талаптарына жəне кəсіби стандартқа сəйкестігі;  

- білім берудегі құзыреттілік тұрғыда бакалаврлардың 

психологиялық-педагогикалық жəне зерттеу қызметін 

ұйымдастыру; 

- профессорлық-оқытушылық құрамның кəсіби 

құзыреттілігі; 

- ЖОО-да арнайы зертханалар мен ғылыми-практикалық 

орталықтар бар, олардың базасында оқу процесі, кəсіптік 

практика, дуальді оқыту ұйымдастырылады, білім 

алушылардың кəсіби жəне жеке құзыреттілігі дамиды. 

Білім беру бағдараламасы аясында дайындау бейінінің картасы 

ББ мақсаты 

Білім беру жүйесі үшін кəсіптік жəне əлеуметтік маңызы 

бар проблемаларды жоғары ғылыми-практикалық деңгейде 

сəйкестендіруге жəне шешуге қабілетті, білім берудің 

жаңартылған мазмұны шеңберінде көшбасшылық 

қасиеттері бар жəне жаһандық сын-қатерлерге бейімделген 

жоғары əлеуметтік жəне азаматтық жауапкершілігі бар 

білікті психологиялық-педагогикалық кадрларды даярлау. 

БББ міндеттері 

1. Еңбек нарығында сұранысқа ие, жалпы мемлекеттік 

"Рухани жаңғыру" бағдарламасына сəйкес құндылықтарға 

ие жəне өзін-өзі белсендіруге, өзін-өзі дамытуға қабілетті 

білікті көптілді тұлғаны дамыту.  

2. Ұлттық біліктілік шеңберінің, кəсіби жəне халықаралық 

стандарттардың талаптарына сəйкес білім беру сапасын 

арттыру. 

3. Кəсіби жəне өзге де қызметте пайдалану мақсатында 

қазіргі заманғы психологиялық-педагогикалық, сандық 

технологияларды меңгеру.  

4. Білім алушылардың жеке ерекшеліктерін, психикалық 

жəне психофизиологиялық дамуын ескере отырып, 

коллаборативті білім беру ортасын жобалау дағдыларын 

дамыту, оның ішінде ерекше білім беру қажеттілігі бар. 

5. Білім берудің жаңартылған мазмұны жағдайында 



субъектілік қатынастар жиынтығында Педагогикалық 

ынтымақтастық моделін іске асыру. 

6. Білім алушылардың шығармашылық жəне зерттеу 

қызметін ұйымдастыру. 

БББ оқыту нəтижелері 

Білім беру бағдарламасы бойынша оқуды аяқтағаннан кейін 

бітіруші: 

- психологиялық-педагогикалық ғылымның даму 

перспективаларына жəне жаңартылған білім беру 

мазмұнының тұжырымдамалық ережелеріне сəйкес кəсіби 

қызметті жоспарлау жəне құрастыру; 

- əлемдік үздік тəжірибелерді бейімдеу, педагогикалық 

жəне психологиялық инноватика, технологиялар, білім 

берудің жаңартылған мазмұнының талаптарына сəйкес 

оқыту мен тəрбиелеудің жаңа əдістері саласындағы білімді 

тəжірибелік кəсіби қызметте пайдалану; 

- кəсіби қызметте заманауи психологиялық-педагогикалық, 

инновациялық, сандық технологияларды, тəрбие жəне 

оқыту əдістерін қолдану;»; 

- психодиагностиканың ғылыми-теориялық негіздерін, 

білім алушылардың дамуының психологиялық-

педагогикалық ерекшеліктерін білуін көрсету; 

- білім беру үдерісі субъектілерінің жетістіктерін бағалау 

критерийлері мен дескрипторларын əзірлеу; 

- философиялық білім, сондай-ақ тұлғаның психикалық 

жəне физикалық ерекшеліктері, өзін-өзі жетілдіру жолдары, 

тұлғалық өсу жəне өзін-өзі белсендендіру туралы білім 

негізінде жалпыадамзаттық жəне əлеуметтік-тұлғалық 

құндылықтарды дамыту; 

- қазақ, орыс жəне шет тілдерінде кəсіби қарым-қатынас 

жасау үшін мəдениетаралық, тұлғааралық коммуникацияны 

құру; 

- көшбасшылық қасиеттерді, эмоциялық интеллектті, 

командада жұмыс істей білу жəне өз бетінше жұмыс істей 

білу, мəселелерді шешу, жауапты шешімдер қабылдау; 

- инклюзивті білім беру аясында, дифференциалды тəсіл 

негізінде, жеке тұлғаның жеке ерекшеліктерін ескере 

отырып, білім беру қызметінің дамытушылық жəне түзету 

бағдарламаларын құру; 

- даму, оқыту, кəсіптік өзін-өзі анықтау мəселелері 

бойынша білім беру үдерісі субъектілеріне кеңес берудің 

əртүрлі əдістерін қолдану; 

- оқушылардың интеллектуалдық деңгейін арттыруға ықпал 

ететін функционалдық сауаттылығын, сыни ойлауын 

дамыту мақсатында жобалау, зерттеу іс-əрекетін, 

экспериментті ұйымдастыру, жоспарлау жəне өткізудің 

əртүрлі əдістері мен тəсілдерін қолдану;;  

- білім беру менеджменті білімі негізінде білім беру үдерісі 

субъектілерінің психологиялық-педагогикалық мəдениетін 

арттыру процесін басқару;  

- кəсіби қызметтің педагогикалық рефлексиясын, бейімдік 

білім беру ортасын құру бойынша психопрофилактикалық 

жұмысты жүзеге асыру. 

Түлектің біліктілік сипаттамасы 

Берілетін дəреже Білім беру бағдарламасы бойынша білім бакалавры 
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Лауазымдарының тізімі  

- əр түрлі оқу-тəрбие мекемелеріндегі педагог-психолог; 

- білім беру жүйесі ҒЗИ кіші ғылыми қызметкері; 

- педагогика жəне психология оқытушысы; 

- интернат үйлерінде, балалар үйлерінде, түзеу жəне түзету 

мекемелерінде əлеуметтік педагог; 

- əкімшілік органдардағы маман; 

- түрлі ұйымдардың кадр қызметтеріндегі, кадрларды 

даярлау жəне қайта даярлау жұмыспен қамту 

қызметтеріндегі қызметкерлер жөніндегі менеджер. 

Кəсіби қызмет объектісі  

Орта мектеп, мектепке дейінгі оқыту жəне тəрбиелеу 

жүйесі, педагогикалық колледж, бастауыш жəне орта 

кəсіптік білім беру ұйымдары. 
 


