
Білім беру бағдарламасының паспорты  

 

Білім беру саласының 

коды мен жіктелуі 
6В01 Педагогикалық ғылымдар 

Дайындық 

бағыттарының коды мен 

жіктелуі 

6В012 Мектепке дейінгі тəрбие жəне оқыту педагогикасы 

Білім беру 

бағдарламасының коды 

мен атауы  

6В01201Мектепке дейінгі оқыту жəне тəрбиелеу  

Білім беру 

бағдарламаларының 

топтары  

В002 Мектепке дейінгі оқыту жəне тəрбиелеу 

Білім беру 

бағдарламасының 

бірегейлігі 

1. Білім беру процесін жүзеге асырудың инновациялық 

əдістері мен тəсілдерін меңгерген, жаңартылған білім беру 

бағдарламасын меңгерген жоғары білікті ғылыми-

педагогикалық кадрларға деген қажеттілікті 

қанағаттандыру. 

2. Жоғары кəсіби профессор-оқытушылар құрамы. 

3. Халықаралық деңгейде танылған педагогика 

ғылымдарының докторы, профессор Завалко Н.А. ғылыми 

мектебінің болуы. 

4. Еңбек нарығында түлектердің жоғары сұранысқа ие 

болуы. 

5. Дуалды білім беруді енгізу арқылы кəсіби 

құзыреттілікті дамыту мүмкіндігі. 

Білім беру бағдараламасы аясында дайындау бейінінің картасы 

ББ мақсаты 

Жоғары əлеуметтік жəне азаматтық жауапкершілігі бар 

білім берудің жаңартылған мазмұны жағдайында мектепке 

дейінгі жастағы балаларды тəрбиелеу жəне оқыту бойынша 

əлеуметтік-маңызды міндеттерді ғылыми-практикалық 

деңгейде шығармашылық жəне жоғары кəсіби шеше алатын 

мектепке дейінгі білім беру ұйымдарының құзыретті 

педагогтарын даярлау. 

БББ міндеттері 

1. Жаңартылған білім беру мазмұны жағдайында оқыту 

үшін қажетті когнитивтік икемділікті, функционалдық 

сауаттылықты дамыту. 

2. Тəрбиеші мамандығының беделін көтеру, жаңа 

формациядағы оқытушыны қалыптастыру. 

3. Мектепке дейінгі білім беру педагогтарын бір жастан 

алты жасқа дейінгі балаларды тəрбиелеу мен оқытудың 

жалпы білім беру бағдарламасы мазмұнының базалық 

минимум талаптарына сəйкес сапалы даярлауды 

қамтамасыз ету. 

4. Даму мүмкіндігі шектеулі балаларға арналған мектепке 

дейінгі тəрбие мен оқытудың тиісті деңгейін қамтамасыз 

ететін инклюзивті оқыту жағдайында жұмыс істеуге дайын 

мектепке дейінгі білім беру педагогтарын даярлау. 

4. Базалық білімді, негізгі, жалпы кəсіби жəне кəсіби 

құзыреттілікті қалыптастыру, оның ішінде қазіргі заманғы 

психологиялық-педагогикалық, ақпараттық-



коммуникациялық, сандық технологияларды, мектепке 

дейінгі тəрбие мен оқытудың вариативті нысандарын 

қолдану. 

БББ оқыту нəтижелері 

1. Мектепке дейінгі педагогика категориялары мен кешенді 

теориялық білімдерін көрсету; Мектепке дейінгі жастағы 

балалардың əлеуметтік қалыптасуының жəне даму 

заңдылықтары; мектеп жасына дейінгі балалардың 

анатомиялық-физиологиялық, психикалық дамуының 

негізгі заңдылықтары. 

2. Білім берудің жаңартылған мазмұны жағдайында мектеп 

жасына дейінгі балалардың өзіндік, танымдық, 

шығармашылық қызметі үшін пəндік, дамытушы ортаны 

құру. 

3. Мектепке дейінгі жастағы балалармен жұмыста заманауи 

инновациялық технологияларды қолдану. 

4. Денсаулық жағдайын жəне дамуын ескере отырып, жеке 

тəсіл негізінде əрбір баланың қабілеттері мен қабілеттерін 

дамыту. 

5. Мектепке дейінгі жастағы балалар арасында тəрбие 

жұмыстарын (азаматтық, патриоттық, рухани-адамгершілік, 

эстетикалық, еңбек, экологиялық, дене жəне т.б.) жүзеге 

асыру. 

6. Жеке тұлғаға бағытталған оқыту жағдайында субъектілік 

қарым – қатынастың үшінде (бала – ата-ана-тəрбиеші) 

Педагогикалық ынтымақтастық моделін əзірлеу. 

7. Жеке əдістемелердің білімі негізінде педагогикалық 

үдерісте білім беру салаларының мазмұнын біріктіру. 

8. Мектепке дейінгі жастағы балалардың негізгі 

құзыреттілігін дамыту моделін құрастыру: танымдық, 

Денсаулық сақтау, коммуникативтік-тілдік, əлеуметтік, 

шығармашылық. 

9. Кəсіби қызметтің нəтижелерін талдау. 

10. Өзіндік танымдық іс-əрекетті жобалау. 

Түлектің біліктілік сипаттамасы  

Берілетін дəреже 
Білім беру бағдарламасы бойынша білім бакалавры 

6B01201 Мектепке дейінгі оқыту жəне тəрбиелеу 

Лауазымдарының тізімі 

- мектепке дейінгі ұйымдағы тəрбиеші; 

- педагогикалық колледж оқытушысы; 

- білім басқармасында, білім бөлімдерінде жетекші маман; 

- педагогикалық кадрлардың біліктілігін арттыру 

институттарында мектепке дейінгі тəрбие бойынша маман. 

Кəсіби қызмет объектісі  

мектепке дейінгі ұйымдардың түрлері мен типтері; 

педагогикалық колледждер; білім беруді басқару 

департаменттері; білім беру жүйесі кадрларының 

біліктілігін арттыру жəне қайта даярлау институттары. 
 


