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6В01301 Бастауыш оқытудың педагогикасы мен əдістемесі 

Білім беру 

бағдарламаларының 

топтары  

В003 Бастауыш оқыту педагогикасы мен əдістемесі 

Білім беру 

бағдарламасының 

бірегейлігі 

С. Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік 

университеті-қазіргі заманғы ұлттық жəне қазіргі заманғы 

трендтерді ескере отырып, аймақтың білім беру жүйесі 

үшін жоғары білікті кадрлар даярлауды жүзеге асыратын 

жетекші жоғары оқу орны.  

Білім беру бағдарламасының ерекшелігі: 

Білім беру процесін жүзеге асырудың инновациялық 

əдістері мен тəсілдерін меңгерген, жаңартылған білім беру 

бағдарламасын меңгерген жоғары білікті ғылыми-

педагогикалық кадрларға деген қажеттілікті 

қанағаттандыру. 

1. Жоғары кəсіби профессор-оқытушылар құрамы. 

2. Еңбек нарығында түлектердің жоғары сұранысқа ие 

болуы. 

3. Білім беру үрдісінде практикалық-бағытталған оқыту 

технологияларын қолдану. 

4. Білім алушылардың еңбек нарығында жоғары 

сұранысқа ие болуын қамтамасыз ететін кəсіби 

құзыреттілігін қалыптастыру. 

5. Білім беру бағдарламасының құрамына енгізілген 

пəндердің мазмұны бағдарлама серіктестерімен жəне 

жұмыс берушілермен келісілген. 

Білім беру бағдараламасы аясында дайындау бейінінің картасы  

ББ мақсаты 

Білім берудің жаңартылған мазмұны жағдайында 

оқушыларды тəрбиелеу жəне оқыту бойынша əлеуметтік 

маңызды міндеттерді ғылыми-практикалық деңгейде 

шығармашылық жəне жоғары кəсіби шеше алатын 

бастауыш мектептің білікті педагог кадрларын даярлау. 

БББ міндеттері 

1) еңбек нарығында сұранысқа ие, "Рухани жаңғыру" 

жалпы мемлекеттік бағдарламасына сəйкес құндылықтарға 

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

құзыретті көптілді тұлғаны дамыту;  

3) білім алушылардың жеке ерекшеліктерін, психикалық 

жəне психофизиологиялық дамуын ескере отырып, 

коллаборативтік білім беру ортасын жобалау дағдыларын 

дамыту, оның ішінде ерекше білім беру қажеттіліктері бар; 

4) білім берудің жаңартылған мазмұны жағдайында 

субъектілік қатынастар жиынтығында педагогикалық 



ынтымақтастық моделін іске асыру; 

5) білім алушылардың шығармашылық жəне зерттеу 

қызметін ұйымдастыру. 

БББ оқыту нəтижелері 

Білім беру бағдарламасы бойынша оқуды аяқтағаннан кейін 

бітіруші: 

1. жаңартылған білім беру мазмұнына сəйкес білім беру 

қызметін жоспарлау жəне құрастыру; 

2. бастауыш сынып оқушыларының өзіндік, танымдық, 

шығармашылық қызметі үшін пəндік, дамытушы ортаны 

құру; 

3. оқушылардың жас жəне жеке ерекшеліктеріне сəйкес 

оқыту жəне тəрбиелеу əдістерін, тəсілдерін, құралдарын 

таңдау; 

4. бастауыш мектептің білім алушыларымен жұмыста 

инновациялық психологиялық-педагогикалық, ақпараттық-

коммуникациялық, сандық технологияларды, критериалды 

бағалау технологияларын қолдану; 

5. бастауыш сынып оқушылары арасында бағыттар 

бойынша (азаматтық, патриоттық, рухани-адамгершілік, 

эстетикалық, еңбек, экологиялық, физикалық жəне т. б.) 

тəрбие жұмысын жүзеге асыру; 

6. білім берудің жаңартылған мазмұны жағдайында 

субъектілік қарым – қатынастың үшінде (бала – ата-ана-

сынып жетекшісі) педагогикалық ынтымақтастық моделін 

əзірлеу; 

7. еңбек қарым-қатынасының нормалары мен этикасы; 

8. педагогикалық іс-əрекеттің нəтижесі мен процесін 

рефлексия, өзін-өзі бақылау жəне түзету; 

9. бастауыш мектепте оқыту жəне тəрбиелеу процесінің 

сапасын жақсартудың нақты мүмкіндіктерін қарастыру; 

10. кəсіби міндеттерді шешу үшін мемлекеттік, орыс жəне 

шет тілдерінде ауызша жəне жазбаша нысанда 

коммуникацияны құру. 

Түлектің біліктілік сипаттамасы 

Берілетін дəреже 
Білім беру бағдарламасы бойынша білім бакалавры 

6В01301 Бастауыш оқытудың педагогикасы мен əдістемесі 

Лауазымдарының тізімі 

- бастауыш сынып мұғалімі; 

- ұзартылған күн тобының тəрбиешісі; 

- вожатый. 

Кəсіби қызмет объектісі  

Барлық үлгідегі жалпы білім беретін мектептердегі 

педагогикалық процесс жəне білім беру мекемелеріндегі 

əдістемелік жұмыс. 
 


