
Білім беру бағдарламасының паспорты 6В01402 Кəсіптік оқыту 

 

Білім беру саласының 

коды мен жіктелуі 
6В01 Педагогикалық ғылымдар  

Дайындық 

бағыттарының коды мен 

жіктелуі 

6В014 Жалпы даму пəндік мамандандыруымен 

мұғалімдерді дайындау 

Білім беру 

бағдарламасының коды 

мен атауы  

6В01402 Кəсіптік білім  

Білім беру 

бағдарламаларының 

топтары  

В007 Көркем еңбек жəне сызу мұғалімдерін даярлау 

Білім беру 

бағдарламасының 

бірегейлігі 

1. Білім беру процесін жүзеге асырудың инновациялық 

əдістері мен тəсілдерін меңгерген, жаңартылған білім беру 

бағдарламасын меңгерген, біліктілігі жоғары 

педагогикалық кадрларға қажеттілікті қанағаттандыру. 

2. Оқытудың тəжірибелік-бағдарлы технологияларын іске 

асыру.  

3. Аймақтық еңбек нарығында түлектердің жоғары талап 

етілуін қамтамасыз ететін жеке жəне кəсіби құзыреттілігін 

дамытуға баса назар аудару. 

Білім беру бағдараламасы аясында дайындау бейінінің картасы  

ББ мақсаты 

Жаңартылған білім беру мазмұны аясында ғылыми-

педагогикалық, өндірістік-технологиялық міндеттер мен 

мəселелерді шешуге қабілетті кəсіби оқытудың білікті 

педагог кадрларын даярлау. 

БББ міндеттері 

1. Азаматтылық, отаншылдық, мультимəдениеттілік, 

төзімділік, табысты өмір сүруге, кəсіби жəне жеке тұлғалық 

өзін-өзі жүзеге асыруға қажетті сыни жəне креативті ойлау 

қабілетін дамыту. 

2. Техникалық ойлауды жəне шығармашылық қабілеттерін 

дамыту; кəсіби шеберлікті қалыптастыру, жүргізілетін 

өндірістік жұмыстарды жоспарлау жəне экономикалық 

негіздеу. 

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. 

БББ оқыту нəтижелері 

1. Жаңартылған білім беру мазмұны жағдайында 

педагогикалық үрдісті ұйымдастыру ерекшеліктері туралы 

білімді қолдану. 

2. Еңбек объектілерінің функционалдық жəне көркемдік 

мақсаты негізінде түрлі техникаларды, құрылымдарды, 

қазіргі заманғы материалдар мен жабдықтарды пайдалана 

отырып, бұйымдарды жобалау, дайындау жəне өткізу. 

3. Өзінің кəсіби қызметінде қоғамдық сананы жаңғырту 

ерекшеліктерін, рухани құндылықтардың, дəстүрлердің, 



əдет-ғұрыптардың маңыздылығын жəне оларға 

бағдарлануын түсінуді көрсету. 

4. Тиісті өндіріс саласында техникалық өлшеулердің жəне 

техникалық ақпаратпен жұмыс істеудің əр түрлі тəсілдерін 

пайдалану. 

5. Педагогикалық менеджмент принциптерін, мақсатты 

болжауды, кəсіби оқыту əдістемесін жəне оқу-тəрбие 

процесін жобалау жəне жүзеге асыру үшін заманауи 

педагогикалық технологияларды қолдану. 

6. Жаңартылған білім беру мазмұны аясында инновациялық 

тəсілдерді пайдалана отырып, арнайы пəндерді оқытуды 

жүзеге асыру. 

7. Жаратылыстану жəне математика ғылымдары 

саласындағы білімді, механика жəне электротехника 

заңдары мен үлгілерін білуді көрсету. 

8. Оқушылардың жеке ерекшеліктерін ескере отырып, білім 

беру қызметін жоспарлау жəне құрастыру. 

9. Қазіргі заманғы техникамен жұмыс істеудің практикалық 

дағдысы болу, қазіргі заманғы ақпараттық 

технологияларды, кəсіби қызметте бағдарламалық 

қамтамасыз етуді пайдалану. 

10. Тұлғааралық, мəдениетаралық жəне кəсіби қарым-

қатынас міндеттерін шешу үшін қазақ, орыс жəне шет 

тілдерінде ауызша жəне жазбаша түрде коммуникацияға 

кіру. 

11. Экономикалық, құқықтық, экологиялық білімді, сондай-

ақ кəсіптік жəне өзге де міндеттерді шешуде тіршілік 

қауіпсіздігі бойынша білімді пайдалану. 

12. Кəсіби қызмет профилі бойынша заманауи жоғары 

өнімді машиналар мен жабдықтардың құрылысы мен 

жұмысы, əртүрлі материалдарды өңдеу тəсілдері мен 

технологиялары туралы білімді қолдану. 

13. Техникалық сызбаларды орындау үшін компьютерлік 

бағдарламаларды қолдану. 

14. Оқытудың белсенді əдістерін ескере отырып, білім 

алушылардың танымдық, зерттеу жəне жобалық қызметін 

ұйымдастыру. 

Түлектің біліктілік сипаттамасы  

Берілетін дəреже 
Білім беру бағдарламасы бойынша білім бакалавры 6B0402 

Кəсіптік оқыту 

Лауазымдарының тізімі  

- көркем еңбек жəне сызу мұғалімі; 

- өндірістік оқыту шебері; 

- оқытушы. 

Кəсіби қызмет объектісі  

- жалпы білім беретін мектептер;  

- оқу-өндірістік комбинаттар;  

- техникалық жəне кəсіптік білім беру мекемелері. 
 

 

 


