
Білім беру бағдарламасының паспорты  

 

Білім беру саласының 

коды мен жіктелуі 
6В01 Педагогикалық ғылымдар  

Дайындық 

бағыттарының коды мен 

жіктелуі 

6В018 Əлеуметтік педагогика жəне өзін-өзі тану 

Білім беру 

бағдарламасының коды 

мен атауы  

6В01801 Əлеуметтік педагогика жəне өзін-өзі тану 

Білім беру 

бағдарламаларының 

топтары  

В019 Əлеуметтік педагогика жəне өзін-өзі тану бойынша 

педагогтарды даярлау 

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: 

1. Мамандарды даярлаудың оқу жоспары жалпы білім беру, 

Жалпы педагогикалық жəне арнайы даярлықты көздейді. 

2. Жұмысқа орналастыру ұйымдары мемлекеттік жəне жеке 

білім беру мекемелері болып табылады, бұл түлектердің 

100% жұмысқа орналасуына жəне олардың мансаптық 

өсуіне кепілдік береді. 

3. Оқыту үдерісінде зерттеу құзыреттілігін дамыту жүзеге 

асырылады, заманауи білім беру əдістері мен 

технологияларын іс жүзінде қолдануға бағытталған жобалар 

əзірленеді. 

4. Қолданбалы білім мен кəсіби құзыреттілікті дамытуға 

мүмкіндік беретін дуальды оқыту элементтері іске 

асырылуда. 

5. Профессор-оқытушылар құрамының жоғары деңгейі. 

Білім беру бағдараламасы аясында дайындау бейінінің картасы  

ББ мақсаты 

Білім алушыларды тəрбиелеу жəне оқыту, əлеуметтік 

қолдау жəне қолдау бойынша əлеуметтік-педагогикалық 

қызметті шығармашылық жəне жоғары кəсіби жүзеге 

асыруға қабілетті, жоғары əлеуметтік жəне азаматтық 

жауапкершілігі бар білікті педагог кадрларды 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. Кəсіби қызметті табысты жүзеге асыру үшін қажетті 

кешенді білімді, құзыреттілікті қалыптастыру.  

3. Білім алушылардың экологиялық, дене жəне этикалық, 

құқықтық мəдениеті мен ойлау мəдениетін қалыптастыру. 

4. Кəсіптік жəне өзге де қызметте заманауи 

технологияларды қолдануға бағытталған, заманауи білім 

беруді жаңғырту талаптарына жауап беретін жəне 

жаңартылған мазмұнда білім алушылардың ақпараттық-



коммуникациялық құзыреттілігін дамыту. 

БББ оқыту нəтижелері 

 

Білім беру бағдарламасы аяқталғаннан кейін түлектер: 

1. Əлеуметтік педагогика жəне өзін-өзі тану (арнайы 

(түзету) педагогикасының, этнопедагогиканың əдіснамалық 

негіздері мен санаттарын, өсіп келе жатқан адамның 

анатомиялық-физиологиялық, психологиялық дамуының 

ерекшеліктерін, жасөспірімдер мен жастардың əлеуметтік 

жəне тұлғалық дамуының заңдылықтарын жаңғырту; 

2. психодиагностиканың ғылыми-теориялық негіздерін, 

балалардың дамуының психологиялық-педагогикалық 

ерекшеліктерін (қолайсыз отбасыларда; көшіп-

қонушылардың отбасыларында; жетім балаларды; 

педагогикалық тұрғыдан қараусыз қалған балалар мен 

жасөспірімдерді, кəмелетке толмаған қылмыскерлерді, 

зорлық-зомбылық құрбандарын жəне т. б.) жүйелі білімін 

қолдану.); 

3. педагогикалық инновация, педагогикалық технологиялар, 

білім берудің жаңартылған мазмұнының талаптарына 

сəйкес оқыту мен тəрбиелеудің жаңа əдістемелерін 

практикалық кəсіби қызметінде қолдану; 

4. тұлғалық-бағдарлы оқыту жəне тəрбиелеу жағдайында 

субъектілік қарым-қатынас үшінде (бала-ата-ана-əлеуметтік 

педагог) ынтымақтастық педагогикасын қолдану; 

5. педагогикалық қызметтің нəтижелерін болжау, түзету, 

диагностиканы жүзеге асыру; 

6. балаларды, жасөспірімдерді, жастарды əлеуметтік қорғау 

жəне əлеуметтік көмек көрсету бойынша нақты əлеуметтік 

модельдерді құру; 

7. білім алушының қоғамға əлеуметтенуіне жəне кірігуіне 

(оның дамуында, тəрбиесінде, оқытуында, кəсіби 

қалыптасуында) көмек көрсету); 

8. баланың психологиялық жайлылығы мен қауіпсіздігіне 

жағдай жасау; 

9. өзіндік педагогикалық қызметінің нəтижелерін талдау; 

10. отбасындағы, мектептегі, жақын қоршаған ортадағы 

жəне басқа да əлеуметтердегі жағымсыз құбылыстардың 

алдын алу мен жеңудің педагогикалық тетіктерін анықтау; 

11. еңбек қарым-қатынасының нормалары мен этикасына 

бағдарланып, өзінің кəсіби мүмкіндіктерін бағалау. 

Түлектің біліктілік сипаттамасы 

Берілетін дəреже 
Білім беру бағдарламасы бойынша білім бакалавры 

6B01801 Əлеуметтік педагогика жəне өзін-өзі тану 

Лауазымдарының тізімі 
- əлеуметтік педагог; 

- бала құқығын қорғау жөніндегі маман. 

Кəсіби қызмет объектісі 

- əр түрлі білім беру мекемелерінде; 

- жұмыссыздарды жəне табысы аз адамдарды əлеуметтік 

қолдау органдарында; 

- мемлекеттік құрылымдарда (ҚР БҒМ Балалардың 

құқықтарын қорғау комитеті, облыстық балалар 

құқықтарын қорғау департаменттері); 

- қоғамдық ортада өскелең ұрпақты тəрбиелеу жəне дамыту 



проблемаларымен байланысты мекемелерде; 

- балалардың бос уақытын ұйымдастыру жəне балалар 

шығармашылығын қолдау, өскелең ұрпақтың тұлғалық 

дамуын толыққанды əлеуметтендірумен байланысты 

мекемелерде. 
 


