
Білім беру бағдарламасының паспорты  

 

Білім беру саласының коды мен 

жіктелуі 

6В01 Педагогикалық ғылымдар  

 

Дайындық бағыттарының 

коды мен жіктелуі 

6В012 Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту педагогикасы  

 

Білім беру бағдарламасының коды 

мен атауы  

6В01201Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу  

 

Білім беру бағдарламаларының 

топтары  

В002 Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу  

 

Білім беру бағдарламасының 

бірегейлігі 

 

Өскемен қаласы бойынша тек ШҚМУ-да ғана. С. Аманжолов бойынша 

мамандар даярланады осы ОП. Бітіргеннен кейін бітіруші мектепке 

дейінгі білім берудің жаңартылған оқу бағдарламасының стратегиялары 

негізінде тәрбие - білім беру қызметін жүзеге асыра алады және дуальды 

білім беруді енгізу арқылы кәсіби құзыреттілікті меңгереді. 

Білім беру бағдараламасы аясында дайындау бейінінің картасы  

БББ мақсаты 

 

Жоғары әлеуметтік және азаматтық жауапкершілігі бар білім берудің 

жаңартылған мазмұны жағдайында мектепке дейінгі жастағы балаларды 

тәрбиелеу және оқыту бойынша әлеуметтік-маңызды міндеттерді 

ғылыми-практикалық деңгейде шығармашылық және жоғары кәсіби 

шеше алатын мектепке дейінгі білім беру ұйымдарының Құзыретті 

педагогтарын даярлау.. 

БББ міндеттері 

 

1. Педагог кадрлардың сапасын және тәрбиеші мамандығының беделін 

арттыру, жаңа формациядағы оқытушыны қалыптастыру. 

2. Мектепке дейінгі білім беру сапасының деңгейін бір жастан алты 

жасқа дейінгі балаларды мектепке дейінгі тәрбиелеу мен оқытудың 

жалпы білім беру бағдарламасы мазмұнының базалық минимум 

талаптарына сәйкес жетілдіру. 

3. Даму мүмкіндігі шектеулі балалар үшін мектепке дейінгі тәрбие мен 

оқытудың тиісті деңгейін қамтамасыз ететін инклюзивті оқыту 

жүйесімен танысу. 

4. Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың технологияларын, вариативтік 

нысандарын енгізу, балалардың мектепте оқуға жоғары дайындығын 

қалыптастыру, олардың ерте оң әлеуметтенуін қамтамасыз ету. 

БББ оқыту нәтижелері/ 

 

Білім беру бағдарламасы бойынша оқуды аяқтағаннан кейін бітіруші: 

1. ерекше білім беру қажеттілігі бар  жас және жеке дара ерекшелігіне 

сәйкес мектеп жасына дейінгі балалардың психикалық даму, оқыту мен 

тәрбиенің заңдылықтарын және ғылыми-теориялық білім негіздерін 

көрсету; 

2. Қазақстан Республикасының ұлттық заңнамасын, білім берудің 

жаңартылған мазмұны саласындағы әрекеттің нормативтік-құқықтық 

құжаттарын ескере отырып оқу-тәрбие процесін құру; 

3. ғылым мен тәжірибенің жетістігі, ұлттық және жалпыадамзаттық 

құндылықтар негізінде тұлғаның дамуы мен қалыптасуына бағытталған 

сапалы білім беру үшін қажетті жағдайлар жасау; 

4. мектеп жасына дейінгі балалармен жұмыс жасауда дамыта оқыту мен 

дифференцилды кіріктірілген педагогикалық технологияларын қолдану; 

5. білім алушылардың азаматтық бірегейлікті, лингвистикалық 

төзімділікті, тілдерді оқуға түрткі беру және жағымды өзін-өзі бағалауын 

қалыптастыру тәсілдерін таңдау; 

6. денсаулық жағдайы мен дамуын ескере отырып, жеке дара бағыты 

негізінде әр баланының нышаны мен қабілеттерін дамыту; 

7. тұлғалық-бағдарлы оқыту жағдайында субъектілік қарым-қатынастың 

үшінде (бала – ата-ана – сынып жетекшісі) педагогикалық 

ынтымақтастық моделін әзірлеу; 

8. Тәуелсіз Қазақстанның жалпыұлттық құндылықтарымен білім беру 

мазмұны, жеке әдістемелер негізінде педагогикалық үрдістің білім беру 

саласының мазмұнын кіріктіру; 

9. мектеп жасына дейінгі балалардың негізгі құзыреттілігін дамыту 

моделін құрастыру: танымдық, денсаулық сақтау, коммуникативтік-

тілдік, әлеуметтік, шығармашылық; 



10. басқару мен ынтымақтастыққа даярлық, көшбасшылық қасиеттер, 

мәселелерді шешу және жауапты шешімдер қабылдау, топта және жеке 

жұмыс атқара білу; 

11. заманауи білім беру технологияларын, соның ішінде сандық 

технологияларды пайдалана отырып жаңа білім алу;  

12. кәсіби әрекет нәтижелерін талдау; 

13. өзіндік танымдық іс-әрекетін жобалау; 

14. өзінің кәсіби мүмкіндіктерін бағалау. 

15. білім беру нәтижелеріне қол жеткізу үшін IT, смарт және стем - 

технологияларды, АКТ-ны дербес қолдану, соның ішінде білім берудің 

жаңартылған мазмұны шеңберінде аралас және қашықтықтан оқыту 

жағдайында оқушыларды оқыту үшін өзіндік сандық білім беру 

ресурстарын құру үшін. 

Түлектің біліктілік сипаттамасы  

Берілетін дәреже:  

 

6B01201 Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу білім беру 

бағдарламасы бойынша білім бакалавры» 

Салалық біліктілік шеңбері 

бойынша біліктілік деңгейі /  
6 (6.1, 6.2, 6.3, 6.4) 

Лауазымдарының тізімі  

 

- мектепке дейінгі ұйымдағы тәрбиеші; 

- педагогикалық колледж оқытушысы; 

- білім басқармасы департаментінің жетекші маманы; 

- педагогикалық кадрлардың біліктілігін арттыру институттарында 

мектепке дейінгі тәрбие бойынша маман. 

Кәсіби қызмет объектісі  

 

Мектепке дейінгі ұйымдардың түрлері мен типтері; педагогикалық 

колледждер; білім беруді басқару департаменттері; білім беру жүйесі 

кадрларының біліктілігін арттыру және қайта даярлау институттары. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Паспорт образовательной программы  

 

Код и классификация области 

образования  

6В01 Педагогические науки 

 

Код и классификация 

направлений подготовки 
6В012 Педагогика дошкольного воспитания и обучения 

Код и наименование 

образовательной  программы  

6В01201 Дошкольное обучение и воспитание 

 

Группы образовательных програм В002 Дошкольное обучение и воспитание 

Уникальность образовательной 

программы 

 

По г. Усть-Каменогорску только в ВКГУ им. С. Аманжолова ведется 

подготовка специалистов по данной ОП. По окончанию выпускник 

способен осуществлять воспитательно-образовательную деятельность 

на основе стратегий обновленной учебной программы дошкольного 

образования и овладевает профессиональными компетенциями через 

внедрение дуального образования. 

Карта профиля подготовки в рамках образовательной программы  

Цель ОП 

 

Подготовка компетентных педагогов дошкольных организаций 

образования, способных творчески и высокопрофессионально решать на 

научно-практическом уровне социально-значимые задачи по 

воспитанию и обучению детей дошкольного возраста в условиях 

обновленного содержания образования, обладающих высокой 

социальной и гражданской ответственностью. 

Задачи ОП 

 

1. Повысить качество педагогических кадров и престиж профессии 

воспитателя, сформировать преподавателя новой формации. 

2. Совершенствовать уровень качества дошкольного образования в 

соответствии с требованиями Базового минимума содержания 

общеобразовательной программы дошкольного воспитания и обучения 

детей от года до шести лет. 

3. Ознакомиться с системой инклюзивного обучения, обеспечивающей 

соответствующий уровень дошкольного воспитания и обучения для 

детей с ограниченными возможностями в развитии. 

4. Внедрить технологии вариативных форм дошкольного воспитания и 

обучения, формирование высокой готовности детей к обучению в школе, 

обеспечение их ранней позитивной социализации. 

Результаты обучения по ОП/ 

 

По завершении обучения по образовательной программе выпускник 

будет способен: 

1. демонстрировать знания научно-теоретических основ и 

закономерностей воспитания, обучения, психического развития, 

возрастных и индивидуальных особенностей психики детей 

дошкольного возраста, в том числе, с особыми образовательными 

потребностями; 

2. организовывать процесс воспитания и обучения с учетом 

национального законодательства Республики Казахстан, нормативно-

правовых документов деятельности в области обновленного содержания 

образования; 

3. создавать необходимые условия для получения качественного 

образования, направленного на формирование, развитие и становление 

личности на основе национальных и общечеловеческих ценностей, 

достижений науки и практики; 

4. применять педагогические технологии дифференцированного, 

интегрированного и развивающего обучения в работе с детьми 

дошкольного возраста; 

5. использовать способы формирования у обучающихся положительной 

самооценки, мотивации изучения языков, гражданской идентичности и 

лингвистической толерантности; 

6. развивать задатки, способности каждого ребенка на основе 

индивидуального подхода с учетом развития и состояния здоровья; 

7. разрабатывать модель педагогического сотрудничества в триаде 

субъектных отношений (ребенок – родитель – воспитатель) в условиях 

личностно- ориентированного обучения; 



8. интегрировать содержание образовательных областей в 

педагогическом процессе на основе знаний частных методик, 

содержания образования с общенациональными ценностями 

Независимого Казахстана; 

9. конструировать модель развития ключевых компетенций детей 

дошкольного возраста: познавательной, здоровьесберегающей, 

коммуникативно-языковой, социальной, творческой; 

10. развивать умение работать в команде и самостоятельно, решать 

проблемы и принимать ответственные решения, лидерские качества и 

готовность к управлению и сотрудничеству;                                                                                                                 

11. приобретать новые знания, используя современные образовательные 

технологии, в том числе, цифровые;                                              

12. анализировать результаты профессиональной деятельности; 

13. проектировать самостоятельную познавательную деятельность; 

14. оценивать свои профессиональные возможности. 

15. самостоятельно применять IT, смарт- и стем-технологии, ИКТ для 

достижения образовательных результатов, в том числе для создания 

собственных цифровых образовательных ресурсов для обучения 

учащихся в условиях смешанного и дистанционного обучения в рамках 

обновленного содержания образования. 

 Квалификационная характеристика выпускника  

Присуждаемая степень 

 

Бакалавр образования по специальности 6B01201 «Дошкольное 

обучение и воспитание» 

Уровень квалификации по 

Отраслевой рамке квалификации /  
6 (6.1, 6.2, 6.3, 6.4) 

Перечень должностей  

 

- воспитатель в дошкольной организации; 

- преподаватель педагогического колледжа; 

- ведущий специалист в департаменте управления образованием; 

- специалист по дошкольному воспитанию в институтах повышения  

квалификации педагогических кадров. 

Объект  профессиональной 

деятельности  

 

Различные виды и типы дошкольных организаций; педагогические 

колледжи; департаменты управления образованием; институты 

повышения квалификации и переподготовки кадров системы 

образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



The Passport of Education Program  

 

Education area code and 

classification 
6В01 Pedagogical sciences 

Code and classification of training 

areas 
6В012 Pedagogy of preschool education and training 

Сode and name of education 

program 
6В01201 Pre-school education 

Groups of educational programs В002 Pre-school education 

The uniqueness of the educational 

program 

According to Ust-Kamenogorsk only in EKSU. S. Amanzholova is training 

specialists in this OP. At the end of the graduate is able to carry out educational 

activities on the basis of strategies of the updated curriculum of preschool 

education and mastering professional competencies through the introduction 

of dual education. 

Profile map of education program 

Objective of EP 

Training of competent teachers of pre-school educational institutions, capable 

of creatively and professionally solve at the scientific and practical level 

socially significant tasks for the education and training of preschool children 

in the updated content of education, with high social and civic responsibility. 

Purpose of EP 

1. To improve the quality of teaching staff and the prestige of the profession 

of educator, to form a teacher of a new formation. 

2. Improving the quality of pre-school education in accordance with the 

requirements of the Basic minimum content of the General education program 

of pre-school education and training of children from one to six years. 

3. Familiarization with the system of inclusive education, providing an 

appropriate level of pre-school education and training for children with 

disabilities in development. 

4. The introduction of technology, various forms of preschool upbringing and 

education, formation of children's readiness to learn at school, providing early 

positive socialization. 

Result of training of EP 

Upon completion of the educational program, the graduate will be able to: 

1. demonstrate knowledge of the scientific and theoretical foundations and 

laws of education, training, mental development, age and individual 

characteristics of the psyche of preschool children, including those with 

special educational needs; 

2. organize the process of education and training in accordance with the 

national legislation of the Republic of Kazakhstan, normative legal documents 

in the field of updated content of education; 

3. create the necessary conditions for obtaining high-quality education aimed 

at the formation, development and formation of the individual on the basis of 

national and universal values, achievements of science and practice; 

4. apply pedagogical technologies of differentiated, integrated and developing 

learning in working with preschool children; 

5. use ways to develop students ' positive self-esteem, motivation to learn 

languages, civic identity and linguistic tolerance; 

6. develop the potential and abilities of each child on the basis of an individual 

approach, taking into account the development and state of health; 

7. to develop a model of pedagogical cooperation in the triad of subject 

relations (child-parent-educator) in the context of personality-oriented 

learning; 

8. integrate the content of educational areas in the pedagogical process based 

on the knowledge of private methods, the content of education with the 

national values of Independent Kazakhstan; 

9. design a model for the development of key competencies of preschool 

children: cognitive, health-saving, communicative-language, social, creative; 

10. develop the ability to work in a team and independently, solve problems 

and make responsible decisions, leadership qualities and willingness to 

manage and cooperate; 

11. acquire new knowledge using modern educational technologies, including 

digital ones; 



12. analyze the results of professional activity; 

13. design independent cognitive activities; 

14. evaluate your professional capabilities. 

15. independently apply IT, smart and stem technologies, and ICT to achieve 

educational results, including creating their own digital educational resources 

for teaching students in mixed and distance learning within the updated content 

of education. 

Graduate Qualification Characteristics 

Awarded degree: Bachelor of education in the specialty 6B01201 "Preschool education» 

Level of qualification in the Industry 

frame of qualifications 
6 (6.1, 6.2, 6.3, 6.4) 

List of posts 

- teacher in preschool organization; 

- teacher of pedagogical College; 

- leading specialist in the Department of education management; 

- specialist in pre-school education in the institutions of professional 

development of teaching staff. 

The object of professional activity 

Different types of preschool organizations; colleges of education; the 

departments of education, institutes of improvement of professional skill and 

retraining of the education system. 

 

 


