
Білім беру бағдарламасының паспорты  
 

Білім беру саласының коды 

мен жіктелуі 
6В01 Педагогикалық ғылымдар  
 

Дайындық бағыттарының 

коды мен жіктелуі 
6В013 Пәндік мамандандырусыз мұғалімдерді дайындау 
 

Білім беру бағдарламасының 

коды мен атауы  
6В01301 Бастауыш оқытудың педагогикасы мен әдістемесі  
 

Білім беру 

бағдарламаларының топтары  
В003 Бастауыш оқыту педагогикасы мен әдістемесі 
 

Білім беру бағдарламасының 

бірегейлігі 
 

Қазіргі уақытта білім берудің жаңартылған бағдарламасын меңгерген, 

бастауыш мектепте оқу-тәрбие процесін жүзеге асырудың әдістері мен 

тәсілдерін меңгерген жоғары білікті кадрларға қажеттілік бар. Білім беру 

бағдарламасын жүзеге асыруда оқытудың тәжірибелік-бағдарлы 

технологиялары мәселелеріне үлкен көңіл бөлінеді. Білім беру 

бағдарламасында студенттердің кәсіби құзыреттілігін қалыптастыру 

ерекше рөл атқарады. Еңбек нарығында. "Пәндік мамандандырусыз 
мұғалімдерді даярлау" бағыты бойынша бакалаврларды даярлаудың 

білім беру бағдарламасының құрамына енгізілген пәндердің мазмұны 

бағдарлама серіктестерімен және жұмыс берушілермен келісілген. 
Білім беру бағдараламасы аясында дайындау бейінінің картасы 

БББ мақсаты 
 

Білім берудің жаңартылған мазмұны жағдайында бастауыш сынып 
оқушыларын тәрбиелеу және оқыту бойынша әлеуметтік-маңызды 
міндеттерді ғылыми-практикалық деңгейде шығармашылық және 
жоғары кәсіби шеше алатын бастауыш мектептің білікті педагог 
кадрларын даярлау. 

БББ міндеттері 
 

1) еңбек нарығында сұранысқа ие, "Рухани жаңғыру" жалпы мемлекеттік 

бағдарламасына сәйкес құндылықтарға ие және өзін-өзі белсендіруге, 

өзін-өзі дамытуға қабілетті білікті көптілді тұлғаны дамыту; 
2) кәсіби және өзге де қызметте пайдалану мақсатында қазіргі заманғы 

психологиялық-педагогикалық, цифрлық, жобалық технологияларды 

меңгеру; 
3) білім алушылардың жеке ерекшеліктерін, психикалық және 

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 және зерттеу қызметін 

ұйымдастыру.  

БББ оқыту нәтижелері 
 

1. отандық және шетелдік білім беру жүйелерінің даму тенденциялары 

мен гуманистік педагогиканың қазіргі заманғы тұжырымдамаларын 

жаңғырту; 
2. Қазақстан Республикасының ұлттық заңнамасын, білім берудің 

жаңартылған мазмұны саласындағы әрекеттің нормативтік-құқықтық 

құжаттарын ескере отырып оқу-тәрбие процесін құру; 
3. бастауыш мектептің білім алушыларымен бірлескен әрекетте 

инновациялық технологияларды қолдану (дамыта оқыту, денсаулық 
сақтау, сыни ойлауды дамыту, дифференциалды және жеке оқыту, АКТ 

және т. б.); 
4. критериалды бағалау жүйесінің ерекшеліктерімен білім алушылардың 

оқу жетістіктерін бағалау принциптері, әдістері негізінде педагогикалық 

іс-әрекетті жетілдіру; 
5. ерекше білім алу қажеттіліктері бар тұлғаларғы педагогикалық қолдау 

көрсету және білім алушылардың оқу әрекетін бақылауды жүзеге асыру; 
6. оқушылардың жеке дара және жас ерекшеліктеріне сәйкес азаматтық 

бірегейлікті, лингвистикалық төзімділікті,  тілдерді оқуға түрткі беру 

және жағымды өзін-өзі бағалауын қалыптастыру тәсілдерін, оқыту мен 

тәрбиелеу құралын, әдісін таңдау; 



7. оқу-танымдық әрекетте және сабақтан тыс уақытта білім берудің 

жаңартылған мазмұнын ескере отырып, бастауыш сынып 

оқушыларының функционалдық сауаттылығын қалыптастыру бойынша 

педагогикалық әрекетті ұйымдастыру; 
8. бастауыш сынып оқушылары арасындандағы азаматтық, патриоттық, 

рухани-адамгершілік, эстетикалық, еңбек, экологиялық, физикалық және 
т. б. бағыттар бойынша тәрбие жұмысын жүзеге асыру; 
9. білім берудің жаңартылған мазмұны жағдайында субъектілік қарым-
қатынастың үшінде (бала – ата-ана – сынып жетекшісі) педагогикалық 

ынтымақтастық моделін әзірлеу; 
10. педагогикалық іс-әрекеттің нәтижесі, түзету үрдісі, рефлексия мен 

өзін-өзі бақылауды жүзеге асыру; 
11. бастауыш мектепте оқыту мен тәрбиелеу процесінің сапасын 

жақсартудың нақты мүмкіндіктерін қарастыру; 
12. әлемнің ғылыми суретін, әлеуметтік, қоғамдық құбылыстардың 

негіздерін меңгеру. 
13. 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:  
 

6B01301 "Бастауыш оқытудың педагогикасы мен әдістемесі" мамандығы 

бойынша білім бакалавры» 

Лауазымдарының тізімі  
 

- бастауыш сынып мұғалімі; 
- ұзартылған күн тобының тәрбиешісі; 
- вожатый. 

Кәсіби қызмет объектісі  Жалпы білім беретін мектептер, білім беру бөлімі, білім басқармасы.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Паспорт образовательной программы  

 
Код и классификация области 

образования  
6В01 Педагогические науки 
 

Код и классификация 

направлений подготовки 
6В013 Подготовка учителей без предметной специализации  
 

Код и наименование 

образовательной  программы  
6В01301 Педагогика и методика начального обучения  
 

Группы образовательных 

программ 
В003 Педагогика и методика начального обучения  
 

Уникальность 

образовательной программы 
 

В настоящее время имеется острая необходимость в кадрах высокой 

квалификации, обладающих знаниями обновленной программы 

образования, владеющих методами и приемами осуществления учебно-
воспитательного процесса в начальной школе. Большое внимание в 

реализации образовательной программы уделяется вопросу практико-
ориентированных технологий обучения. Особая роль в образовательной 
программе отводится формированию у студентов профессиональных 

компетенций профиля, обеспечивающих высокую востребованность 

выпускников Восточно-Казахстанского государственного университета 

им. С. Аманжолова на рынке труда. Содержание дисциплин, 

включенных в состав образовательной программы подготовки 

бакалавров по направлению «Подготовка учителей без предметной 

специализации», согласовано с партнерами программы и 

работодателями.  
Карта профиля подготовки в рамках образовательной программы  

Цель ОП 
 

Подготовка компетентных педагогических кадров начальной школы, 

способных творчески и высокопрофессионально решать на научно-
практическом уровне социально-значимые задачи по воспитанию и 

обучению учащихся начальных классов в условиях обновленного 

содержания образования. 

Задачи ОП 
 

1) развитие компетентной полиязычной личности, востребованной на 

рынке труда, обладающей ценностями в соответствии с 

общегосударственной программой «Рухани жаңғыру» и способной к 

самоактуализации, саморазвитию;  
2) овладение современными психолого-педагогическими, цифровыми, 

проектными технологиями с целью их использования в 

профессиональной и иной деятельности;  
3) развитие навыков проектирования коллаборативной образовательной 

среды с учетом индивидуальных особенностей, психического и 

психофизиологического развития обучающихся, в том числе, с особыми 
образовательными потребностями; 
4) реализация модели педагогического сотрудничества в совокупности 

субъектных отношений в условиях обновленного содержания 

образования; 
5) организация творческой и исследовательской деятельности 

обучающихся. 

Результаты обучения по ОП 
 

1. воспроизводить современные концепции гуманистической 

педагогики, тенденции развития отечественной и зарубежных 
образовательных систем; 
2. строить учебно-воспитательный процесс с учетом национального 

законодательства Республики Казахстан, нормативно-правовых 

документов деятельности в области обновленного содержания 

образования; 
3. применять инновационные технологии (развивающее обучение, 

здоровьесбережение, развитие критического мышления, 

дифференцированное и индивидуальное обучение, ИКТ и др.) в работе с 

обучающимися начальной школы; 
4. осуществлять педагогическую деятельность на основе знаний 

принципов, методов, процедур оценивания учебных достижений 
обучающихся, особенностей системы критериального оценивания; 



5. осуществлять мониторинг учебной деятельности обучающихся и 

оказывать педагогическую поддержку, в том числе, лицам с особыми 

образовательными потребностями; 
6. подбирать методы, приемы, средства обучения и воспитания, способы 

формирования у обучающихся положительной самооценки, мотивации 

изучения языков, гражданской идентичности и лингвистической 
толерантности в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями школьников; 
7. конструировать педагогическую деятельность по формированию 

функциональной грамотности младших школьников с учетом 

обновленного содержания образования в учебно-познавательной 

деятельности и во внеурочное время; 
8. осуществлять воспитательную работу по направлениям (гражданское, 

патриотическое, духовно-нравственное, эстетическое, трудовое, 

экологическое, физическое и др.) среди учащихся начальных классов; 
9.разрабатывать модель педагогического сотрудничества в триаде 

субъектных отношений (ребенок – родитель – классный руководитель) в 
условиях обновленного содержания образования; 
10. осуществлять рефлексию, самоконтроль и коррекцию процесса и 

результата педагогической деятельности; 
11. рассматривать реальные возможности улучшения качества процесса 

обучения и воспитания в начальной школе; 
12. владеть научной картиной мира, основами социальных, 

общественных явлений. 
13. 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 6B01301 «Педагогика и 

методика начального обучения» 

Перечень должностей  
 

- учитель начальных классов; 
- воспитатель группы продленного дня; 
- вожатый. 

Объект профессиональной 

деятельности  
Общеобразовательные школы, отдел образования, управление 

образования. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
The Passport of Education Program  

 
Education area code and 
classification 6В01 Pedagogical sciences 

Code and classification of 
training areas 6В013 Training of teachers without subject specialization 

Сode and name of education 
program 6В01301 Pedagogy and methodology of primary education 

Groups of educational programs B003 Pedagogy and methods of primary education 

The uniqueness of the 
educational program 

Currently, there is an urgent need for highly qualified personnel with 
knowledge of the updated education program, who know the methods and 
techniques of implementation of the educational process in primary school. 
Much attention in the implementation of the educational program is paid to the 
issue of practice-oriented learning technologies. A special role in the 
educational program is given to the formation of students ' professional 
competencies profile, providing high demand for graduates of East 
Kazakhstan state University. S. Amanzholova in the labor market. The content 
of the disciplines included in the educational program for bachelors in the 
direction of "teacher Training without subject specialization", agreed with the 
partners of the program and employers. 

Profile map of education program 

Objective of EP 

Training of competent teaching staff of primary school, able to creatively and 
professionally solve at the scientific and practical level socially significant 
problems of education and training of primary school students in the updated 
content of education. 

Purpose of EP 

1) development of a competent multilingual personality in demand in the labor 
market, possessing values in accordance with the national program "Рухани 
жаңғыру" and capable of self-actualization, self-development; 
2) mastering modern psychological and pedagogical, digital, project 
technologies for the purpose of their use in professional and other activities; 
3) development of skills in designing a collaborative educational environment 
taking into account individual characteristics, mental and psychophysiological 
development of students, including those with special educational needs; 
4) implementation of the model of pedagogical cooperation in the totality of 
subject relations in the conditions of the updated content of education; 
5) organization of creative and research activities of students. 

Result of training of EP 

1. reproduce modern concepts of humanistic pedagogy, trends in the 
development of domestic and foreign educational systems; 
2. build the educational process taking into account the national legislation of 
the Republic of Kazakhstan, normative legal documents in the field of updated 
content of education; 
3. apply innovative technologies (developmental learning, health care, critical 
thinking development, differentiated and individual learning, ICT, etc.) in 
working with primary school students; 
4. to carry out pedagogical activities based on knowledge of the principles, 
methods, procedures for evaluating students ' educational achievements, 
features of the system of criteria-based assessment; 
5. monitor the educational activities of students and provide pedagogical 
support, including to persons with special educational needs; 
6. select methods, techniques, means of teaching and upbringing, ways of 
forming students ' positive self-esteem, motivation for learning languages, 
civic identity and linguistic tolerance in accordance with the age and individual 
characteristics of students; 
7. design pedagogical activities for the formation of functional literacy of 
primary school children, taking into account the updated content of education 
in educational and cognitive activities and in extracurricular time; 
8. carry out educational work in the following areas (civil, Patriotic, spiritual 
and moral, aesthetic, labor, environmental, physical, etc.) among primary 
school students; 



9. develop a model of pedagogical cooperation in the triad of subject relations 
(child-parent-class teacher) in the conditions of updated content of education; 
10. carry out reflection, self-control and correction of the process and result of 
pedagogical activity; 
11. consider real opportunities to improve the quality of education and 
upbringing in primary schools; 
12. possess a scientific picture of the world, the basics of social and social 
phenomena. 
13. independently apply IT, smart and stem technologies, and ICTs 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 6B01301 "Pedagogy and methodology 
of primary education» 

List of posts 
- primary school teacher; 
- teacher of the extended day group; 
- counsellor. 

The object of professional activity Secondary schools, Department of education, Department of education. 

 


