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Білім беру саласының коды 

мен жіктелуі 

Код и классификация области 

образования  

Education area code and 

classification 

7М01 Педагогикалық ғылымдар  

7М01 Педагогические науки 

7М01 Pedagogical sciences 

Дайындық бағыттарының 

коды мен жіктелуі 

Код и классификация 

направлений подготовки 

Code and classification of 

training areas 

7М013 Пəндік мамандандырусыз мұғалімдерді дайындау 

7М013 Подготовка учителей без предметной специализации 

7М013 Training of teachers without subject specialization 

Білім беру бағдарламасының 

коды мен атауы  

Код и наименование 

образовательной  программы  

Сode and name of education 

program 

7М01301 Бастауыш оқытудың педагогикасы мен əдістемесі  

7М01301 Педагогика и методика начального обучения  

7М01301 Pedagogy and methodology of primary education 

Білім беру 

бағдарламаларының топтары  

Группы образовательных 

программ 

Groups of educational programs 

М001 

Білім беру бағдарламасының 

бірегейлігі 

Уникальность 

образовательной программы 

The uniqueness of the 

educational program 

"Пəндік мамандандырусыз мұғалімдерді даярлау" білім беру 

бағдарламасының бірегейлігі-бұл ШҚМУ. С. Аманжолов-қазіргі 

заманғы ұлттық жəне халықаралық трендтерді ескере отырып, өңірдің 

білім беру жүйесі үшін жоғары білікті кадрлар даярлайтын жоғары оқу 

орны. 

"Пəндік мамандандырусыз мұғалімдерді даярлау" білім беру 

бағдарламасының ерекшелігі:: 

- білім алушыларды даярлаудың жұмыс берушілердің талаптарына 

жəне кəсіби стандартқа сəйкестігі;  

- білім берудегі құзыреттілік тəсіл контекстінде магистрлердің 

психологиялық-педагогикалық жəне зерттеу қызметін ұйымдастыру; 

- профессорлық-оқытушылық құрамның кəсіби құзыреттілігі; 

-ЖОО-да арнайы зертханалар мен ғылыми-практикалық орталықтар 

бар, олардың базасында Оқу процесі, кəсіптік практика, дуальді оқыту 

ұйымдастырылады, білім алушылардың кəсіби жəне жеке құзыреттілігі 

дамиды. 

Уникальность образовательной программы «Подготовка учителей без 

предметной специализации» заключаются в  том, что ВКГУ им. С. 

Аманжолова - вуз, ведущий подготовку высококвалифицированных 

кадров для системы образования региона с учетом современных 

национальных и международных трендов. 

Специфика образовательной программы «Подготовка учителей без 

предметной специализации» заключается в: 

- соответствии подготовки обучающихся требованиям работодателей и 

профессиональному стандарту;  

- организации психолого-педагогической и исследовательской  

деятельности магистров в контексте компетентностного подхода в 

образовании; 

- профессиональной компетентности профессорско-преподавательского 

состава; 

- наличии в вузе специализированных лабораторий и научно-

практических центров, на базах которых организуется учебный 

процесс, профессиональная практика, дуальное обучение, развиваются 

профессиональные и личностные компетенции обучающихся. 

The uniqueness of the educational program "training of teachers without 

subject specialization" lies in the fact that EKSU them. S. Amanzholova is a 

University that trains highly qualified personnel for the education system of 



the region taking into account modern national and international trends. 

The specificity of the educational program "teacher Training without subject 

specialization" is: 

- compliance of training of students with the requirements of employers and 

professional standards;  

- organization of psychological, pedagogical and research activities of 

masters in the context of competence approach in education; 

- professional competence of the teaching staff; 

- the presence of specialized laboratories and scientific and practical centers 

in the University, on the bases of which the educational process, professional 

practice, dual training are organized, professional and personal competencies 

of students are developed. 

Білім беру бағдараламасы аясында дайындау бейінінің картасы / Карта профиля подготовки в 

рамках образовательной программы / Profile map of education program 

ББ мақсаты 

Цель ОП 

Purpose of EP 

Білім берудің жаңартылған мазмұны жағдайында бастауыш сынып 

оқушыларын тəрбиелеу жəне оқыту бойынша əлеуметтік-маңызды 

міндеттерді ғылыми-практикалық деңгейде шығармашылық жəне 

жоғары кəсіби шеше алатын, жоғары əлеуметтік жəне азаматтық 

жауапкершілігі бар білім беру мекемелері мен құндылықтары, 

көшбасшылық қасиеттері бар, жаһандық сынақтарға бейімделген, 

психологиялық-педагогикалық ғылым мен практиканы дамытуды 

қамтамасыз етуге қабілетті бастауыш сынып оқушыларын тəрбиелеу 

жəне оқыту жөніндегі əлеуметтік-маңызды міндеттерді ғылыми-

практикалық деңгейде шеше алатын 

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, обладающих высокой социальной и 

гражданской ответственностью установками и ценностями,  

лидерскими качествами, адаптивных к глобальным вызовам, способных 

обеспечивать развитие психолого-педагогической науки и практики. 

Training of competent teachers of primary school, able to creatively and 

professionally solve at the scientific and practical level of socially significant 

tasks for the education and training of primary school students in the updated 

content of education, with high social and civic responsibility attitudes and 

values, leadership qualities, adaptive to global challenges, able to ensure the 

development of psychological and pedagogical science and practice.  

БББ міндеттері 

Задачи ОП 

Objectives of EP 

1) еңбек нарығында сұранысқа ие, көп ұлтты жəне көп мəдениетті 

ортада белсенді жəне тиімді өмір сүруге қабілетті интеллектуалды 

дамыған, əлеуметтік жауапты, құзыретті тұлғаны қалыптастыру. 

2) қоғамдық, кəсіби жəне өзге де қызметте табысты қолдану мақсатында 

қазіргі заманғы психологиялық-педагогикалық, ақпараттық-

коммуникациялық, цифрлық, жобалық технологияларды меңгеру. 

3) білім берудің жаңартылған мазмұны шеңберінде бастауыш мектептің 

білім беру процесін ұйымдастырудың кəсіби құзыреттілігін 

қалыптастыру. 

4) балалардың жеке ерекшеліктерін ескере отырып, көпмəдени орта 

жағдайында білім беру бағдарламаларын əзірлеуді, бейімдеуді, іске 

асыруды жүзеге асыруға, əлеуметтік, этникалық, конфессиялық жəне 

мəдени айырмашылықтарға төзімділік танытуға міндетті. 

5) өзіндік кəсіби жəне жеке даму міндеттерін жоспарлау жəне шешу, 

өзін-өзі жетілдіру бағдарламасын əзірлеу, материалдар мен 

дереккөздерді талдау, абстрактілі ойлау, ғылыми талдау жəне синтездеу 

дағдыларын меңгеру 

6) үздік əлемдік жəне Ұлттық теориялар мен практикаларды ескере 

отырып, білім алушыларда іскерлікті дамыту бойынша оқытушылық 

қызметке дайындықты қалыптастыру. 

1) Формирование интеллектуально развитой, социально ответственной, 

компетентной личности, способной к активной и эффективной 

жизнедеятельности в многонациональной и поликультурной среде, 

востребованной на рынке труда. 

2) Овладение современными психолого-педагогическими, 

информационно-коммуникационными, цифровыми, проектными 



технологиями, с целью их успешного применения в общественной, 

профессиональной и иной деятельности. 

3) Формирование профессиональных компетенций организации 

образовательного процесса начальной школы в рамках обновленного 

содержания образования. 

4) Осуществлять разработку, адаптацию, реализацию  образовательных 

программ в условиях поликультурной среды с учетом индивидуальных 

особенностей детей, проявлять толерантность к социальным, 

этническим, конфессиональным и культурным различиям. 

5) Планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития, уметь разрабатывать программу 

самосовершенствования,  анализировать материалы и источники, 

владеть навыками абстрактного мышления, научного анализа и синтеза 

6) Формирование готовности к преподавательской деятельности по 

развитию у обучающихся умений с учетом лучших мировых и 

национальных теорий и практик. 

1) Formation of an intellectually developed, socially responsible, competent 

person capable of active and effective life in a multinational and 

multicultural environment in demand in the labor market. 

2) Mastering modern psychological and pedagogical, information and 

communication, digital, design technologies, with the aim of their successful 

application in public, professional and other activities. 

3) Formation of professional competences of the organization of educational 

process of primary school within the updated contents of education. 

4) to develop, adapt, implement educational programs in a multicultural 

environment, taking into account the individual characteristics of children, to 

show tolerance to social, ethnic, religious and cultural differences. 

5) Plan and solve the problems of their own professional and personal 

development, be able to develop a program of self-improvement, analyze 

materials and sources, possess the skills of abstract thinking, scientific 

analysis and synthesis 

6) formation of readiness for teaching activities to develop students ' skills 

taking into account the best world and national theories and practices. 

БББ оқыту нəтижелері/ 

Результаты обучения по ОП/ 

Result of training of EP 

1. Кəсіби қызметті психологиялық-педагогикалық ғылымның 

методологиясына, даму перспективаларына жəне жаңартылған білім 

беру мазмұнының тұжырымдамалық ережелеріне сəйкес жоспарлау. 

2. Кəсіби қызметте заманауи психологиялық-педагогикалық, 

инновациялық, сандық, жобалау-зерттеу технологияларын, "Рухани 

жаңғыру" мемлекеттік бағдарламасының бағыттары шеңберінде оқыту 

жəне тəрбиелеу əдістерін қолдану. 

3. Инклюзивті білім беру принциптері мен сараланған тəсіл негізінде 

білім алушылардың дамуының психологиялық-педагогикалық 

ерекшеліктерінің ғылыми-теориялық негіздерін білуін көрсету.. 

4. Білім беру үдерісі субъектілерінің жетістіктерін бағалаудың 

өлшемдері мен дескрипторларын əзірлеу.  

5.Қазақ, орыс жəне шет тілдерінде кəсіби қарым-қатынас жасау үшін 

коммуникация құру  

6. Командада жұмыс істей білу жəне өз бетінше жұмыс істей білу, 

мəселелерді шешу жəне жауапты шешімдер қабылдау, көшбасшылық 

қасиеттерді дамыту жəне басқару мен ынтымақтастыққа дайындық. 

7. Оқушылардың интеллектуалдық деңгейін арттыруға ықпал ететін 

функционалдық сауаттылығын, сыни ойлауын дамыту мақсатында 

жобалау, зерттеу қызметін, экспериментті ұйымдастыру, жоспарлау 

жəне өткізудің əртүрлі əдістері мен тəсілдерін қолдану. 

8. Педагогикалық ғылым саласындағы зерттеулердің өзекті бағыттарын, 

зерттеу қызметінің принциптері, əдістері мен құралдары кешенін 

пайдалану негізінде оларды шешу жолдарын анықтау. 

9. Педагогикалық қызметтің нəтижесін рефлексия, өзін-өзі бақылауды 

жүзеге асыру. 

1. Планировать профессиональную деятельность в соответствии с 

методологией, перспективами развития психолого-педагогической 

науки и концептуальными положениями обновленного содержания 

образования. 

2. Применять в профессиональной деятельности современные 



психолого-педагогические, инновационные, цифровые, проектно-

исследовательскте технологии, методы воспитания и обучения в рамках 

направлений государственной программы «Рухани жангыру». 

3. Демонстрировать знание научно-теоретических основ психолого-

педагогических особенностей развития обучающихся на основе 

дифференцированного подхода и принципах инклюзивного 

образования.. 

4. Разрабатывать критерии и дескрипторы оценивания достижений 

субъектов образовательного процесса.  

5.Выстраивать коммуникацию для профессионального общения на 

казахском, русском и иностранном языках  

6. Развивать умение работать в команде и самостоятельно, решать 

проблемы и принимать ответственные решения, развивать лидерские 

качества и готовность к управлению и сотрудничеству. 

7. Использовать различные методы и приемы организации, 

планирования и проведения проектной, исследовательской 

деятельности, эксперимента с целью развития функциональной 

грамотности, критического мышления обучающихся, способствующих 

повышению интеллектуального уровня. 

8. Определять актуальные направления исследований в области 

педагогических науки, пути их разрешения на основе использования 

комплекса принципов, методов и средств исследовательской 

деятельности. 

9. Осуществлять рефлексию, самоконтроль результата педагогической 

деятельности. 

1. Plan professional activities in accordance with the methodology, prospects 

for the development of psychological and pedagogical science and 

conceptual provisions of the updated content of education. 

2. To apply in professional activity modern psychological and pedagogical, 

innovative, digital, design and research technologies, methods of education 

and training within the directions of the state program "rukhani zhangyru". 

3. Demonstrate knowledge of the scientific and theoretical foundations of 

psychological and pedagogical features of the development of students on the 

basis of a differentiated approach and the principles of inclusive education.. 

4. To develop criteria and descriptors of assessment of achievements of 

subjects of educational process.  

5.Build communication for professional communication in Kazakh, Russian 

and foreign languages  

6. To develop the ability to work in a team and independently, to solve 

problems and make responsible decisions, to develop leadership qualities and 

readiness for management and cooperation. 

7. To use various methods and techniques of organization, planning and 

carrying out of project, research activity, experiment for the purpose of 

development of functional literacy, critical thinking of the trained promoting 

increase of intellectual level. 

8. To determine actual directions of researches in the field of pedagogical 

Sciences, ways of their permission on the basis of use of a complex of 

principles, methods and means of research activity. 

9. To carry out reflection, self-control of the result of pedagogical activity. 

Түлектің біліктілік сипаттамасы / Квалификационная характеристика выпускника / 

Graduate Qualification Characteristics 

Берілетін дəреже:  

Присуждаемая степень 

Awarded degree: 

7M01201 "Мектепке дейінгі оқыту жəне тəрбиелеу" білім беру 

бағдарламасы бойынша педагогика ғылымдарының магистрі» 

Магистр педагогических наук по образовательной программе 7M01201 

«Дошкольное обучение и воспитание» 

Master of pedagogical Sciences in educational program 7M01201 " 

Preschool education and upbringing» 

Лауазымдарының тізімі  

Перечень должностей  

List of posts 

- оқытушы;  

- оқытушы (ассистент);  

- кіші ғылыми қызметкер. 

− преподаватель;  

− преподаватель (ассистент);  

− младший научный сотрудник. 

- teacher;  



- teacher (assistant);  

 - junior researcher. 

Кəсіби қызмет объектісі  

Объект  профессиональной 

деятельности  

The object of professional activity 

- педагогикалық колледждер жəне жоғары оқу орындары; 

 - ғылыми-зерттеу институттары; 

- білім беру саласындағы уəкілетті жəне жергілікті атқарушы органдар; 

-  педагогические колледжи и высшие учебные заведения; 

 - научно-исследовательские институты; 

- уполномоченные и местные исполнительные органы в области 

образования;  

- pedagogical colleges and higher educational institutions; 

 - research institutes; 

- authorized and local Executive bodies in the field of education; 

 


