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 «6В01201 – Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу» бойынша білім беру бағдарламасы келесі нормативті  құжаттар негізінде 

құрастырылған: 

-  «Білім туралы» Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 27 шілдедегі № 319-III Заңы; 

- Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 11 шілдедегі №151-1 «Қазақстан Республикасының Тіл туралы Заңы»; 

- Жоғары білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты 2020 жылғы 5 мамырдағы № 182;  

- Әлеуметтік әріптестік пен әлеуметтік және еңбек қатынастарын  реттеу жқніндегі Республикалық үшжақты комиссия 2016 жылғы 16 

наурыздан Ұлттық біліктілік шеңбері; 

- ҚР БҒМ «Кредиттік жүйе бойынша оқу үдерісін ұйымдастыру Ережелерін бекіту туралы» 2018 жылғы 2 қазаннан №152 бұйрығы; 

- Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар кадрларды даярлау бағыттарынының  классификаторы 2018 жылғы 13 қазаннан 

№569; 

- Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты. Қосымша №1 ҚР Білім және ғылым министрлігінің 

№604 31 қазан 2018 жыл; 

- Педагогтің кәсіби стандарты, Қазақстан Республикасы «Атамекен» Ұлттық Кәсіпкерлер Палатасы Төрағасының 2017 жылғы 8 

маусымдағы  № 133 бұйрығына қосымша; 

- Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың типтік оқу бағдарламасы. ҚР Білім және ғылым министрлігінің 2016 жылғы 12 тамыздың №499 

бұйрығымен бекітілген; 

- Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың типтік оқу бағдарламасы. ҚР Білім және ғылым министрлігінің 2012 жылғы 20 желтоқсан. 
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Мазмұны 

 

№ Білім беру бағдарламасының төлқұжаты Беттер 

1 Білім беру бағдарламасының коды және атауы 4 

2 Білім беру саласының коды және жіктелуі 4 

3 Білім беру бағдарламаларының тобы 4 

4 Кредиттер көлемі 4 

5 Оқу түрі 4 

6 Оқу тілі 4 

7 Берілетін академиялық дәреже 4 

8 Білім беру бағдарламасының түрі 4 

9 БЖХС бойынша деңгей 4 

10 ҰБШ бойынша деңгей 4 

11 СБШ бойынша деңгей 4 

12 Білім беру бағдарламасының  ерекшелігі 4 

 ЖОО партнер (серіктес) 4 

 ЖОО партнер (серіктес) 4 

13 Кадрларды даярлау бағытына арналған лицензияға қосымшаның нөмірі 4 

14 Аккредиттеу органының атауы және аккредиттеудің қолданылу мерзімі 4 

15 Білім беру бағдарламасының мақсаты 4 

16 Білім беру бағдарламасы бойынша бакалаврдың біліктілік сипаттамасы 4 

а) Біліктілік пен лауазымдар тізбесі 4 

б) Кәсіби қызмет саласы мен объектілері 4 

в) Кәсіби қызмет түрлері 5 

г) Кәсіби қызметінің функциялары 5 

17 Құзыреттіліктер негізінде оқыту нәтижелерін тұжырымдау 6 

18 Оқыту нәтижелеріне сәйкес пәндер модульдерін анықтау 8 

19 Оқу нәтижелеріне қол жеткізу матрицасы 10 

20 Сертификаттау бағдарламасының  «Мектепке дейінгі ұйымның менеджері (Minor)» 18 

21 Оқыту және бағалау әдістерімен жоспарланған оқыту нәтижелерін келісу (ЖОН) 19 

22 Оқу нәтижелерінің қол жетімділігін бағалау критерийлері 21 

23 Түлек моделі 23 
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Білім беру бағдарламасының төлқұжаты 

1. Білім беру бағдарламасының коды және атауы: 6В01201- Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу 

2. Білім беру саласының, бағытының классификациясы  және коды: 6В01 – Педагогикалық ғылымдар; 6В012 Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту 

педагогикасы 

3. Білім беру бағдарламасының  тобы:  В002 Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу 

4. Кредит саны: 240 

5. Оқыту нысаны: Күндізгі  

6. Оқыту тілі: Қазақ 

7. Академиялық дәреже: «6В01201- Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу» білім беру бағдарлама бойынша білім бакалавры 

8. Білім беру бағдарламасының  түрі: әрекеттегі      

9. БХСЖ деңгейі: бакалавриат, БХСЖ –6 

10. ҰБШ деңгейі: 6 

11. СБШ деңгейі: 6 деңгейлері бойынша (деңгейішілік 6.1, 6.2, 6.3, 6.4) 

12. Білім беру бағдарлмасының  ерекшелігі: жоқ 

13. Кадрларды даярлау  бағытына арналған  лицензияға қосымшаның №: KZ83LAA00018495 берілген күні 28.07.2020 ж. Қосымша №016. 

14. Білім беру бағдарламасын аккредиттеу атауы және аккредиттеудің мерзім уақыты: БСҚБТА агенттігі Сертификат SA –A № 0156/1, 27.05.2019 ж. -

24.05.2024 ж. дейін жарамды. 
15. ББ мақсаты: Өзара қарым-қатынасты басқаруға дайындықты қамтамасыз ету,  байланысты орнату, басқа адамдарға әсер ете білу. 

16. Білім беру бағдарламасының біліктілік сипаттамасы 

а) Біліктілік пен лауазымдар тізбесі: Педагог. Мектепке дейінгі ұйымдағы тәрбиеші. Мектепке дейінгі ұйымдағы әдіскер 

б) Қызмет көрсету саласы мен нысаны:  

- мектепке дейінгі ұйымдардың барлық типтері (балабақшалар, бөбекжайлар); 

- жалпы білім беру мектептері, мектеп-лицеи, мектеп-гимназиялар, шағын жинақты мектептер, санаториялық мектептер, спорт мектептері; 

- балалар үйі; 

- арнайы түзету білім беру ұйымдары  (мектеп – интернаттар, дамуында физикалық және ақыл- ойы кем балаларға арналған сыныптар); 

- бастауыш кәсіптік білім беретін оқу орындары (лицейлер); 

- орта кәсіптік білім беретін оқу орындары  (колледждер, училищелер); 

- білім беру департаменті; 

- білім беру жүйесі кадрларының біліктілігін арттыру және қайта даярлау институттары. 

в) Қызмет  көрсету түрлері:  

- білім беру (педагогикалық, тәрбиелік); 

- ғылыми - зерттеу (ғылыми - зерттеу жобаларын іске асыру және модельдеу, ғылыми әдістемелік кеңес беру, білім беру саласындағы мәселелерді шешу 

және шығармашылық ізденіс, педагогикалық тәжірибені талдау, рефлексия); 

- ұйымдастырушылық - басқарушылық (өзара іс - әрекет «субъект-субъект», білім беру менеджменті) 

г) Қызмет көрсету функциялары: 

- оқыту – оқу ақпаратын таратады, өз бетінше білім алуға үйретеді, білім алушылардың лингвистикалық қажеттіліктері мен сұраныстарын ескере отырып, 

оқу сабақтарын құрастырады, оқытудың жаңа технологияларын пайдаланады, сонымен қатар АКТ және т.б.; 
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- тәрбиелік – білім алушыларды әлеуметтік құндылықтар жүйесіне қатыстыру,  педагогикалық такт,  педагогикалық этика ережесін сақтау, білім 

алушының жеке басына құрмет көрсету, Қазақстанның ұлттық басымдықтарын ескере отырып, тәрбие процесін құру; 

- әдістемелік - білім беру жүйесіне әдістемелік қамтамасыз етуді жүзеге асыру, өз біліктілігін арттырудың әдіс-тәсілдерін жоспарлайды, берілген сабақ 

мақсаттарына сәйкес оқу материалдарын дайындайды;  

- зерттеушілік – білім алушылардың білім беру мазмұнын меңгеру деңгейін зерделейді, білім алу ортасын зерттейді, білім алушылардың дербес 

ерекшеліктерін диагностикалау нәтижелерін пайдаланады; 

- әлеуметтік-коммуникативті -  кәсіптік қоғамдастықпен және барлық мүдделі білім беру тараптармен өзара іс-әрекетті жүзеге асырады, білім беру 

стейкхолдерлерін біріктіретін инновациялық идеяларды іске асырады. 
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17.  Құзыреттіліктер негізінде оқыту нәтижелерін тұжырымдау 

 

Құзыреттілік түрлері Оқу 

нәтижесінің 

коды 

Оқу нәтижесі 

(Блум таксономиясы бойынша) 

1. Мінез-құлық дағдылары және 

жеке қасиеттер:  

(Softskills) 

ОН 1 Қоғамдық сананы жаңғыртудың негізгі бағыттарын іске асыруға ықпал ететін қолданбалы 

экономикалық, заң, жаратылыстану-ғылыми пәндердің өзекті білімдерін көрсетеді; 

ОН 2 Қазіргі қоғамдағы рухани процестердің рөлі, кәсіпкерлік қызметті жүзеге асырудың экономикалық 

және әлеуметтік жағдайлары, адамға және табиғи ортаға зиянды және қауіпті факторлардың әсері, 

латын графикасының негізгі ұғымдары туралы білімдерді қолданады; 

ОН 3 Қоғамдық сананы жаңғыртудың негізгі жобаларын іске асыру үдерістеріндегі себептер мен салдарды 

ғылыми сипаттау және талдау тәсілдерін біледі; 

2. Сандық құзыреттер: 
(Digital skills):  

ОН 9 Жалпы білім беретін оқу орнында қашықтықтан оқыту технологияларын зерттеу және енгізу, 

қашықтықтан оқыту әдістерін меңгеру, информатиканы оқытудағы АКТ, сандық, қашықтықтан 

оқыту және инновациялық технологияларды қолданады. 

3. Кәсіби құзыреттер:  

 (Hardskills) 
ОН 4 Балалардың анатомиялық-физиологиялық ерекшеліктерін жүйелі талдауға дағдыланған және 

инклюзивті білім беру саласында кәсіби функцияларды жүзеге асырады 

ОН 5 Мектепке дейінгі ұйымның білім беру ортасына, мектепке дейінгі жастағы балалардың психикалық 

дамуына,  оқыту нәтижелеріне мониторингтік зерттеулер жүргізеді; өздігінен білім алу, біліктілікті 

арттыру процесін жүзеге асырады. 

ОН 6 Қазақстанның ұлттық басымдықтарын, педагогикалық ғылымның тарихи жетістіктерін ескере 

отырып, тәрбие процесін құрады; мектепке дейінгі жастағы балалардың адамгершілік, патриоттық, 

эстетикалық тәрбиесі бойынша іс-шаралар, мерекелер мен ойын-сауықтарды ұйымдастырады және 

өткізеді 

ОН 7 Отбасылық тәрбие, баланың әлеуметтік, психикалық және дене дамуы мәселелері бойынша жеке 

кеңестер өткізеді; мектепке дейінгі ұйымның оқу-тәрбие процесіне қатысуға ата-аналарды тарту 

бойынша инновациялық жұмыс түрлерін қолданады 

ОН 8 Баланың мектепте оқуға дайындығын диагностикалайды; мектепке дейінгі және бастауыш білім 

берудің сабақтастығын ескере отырып, балаларды мектепте оқуға даярлауды ұйымдастырады 

ОН 10 Баланың қауіпсіздігін қамтамасыз ету және денсаулығын нығайту, оның дене және психикалық 

дамуы бойынша жұмысты жүзеге асырады 

ОН 11 Мектепке дейінгі ұйымда оқу-тәрбие процесін ұйымдастырады 

ОН 12 Мектепке дейінгі ұйым педагогтарының біліктілігін арттыруды, ғылыми-зерттеу іс-әрекетін 

ұйымдастырады, мектепке дейінгі ұйымның оқу-әдістемелік базасын құрады және жаңартады. 

Мектепке дейінгі ұйымның іс-әрекетін басқаруды және мониторингті жүзеге асырады; ұжымда және 

ата-аналармен жұмыста тиімді байланыс жасайды. 



7 

 

 ОН 13 "Денсаулық", "Коммуникация", "Таным", "Шығармашылық", "Әлеумет"білім беру салалары 

бойынша сабақтарды жоспарлайды. Мектепке дейінгі ұйымда оқу-тәрбие процесін ұйымдастыру 

бойынша оқу-әдістемелік құжаттаманы әзірлейді 

 ОН 14 "Денсаулық", "Коммуникация", "Таным", "Шығармашылық", " Әлеумет"білім беру салалары 

бойынша жас ерекшеліктеріне және әдістемелік талаптарға сәйкес сабақтар өткізеді. 

 ОН 15 Мектепке дейінгі жастағы балалардың үшін  өзіндік, танымдық, шығармашылық іс-әрекеттері үшін 

қауіпсіз дамыту ортасын құрады; мектепке дейінгі балалардыдың оқыту үдерісі мен нәтижелерін 

бағалайды, педагогикалық бақылауды жүзеге асырады  
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18. Оқыту нәтижелеріне сәйкес пәндер модульдерін анықтау 
 

Оқыту нәтижесінің коды Модуль атауы   

 

Пәндер атауы Көлемі (ECTS) 

ОН 1 Қоғамдық сананы 

жаңғыртудың 

дүниетанымдық негіздері 

Қазақстанның қазіргі заман тарихы (МЕ) 

Философия 

5 

5 

ОН 2 Қазақ халқының рухани мұрасы 

Рухани жаңғыру 

Қолданбалы бизнес 

Құқық және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері 

Экология және өмір сүру қауіпсіздік негіздері 

5 

ОН 3 Әлеуметтік-саясаттану білім 

модулі 

Саясаттану, Әлеуметтану  

Мәдениеттану, Психология 

4 

4 

ОН 9 Ақпараттық-

коммуникативтік 

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (ағылшын тілінде) 

Шетел тілі 

Орыс тілі 

Дене шынықтыру 

5 

10 

10 

8 

ОН 4 

ОН 12 
Педагогикалық дайындық 

негіздері 

Мектепке дейінгі балалардың анатомиясы, физиологиясы және 

гигиенасы 

Педагогика 

Мектепке дейінгі инклюзивті білім беру 

Мектепке дейінгі білім беру менеджменті 

Оқу  

Педагогикалық  

5 

5 

4 

4 

4 

4 

ОН 5 

ОН 6 

ОН 7 

ОН 10 

ОН 15 

Психологиялық-

педагогикалық  іс-әрекет 

негіздері 

Педагогикалық мамандыққа кіріспе 

Латын негізді қазақ жазуы. 

Ғылыми–педагогикалық зерттеу әдістемесі  

Бала психологиясы  

Мектепке дейінгі педагогика  

Ойын іс-әрекетін ұйымдастыру мен басқару 

Бала психологиясы бойынша практикум/ Жабық типті мекемелердегі 

балалардың тәрбиесі мен даму ерекшеліктері 

Педагогика тарихы (жалпы және мектепке дейінгі)/Әлеуметтік өзара 

әрекеттесу психологиясы 

Мектепке дейінгі ұйымдағы педагог-психолог жұмысы/Қазіргі тәрбие  

технологиялары 

Отбасы тәрбиесінің педагогикасы/  Педагогикалық акмеология 

Ерте жастағы балаларды оқыту әдістемесі/Мектепке дейінгі 

ұйымдардағы денсаулық сақтау жұмысы  

Мектепке дейінгі балалардағы қауіпсіз мінез – құлық негіздері/ 

5 

4 

4 

6 

6 

5 

 

6 

 

5 

5 

 

5 

 

6 

5 
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Әлеуметтік педагогика 

ОН 8 Балаларды мектепте оқуға 

дайындау 

6 жастағы балалардың мектепке дайындығының психологиялық-

педагогикалық ерекшеліктері/Мектепке дейінгі балалардың  

патриоттық тәрбиесі  

Мәнерлеп оқу және мектепке дейінгі жастағы балаларды сауаттылыққа 

оқыту/Білім беру мониторингінің негіздері 

 

4 

 

5 

 

ОН 8 

ОН 12 
Мектепке дейінгі ұйымның 

менеджері (MINOR) 

 

 

 

 

Педагогтың кәсіби қарым-қатынасы/ 

Ата–аналардың педагогикалық мәдениетін қалыптастыру 

Педагогикалық шеберлік/Мектепке дейінгі ұйымдардағы балаларды 

билингвальды оқыту әдістемесі 

Мектепке дейінгі ұйымдардағы жобалау қызметі/Мектепке дейінгі 

ұйымдардағы психологиялық  менеджмент 

 

5 

 

5 

 

5 

ОН 10 

ОН 11 

ОН 13 

ОН 14 

ОН 15 

Мектепке дейінгі 

ұйымдардағы оқыту 

әдістемесі 

 

Мектеп жасына дейінгі балалардың дене тәрбиесі теориясы мен 

әдістемесі  

Мектепке жасына дейінгі балалардың тілін дамыту әдістемесі 

Мектеп жасына дейінгі балалардың бейнелеу өнері теориясы мен 

әдістемесі  

Мектеп жасына дейінгі балалардың драматизациялық дағдыларын 

дамыту  

Балаларды қоршаған ортамен таныстырудың теориясы мен әдістемесі 

Монтессори- педагогикасы әдістерін оқу-тәрбие үдерісінде қолдануды 

ұйымдастырудың теориясы мен әдістемесі 

Мектеп жасына дейінгі балалардың экологиялық тәрбие теориясы мен 

әдістемесі  

Мектеп жасына дейінгі балалардың  қарапайым математикалық 

түсініктерін қалыптастыру 

Педагогикалық  

Педагогикалық  

Диплом алды  

 

5 

5 

 

5 

 

5 

4 

 

5 

 

4 

 

5 

4 

15 

3 

ОН 9 Қашықтықтан оқыту 

технологиялары 

Қашықтықтан оқыту платформалары мен сервистері 

Мектепке дейінгі білім беру жүйесінде қашықтықтан оқытуды ұйымдастыру 
4 

4 

 Қорытынды аттестаттау Мектепке дейінгі білім беру жүйесінде қашықтықтан оқытуды ұйымдастыру 12 
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19. Оқу нәтижелеріне қол жеткізу матрицасы 

 
NN 

 

Пәндер атауы Пәннің қысқаша мазмұны 

 

К
р

ед
и

т 
са

н
ы

 Оқыту нәтижелері (кодтар) 

O
N

 1
 

O
N

 2
 

O
N

 3
 

O
N

 4
 

O
N

 5
 

O
N

 6
 

O
N

 7
 

O
N

 8
 

O
N

 9
 

O
N

 1
0
 

O
N

 1
1
 

O
N

 1
2
 

O
N

 1
3
 

O
N

 1
4
 

O
N

 1
5
 

Жалпы білім беру циклы 

ЖОО компоненті/Таңдау компоненті 

Р 1 Қолданбалы 

бизнес 

Кәсіпкерлік қызметтің құқықтық негізі және оның белгілері. 

Кәсіпкерлік қызметтің субъектілерінің түрлері. Субъектілерді 

мемлекеттік тіркеу және тарату. Банкроттылық. Кәсіпкерлік 

қызметтегі келісім шарттар. Жеке бизнес ашу этаптары.  Бизнес 

ойларды іздеу және оны алдын-ала таңдау. 

Бизнестегі тәуекелдер және оны әртараптандыру. Жеке 

бизнестің тиімділігін бағалау. Операциондық және бизнес 

жобаларды оңтайландыру. 

5 

+ + + 

    

        

Құқық және 

сыбайлас 

жемқорлыққа 

қарсы мәдениет 

негіздері 

«Жемқорлық» түсінігінің теориялық-әдістемелік негіздері. 

Жемқорлық құлықтарының психологиялық ерекшеліктері. 

Сыбайлас жемқорлық түсінігі. Жастардың сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы мәдениетін қалыптастырудың 

ерекшеліктері. Сыбайлас жемқорлық әрекет үшін құқықтық 

жауапкершілік. Әртүрлі сфералардағы сыбайлас жемқорлық 

үшін моральдық-этикалық жауапкершілік. 

+ + +             

Рухани 

жаңғыру 

Қазақстан мен қазіргі кезеңнің  тарихи тәжірибесінің  

жаңғыруы. Ұлттық сана ерекшеліктері мен қалыптасуы. 

"Мәңгілік ел" ұлтжандылық және ұлттық сана үшін оның мәні. 

Қазіргі заманғы жаһандану  әлеміндегі  қазақстандық бірлік. 

Қазіргі заманғы қоғамдық сананың  бәсекеге қабілеттілігі мен 

прагматизм құндылықтары. Меритократикалық  қоғам 

құндылықтары. Қазақстан "білім қоғамы".  Қазақстан 

"ақпараттық қоғам" мен "сандық технологиялар" қоғамы. 

+ + + 

            

Экология және 

тіршілік 

қауіпсіздік 

негіздері 

Адамның қоршаған ортаны қауіпсіз өзара әрекеттесуі, өте 

қауіпті жағдайларда теріс факторлардан қорғау, үй 

шаруашылығындағы мүмкін болатын төтенше жағдайларды 

болжау, әлеуметтік , өндірістік салалар, табиғи және техногенді 

сипаттағы төтенше жағдайлар кезінде құзыретті шешімдер 

қабылдау. 

+ + + 

            

Қазақ 

халқының 

рухани мұрасы 

Қазақ халықының рухани мұрасының қалыптасу, даму 

тарихының күрделі кезеңдерін қамтиды. Ежелгі мәдени 

құндылықтарды және қазақ халық ауыз әдебиеті терең 

талданады. Әдебиет пен өнердің түрлі кезендері туралы 

білімдерін, өзекті теориялық мәселелерін қазіргі ғылымының 

+ + + 
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озық жетістері негізінде жан-жақты, тарихи тұрғыдан 

қарастырады. Көркем шығармашылықты талдау үшін қажетті 

терминдер мен түсініктер жүйесі қамтылады. 

Базалық пәндер циклы 

ЖОО компоненті 

P2 Мектепке 

дейінгі 

балалардың 

анатомиясы, 

физиологиясы 

және гигиенасы 

Мектепке дейінгі жастағы балалардың анатомо-физиологиялық 

ерекшеліктері, олардың даму кезеңдерін зерттеу. Мектепке 

дейінгі жастағы балалардың жеке бас гигиенасының талаптары. 

Мектепке дейінгі балалардың анатомиясы, физиологиясы және 

гигиенасы пәнінің мазмұны, міндеттері. Мамандарды 

дайындаудағы биологиялық ғылымның маңызы. 

5  

 

 +      + 

     

P3 Педагогика Педагогиканың пәні мен әдіснамалық негіздері. Тұлғаны 

дамыту, тәрбиелеу және әлеуметтендіру. Қазақстан 

Республикасындағы білім беру жүйесі. Мектептегі 

педагогикалық үрдістің мәні, оның заңдылықтары мен 

принциптері. Тәрбие теориясы. Тәрбиенің заңдылықтары мен 

принциптері. Тәрбие құралдары, формалары мен әдістері. 

Ұжым тәрбие құралы ретінде. Дидактика туралы жалпы түсінік 

және оның негізгі категориялары. Оқыту заңдылықтары және 

принциптері. 

5  

  

+  + + 

       

+ 

P4 Мектепке 

дейінгі 

инклюзивті 

білім беру 

Инклюзивті білім беру моделі. Мектепке дейінгі ұйымның 

педагогикалық үдерісіне сенсорлық, қимыл-қозғалыс, 

интеллектуалдық,  эмоционалды-ерік бұзылыстары бар 

балаларды қосу. Жалпы білім беру үдерісіне мүмкіндігі 

шектеулі тұлғаларды енгізудің вариативті формалары. 

Мектепке дейінгі ұйымда инклюзивті үдерісті ұйымдастырудың 

құқықтық негіздері. Мектепке дейінгі ұйым жағдайында 

мүмкіндігі шектеулі балаларды психологиялық-педагогикалық 

сүйемелдеуді ұйымдастыру. 

4  

  

+ 

     

+ 

     

Р 5 Мектепке 

дейінгі білім 

беру 

менеджменті 

Мектепке дейінгі тәрбиені ұйымдастыру принциптері мен 

міндеттері. Мектепке дейінгі тәрбие аймағындағы мемлекеттік 

саясаттың негізгі принциптері. Балабақша мен олардың 

ұйымдары. Мектепке дейінгі ұйымды қаржыландыру жүйесі. 

Мектепке дейінгі ұйымдағы менеджмент негіздері. Мектепке 

дейінгі ұйымдағы педагогикалық ұжымның ұйымдастырушысы 

ол әдіскер. Мектепке дейінгі ұйымды басқару әдістері. 

Мектепке дейінгі ұйымдағы жұмыс жоспары. 

4     +  +   + + +  

 

+ 

Р 6 Педагогикалық 

мамандыққа 

кіріспе 

Жоғары кәсіптік білім берудің заңнамалық негіздері. 

Педагогикалық кәсіпке, педагогтың кәсіби іс-әрекетіне, 

педагогикалық іс-әрекетке, педагогтың кәсіби құзыреттілігіне, 

педагогтың зерттеу іс-әрекетіне және педагогикалық іс-

тәжірибе ерекшеліктеріне жалпы сипаттама. Педагогтың кәсіби 

біліктілігі  

Педагог тұлғасының кәсіби қалыптасуы мен даярлығы.  

5     +  

    

+ 
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Р 7 Латын негізді 

қазақ жазуы 

Жазудың шығу тегі; қазақ графикасының дамуы; латын 

графикасына көшу қажеттілігі, латын графикаларының 

жобалары; латын графикасына негізделген қазақ тілінің әліпбиі 

және дауысты, дауыссыз әріптердің белгіленуі; қазақ жазуының 

негізгі ережелері: орфография, орфоэпия. 

4 + + 

   

 

         

Р 8 Ғылыми –

педагогикалық 

зерттеу 

әдістемесі  

 

Ғылыми іс-әрекет, оның мақсаты мен ерекшеліктері, ғылыми-

педагогикалық зерттеу, оның әдіснамалық принциптері. 

Ғылыми іздену кезеңдері. Ғылыми әдебиеттермен жұмыс жасау 

әдістемесі, ғылыми-педагогикалық зерттеудің  әдісі, Алдыңғы 

қатарлы педагогикалық тәжірибені тұжырымдау мен оқыту 

әдістемесі. 

4  

   

+ 

  

+ 

 

+ 

     

Р 9 Бала 

психологиясы 

Бала психологисының даму тарихы. Балалар психологиясының 

басқа ғылым салаларымен байланысы. Балалар 

психологиясының зерттеу әдістері. Балалардың психикалық 

дамуының жас кезеңдерге бөлінуінің мәселесі. Сәбилік шақтың 

психикалық ерекшеліктері. Ерте балалық шақтың психикалық 

дамуы. Мектепке дейінгі кезеңнің психикалық дамуы. 

6  

   

+   +   

     

Р 10 Мектепке 

дейінгі 

педагогика 

Мектепке дейінгі педагогика ғылым ретінде. Ерте жастағы 

балаларды дамыту және тәрбиелеу. 3 жастағы балаларды 

тәрбиелеу. Мектепке дейінгі мекемедегі күн тәртібі. Мектепке 

дейінгі жастағы балалардың ақыл-ой тәрбиесі теориясы мен 

әдістемесі. Мектепке дейінгі жастағы балаларды оқыту әдістері 

мен тәсілдері. Мектепке дейінгі жастағы балалардың 

адамгершілік, эстетикалық, дене, еңбек тәрбиесінің теориясы 

мен әдістемесі.  

6  

  

+  + +    + + +  + 

Р 11 

 

Ойын іс-

әрекетін 

ұйымдастыру 

мен басқару 

Балалар ойынының психологиялық негізі. Ойын арқылы оқыту 

технологиясы. Ойынның педагогикалық маңызы. Ойынды 

ұйымдастырудың педагогикалық принциптері. Балалар 

ойынының классификациясы. Сюжеттік-рөлдік ойындар. 

Дидактикалық ойындар. Драмалық ойындар. Режиссёрлік 

ойындар. Құрылыс ойындары. Қимыл-қозғалыс ойындары. 

5  

    

     +    + 

Базалық пәндер циклы 

Таңдау компоненті 

Р 12 Бала 

психологиясы 

бойынша 

практикум  

Балалар психологиясының міндеттері. Балалар 

психологиясының зерттеу әдістері. Мектепке жасына дейінгі 

балалардың танымдық процестерін зерттеу әдістері: ес, ойлау,  

қабылдау, зейін, қиял, сипап сезу. Ойлау және сөйлеуді 

психологиялық эксперименттік зерттеу әдістері. Психологиялық 

диагностика. 
6 

 

  

 +   +   

     

Жабық типті 

мекемелердегі 

балалардың 

тәрбиесі мен 

даму 

ерекшеліктері 

Жетімдер түсінігі және түрлері. Психологиялық депривация.   

Нәрестелік шақ және ерте жас мектеп жасына дейінгі  

отбасынан тыс тәрбиеленетін балалардың психикалық даму 

ерекшеліктері. Жабық типтегі мекемелердегі балалардың өмір 

сүру жағдайы мен ерекшеліктері 

 

  

+       +    + 
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Р 13 Педагогика 

тарихы (жалпы 

және мектепке 

дейінгі) 

 

Мектепке дейінгі педагогиканың пайда болу тарихы. 

Құлиеленуші және феолдалдық құрылыс кезіндегі мектепке 

дейінгі тәрбие. Я.А.Коменскийдің педагогикалық көзқарастары. 

К.Д.Ушинскийдің педагогикалық мұрасы. 1917-1960 ж.ж. Кеңес 

үкіметіндегі мектепке дейінгі педагогика. Тәрбиені 

мамандығының пайда болу тарихы. Мектепке дейінгі тәрбиелеу 

мен оқытудың бағдарламалары. Қазіргі Қазақстандағы мектепке 

дейінгі білім берудің даму тенденциясы. 
5 

 

 

+   + 

 

 

 

 

     

Әлеуметтік 

өзара 

әрекеттесу 

психологиясы 

Мектепке дейінгі балаларда әлеуметтік өзара әрекеттесу 

психологиясы.Мектепке дейінгі балаларда әлеуметтік өзара 

әрекеттесу психологиясының әдістері. Мектепке дейінгі 

балаларда ізгілік адамгершілік сезімдерге тәрбиелеу. Мектеп 

жасына дейінгі балаларды ұжымшылдыққа тәрбиелеу. Мектеп 

жасына дейінгі балаларды адалдық, шыншылдыққа тәрбиелеу. 

Мектеп жасына дейінгі балаларда ерік жігер қасиеттерін 

қалыптастыру.  

 

 

+         + 

   

Р 14 

 

Мектепке 

дейінгі 

ұйымдағы 

педагог-

психолог 

жұмысы 

МДҰ психологының негізгі іс-әрекеттері. Балабақшада 

психолог жұмысын ұйымдастыру. МДҰ психологтың 

міндеттері. МДҰ психолог кабинеті. Психологтың мектепке 

дейінгі балалар жасындағы топтарымен жұмысы. Баланың 

мектептегі оқуға даярлығы. МДҰ педагогикалық ұжыммен, ата-

аналармен психологтың жұмысының ерекшеліктері. 
6 

 

     

+ +  + 

     

Қазіргі тәрбие  

технологиялары 

Қазіргі тәрбиелік технологиялардың пайда болуының 

әлеуметтік және ғылыми алғышарттары. Тәрбие 

технологиясының мәні және мұғалiм тұлғасы. Қазіргі тәрбие  

технологияларының түрлері. Оқыту және тәрбие 

технологиялары, ақпараттық технологиялар, қарым-қатынас 

технологиясы.Педагогикалық сипаттамасы және құрылымы. 

 

    

+     +  

   

Р 15 

 

Отбасы 

тәрбиесінің 

педагогикасы 

Отбасының пайда болуы мен дамуының тарихи талдауы. 

Отбасы: оның құрылымы, функциялары және динамикасы. 

Некеге дайындық. Ерлі-зайыптылардың өзара қарым-

қатынасының психологиялық ерекшеліктері. Ата-аналар мен 

балалар: қарым-қатынастың өзекті мәселелері. Отбасы 

өміріндегі ұлттық дәстүрлер. 
5 

+ 

     

+ 

 

 

      

Педагогикалық 

акмеология  

 

Педагогикалық акмелогия маңызы, педагогтың кәсіби 

спецификасы, педагогтың кәсібилік  деңгейі мен критирийі, 

педагогтың кәсіби құзырлылығының түрлері, педагогтың 

аксиограммасы. «Акме» феномені туралы. Педагогикалық 

акмеологияның негізгі мәселелері және міндеттері. 

Педагогикалық акмеологияның әдіснамалық негіздері. 

 

 

  + 

         

+ 

Р 16 

 

Ерте жастағы 

балаларды 

оқыту 

әдістемесі 

Ерте балалық шақтағы балаларды оқыту әдістемесі. Ойын іс-

әрекеті - ерте балалық шақтағы балаларды оқыту әдістемесі 

ретінде. Ерте балалық шақтағы балалармен  ұйымдастырылған 

оқу қызметін ұйымдастыру ерекшеліктері. Ерте балалаық 

шақтағы балалардың даму ортасын ұйымдастыру. 

5    +      +    

 

+ 
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Мектепке 

дейінгі 

ұйымдардағы 

сауықтыру 

жұмысы 

Мектепке дейінгі ұйымдарда сауықтыру курсы мазмұны. 

Мектепке дейінгі ұйымдардағы сауықтыру жұмысының жүйесі. 

Мектепке дейінгі ұйымдардағы сауықтыру жұмысын 

ұйымдастыру формасы. Мектепке дейінгі ұйымдардағы 

сауықтыру жұмысын ұйымдастыру. Мектепке дейінгі 

ұйымдардағы сауықтыру жұмысын ұйымдастырудың 

принциптері 

 

     

 

  

+ 

    

+ 

Р 17 Мектепке 

дейінгі 

балалардағы 

қауіпсіз мінез – 

құлық негіздері 

Мектеп жасына дейінгі балаларға қауіпсіз жүріс-тұрыс ортасын 

ұйымдастыру принциптері. Мектеп жасына дейінгі балалардың 

қауіпсіз жүріс-тұрыс негіздерін қалыптастыру әдістемесінің 

мазмұны, міндеттері мен спецификасы. Мектеп жасына дейінгі 

балалардың қауіпсіз жүріс-тұрыс ерекшеліктері. 

5 

 

   

     +   + + + 

Әлеуметтік 

педагогика 

Әлеуметтік педагогика әдіснамасының негіздері (пәні, 

объектісі, зерттеу әдістері) 

Әлеуметтік педагогиканың тұжырымдамалық идеялары мен 

принциптері. Әлеуметтік педагогикалық процесс және оны 

жетілдірудің жолдары. Тұлғаның қалыптасуы мен дамуы. 

Әлеуметтік мінез-құлықты реттеу механизмдері. Өскелең 

ұрпақты әлеуметтендіру институттары 

 

 

+ + 

 

 

         

Р 18 Мәнерлеп оқу 

және мектепке 

дейінгі жастағы 

балаларды 

сауаттылыққа 

оқыту 

Мектеп жасына дейінгі балаларда фонематикалық есту мен 

фонематикалық қабылдауын дамыту, сөздің дыбыстық 

құрылысымен таныстыру, дыбыстық талдау әрекеттерін 

қалыптастыру, қолдың ұсақ моторикасын дамыту. Дыбыстық 

талдау мен синтездің әрекетін, сөз, сөйлем, әріп, дыбыс, буын, 

екпін ұғымдарын қалыптастыру. Оқу түрлерін пайдалану. 

Балаларды дыбыс пен әріпке қатысты графикалық және 

каллиграфиялық нормаларға үйрету.  
5 

 

  

    +     + +  

Білім беру 

мониторингінің 

негіздері 

Білім беру мониторингінің құрылымы. Білім беру 

мониторингінің түрлері. Мектепке  дейінгі ұйымда білім беру 

мониторингісін ұйымдастыру. Мектепке  дейінгі ұйымда білім 

беру мониторингісін ұйымдастырудың принциптері мен 

ерекшеліктері. Білім беру мониторингісінің жұмысын 

жоспарлау. 

 

   

+       +   + 

Р 19 6 жастағы 

балалардың 

мектепке 

дайындығының 

психологиялық-

педагогикалық 

ерекшеліктері. 

6 жастағы балалардың мектепке дайындығы және оның негізгі 

бағыттары. 6 жастағы балалардың танымдық процестерінің 

ерекшеліктері. Мектепке дейінгі балалардың дамуының 

қысқаша қортындысы, яғни мектептегі оқуға интеллектуалды 

даярлығы, тұлғалық даярлығы, адамгершілік қасиеттерінің, 

ерік-жігерінің даярлығы. 
4 

   +    +   +   

  

Мектепке 

дейінгі 

балалардың  

патриоттық 

тәрбиесі 

Мектеп жасына дейінгі балалардың патриоттық сезімдерін 

теориялық негізде қалыптастыру. Мектепке дейінгі ұйымдарда 

мектеп жасына дейінгі балаларда париоттық тәрбиені 

ұйымдастыру. Мектепке дейінгі ұйымдарда мектеп жасына 

дейінгі балаларда париоттық тәрбиені ұйымдастыру 

  +   +        
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принциптері. Балабақшаларда патриоттық тәрбиені жоспарлау. 

Р 20 

 

Педагогикалық 

шеберлік 

Педагогикалық шеберлік педагогикалық мәдениеттің 

компоненті ретінде және оның мазмұны мен маңызы. 

Педагогикалық эрудиция педагогикалық шеберліктің 

құзырлығы ретінде. Педагогикалық техника педагогикалық 

шеберліктің элементі ретінде. Педагогтің сөйлеуі 

педагогикалық шеберліктің шарты ретінде.Тәрбиешінің 

шеберлігі. 
5 

 

  

+ 

 

 + 

      

+ + 

Мектепке 

дейінгі 

ұйымдардағы 

балаларды 

билингвальды 

оқыту 

әдістемесі 

Мектепке дейінгі ұйымдарда балаларды билингвальды оқыту 

әдістемесі пәні мен міндеттері. Мектепке дейінгі ұйымдарда 

балаларды билингвальды оқыту мазмұны. Мектепке дейінгі 

ұйымдарда балаларды билингвальды оқыту құралы. Мектепке 

дейінгі ұйымдарда балаларды билингвальды оқытудың 

ерекшеліктері 

 

 

 

          + +  

Р 21 

 

Педагогтың 

кәсіби қарым-

қатынасы 

Қарым-қатынас түсінігі, оның түрлері және функциялары. 

Кәсіби педагогикалық қарым-қатынас ерекшеліктері өзара іс 

әрекет стильдері және қарым - қатынас кедергілері. 

Педагогикалық қарым-қатынас. Педагогикалық қарым-

қатынастың классификациясы. Кәсіби педагогикалық 

қарым.қатынасының мәдени негіздер Қарым-қатынастың 

психологиялық ахуалы. Пікірталас. 
5 

 

 

         +   + 

Ата –аналардың 

педагогикалық 

мәдениетін 

қалыптастыру 

Мектепке дейінгі ұйымдар мен отбасы арасындағы бала 

тәрбиесі мен дамуының өзара іс - әрекет ерекшеліктері. 

Отбасымен жұмыс шарты мен принциптері және функциялары. 

Балалар, ата-аналар, педагогтар ынтымақтастығын 

ұйымдастыру. Ата-аналармен жеке және ұжымдық жұмыс 

түрлері. Ата-аналармен дәстүрден  тыс жұмыс түрлері мен 

формалары. Шетелдегі ата-аналардың педагогикалық блімі. 

 

 

 +   +         

Р 22 

 

Мектепке 

дейінгі 

ұйымдардағы 

жобалау 

қызметі 

Жобалық әдіс туралы түсінік. Мектепке дейінгі ұйымдағы білім 

беру үдерісін және жобалау-зерттеу қызметін ұйымдастыру 

ерекшеліктері. Жобалық әдістің мақсаттары мен міндеттері. 

Жобалардың жіктелуі мен түрлері. Жіктеу белгілері. Мектепке 

дейінгі ұйымға жобалық әдісті енгізу. 

5 

 

 

        +  + +  

Мектепке 

дейінгі 

ұйымдардағы 

психологиялық  

менеджмент 

Психологиялық менеджмент және басқару түсінігі. 

Психологиялық менеджменттің әдістері, формалары және 

принциптері. Мектепке дейінгі ұйым басқарудың объектісі мен 

педагогикалық жүйесі ретінде. Басқару қызметі. Басшылар, 

жұмысшылар арасындағы өзара қарым-қатынасындағы 

психологиялық мәселелері 

 

 

       

 + + +  
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Р 23 Мектеп жасына 

дейінгі 

балалардың 

дене тәрбиесі 

теориясы мен 

әдістемесі 

Мектепке дейінгі тәрбие жүйесіндегі дене шынықтыру. Дене 

шынықтыру құралдары. Онтогонездегі қимыл қозғалістың даму 

теориясы. Ерте жастағы балаларды  физикалық тәрбиелеу. 

Мектепке дейінгі балалардағы моториканың даму 

ерекшеліктері. Қимыл-қозғалыс дағдыларын қалыптастыру. 

Мектеп жасына дейінгі балаларды негізгі қимыл 

қозғалыстармен оқыту әдістемесі. Дене шынықтыру. Таңғы 

жаттығу. Мектеп жасына дейінгі балаларды сауықтыру.  

5  

 

 +      +   + +  

Р 24 Мектепке 

жасына дейінгі 

балалардың 

тілін дамыту 

әдістемесі 

Тіл дамыту әдістемесінің пәні. Балабақшада тіл дамыту 

бойынша жұмыс жүйесі. Сөйлеу тілін дамыту әдістемесі. 

Сөздікті дамыту әдістемесі. Тілдің грамматикалық құрылысын 

қалыптастыру әдістемесі. Сөйлеудің дыбыстық мәдениетін 

тәрбиелеу әдістемесі. Көркем әдебиетпен жұмыс істеу 

әдістемесі. Сауатты оқытуға дайындық. Мектепке дейінгі 

жастағы балалардың сөйлеу дамуының диагностикасы.  

5  

 

 +         + +  

Р 25 Мектеп жасына 

дейінгі 

балалардың 

бейнелеу өнері 

теориясы мен 

әдістемесі 

Мектеп жасына дейінгі балаларды бейнелеу өнеріне оқытуды 

ұйымдастыру. Әр жас ерекшелігінде балаларды сурет салуға 

үйрету. Әр жас ерекшелігінде балаларды жапсыруға үйрету. Әр 

жас ерекшелігінде балаларды мүсіндеуге үйрету. Әр жас 

ерекшелігінде балаларды құрастыруға үйрету. Балабақшаларда 

бейнелеу өнері бойынша жұмысты жоспарлау.  

5  

  

+         + +  

Р 26 Мектеп жасына 

дейінгі 

балалардың 

драматизациял

ық дағдыларын 

дамыту 

Мектеп жасына дейінгі балаларда драматизациялық ойын 

дағдыларын қалыптастру, мектеп жасына дейінгі балалардың 

драматизациялық ойын дағдыларын дамыту жұмыстарын 

ұйымдастыру, мектеп жасына дейінгі балалардың 

драматизациялық ойын дағдыларын дамыту жұмыстарын 

жоспарлау. Драматизациялық ойын ерекшеліктері 

5  

  

+  +       + +  

Р 27 Балаларды 

қоршаған 

ортамен 

таныстырудың 

теориясы мен 

әдістемесі 

«Мен және қоғам» оқыту бөлімінің сабақ мазмұны.   (Мен және 

менің жанұям. Менің мектебім. Мамандық. Туған жер. 

(Қазақстанның тарихи тамыры. Өнер және мәдениет. Тәуелсіз 

Казахстан.)  

Мектеп жасына дейінгі балаларға көп мәдениетті білім беру. 

Сабақ балаларды қоршаған ортамен таныстырудың жетекші 

түрі.  Балаларды қоршаған ортамен таныстырудың формалары. 

4  

 

 +         + +  

Р 28 Монтессори- 

педагогикасы 

әдістерін оқу-

тәрбие 

үдерісінде 

қолдануды 

ұйымдастыруды

ң теориясы мен 

әдістемесі 

Мектеп жасына дейінгі балаларды тәрбиелеу мен оқытуды 

ұйымдастыруда  Монтессори – педагогика әдісін пайдалану. 

Монтессори – педагогика теориялық ережесі. Балаларды 

шеңберде оқыту. Балаларды санауға, оқуға және жазуға оқыту. 

Дамыту ортасы Монтессори топтар. Монтессори ортасы арнайы 

әдістемелер.  

5  

 

 +  +       

  

+ 

Р 29 Мектеп жасына 

дейінгі 

Табиғат бұрышы мен балабақшаның ойын алаңы мектеп 

жасына дейінгі балаларға экологиялық тәрбие беруде негізгі 4  
  

+         + +  
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балалардың 

экологиялық 

тәрбие 

теориясы мен 

әдістемесі 

орта ретінде. Дамытушы экологиялық орта тәрбиенің әдісі 

ретінде. Мектеп жасына дейінгі балаларға экологиялық  тәрбие 

беруде негізгі әдіс бақылау болып табылады. Экологиялық 

сабақ. Балаларға экологиялық  тәрбие беру формалары. 

Р 30 Мектеп жасына 

дейінгі 

балалардың  

қарапайым 

математикалық 

түсініктерін 

қалыптастыру 

Ерте жастағы балаларды көп ұғымымен таныстыру. Сан туралы 

ұғымдарын қалыптастыру. Санауға үйрету. Балаларда заттың 

көлемін, формасын, уақыт өлшем бірліктерін, кеңістік 

ұғымдарын қалыптастыру. Балабақшада балаларда қарапайым 

математикалық түсініктерін дамыту бойынша жұмысты 

жоспарлау. 

5  

 

 +         + +  

P 31 Қашықтықтан 

оқыту 

платформалары 

мен сервистері 

 

Қашықтықтан оқыту негіздері: Қашықтықтан оқытудың 

модельдері мен технологиялары; Видоеконференциялар, видео-

кездесулер,  вебинарлар,  өткізуге арналған платформалар; 

қашықтықтан оқыту жүйелері (LMS). Қашықтықтан оқыту үшін 

білім беру контентін әзірлеу: Оқытуға арналған мультимедиа 

презентацияларын жасау сервистері. Сауалнамалар мен 

тестілерді жасау сервистері. Интербелсенді тапсырмаларды 

жасаудың онлайн-сервистері. Интербелсенді жұмыс 

парақтарының конструкторлары. Аудио және видео өңдеу 

құралдары. 

4  

 

+     +        

P 32 Мектепке 

дейінгі білім 

беру жүйесінде 

қашықтықтан 

оқытуды 

ұйымдастыру 

Мектепке дейінгі білім беру жүйесіндегі қашықтықтан оқыту 

туралы түсінік. Мектепке дейінгі мекеменің әртүрлі 

топтарындағы балалардың жасын ескере отырып, қашықтықтан 

оқытуды ұйымдастыруға қойылатын техникалық талаптар. 

Қашықтықтан оқытудың педагогикалық принциптері. Мектеп 

жасына дейінгі балалар үшін қашықтықтан оқытуды енгізу 

жолдары. Қашықтықтан оқыту әдістемесі. Қашықтықтан 

оқытудың ойын және коммуникациялық компоненттері. 

Интернет-шараларды ұйымдастыру: олимпиадалар, 

фестивальдар, конкурстар, балалар кештері мен көңіл көтеру 

сценарийлері, тақырыптық апталар, ата-аналармен жұмыс. 

4  

 

+     +        
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20. Сертификаттау бағдарламасының  «Мектепке дейінгі ұйымның менеджері (Minor)» 

 

Модульдің атауы Семестр, пәндер 

1 2 3 4 5 6 7 

Мектепке дейінгі 

ұйымның менеджері 

(MINOR) 

     Педагогтың кәсіби қарым-

қатынасы/Ата–аналардың 

педагогикалық мәдениетін 

қалыптастыру 

Педагогикалық 

шеберлік/Мектепке дейінгі 

ұйымдардағы балаларды 

билингвальды оқыту әдістемесі  

Мектепке дейінгі ұйымдардағы 

жобалау қызметі/Мектепке дейінгі 

ұйымдардағы психологиялық  

менеджмент 
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21. Оқыту және бағалау әдістерімен жоспарланған оқыту нәтижелерін келісу (ЖОН) 

 

ЖОН Модуль бойынша жоспарланған оқыту нәтижелері (ЖОН) Оқыту әдістері Бағалау әдістері 

ЖОН 1 Қоғамдық сананы жаңғыртудың негізгі бағыттарын іске асыруға ықпал 

ететін қолданбалы экономикалық, заң, жаратылыстану-ғылыми 

пәндердің өзекті білімдерін көрсетеді; 

интерактивті дәріс тест 

ЖОН 2 Қазіргі қоғамдағы рухани процестердің рөлі, кәсіпкерлік қызметті 

жүзеге асырудың экономикалық және әлеуметтік жағдайлары, адамға 

және табиғи ортаға зиянды және қауіпті факторлардың әсері, латын 

графикасының негізгі ұғымдары туралы білімдерді қолданады; 

кейс-әдістер коллоквиум  

 

ЖОН 3 Қоғамдық сананы жаңғыртудың негізгі жобаларын іске асыру 

үдерістеріндегі себептер мен салдарды ғылыми сипаттау және талдау 

тәсілдерін біледі; 

жобалық оқыту презентациялар 

 

ЖОН 4 Балалардың анатомиялық-физиологиялық ерекшеліктерін жүйелі 

талдауға дағдыланған және инклюзивті білім беру саласында кәсіби 

функцияларды жүзеге асырады 

пікірталас портфолио  

ЖОН 5 Мектепке дейінгі ұйымның білім беру ортасына, мектепке дейінгі 

жастағы балалардың психикалық дамуына,  оқыту нәтижелеріне 

мониторингтік зерттеулер жүргізеді; өздігінен білім алу, біліктілікті 

арттыру процесін жүзеге асырады. 

инверттелген класс 

(Flipped Class) 

эссе жазу 

ЖОН 6 Қазақстанның ұлттық басымдықтарын, педагогикалық ғылымның 

тарихи жетістіктерін ескере отырып, тәрбие процесін құрады; мектепке 

дейінгі жастағы балалардың адамгершілік, патриоттық, эстетикалық 

тәрбиесі бойынша іс-шаралар, мерекелер мен ойын-сауықтарды 

ұйымдастырады және өткізеді 

кейс-әдістер портфолио  

ЖОН 7 Отбасылық тәрбие, баланың әлеуметтік, психикалық және дене дамуы 

мәселелері бойынша жеке кеңестер өткізеді; мектепке дейінгі ұйымның 

оқу-тәрбие процесіне қатысуға ата-аналарды тарту бойынша 

инновациялық жұмыс түрлерін қолданады 

жобалық оқыту жобаны дайындау 

ЖОН 8 Баланың мектепте оқуға дайындығын диагностикалайды; мектепке 

дейінгі және бастауыш білім берудің сабақтастығын ескере отырып, 

балаларды мектепте оқуға даярлауды ұйымдастырады 

интерактивті дәріс тест 

ЖОН 9 Жалпы білім беретін оқу орнында қашықтықтан оқыту 

технологияларын зерттеу және енгізу, қашықтықтан оқыту әдістерін 

меңгеру, информатиканы оқытудағы АКТ, сандық, қашықтықтан оқыту 

және инновациялық технологияларды қолданады. 

кейс-әдістер эссе жазу 
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ЖОН 10 Баланың қауіпсіздігін қамтамасыз ету және денсаулығын нығайту, оның 

дене және психикалық дамуы бойынша жұмысты жүзеге асырады 
дөңгелек үстел презентациялар 

 

ЖОН 11 Мектепке дейінгі ұйымда оқу-тәрбие процесін ұйымдастырады интерактивті дәріс портфолио  

ЖОН 12 Мектепке дейінгі ұйым педагогтарының біліктілігін арттыруды, 

ғылыми-зерттеу іс-әрекетін ұйымдастырады, мектепке дейінгі ұйымның 

оқу-әдістемелік базасын құрады және жаңартады. Мектепке дейінгі 

ұйымның іс-әрекетін басқаруды және мониторингті жүзеге асырады; 

ұжымда және ата-аналармен жұмыста тиімді байланыс жасайды. 

жобалық оқыту жобаны дайындау 

ЖОН 13 "Денсаулық", "Коммуникация", "Таным", "Шығармашылық", 

"Әлеумет"білім беру салалары бойынша сабақтарды жоспарлайды. 

Мектепке дейінгі ұйымда оқу-тәрбие процесін ұйымдастыру бойынша 

оқу-әдістемелік құжаттаманы әзірлейді 

кейс-әдістер эссе жазу 

ЖОН 14 "Денсаулық", "Коммуникация", "Таным", "Шығармашылық", " 

Әлеумет"білім беру салалары бойынша жас ерекшеліктеріне және 

әдістемелік талаптарға сәйкес сабақтар өткізеді. 

интерактивті дәріс жобаны дайындау 

ЖОН 15 Мектепке дейінгі жастағы балалардың үшін  өзіндік, танымдық, 

шығармашылық іс-әрекеттері үшін қауіпсіз дамыту ортасын құрады; 

мектепке дейінгі балалардыдың оқыту үдерісі мен нәтижелерін 

бағалайды, педагогикалық бақылауды жүзеге асырады  

интерактивті дәріс тест 
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22. Оқу нәтижелерінің қол жетімділігін бағалау критерийлері 

 
ОН кодтары Критерийлер 

ОН 1 Біледі:: экономикалық, құқықтық, жаратылыстану пәндерінің қолданбалы аспектілерін 

Істей алады:: қоғамдық сананы жаңғыртудың негізгі бағыттарымен өзекті білімді байланыстыра алады 

Меңгерген:: қолданбалы экономикалық, заң, жаратылыстану-ғылыми пәндер білімін өмірде қолдану дағдылары 

ОН  2 Біледі: жеке және заңды тұлғалардың құқықтары, кәсіпкерлік қызметті жүзеге асырудың экономикалық және әлеуметтік жағдайлары, зиянды және қауіпті 

факторлардың адамға және табиғи ортаға әсері туралы латын графикасының негізгі ұғымдары 

 Істей алады:кәсіпкерлік қызметті адам құқықтарын сақтай отырып жүзеге асыру үшін қазіргі заманғы экономикалық және әлеуметтік жағдайларды, қандай 

да бір қауіпті факторлардың адамға және табиғи ортаға әсерін талдау, хатта латын графикасын бейімдеу 

 Меңгерген: қоршаған орта үшін қауіпсіз тіршілік әрекетін іске асыру, қазіргі экономикалық және әлеуметтік жағдайларда кәсіпкерлік қызметті жүзеге 

асыру, хатта латын графикасын пайдалану дағдылары 

ОН 3 Біледі: қазіргі заманғы қоғамның бәсекеге қабілеттілігі, прагматизмі, өзара түсіністігі, толеранттылығы және демократиялық құндылықтары 

басымдықтарындағы азаматтық ұстанымның мазмұны 

 Істей алады:  өзінің демократиялық азаматтық ұстанымының: бәсекеге қабілеттілік, толеранттылық, өзара түсіністік аспектілерін дамыту 

 Меңгерген: бәсекеге қабілетті, прагматикалық, толерантты педагог ретінде өз ұстанымын іске асыру дағдылары 

ОН 4 Біледі: мектепке дейінгі жастағы балалардың анатомиялық-физиологиялық даму заңдылықтары, мектепке дейінгі ұйымдар жағдайында инклюзивті білім 

беруді іске асыру принциптері 

 Істей алады: мектепке дейінгі жастағы балалардың анатомиялық-физиологиялық даму заңдылықтарын, мектепке дейінгі ұйымдарда оқу-тәрбие процесін 

жоспарлау кезінде инклюзивті білім берудің негізгі ережелерін ескеру 

 Меңгерген: мектепке дейінгі ұйымдарда барлық жастағы топтардың балалары үшін оқу-тәрбие процесін құрастыру дағдылары, инклюзивті білім беру 

жағдайында балалармен жұмыс жасауда кәсіби функцияларды жүзеге асырады 

ОН 5 Біледі: мектепке дейінгі жастағы балаларды оқыту, психикалық дамыту нәтижелеріне мониторингтік зерттеулер жүргізу технологиясы 

 Істей алады: кәсіптік өзін-өзі тәрбиелеу процесінде мектеп жасына дейінгі балаларды оқыту, психикалық дамыту нәтижелерін мониторингтік зерттеулердің 

нәтижелерін есепке алу 

 Меңгерген: мектепке дейінгі жастағы балаларды оқыту және психикалық дамыту нәтижелеріне білім беру мониторингін жүргізу және алынған деректерді 

талдау дағдылары 

ОН 6 Біледі: өскелең ұрпақты тәрбиелеу саласындағы Қазақстанның ұлттық басымдықтары, педагогикалық ғылымның тарихи жетістіктері, мектепке дейінгі 

жастағы балалармен тәрбие жұмысының әдістемесі 

 Істей алады: мектеп жасына дейінгі балаларды тәрбиелеу саласындағы педагогикалық ғылымның жетістіктерін талдау және оларды мектеп жасына дейінгі 

балалардың тұлғасын адамгершілік, патриоттық, эстетикалық тәрбиелеу жөніндегі іс-шараларды жоспарлау кезінде ескеру 

 Меңгерген: мектепке дейінгі жастағы балаларды тәрбиелеудің барлық бағыттары бойынша мерекелік және бос уақыт іс-шараларын өткізудің нысандары, 

әдістері, құралдары және әдістері, дағдылары 

ОН 7 Біледі: мектеп жасына дейінгі балалардың ата-аналарымен жұмыс бағыттарының мазмұны және әдістемесі 

 Істей алады: ата-аналармен отбасылық тәрбие, баланың әлеуметтік, психикалық және физикалық дамуының әртүрлі мәселелері бойынша жұмыстың 

инновациялық түрлерін таңдау 

 Меңгерген: ата-аналармен жұмыстың инновациялық нысандарын қолдану дағдылары, баланың отбасылық тәрбиесі, әлеуметтік, психикалық және дене 

дамуы мәселелері бойынша жеке консультациялар өткізу дағдылары 

ОН 8 Біледі: балаларды мектепте оқытуға даярлаудың бағдарламалық мазмұны, баланың мектепте оқуға дайындығының көрсеткіштері 

 Істей алады: балаларды мектепте оқытуға дайындау процесін жоспарлау және баланың мектепте оқуға дайындығын диагностикалау кезінде мектепке 

дейінгі және бастауыш білім берудің сабақтастығын ескеру 

 Меңгерген: балаларды мектепте оқуға дайындау дағдылары, баланың мектепте оқуға дайындығының барлық түрлерін диагностикалау 

ОН 9 Біледі: мектепке дейінгі білім беру жүйесінде қашықтықтан білім беру технологияларын қолданудың мазмұны мен ерекшеліктері 
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 Істей алады: мектепке дейінгі білім беру жүйесіндегі қашықтықтан оқыту ерекшелігіне сәйкес ақпараттық-коммуникациялық технологияларды, онлайн 

сервистерді, платформаларды таңдау 

 Меңгерген: қашықтықтан оқыту әдістерін, ақпараттық-коммуникациялық технологияларды, онлайн сервистерді және мектепке дейінгі білім беру жүйесінде 

қолдану дағдылары. 

ОН 10 Біледі: мектепке дейінгі ұйым жағдайында мектепке дейінгі жастағы балалардың дене және психикалық қауіпсіздігін қамтамасыз ету қағидаттары 

 Істей алады: мектеп жасына дейінгі баланың қауіпсіздігін қамтамасыз ету және денсаулығын нығайту талаптарына сәйкес ортаны жоспарлау 

 Меңгерген: физикалық және психикалық даму үшін қауіпсіз ортаны құру, денсаулық сақтау технологияларын қолдану дағдылары 

ОН 11 Біледі: мектепке дейінгі ұйымдардағы оқу-тәрбие процесінің ерекшеліктері мен мазмұны 

 Істей алады: мектепке дейінгі ұйымдағы оқу-тәрбие процесін 1 және 2 жартыжылдыққа жоспарлау 

 Меңгерген: мектепке дейінгі ұйымда оқу-тәрбие процесін ұйымдастыру, іске асыру және жақсарту дағдылары 

ОН 12 Біледі: ғылыми-зерттеу қызметінің әдістері, мектепке дейінгі ұйым педагогтерінің біліктілігін арттыруға қойылатын талаптар, мектепке дейінгі ұйымның 

оқу-әдістемелік базасының компоненттері, тиімді кәсіби қарым-қатынас негіздері 

 Істей алады: педагогтердің біліктілігін арттыру процесін жоспарлау, мектепке дейінгі ұйымның оқу-әдістемелік базасын талдау, мектепке дейінгі ұйым 

қызметін басқарудың және мониторингілеудің оңтайлы әдістерін таңдау 

 Меңгерген: педагогтердің біліктілігін арттыру процесін ұйымдастыру, оқу-әдістемелік базаны құру және жаңарту, жүргізілген ғылыми-зерттеу қызметінің 

нәтижелері бойынша мектепке дейінгі ұйым қызметін басқару және мониторингтеу дағдылары, тиімді кәсіби коммуникацияны іске асырады 

ОН 13 Біледі: жас тобына сәйкес білім беру салалары бойынша оқу-тәрбие қызметінің мазмұны, Үлгілік оқу бағдарламасының талаптары, мектепке дейінгі ұйым 

тәрбиешісі құжаттамасының түрлері мен мазмұны 

 Істей алады: құжаттаманы толтыру үшін білім беру салалары бойынша барлық жас топтары мен білім беру салалары бойынша оқу-тәрбие қызметінің 

мазмұнын талдау 

 Меңгерген: тәрбиешінің тиісті оқу-әдістемелік құжаттамасына сәйкес жас тобына және білім беру салалары бойынша үлгілік оқу бағдарламасының 

талаптарына сәйкес оқу-тәрбие қызметін құрастыру дағдылары 

ОН 14 Біледі: жас топтарына сәйкес "Денсаулық", "Коммуникация", "Таным", "Шығармашылық", "Социум" білім беру салаларының мазмұны, ҰОІ әрекетін 

өткізудің әдістемесі және психологиялық-педагогикалық талаптары 

 Істей алады:  мектепке дейінгі ұйымның жас тобына сәйкес "Денсаулық", "Коммуникация", "Таным", "Шығармашылық", "Социум" білім беру салаларының 

тақырыптары бойынша оқыту нысандарын, әдістері мен тәсілдерін таңдау 

 Меңгерген: мектепке дейінгі ұйымның барлық жас топтарында "Денсаулық", "Коммуникация", "Таным", "Шығармашылық", "Социум" білім беру салалары 

бойынша әдістемелік талаптарға сәйкес ҰОІ әрекетін өткізеді 

ОН 15 Біледі: ерте және мектепке дейінгі жастағы балалар үшін қауіпсіз дамыту ортасын құруға қойылатын талаптар, Педагогикалық бақылаудың түрлері мен 

нысандары 

 Істей алады: ерте және мектеп жасына дейінгі балалардың ойын, өзіндік, танымдық, шығармашылық іс-әрекеттері үшін қауіпсіз даму ортасын жоспарлау, 

педагогикалық бақылаудың маңызы 

 Меңгерген: ерте және мектеп жасына дейінгі балалардың ойын, өзіндік, танымдық, шығармашылық іс-әрекеттері үшін қауіпсіз даму ортасын құру, 

педагогикалық бақылау жүргізу дағдылары 
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