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1.  БП(ТК) Мектепке дейінгі 

балалардың даму 

физиологиясы 

4 1 Балалардың дамуы мен өсуінің жалпы заңдылықтары. Жас 

ерекшелік физиологиялық ерекшеліктері мен гигиенасы: жүйке 

жүйесі, тірек-қимыл аппараты, көру және есту органдары, 

жүрек-қантамыр жүйесі, тыныс алу органдары, ас қорыту 

органдары, эндокриндік жүйе, мектепке дейінгі жастағы 

балалардың бөліп шығару жүйесі. Мектепке дейінгі білім беру 

ұйымдарының сыртқы ортасын ұйымдастырудың гигиеналық 

негіздері. 
Білімі: балалардың дамуы мен өсуінің жалпы заңдылықтарын; 

жас ерекшелік физиологиялық ерекшеліктері мен гигиенасы: 

жүйке жүйесі, тірек-қимыл аппараты, көру және есту 

органдары, жүрек-қантамыр жүйесі, тыныс алу органдары, ас 

қорыту органдары, эндокриндік жүйе, мектепке дейінгі 

жастағы балалардың бөліп шығару жүйесін. 
Іскерлігі: күн тәртібін құрудың физиологиялық негіздерін 

анықтау және шаршаудың алдын алу 
Дағдысы:мектепке дейінгі білім беру ұйымдарының сыртқы 

ортасының гигиеналық негіздерін ұйымдастыру. 

Жалпы білім беру 

мазмұнының негізінде 
Дефектология және 

логопедия негіздері. 
Мектеп жасына 

дейінгі балалардың 

дене тәрбиесінің 

теориясы мен 

әдістемесі 

2.  БП(ТК) Мектепке дейінгі 

ұйымдардағы 

тәрбие 

жұмысының 

теориясы мен 

әдістемесі 

4 4 Тұтас педагогикалық үрдістегі тәрбие. Бала тәрбие объектісі 

мен субъектісі. Балабакша тәрбиешісі.Мектепке дейінгі 

жастағы балалардың дене тәрбиесі. Мектепке дейінгі жастағы 

балалардың ақыл-ой тәрбиесі. Мектепке дейінгі жастағы 

балалардың сенсорлық тәрбиесі. Мектепке дейінгі жастағы 

балалардың адамгершілік тәрбиесі. Мектепке дейінгі жастағы 

балалардың эстетикалық тәрбиесі. Мектепке дейінгі жастағы 

балалардың еңбек тәрбиесі. Мектепке дейінгі ұйым мен 

отбасының әрекеттестігі. Балабақша мен мектептің тәрбие 

жұмысындағы сабақтастық. 

Мектепке дейінгі 

педагогика 
Тәрбие теориясы 

тарихы . 
Тәрбиешінің 

жұмысын 

психологиялық-

педагогикалық 

ұйымдастыру. 
Мектепке дейінгі 

ұйым әдіскерінің 

жұмыс 



Білімі:отандық және шетелдік педагогикалық тәрбие 

теориялары мен балалардың дамуын; тұтас педагогикалық 

үрдістегі тәрбиенің мәнін, оны жүзеге асырудағы заңдылығы, 

ұстанымдары және әдістері, тәрбие жүйесі, тәрбие бағыттарын, 

мақсаты, мазмұны мен құралдарын, педагогикалық үрдістің 

субъектісі ретінде бала туралы түсінік, оның жас және жеке 

ерекшеліктерін, дамуындағы әсер ететін фактор, тәрбиеші 

тұлғасын және жұмыс ерекшелігін, оның кәсіби қалыптасуын, 

бала тұлғасын және балалар ұжымын диагностикалау 

әдістемесін, отбасы тәрбиесі мәселесін және оны шешу 

жолдары  туралы терең білімге ие болады; 
Іскерлігі:арнайы әдебиеттерді зерттеу және талдау, мектепке 

дейінгі мекемеде тәрбие жұмысын дербес ұйымдастыру,  

Тәрбие үрдісін жобалай білу. 
Дағдысы:психологиялық-педагогикалық диагностиканы 

жүзеге асыру, педагогикалық жағдайды жобалау,  кәсіби іс-

әрекетінде қазіргі тәрбие технологияларын қолдану, мектеп 

жасына дейінгі балалардың жас ерекшелігіне қарай  тәрбие 

жұмысын ұйымдастыру және тәрбиелеу бойынша әдебиеттерді 

зерттеу және саралау. 

технологиясы. 

3.  БП (ТК) Мектепке дейінгі 

педагогика 
4 2 Мектепке дейiнгi педагогика пәнi, мақсаты, мiндетi. 

Балалардың дамуы және оларды тәрбиелеу туралы қазіргі 

отандық және алыс-жақын шетел теориялары. Тұтас 

педагогикалық үдеріс: теориялық негізі, мәні, оның 

компоненті. Мектеп жасына дейінгі балаларды әлеуметтендіру. 

Сәби шақтағы балалардың дамуы және оларды тәрбиелеу. 

Дене, әлеуметтік, танымдық, көркемдік-эстетикалық дамуы, 

еңбек, құқықтық, экономикалық, сенсорлық тәрбиесінің 

теориясы мен әдістемесі. Балабақшадағы дидактика. Мектепке 

дейінгі ұйымдағы тұлғаға бағдарланған білім. Балалардың 

құзыреттілік дамуының индикаторы, оның қызметі, құрылымы, 

сипаттамасы. Мектепке дейiнгi балалардың ойын іс-әрекеті. 

Балалар ойыншығы, оның жіктелуі. Заттық дамытушы ортаны 

құру. Баланы мектепке дайындау. Мектепке дейiнгi ұйым мен 

мектептің сабақтастығы. Мектепке дейiнгi ұйым және отбасы 
Білімі:мектепке дейінгі педагогиканың негізгі терминдері мен 

Балалар психологиясы Мектепке дейінгі 

білім беру 

менеджменті. 
Ойынның 

психологиялық – 

педагогикалық негізі. 
Мектепке дейінгі 

ұйымдардағы тәрбие 

жұмысының 

теориясы мен 

әдістемесі. 



мәселелері, мектепке дейінгі кезеңде оқыту негіздерін,  

мектепке дейінгі жастағы балаларды тәрбиелеу мен оқытудың 

негізгі педагогикалық теорияларын, концепцияларын, 

заңдылықтарын, заңдарын, принциптерін, әдістері мен 

тәсілдері туалы білімдерін тереңдету. 

Іскерлігі: көрнекті педагогтардың көзқарастарын талдау, 

мектепке дейінгі мекемелерде оқу және тәрбие қызметінің 

негізгі түрлерін ұйымдастыру және жүзеге асыру,  

педагогикалық жүйелерді жобалау әдістемесін түсіну және 

оларды қолдану қабілеті. 

Дағдысы:білім беру процесінің мәні туралы ғылыми түсінік 

қалыптастыру, тұлғаның кәсіби маңызды қасиеттерін дамыту. 

4.  БП (ТК) Инклюзивті білім 

беру    
5 3 Генезис және инклюзивті білім беруді дамыту кезеңдері. 

Мектеп жасындағы балалардың физикалық және зияткерлік 

дамуының бұзылуының сипаттамасы. Мүмкіндігі шектеулі 

балалардың ақаулық типтеріне сәйкес арнаулы білім беру 

бағытындағы оқу бағдарламалары. Мүмкіндігі шектеулі 

балалардың психофизикалық ерекшіліктерін есепке ала 

отырып әзірлентін оқытудың жеке бағдарламасы. 
Білімі:инклюзивті білім беру пәнінің  негізгі ұғымдарын, 

негізгі құрылымдары негіздерін меңгеріп, инклюзивті 

оқытудың базалық құқық құжаты дамуында қандай да бір 

ауытқуы бар балаларға нәтижелі көмек құруға, оларды оқыту, 

тәрбиелеу, еңбекке және мамандыққа даярлау. Академиялық 

адалдықтың мәдениеті мен қағидаттарының мәнін түсіну. 

Іскерлігі:инклюзивті білім берудің қағидалары және 

философиялық, әдіснамалық негіздері туралы түсініктерін 

қалыптастыру, инклюзивті білім берудің құқықтық-

нормативтік қамтамасыздандыруда кездесіп отырған 

кедергілерін жою, ерекше қажеттіліктері бар балалардың 

психологиялық-педагогикалық қолдауға байланысты заманауи 

моделдері туралы түсініктері мен инклюзивті тәжірибе 

аймағында ұйымдастыру мен басқару құзыреттіліктерін 

Психология/мектепке 

дейінгі балалардың 

даму 

физиологиясы/Балалар 

психологиясы 

Дефектология және 

логопедия негіздері 
Отбасы мәселелері 

және қолайсыз 

отбасымен жұмыс 

жасаудың 

психологиялық-

педагогикалық 

технологиялары 



қалыптастыру. Ғылыми зерттеулер әдістері академиялық 

сауаттылықты білу және оларды өз саласында қолдана алу. 

Дағдысы:инклюзивті білім беру бойынша оқу үрдісінің 

сапасын қамтамасыз ету; мектепке дейінгі балалардың ерекше 

қажеттіліктерін ескере отырп, қазіргі заманғы педагогикалық 

технологилары негізінде оқу  үрдісін ұйымдастыруды ерекше 

қажеттіліктерді бар бала отбасылардың өзара іс – қимыл 

жоспарлау біліктілігі; 

5.  БП (ТК) Этнопедагогика 
 

3 3 Этнопедагогиканың әдіснамалық негіздері. Этнопедагогика 

пәні, оның әдістері мен міндеттері. Адамзат дамуының 

тарихындағы этнопедагогикалық идеялардың генезисі. 

Этнопедагогикалық ойдың пайда болу және даму тарихы. 

Этнопедагогикадағы тәрбие мақсаты. Кемел адам халық 

тәрбиесінің мақсаты ретінде. Этнопедагогикадағы тәрбие 

әдістері мен құралдары. Қазақстан Республикасы 

халықтарының ұлттық салт-дәстүрлері 
Білімі:Этнопедагогика әдіснамасын, оның халықтық 

педагогика негізінде жатқан 

ғылымижәнепедагогикалықпринциптерінбілужәнетүсіну, 

этнопедагогиканың ғылым ретінде қалыптасу негіздерін,  

этнопедагогиканың мәні мен ерекшелігі туралы білімге ие 

болады. 

Іскерлігі: жинақталған этнопедагогикалық тәжірибені 

қолдану,  тұтас педагогикалық үдерісте практикалық 

міндеттерді шешу үшін алған этнопедагогикалық білімді 

қолдана білу, этнопедагогикалық мәселелердің стандартты 

емес шешімін табу,  

Дағдысы: ғылыми негізделген этно-гуманистік әдістер мен 

технологияларды пайдалану,  деректерді өңдеу және оларды 

интерпретациялаудың заманауи этнопедагогикалық 

технологияларын меңгеру,  диагностикалық, профилактикалық 

және түзету іс-шараларын өткізу дағдыларын меңгеру. 

Мәдениеттану Халық ауыз әдебиеті 

Ойын 

драматизациясы 
Балалар әдебиеті 
Мектеп жасына 

дейінгі балалардың 

тілін дамыту 

әдістемесі 

6.  БП (ТК) Кәсіби қазақ 

(орыс) тілі 
4 3 Мамандық бойынша болашақ мамандықтың ерекшеліктерімен 

белгіленетін студенттердің шет тілін үйренудегі қажеттілігін 

Қазақ (орыс) тілі Мектеп жасына 

дейінгі балалардың 



 есепке алуға негізделген кәсіптік-бағдарлы оқыту, қосымша 

кәсіби білім алу, лексикалық минимум алу, терминологияны 

оқу, студенттерді ғылыми мақалалар мен жарияланымдарды өз 

бетінше оқуға дайындау, кәсіби тілде қарым-қатынас жасау 
Білімі: тіл лексикалық және грамматикалық, стилистикалық 

ерекшеліктерін, кәсіби қатынастағы тілдік құбылыстардың 

контекстегі жұмсалымды ққызметтерін білу; мамандық саласы 

кәсіби терминдерін, қазақ тілінде кәсіби қызмет негізгі 

ұғымдары және терминдерін, іскерлік, кәсіби қатынас этикасы 

ережелерін білу. 
Іскерлігі: түрлі тақырыптарда өз ойын дәлелдей алу, тілдік 

нормаларды сақтау мен жеткізе алу, кәсіби, ғылыми-

техникалық құжаттарды, сауатты жазу, аудара білу; тілі 

мамандыққа қатысты әр түрлі сөйлеу жағдаяттарында, қарым-

қатынас құралы ретінде ер кін қолдану, коммуникативтік 

міндеттерді жүзеге асыра білу. 
Дағдысы: пікір білдіру, ғылыми тақырыптар және қарым-

қатынас жағдаят шеңберінде ақпаратты хабарлау, 

сұрау,кәсібитақырыптасөйлеудідұрыстүсіндіруқабілеті; 

мемлекеттік тілді қоғамдық-әлеуметтік қатынастар құралы 

ретінде пайдаланып, ресми стилдің стандарттары мен клище, 

конструкцияларды қолдану қабілеті. 

тілін дамыту 

әдістемесі 

7.  БП (ТК) Кәсіби 

бағытталған 

шетел тілі 

4 3 Кәсіби бағытталған шетел тілінде мамандықтың пәндік 

негіздеріне кіріспе. Пәндік-тілдік материалдарды меңгеруді 

қалыптастыру негіздері. Кәсіби бағытталған шетел тіліндегі 

кәсіби терминология. Арнайы кәсіби бағыттағы материал. 

Кәсіби бағытталған шетел тілінде мамандық бойынша пән 

салалары мазмұнына сипаттама. Кәсіби құзыреттер. Кәсіби 

бағытталған шетел тілінің мамандық пәндерімен байланысы. 

Кәсіби бағытталған шетел тілін трансформациялау және 

дифференцациялау. 
Білімі:кәсібиқарым-қатынассаласындаауызша, 

жазбашасөйлеудіңерекшеліктерін, 

шеттіліндемәтіндіқұрудыңұлттық-мәдениерекшеліктерінбілу; 

шетелтіліндемәтіндіқұру мен 

ұйымдастырудыңұлттықжәнемәдениерекшеліктерін, 

Шетел тілі Мектеп жасына 

дейінгі балаларға 

шетел тілін оқыту 

әдістемесі 



сөздікқұрамыныңстилистикалықерекшеліктерінбілу. 

Іскерлігі: кәсіби қызметті лингвистикалық, әлеуметтік, 

мәдени, лингвистикалық, ақпараттық-аналитикалық 

аспектілерде жүзеге асыра білу; қарым-қатынас барысында 

сөйлеу қызметін ұйымдастыра білу, сөйлеу жағдайы, басқа 

мәдениеттің,ұлттың өкілі ретінде әріптестің жеке 

ерекшеліктері және қарым-қатынас сипаты. 

Дағдысы: іскерлік ақпараттық, кәсіби, ғылыми-техникалық 

сипаттағы хабарламалардың тиісті деңгейін есту және 

қабылдау қабілеті; ресми, іскерлік, кәсіби сипаттағы хат жазу 

кезінде ой-пікірлерді, пікірлерді, эмоцияларды, ақпарат беруді 

баяндау қабілеті. 

8.  БП (ТК) Білім берудегі IТ / 

Педагогикалық 

анимация 

4 4 Білім берудегі жаңа технологиялардың түрлері. Инновациялық 

және интерактивті оқыту түрлері, оларды қолдану әдістемесі, 

принциптері, қойылатын талаптар. Педагогикалық 

анимацияның мәні, құрылымы, мақсаттары мен міндеттері. 

Педагогикалық анимацияның негізгі функциялары. Болашақ 

тәрбиешілерге анимациялық бағдарламаларды құруды үйрету 

әдістемесі. Компьютерлік техниканы қолдану жолдары 
Білімі:оқыту мен тәрбиелеудің жаңа  педагогикалық 

технологиялар, инновациялық және интерактивтік оқыту 

әдістерінің теориялық негіздемелерін, практикалық 

қолданысын меңгереді. 
Іскерлігі:Қазіргі педагогикалық технологияларды қолданудың 

әдіснамалық негізі туралы түсінік қалыптасады; педагогикалық 

технологиялардың таңдау әдіснамасын анықтайды; оқыту 

технологиялары туралы нақты білім мен қолданудың 

практикалық білігін қалыптасады; инновациялық іс-әрекетке 

қалыптасады. 
Дағдысы:мектептегі пәндерді оқыту барысында қолдануға  

болатын педагогикалық теорияларды сипаттап,талдау жасай 

алады; жаңа технологияларды оқу  процесіне  енгізуге  

дағдыланады. 

Ақпараттық-

коммуникациялық 

технологиялар 

(ағылш.тіл.) 
Мектепке дейінгі 

педагогика 

Мектепке дейінгі 

білім инновациясы  
Мектеп жасына 

дейінгі балалардың 

бейнелеу өнері 

теориясы мен 

әдістемсі 

9.   БП (ТК) Мектепке дейінгі 

білім беру 

4 3 Әлеуметтік ұжымды басқару негіздері. Педагогикалық 

басқарудың негізгі қызметтері. Педагогикалық басқару 

Мектепке дейінгі 

педагогика 
Кәсіби 

көшбасшылық 



менеджменті   сапасының көрсеткіштері. Мектепке дейінгі білімді 

басқарудың ұйымдастырушылық-құқықтық базасы және 

құрылымы. Мектепке дейінгі ұйым меңгерушісінің басқару 

еңбегінің мәні, тұлғасына қойылатын талаптар, басқару стилі. 

Педагогикалық талдау, жоспарлау, 

ұйымдастыру.Педагогикалық үдеріске әдістемелік жетекшілік. 

Мектепке дейінгі білім әдіскеріне қойылатын кәсіби талаптар 
Білімі:білім берудегі менеджмент тұжырымдамаларының даму 

тарихы, білім берудегі менеджменттің мақсаттары мен 

міндеттері  туралы білімге ие болады. 

Іскерлігі:педагогикалық менеджменттің мақсаттары мен 

міндеттерін қалыптастыру, педагогикалық менеджменттің 

тиімділігін анықтайтын факторларды ескеруге,  білім беру 

ортасы субъектілерінің бірлескен қызметін және тұлғааралық 

өзара іс-қимылын ұйымдастыруға қабілетті қалыптасады. 

Дағдысы:менеджердің функционалдық-рөлдік репертуарын 

меңгеру,  менеджмент технологияларын меңгеру дағдысына ие 

болады. 

негіздері 
 Мектепке дейінгі 

ұйым әдіскерінің 

жұмыс технологиясы 

10.  БП (ТК) Балалар 

психологиясы 
4 1 Балалар психологиясы пәнi және мiндеттерi. Шетел және 

отандық психология ғылымындағы баланың психикалық даму 

тұжырымдамасы. Балалар психологиясы ғылымы әдістері мен 

принциптері. Туғаннан және 6 жасқа дейінгі баланың 

психикалық дамуына жалпы сипаттама. Мектепке дейінгі 

балалардың психикалық ерекшелегі. Мектепке дейінгі баланың 

танымдық үдерісінің дамуы. Танымдық үдеріс және 

балалардың мінез-құлқы. 
Білімі: Мектеп жасына дейінгі балалардың жеке 

психологиялық ерекшелігін, психологиялық сапаларының 

қалыптасу ерекшелігін, әрекетінің психологиялық 

қалыптасуын, мектеп дейінгі балалардың тілінің дамуы және 

психологиялық қалыптасуын біледі.  
Іскерлігі: Негізгі жас ерекшелік психологиясы пәні бойынша 

ұғымдар мен анықтамалардың мәнін түсінеді, оқу-танымдық 

іс-әрекет үрдісінде алған білімдерін өз бетімен қолдануды 

біледі.  

Жалпы білім беру 

мазмұнының негізінде 
Мектепке дейінгі 

балаларды 

диагностикалау 

Ойынның 

психологиялық – 

педагогикалық негізі. 
 



Дағдысы: Мектепке дейінгі шақтағы баланың дамуына түсінік 

беру, осы жас кезеңінде кездесетін мәселелерді талдау, оларды 

салыстыра білу; жалпы және мектепке дейінгі балалар 

педагогикасымен, жалпы психологиясымен т.б. пәндермен 

байланысын түсіне білу. Әр жас кезеңіне сәйкес даму 

заңдылықтары туралы білім қорын көбейту. 

11.  БП (ТК) Жаңартылған 

білім берудің 

мазмұны мен 

технологиясы 

3 2 Жаңартылған білім берудің мазмұны мен технологиясы орта 

білім берудің жаңартылған мазмұны жағдайында білім беру 

процесінің негізгі ұғымдарымен, теорияларымен, 

мәселелерімен танысуды көздейді. Білім беруді жаңарту 

жағдайында оқушыларды оқытуда жаңа тәсілдерді енгізу 

мәселелері қарастырылған. Бұл үдерістегі мұғалімнің рөлі 

айқындалып, жаңартылған білім мазмұны мен оқу 

бағдарламаларының ерекшеліктері тұрғысынан негізгі 

бағыттары айқындалып қарастырылады. 
Білімі:  орта білім берудің жаңартылған мазмұны 

жағдайындағы оқу-тәрбие процесінің негізгі ұғымдары, 

теориялары, мәселелері туралы түсінік қалыптастыру 

Іскерлігі: білім беруді жаңарту жағдайында оқушыларды 

оқытудың жаңа тәсілдерін жүзеге асыру 

Дағдысы:  бұл үдерістегі мұғалім рөлін анықтау, сонымен 

қатар жаңартылған білім мазмұны мен оқу бағдарламаларының 

ерекшеліктері тұрғысынан негізгі бағыттарды бағалау. 

Балалар психологиясы Балалардың 

шығармашылық 

қызметінің 

теориялық негіздері 
Кәсіби 

кошбасшылық 

негіздері 

12.  БП (ТК) Ғылыми-

педагогикалық 

зерттеу әдістемесі   

4 3 Педагогикалық зерттеудiң теориялық негiзi. Тәрбиеші 

педагогтың әдіснамалық мәдениеті. Ғылыми зерттеудің 

түрлері. Ғылыми зерттеудiң кезеңдерi.Теориялық және 

эмпирикалық ғылыми педагогикалық зерттеу әдістері 

(бақылау, сауалнама, әңгімелесу, рейтинг және т.б.). 

Педагогикалық эксперимент, оның ғылыми зерттеу 

жүйесіндегі орны. Эксперимент нәтижесінің мониторингі. 

Студенттердiң ғылыми зерттеу жұмысының түрлерi. Диплом 

жұмысының құрлысы мен мазмұны. Дипломдық жобаның 

ғылыми аппараты 

Мектепке дейінгі 

педагогика 
Мектепке дейінгі 

балаларды 

диагностикалау 

әдістемесі 
Мектеп жасына 

дейінгі балаларды 

оқыту мен 

тәрбиелеудің  

әдістемелері 



Білімі:ғылыми педагогикалық зерттеу әдістері, әдіснамалық 

принциптер, зерттелетін мәселенің жағдайларын талдау, білім 

беру ұйымдарының тәжірибелік-ізденіс жұмыстары туралы 

терең білімге ие болады; 

Іскерлігі:студенттер зерттеушілік әрекетті және әдістерді 

талдау мен жинақтауды еркін меңгереді, ғылыми зерттеушілік 

жұмыстарды қажетті өмір жағдайларында пайдалана біледі. 

Дағдысы:ғылыми зерттеушілік жұмыстың мәнін түсіне 

отырып, зерттеу әдістерін жүйелі пайдалана алады, зерттелетін 

мәселелік жағдайды бағалай алу дағдысы. 

13.  БП (ТК) Дефектология 

негіздері және 

логопедия   

5 4 Дефектология курсының мазмұны, 

мiндеттерi.Сурдопедагогика. 

Тифлопедагогика.Логопедия.Мектепке дейiнгi кемтар 

балаларды (зағип, керең, ақыл-ойы кем) тәрбиелеу 

ерекшелiгi.Кемтар балалардың үйлесiмдi дамуы.Логопедия 

ғылымы.Тiл мүкiсiнiң пайда болу принциптерi.Тiл мүкiсiнiң 

классификациясы. Дыбыстардың бұзылуы, оның пайда болу 

себептерi. Дыбыстаудың физиологиялық кемшiлiктерi. Тiл 

кемiстiгi бар балалармен жұмыс iстеу ерекшелiгi.Мектеп 

жасына дейінгі балалардың тiлiн логопедиялық зерттеу 

әдiстерi. 
Білімі:дамуында ерекше психоденелік ақаулықтары бар негізгі 

категориядағы балалардың бар тұлғалардың психологиялық 

ерекшеліктері туралы; дефектология ғылымының дамуын, 

оның ғылым ретінде сипаттамасын, міндеттерін, жолдары мен 

әдістерін білу; алған білімдерін практикада қолдана алуы, 

дамуында ерекше психоденелік ақаулықтары бар негізгі 

категориядағы балалардың психикалық дамуының 

жағдайларын толықтай білу. 
Іскерлігі: мүмкіндігі шектелген балалармен өзара түсіністік 

қалыптасады;осы категориядағы балалармен жұмыс жасауда 

қолданылатын түрлі диагностикаларды таңдап, оларды 

нұсқаулықтарына сәйкес жүргізеді; осы категориядағы 

балалармен жұргізілетін түзету-дамыту жұмыстарын әр 

баланың ауру ерекшелігіне сәйкес қолданады; 

Инклюзивті білім беру 
Мектепке дейінгі 

балалардың даму 

физиологиясы 

Әлеуметтік 

психология 
Отбасы тәрбиесі 

және психологиясы 



Дағдысы:адамның бойындағы психоденелік ақаулықтарының 

әрбіреуіне түсінік беру, оларды талдау, салыстыра білу; 

дефектологияның салаларының ерекшеліктерін талқылау; 

мүмкіндігі шектеулі балаларды ортаға бейімдеу; әртүрлі 

генездегі бұзылулардың алдын алу. 

14.  БП (ТК) Мектепке дейінгі 

балалар 

психотерапиясы     

5 4 Мектепке дейінгі жастағы балалар психотерапиясы псхология 

ғылымының саласы ретінде. Мектепке дейінгі жастағы балалар 

психотерапиясы пәніне кіріспе. Психотерапиялық зерттеуді 

ұйымдастыру принципі, патопсихологиялық зерттеу әдістері. 

Сананың бұзылуы. Клиникалық практикадағы аномалиялық 

зерттеу. Ерте балалық шақта кездесетін ауытқушылықтар. 

Негізгі психикалық аурулар, оларды емдеу және профилактика. 
Білімі: психотерапия пәні бойынша ұғымдар мен 

анықтамалардың мәнін түсінеді; психотерапиялық 

зерттеулердің ерекшеліктерін анықтайды; білім беру 

мекемесінде психотерапия және психологиялық қызметті 

ұйымдастыру және қызметі туралы; мектепке дейінгі мекемеде 

психотерапиялық жұмыстың мақсаттары мен міндеттері 

туралы білімге ие болады. 

Іскерлігі: психикалық ақаулықтары бар адамдармен жұмыс 

жасауда қолданылатын түрлі диагностикалардытаңдайды, 

оларды нұсқаулықтарына сәйкес жүргізеді; осы категориядағы 

адамдармен жұргізілетін түзету-дамыту жұмыстарын әр 

баланың ауру ерекшелігіне сәйкес қолданады; 
Дағдысы: адамның бойында кездесетін түрлі психикалық 

ақаулықтарға түсінік беру, оларды талдау, салыстыра білу; осы 

категориядағы адамдарға көмек көрсете алу; кәсіби 

терминалогияны меңгеру;психолог жұмысын жоспарлай білу; 

Инклюзивті білім беру 
Мектепке дейінгі 

балалардың даму 

физиологиясы 

Мектепке дейінгі 

ұйымдардағы 

денсаулық сақтау 

технологиялары  

Әлеуметтік 

психология 
Отбасы тәрбиесі 

және психологиясы 

15.  БП (ТК) Білім берудегі  

жобалау және 

зерттеу іс-әрекеті 

5 7     Курс жобалау, зерттеу іс-әрекеті түсінігінің 

концепциясының мәселелерін ұсынады. Шындықты 

түрлендіруді көздейтін жаңашылдық ретіндегі проективтік 

(немесе жобалық) қызмет. Отандық білім беру жүйесіндегі 

жобалау әдісінің таралуы. Әртүрлі негіздер бойынша 

жобалардың классификациясы. Жобалар мен жобалық іс-

шаралар классификациясының авторлары. Курс сонымен қатар 

жобаны ұйымдастыру және жүзеге асыру, қорғау. Құрылымы, 

Жаңартылған білім 

берудің мазмұны мен 

технологиясы 

 



тақырыбы, мәселесі, гипотеза, идея, түрі, мерзімі, ауқымы, 

жүзеге асыру кезеңдері, іс-шаралар, әлеуметтік байланыстар, 

ресурстар, өзіндік ерекшелігі, жобаның күтілетін нәтижесімен 

таныстырып, қарастырады. Курс мазмұнын меңгеру 

нәтижесінде алынған және қалыптасқан білім, білік және 

дағды, студенттерге өмірдің әртүрлі салаларында оларды іс 

жүзінде қолдану мүмкіндігін береді. 
Білімі: 
 - жобалау, ғылыми-зерттеу іс-әрекетінің түсінігі туралы білу 

және түсіну. 
- шындықты түрлендіруді көздейтін жаңашыл ретіндегі 

проекциялық (немесе жобалық) қызмет туралы білу және 

түсіну; 
Іскерлігі: 
 - педагогикалық  идеяларды жобалау; 
- жоба жұмысын ұйымдастыру үшін қажетті құрал-

жабдықтарды, әдістер мен әдістерді қолдану. 
Дағдысы:  
- педагогикалық жобаны жүзеге асыру; 
- оқу жобалау жұмыстарын модельдеу және жобалау. 

16.  БП(ТК) Балалар 

әдебиеті\Халық 

ауыз әдебиеті   

5 8 Балалар әдебиетінің қалыптасу, даму жолдары. Балаларға 

арналған эпостық жырлар. Жыраулық поэзиядағы балалар 

әдебиетіне тән үлгілер. Ы.Алтынсарин. Абай шығармалары. 

А.Байтұрсынов, М.Жұмабаев, Ж.Аймауытов, М.Дулатов. 

С.Торайғыров, С.Дөнентаев, С.Көбеев. 20-30 жылдардағы қазақ 

балалар әдебиеті. Соғыс кезеңі, онан кейінгі жылдардағы 

балалар әдебиеті. М.Әуезов. С.Бегалин. Қазіргі қазақ балалар 

ақындарының шығармалары. Туысқан халықтар әдебиетіндегі 

балаларға арналған ш 
ығармалар.  
Қазақ халқының ауыз әдебиет үлгiлерi, жанры. Қазiргi қазақ 

әдебиетi және оның даму кезеңдерi. Халық ауыз 

шығармаларының тарихы, қазақ фольклорының жанрлық 

құрамы.Ежелгі қазақ әдебиетіндегі көркемдік фольклор 
Білімі:балалар әдебиетінің жанрлық ерекшеліктері; 
балаларға арналған халық ауыз әдебиеті улгілерін; 

Қазақ (орыс) тілі Педагогикалық 

шеберлік/ Мектеп 

жасына дейінгі 

балаларға музыкалық 

тәрбие теориясымен 

әдістемесі 



белгілі жазушылардың балаларға арналған шығармаларын білу 

және талдау; 
Іскерлігі:көркем мәтінмен жұмыстана білу; 
көркем шығарманы практикалық тұрғыдан талдай білу;  
Дағдысы:көркем шығарма материалдарын пайдалана отырып, 

жанрлық талдау жүргізе білу дағдысы болу керек; 
балаларға арналған шығармаларды теориялық талдау жүргізе 

білуі; 
Білімі: халық ауыз әдебиетінің қалыптасуымен, қазақ 

халқының фольклорымен, фольклор-сөз өнерімен , 

фольклордың жанрлық ерекшеліктері туралы кеңінен 

танысады.  
Іскерлігі:халық ауыз әдебиетінің мектеп жасына дейінгі және 

мектеп жасындағы балаларға арналған әдеби шығармаларының 

мазмұнын айта алады, әдебиеттегі фольклоризм мәселелерін 

талдау, фольклордың жанрлық ерекшеліктерін, ерекшелігін 

ажырата білу.  
Дағдысы:мәнерлеп оқу дағдысы бала тіліне лайықты, ойына 

қонымды ойнақы өлеңдер мен қызықты әңгімелерді мазмұндай 

алады,  мектепке дейінгі мекемелердің тәрбиешілерін 

даярлауда фольклорға көңіл бөлу. 

17.  БП (ТК) Ойынның 

психологиялық-

педагогикалық 

негізі\ Ойын 

драматизациясы 

5 6 Ойынның психологиялық-психологиялық негіздері.Ойын - 

мектеп жасына дейінгілердің негізгі іс-әрекет түрі.Ойын 

теориясының дамуы.Ойын теориясының өзекті 

мәселелері.Балалар ойынының жіктелуі. Шығармашылық 

ойындар және оның теориялық негіздері. Ойынның теориялық 

негіздері, ойын мектеп жасына дейінгі балаларды тәрбиелеу 

құралы ретінде 
Ойынның теориялық негіздері, ойын мектеп жасына дейінгі 

балаларды тәрбиелеу құралы ретінде, ойын түрлері, ойын 

арқылы балалардың шығармашылық қабілеттерін дамыту 

жолдары, ойынға басшылық жасау, ойын әрекетін 

ұйымдастыру әдістемелері. Сюжеттік- рольді ойындарды 

ұйымдастыру әдістемесі, шығармашылық және ережелі 

ойындарды ұйымдастыру әдістемесі, мектеп жасына дейінгі 

балалардың қимыл-қозғалыс ойындарды ұйымдастыру 

Балалар психологиясы Мектепке дейінгі 

балаларды 

Монтессори жүйесі 

бойынша тәрбиелеу 

және оқыту 
Мектеп жасына 

дейінгі балаларды 

оқыту мен 

тәрбиелеудің  

әдістемелері 



әдістемесі. 
Білімі:ойынның мектеп жасына дейінгі балалардың негізгі іс-

әрекет түрі екендігі, ойын теориясы, ойынның психологиялық 

ерекшеліктері мен педагогикалық мәні туралы терең білімге ие 

болады;  
Іскерлігі:мектеп жасына дейінгі балалармен қарым-қатынас 

жасай білу, ойын әрекеттерінің жүру барысын игеру, өз ойы 

мен сезімдерін еркін жеткізе алады, эстетикалық талғам, жақсы 

әдеттер көрсете алады. 
Дағдысы:Мектеп жасына дейінгі балалармен қарым-қатынас 

жасай алу дағдысын игеруі, өмір құндылықтарын, рухани-

адамгершіліктің мәнін түсіне отырып, оны бағалай алу 

дағдысы. 
Білімі: Ойын түрлері және оларды ұйымдастыру әдістемелері, 

ойынды ұйымдастыру үшін қажетті жағдайдайлар, ойындарды 

ұйымдастырудағы тәрбиешілердің басшылығы туралы білімдер 

алады. 
Іскерлігі: мектеп жасына дейінгі балалардың ойын әрекетін 

ұйымдастыра білу, балалар ойынына басшылық жасау, ойын 

түрлеріне байланысты әдістемелерді таңдай білу, пән бойынша 

алған білімдерін практикамен ұштастыру білу.  
Дағдысы:  мектеп жасына дейінгі балалардың ойынын 

ұйымдастыру дағдысын, балалармен қарым-қатынас жасай алу 

дағдысын игеру, белсенді көзқарас қалыптастыру, 

адамгершілік  құндылықтарын игеру. 

18.  БП (ТК) Білім берудегі 

арт-терапиялар 
 

4 4 Арт-терапияның қалыптасу тарихы. Қазіргі білім беру 

жүйесіндегі арт-терапия. Қазіргі заманғы Арт-терапияның 

бағыттары: изотерапия – бейнелеу өнері құралдары арқылы 

емдік әсер ету: сызу, модельдеу, сәндік-қолданбалы өнер және 

т.б.; имаготерапия – образ арқылы әсер ету, театрландыру, 

драматизациялау; музыкалық терапия – музыканы қабылдау 

арқылы әсер ету; ертегі терапиясы – ертегі, астарлы әңгіме, 

аңыздар арқылы әсер ету; кинезитерапия - би-қимыл арқылы 

әсер ету, түзету ырғағы (қозғалыс арқылы әсер ету) 

хореотерапия және т.б. Арттерапияның үлгілері: эклектикалық, 

интегративті, гуманистік, медициналық, педагогикалық.. Арт-

Балалар психологиясы Әлеуметтік 

психология 



терапевт тұлғасына қойылатын талаптар. 
Білімі:арт терапияның негізгі түрлері, формалары және қазіргі 

заманғы модельдері, арт терапиясының теориялық-

әдіснамалық тәсілдері мен қазіргі заманғы даму тенденциялары 

туралы білімдер жүйесі қалыптасады. 
Іскерлігі:баланың үйлесімді дамуына жағдай жасау және 

дамыту ортасын ұйымдастыру іскерлігі, арттерапия 

құралдарымен балалардың дамуындағы ауытқулардың алдын 

алу іскерлігі қалыптасады. 
Дағдысы:оқыту мен диагностиканың заманауи әдістері мен 

технологияларын қолдану дағдысы, адам бойындағы тиімсіз 

психологиялық қысымды жою дағдылары қалыптсады. 

19.  БП (ТК) Кәсіби 

көшбасшылық 

негіздері 

4 4 Кәсіби көшбасшылық негіздері. Көшбасшылық ұғымы. 

Көшбасшыға кәсіби қызметте қажетті сапа. Жеке тұлғаның 

сапасын диагностикалауды жүзеге асыру.Мектепке дейінгі 

жастағы балалардың бойында көшбасшылық қасиеттерді 

қалыптастыру.Мектепке дейінгі жастағы балалардың 

көшбасшы қасиеттерін диагностикалау. 
Білімі: көшбасшылық ұғымы,  көшбасшыға кәсіби қызметте 

қажетті сапа,  басқару шешімдерін табу және қабылдау 

қабілеттері туралы білімге ие болады. 
Іскерлігі:жеке тұлғаның сапасын диагностикалауды жүзеге 

асыру,  әлеуметтік мекемелер мен қызметтер бөлімшелерінде 

ұйымдастырушылық-басқару қызметін іске асыру, алған 

білімдерін кәсіби қызметте қолдану. 
Дағдысы:көшбасшылық қасиеттерді қалыптастыру, көшбасшы 

қасиеттерін диагностикалау,  әлеуметтік мекемелер мен 

қызметтер бөлімшелерінде ұйымдастырушылық-басқару 

дағдысын игеру 

Мектепке дейінгі білім 

беру менеджменті 
Әлеуметтік 

педагогика 

/Әлеуметтік 

психология 



20.  БП (ТК) Әлеуметтік 

педагогика 
5 5 Әлеуметтік педагогиканың ғылыми-теориялық негіздері. 

Әлеуметтік педагогиканың принциптері және 

тұжырымдамалық идеялары.Әлеуметтік педагогика ғылым 

ретінде.Әлеуметтік педагогикалық зерттеу әдіснамасы.Тұлға 

дамуының әлеуметтік ерекшеліктері. Әлеуметтену - әлеуметтік 

педагогиканың негізгі ұғымы ретінде. Әлеуметтену өнімділігі - 

әлеуметтенушілік және тәрбиелілік. Отбасы - тұлғаны дамыту 

мен тәрбиелеуде әлеуметтік мәдени орта ретінде. Әлеуметтік 

тәрбие. 
Білімі:әлеуметтік педагогиканың мәні және мазмұны жайлы, 

әлеуметтік педагогиканың пәні, міндеттері, қызметтері, басты 

принциптері, әлеуметтік психиканың заңдылықтары, 

спецификалық ерекшеліктері,  үлкен және кіші топтардың даму 

және қызмет ету заңдылықтары,  адамды қалыптастыруда 

әлеуметтік – педагогикалық аспекті туралы білімге ие болады. 
Іскерлігі: әлеуметтік педагогикалық технологияның 

теориялық негіздері, мәні мен мазмұны білімдерін пайдалана 

білу, әлеуметтік педагогикадағы әдістемелер, міндеттер, 

принциптер туралы білімдері негізінде өз бетімен және топта 

шешім таба білу, әлеуметтік психологияның ғылыми-ұғымдық 

аппаратын қолдану,  тұлғаны қалыптастыруда әлеуметтік- 

педагогикалық аспектілерін жан-жақты қарастыра білуі. 
Дағдысы:әлеуметтік - педагогикалық тәжірибенің теориялық 

қолданбалы проблемаларын ұғыну және аналитикалық баға 

беру, ағымдағы басылымдардың және бастаулардың 

материалдарын өзбетімен талдауды жүзеге асыруды, 

әлеуметтік педагогикалық іс-әрекеттің міндеттерін семья, әр 

жастағы балалар сияқты түрлі категориялармен жүзеге 

асырудың тиімді жолдарын негіздеуді, әлеуметтік топтардың 

одан әрі дамуын болжау және мониторингілеу. 

Мектепке дейінгі 

педагогика 
Отбасы тәрбиесі 

және психологиясы/  

Отбасы мәселелері 

және қолайсыз 

отбасымен жұмыс 

жасаудың 

психологиялық-

педагогикалық 

технологиялары 

21.  БП (ТК) Әлеуметтік  

психология 
5 5 Әлеуметтік психология пәні  және  әдістері, негізгі  зерттеу  

облысы.Әлеуметтік  психологияның  негізгі  парадигмалары,  

теориялық  және  қолданбалы  міндеттері.Қарым-қатынас  

психологиясы. Сөйлеудің  мақсаты, мазмұны  және  құралдары. 

Шағын  топ  негізгі  өлшемдері,  әлеуметтік  өлшемдік  

құрылымы.Топтық  бірлестік. Тұлғаның  әлеуметтік  

Балалар психологиясы Тренингтік топтар 

жүйесінің негіздері 



психологиялық  мінездемесі.  Әлеуметтендіру  және  бейімделу  

ұғымы.Тұлға  тәртібінің  психологиялық  тетігі. Әлеуметтік  

психологиялық  диагностика  және  адамның  әлеуметтік  

жүріс-тұрысын  алдын-ала  болжау  мәселесі. 
Білімі: әлеуметтік психология тарихының өзекті 

проблемалары, зерттеу әдістері мен әдіснамалық мәселелері, 

студенттердің шетелдік және отандық әлеуметтік 

психологияның басты мәселелері бойынша теориялық 

зерттеулерімен, үлкен және шағын топтардың дамуы мен 

қызмет ету заңдылықтары, жеке адамның әлеуметтік-

психологиялық ерекшеліктері, адамдардың өзара әрекеттестігі 

мен қарым-қатынасы туралы, кәсіби қарым-қатынас туралы  

туралы білімдері қалыптасады. 
Іскерлігі:студенттердің әлеуметтік-психологиялық зерттеу 

бағдарламаларын талдай білуі және сол арқылы зерттеу 

жұмысын жүргізуі; диагностикалық зерттеу жұмыстарының 

қорытындысын шығара білуі; нақты әлеуметтік зерттеулерде 

әдістерді таңдай білуі. 
Дағдысы: әлеуметтік  психологияда алған білімдерін 

тәжірибеде пайдалана білу,  үлкен және шағын топта жұмыс 

жасай білу, кәсіби қарым-қатынас  дағдыларын,  

психологиядағы ғылыми-ұғымды аппаратты  игеруге ептілігін, 

әлеуметтік психология мәселері бойынша материалды ауызша 

және жазбаша түрде ұсына білу, зерттеу іс-әрекетінің 

дағдыларын қалыптастыру. 

22.  БП (ТК) Педагогика 

тарихы (жалпы 

және мектепке 

дейінгі ) 

5 5 Шетел педагогикасы мен мектептерінің тархы. Орта ғасыр 

дәуіріндегі тәрбие мен мектеп және педагогикалық ойлар. 

Түрлі елдергі білім беру жүйесінің қалыптасуы, даму және 

педагогикалық ой-пікірлердің тарихы. Ресей және Қазақстан 

педагогика тарихы. Оқу-тәрбие ісімен айналысқан көрнекті 

ойшылдармен, түрлі тарихи дәуірлердегі және халықтардағы 

педагогтармен таныстыру, жетекші педагогикалық мәселелерді 

тарихи-салыстырмалы сипатта қарастыру. 
Білімі: педагогика тарихы білім беру жүйесін дамыту ғылымы 

ретінде, педагогикалық ғылымның қазіргі жағдайы мен дамуы, 

білім беру жүйесінің қалыптасуы, дамуы және педагогикалық 

Мектепке дейінгі 

педагогика 
Педагогикалық 

шеберлік 



ой-пікірлердің тарихы, педагогикалық мәселелердің тарихи-

педагогикалық салыстырмалы сипатын қарастыру туралы 

терең білімге ие болады;  
Іскерлігі:тәрбие теориясы мен тәжірибесінің пайда болу және 

даму тарихын талдау, мектеп тарихы мен педагогикалық ой 

бағыттарын бағалау. педагогикалық сана мен тарихи-

педагогикалық идеяларға өзіндік жеке бағасын беру біліктілігін 

қалыптастыруға жағдай жасау, ғылыми-педагогикалық 

әдебиеттермен жұмыс істеудің алғашқы машықтарын 

қалыптастыру. 
Дағдысы:кәсіби педагогикалық білімнің ғылыми негіздерін 

қалыптастыру,өзіндік жеке баға беру, жетекші педагогикалық 

мәселелерді тарихи-салыстырмалы сипатта қарастыру 

дағдысы. 

23.  БП (ТК) Тәрбие 

теориясының 

тарихы 

5 5 Тәрбие теориясының тарихы пәнi, мiндеттерi, мазмұны. Құл 

иеленушілік қоғамдық құрылыстағы тәрбиелеу. Шетелдік 

жалпы және мектепке дейінгі педагогика тарихындағы 

мектепке қоғамдық тәрбие. Балалар ұжымдарындағы тәрбиелік 

технологиялар. Шетелдік және отандық тәрбие теориясының 

басты мәселелерінің теориялық зерттеулері. Тәрбие түрлерінің 

ерекшеліктері. Тәрбиенің әдісі, тәсілдері жіктелуі. Тәрбие 

технологиясы, заңдылықтары. Тәрбие жұмысын 

ұйымдастырудың әдістемесі 
Білімі:тәрбие теориясының тарихы,  тәрбие теориясының 

қазіргі жағдайы мен дамуы туралы білімге ие болады; 
Іскерлігі:тәрбие теориясы мен тәжірибесінің пайда болу және 

даму тарихын талдау, мектеп тарихы мен педагогикалық ой 

бағыттарын бағалау. 
Дағдысы: заманауи мектептің даму сабақтастығын 

анықтау,өткеннің оң педагогикалық тәжірибесін 

шығармашылықпен пайдалану. 

Мектепке дейінгі 

педагогика 
Педагогикалық 

шеберлік 

24.  БП (ТК) Отбасы тәрбиесі 

және 

психологиясы  

5 6 Отбасы тәрбиесі және психологиясының мәні. Ата-ананың 

әлеуметтік-жауапкершілік қызмет әрекеті. Отбасының 

тәрбиелік және психологиялық мәселелері.Отбасы тәрбиелеу 

міндеттері, отбасы тәрбиесінің үрдісі, тәрбие 

ерекшеліктері.Отбасылық тәрбие ережелері, тұрмыс 

Мектепке дейінгі 

ұйымдардағы тәрбие 

жұмысының теориясы 

мен әдістемесі 

Мектепке дейінгі 

ұйымдарда оқу -

танымдық қызметін 

ұйымдастыру 



жағдайлары. Халықтық тәжірибе негізіндегі отбасы тәрбиесі, 

ақын-жыраулардың еңбектеріндегі бала тәрбиесі 

мәселесі.Отбасы тәрбиесіндегі ата-ананың қызметі және 

құқықтары.. Отбасы психологиясының 

ерекшеліктерін,отбасылық қарым-қатынасқа психологиялық 

тұрғыдан талдау жасау 
Білімі:отбасы тәрбиесінің мәселелері, міндеттері, үрдісі, 

ерекшеліктері, түрлері, типтері, отбасы тәрбиесіндегі ата-

ананың қызметі, әлеуметтік-жауапкершілік қызметі мен 

құқықтары, ақын-жазушылардың еңбектеріндегі бала тәрбиесі 

мәселесі туралы түсінік қалыптасады.  
Іскерлігі;Отбасы тәрбиесі туралы жан-жақты білім көздерін 

пайдалана білу, тәрбие практикасында өз білгенін көңілдегідей 

қолдана алу, тәрбие түрлерін болашақтағы кәсіби іс-әрекетінде 

тиімді  қолдана білу және оқу-танымдық әрекетте тәрбие 

әдістерін, формаларын, түрлерін тиімді етіп ұйымдастыра білу  

және болашақ маманның ұжымда жұмыс жасай білу іскерлігі 

қалыптасады. 
Дағдысы:Студент отбасымен және жұртшылықпен жүргізетін 

жұмысының негізі ата-аналардың беделін көтеру және 

нығайтуға бағытталуы, ұжымды қалыптастыра және 

ұйымдастыра білуі, студенттің бойында адамгершілік, 

эстетикалық, экономикалық, ақыл-ой сезімдерін және мектеп 

ұжымын және студенттің өзін-өзі басқару дағдыларын 

қалыптастыру. 

25.  БП (ТК)  Отбасы 

мәселелері және 

қолайсыз 

отбасымен жұмыс 

жасаудың 

психологиялық-

педагогикалық 

технологиялары

  

 

5 6 Отбасының баланың әлеуметтенуіне әсері. Отбасылық 

қолайсыздықты анықтау және түзетудің негізгі әдістерін 

жіктеу. Отбасы жағдайына әсер ететін детерминациялаушы 

факторлар. Отбасылық қарым-қатынастың дезадаптациясының 

негізгі түрлері. Іскерлік:әлеуметтік жұмыс теориясын 

салыстыру. Отбасының әр түрлі санаттарының негізгі 

қажеттіліктерін бөлу. Қиын отбасының түрлері. Қиын 

отбасымен жүргізілетін психологиялық-педагогикалық жұмыс 

түрлері 
Білімі:Отбасы тәрбиесінің мәселелері, міндеттері, үрдісі, 

ерекшеліктері, түрлері, типтері, отбасы тәрбиесіндегі ата-

Әлеуметтік педагогика 
Әлеуметтік 

психология 

Мектепке дейінгі 

ұйымдарда оқу -

танымдық қызметін 

ұйымдастыру 



ананың қызметі, әлеуметтік-жауапкершілік қызметі мен 

құқықтары, ақын-жазушылардың еңбектеріндегі бала тәрбиесі 

мәселесі туралы түсінік қалыптасады.  
Іскерлігі:Отбасы тәрбиесі туралы жан-жақты білім көздерін 

пайдалана білу; тәрбие практикасында өз білгенін көңілдегідей 

қолдана алу; тәрбие түрлерін болашақтағы кәсіби іс-әрекетінде 

тиімді  қолдана білу және оқу-танымдық әрекетте тәрбие 

әдістерін, формаларын, түрлерін тиімді етіп ұйымдастыра білу  

және болашақ маманның ұжымда жұмыс жасай білу іскерлігі 

қалыптасады. 
Дағдысы:Студент отбасымен және жұртшылықпен жүргізетін 

жұмысының негізі ата-аналардың беделін көтеру және 

нығайтуға бағытталуы, ұжымды қалыптастыра және 

ұйымдастыра білуі, студенттің бойында адамгершілік, 

эстетикалық, экономикалық, ақыл-ой сезімдерін және мектеп 

ұжымын және студенттің өзін-өзі басқару дағдыларын 

қалыптастыру.  

26.  БП (ТК) Мектепке дейінгі 

балаларды 

диагностикалау 

әдістемесі   

5 6 Мектепке дейінгі балалардың диагностикалау әдістемесі пәні, 

мақсаты, мазмұны. Мектепке дейінгі балалардың дамуын 

диагностикалау педагог іс-әрекетінің негізгі бағыты. 

Психологиялық және педагогикалық диагностика әдістерінің 

жіктелуі. Мектепке дейінгі балалармен жұмыста 

диагностикалық құралдарды іріктеу ұстанымдары. 

Диагностикалау кезеңдері, оның нәтижелерін рәсімдеу және 

жинақталған материалдарды сақтау талаптары. Диагностикалау 

әдістерін іріктеу өлшемдері. 
Білімі:Қазіргі психологиялық диагностиканың ғылыми 

теориялық негізі, мектепке дейінгі және мектеп жасындағы 

баланың даралық – психологиялық ерекшеліктерін бағалау 

жолдары мен тәсілдерінің теориясымен практикасы туралы 

білімге ие болады.  
Іскерлігі:Психодиагностикалық нәтижелерін 

интерпритациялау тәсілдері мен зерттеулерді дұрыс жүргізе 

білу, түрлі әлеуметтік – педагогикалық практикада 

психологиялық диагностиканы ұйымдастыру, әдістерді 

қолдана алу іскерлігіне ие болады.  

Ғылыми-

педагогикалық зерттеу 

әдістемесі /балалар 

психологиясы 

Мектепке дейінгі 

ұйымдарда оқу – 

танымдық қызметін 

ұйымдастыру 
Мектеп жасына 

дейінгі балаларды 

оқыту мен 

тәрбиелеудің  

әдістемелері 



Дағдысы:Мектепке дейінгі және мектеп жасындағы баламен 

жұмыста психологиялық диагностиканы ұйымдастыра алу, 

сұрақтама және тесттік тапсырма әдістерін жүргізу дағдыларын 

меңгереді. 

27.  БП (ТК) Тренингтік топтар 

жүйесінің 

негіздері      

5 6 Топтық тренингті ұйымдастыру және өткізудің теориялық 

негіздері. Психоанализ бен басқа да психологиялық мектептер, 

психологтар мен психотерапевттердің топтық 

әдістері.Тренингтік топтың мақсаттары, топтық тренингтің 

әдістемелік мәселелері.топтық тренингтің принциптері, 

ережелері,тренингті ұйымдастырудағы жүйелік тұрғы және 

топтық тренингтің жағымды жақтары. Топтық бірліктік және 

тренинг топтарының гомогендігі мен гетерогендігі. Топтық 

тренингті ұйымдастыру аспектілері, тренингтегі топтың 

дамуының негізгі кезеңдері, тренинг бағдарламасымен жұмыс. 

Психологиялық тренингті безендіру. 
Білімі:топтық психологиялық тренингтің  ғылыми теориялық 

негіздерін, топтық психологиялық әдістерді, жүргізу 

принциптері, ережелерін, астарларын, тренинг жүйесінің 

мақсат, міндеттерін, топтың дамуының негізгі кезеңдері, 

тренинг бағдарламасымен жұмыс,психологиялық тренингті 

безендіру туралы білімге ие болады. 
Іскерлігі:Топтық тренингтерді ұйымдастырудың әдістемелік 

жолдарын жүзеге асыра алады, психологиялық және 

әлеуметтік-психологиялық тренингтерді тиімді қолдану 

техникаларын және топтық тренингті ұйымдастыру 

аспектілерін қарастыра алады. 

Балалар психологиясы Мектепке дейінгі 

ұйымдарда оқу – 

танымдық қызметін 

ұйымдастыру 

28.  БП (ТК) Ойын қызметін 

ұйымдастыру 

әдістемесі 

5 6 Ойынның теориялық негіздері, ойын мектеп жасына дейінгі 

балаларды тәрбиелеу құралы ретінде, ойын түрлері, ойын 

арқылы балалардың шығармашылық қабілеттерін дамыту 

жолдары, ойынға басшылық жасау, ойын әрекетін 

ұйымдастыру әдістемелері. Сюжеттік- рольді ойындарды 

ұйымдастыру әдістемесі, шығармашылық және ережелі 

ойындарды ұйымдастыру әдістемесі, мектеп жасына дейінгі 

балалардың қимыл-қозғалыс ойындарды ұйымдастыру 

әдістемесі 
Білімі:Ойын түрлері және оларды ұйымдастыру әдістемелері, 

Мектепке дейінгі 

педагогика 
Мектеп жасына дейінгі 

балаларды оқыту мен 

тәрбиелеудің  

әдістемелері 

Мектепке дейінгі 

баларды Монтессори 

жүйесі бойынша  

тәрбиелеу және 

оқыту 



ойынды ұйымдастыру үшін қажетті жағдайдайлар, ойындарды 

ұйымдастырудағы тәрбиешілердің басшылығы туралы білімдер 

алады. 
Іскерлігі:мектеп жасына дейінгі балалардың ойын әрекетін 

ұйымдастыра білу, балалар ойынына басшылық жасау, ойын 

түрлеріне байланысты әдістемелерді таңдай білу, пән бойынша 

алған білімдерін практикамен ұштастыру білу.  
Дағдысы:мектеп жасына дейінгі балалардың ойынын 

ұйымдастыру дағдысын, балалармен қарым-қатынас жасай алу 

дағдысын игеру, белсенді көзқарас қалыптастыру, 

адамгершілік  құндылықтарын игеру. 

29.  БП (ТК) Мектепке дейінгі 

білім 

инновациясы     

4 6 Білім беру жүйесіндегі инновациялық ізденістер мәселесі 

Кредиттік оқыту жүйесінде интерактивтік әдістерді қолдану 

жолдары Білім және технологияны оқытудың ғылыми 

теориялық негіздері. Технологияны оқыту. Технологияны 

оқытудың мақсаты мен міндеттері Интерактивтік әдістерді 

қолданудың теориялық негіздері. Жобалау әдісі. Ойындық 

технология. Ақпараттық оқыту технологиясы Тұлғалық 

бағдарлы білім беру технологиясы. Сыни тұрғыдан ойлау 

технологиясы. 
Білімі:оқыту мен тәрбиелеудің жаңа  педагогикалық 

технологиялар, инновациялық және интерактивтік оқыту 

әдістерінің теориялық негіздемелерін, практикалық 

қолданысын меңгереді. 
Іскерлігі:Қазіргі педагогикалық технологияларды қолданудың 

әдіснамалық негізі туралы түсінік қалыптасады; педагогикалық 

технологиялардың таңдау әдіснамасын анықтайды; оқыту 

технологиялары туралы нақты білім мен қолданудың 

практикалық білігін қалыптасады; инновациялық іс-әрекетке 

бауланады 
Дағдысы:мектепке дейінгі пәндерді оқыту барысында 

қолдануға  болатын педагогикалық теорияларды 

сипаттап,талдау жасай алады; жаңа технологияларды оқу  

процесіне  енгізуге  дағдыланады. 

Мектепке дейінгі 

педагогика 
Мектепке дейінгі 

ұйымдарда оқу – 

танымдық қызметін 

ұйымдастыру  

Мектеп жасына 

дейінгі балаларды 

оқыту мен 

тәрбиелеудің  

әдістемелері 

30.  БП(ТК) Мектепке дейінгі 

ұйымдардағы 

4 6 Мектепке дейінгі жастағы балаларға қолданылатын денсаулық 

сақтау технологиялары. Мектепке дейінгі жастағы балалармен 

Мектепке дейінгі 

педагогика 
Мектеп жасына 

дейінгі балалардың 



денсаулық сақтау 

технологиялары 
денсаулық сақтау технологиясын ұйымдастыру ерекшеліктері. 

Мектепке дейінгі денсаулық сақтау технологияларын 

жоспарлау ерекшеліктері. Денсаулық сақтау технологиясы 

жағдайында танымдық қызметті ұйымдастыру.Мектепке 

дейінгі ұйымдарда денсаулық сақтау технологияларын 

ұйымдастыру және оларды жүзеге асыру жолдары. 

Балабақшада бейімделу кезінде балалардың физиологиялық 

ерекшеліктерін есепке алу. 
Білімі:денсаулық туралы,  оны  белсенді сақтау мен нығайту 

тәсілдері туралы білімі бар; 
Іскерлігі:өзінің денсаулығына және айналасындағылардың 

денсаулығына қатысты оң әлеуметтік позицияға ие, жас 

ерекшеліктеріне сәйкес қимыл-қозғалыс әрекеттерін меңгерген, 

дене жаттығуларының қажеттілігін түсінеді, олардың орындалу 

сипатын нақты жағдаймен салыстырады;  
Дағдысы:өзінің қозғалыс белсенділігін реттей алады, өзінің 

физикалық мүмкіндіктерін біледі, гигиеналық мәдениетті, 

өзіне-өзі қызмет көрсету дағдыларын меңгерген. 

 Мектепке дейінгі 

балалардың даму 

физиологиясы 

дене тәрбиесі 

теориясы мен 

әдістемесі 

31.  БП (ТК) Мектепке дейінгі 

ұйым әдіскерінің 

жұмыс 

технологиясы 

4 4 Мектепке дейінгі білім беру жүйесіндегі әдістемелік көмек 

көрсету қызметі. Мектепке дейінгі мекемелердегі әдістемелік 

кабинеттер жұмысының мазмұны, құрылымы, міндеттері. 

Мектепке дейінгі мекемелердегі әдістемеші жұмысының 

қойылатын талаптар. Әдістемеші жұмысының 

мазмұны,жобалау,моделдеу. Мектепке дейінгі мекемелерде 

кеңістік-заттық орта қалыптастырудағы,кадрлардың 

кәсіби,өзін-өзі танытуда жағдай туғызудағы 

қызметі.Педагогикалық ғылым нәтижелерінің жетістіктерін 

тәжірибеге енгізу. 
Білімі:Болашақ мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу 

бакалаврларының педагогикалық және әдістемелік 

жұмысының міндеттері, мектепке дейінгі мекемеде әдістемелік 

жұмысты басқару әдістерітуралы білімі қалыптасады. 
Іскерлігі:мектепке дейінгі мекемеде әдістемелік кабинеттің 

жұмысын ұйымдастыру,  білім беру ортасы субъектілерінің 

бірлескен қызметін және тұлғааралық өзара іс-қимылын 

ұйымдастыруға қабілетті, ата-аналармен (заңды өкілдермен), 

Мектепке дейінгі 

педагогика/Мектепке 

дейінгі білім 

менеджменті 

Мектепке дейінгі 

білім инновациясы/ 
Педагогикалық 

шеберлік / Мектеп 

жасына дейінгі 

балаларды оқыту мен 

тәрбиелеудің  

әдістемелері 



педагогикалық қызметкерлермен, оның ішінде педагог-

психологпен, мектепке дейінгі балаларды тәрбиелеу, оқыту 

және дамыту мәселелері бойынша білім беру ұйымымен тиімді 

өзара іс-қимыл жасауға қабілетті мектепке дейінгі мекемеде 

инновациялық бағыттарды талдау және қолдану. 
Дағдысы:семинарлар мен семинар-практикумдарды 

ұйымдастыру және өткізу,  сауатты мамандарды дайындауды 

жүзеге асыру,  кәсіби этика қағидаларын сақтай отырып, 

кәсіптің жоғары әлеуметтік маңыздылығын түсіне алады, 

кәсіби міндеттерді жауапкершілікпен және сапалы орындай 

алады. 

32.  БП(ТК) Мектепке дейінгі 

ұйымдарда оқу-

танымдық 

қызметін 

ұйымдастыру 

5 8 Мектепке дейінгі жастағы балаларды оқытудың 

педагогикалық-психологиялық негізі. Мектепке дейінгі 

жастағы баланың психикасының дамуы. Мектепке дейінгі 

балалардың танымдық процестері, олардың дамуы.Мектеп 

дейінгі жастағы балаларды оқытудың психологиялық - 

педагогикалық негіздері. Мектепке дейінгі жастағы балаларды 

оқыту мен тәрбиелеу процесін ұйымдастырудағы жас және 

жеке ерекшелігін ескеру жайлы білім беру.Мектепке дейінгі 

ұйымдарда оқу-танымдық қызметін ұйымдастыру. 
Білімі:тәрбиешінің жұмысын ұйымдастырудың педагогикалық 

және психологиялық ерекшеліктері, мектепке дейінгі мекеме 

тәрбиешісінің жұмысын ұйымдастырудың мәні мен ерекшелігі. 
Іскерлігі:педагогқа қажетті кәсіби қасиеттерді дамыту,  мектеп 

жасына дейінгі балалардың ойын және өнімді қызметін 

ұйымдастыру балалармен жұмыс істеудің дәстүрлі және 

инновациялық әдістерін қолдану. 
Дағдысы:балалар ұжымымен жұмысты жоспарлау және 

болжау, ішкі бақылауды жүзеге асыру. 

Мектепке дейінгі 

педагогика 
Мектеп жасына 

дейінгі балаларға 

шетел тілін оқыту 

әдістемесі 
 Мектеп жасына 

дейінгі балалардың 

бейнелеу өнері 

теориясы мен 

әдістемесі 

33.  БП(ТК) Балаларды 

мектепке 

дайындаудың 

психологиялық-

педагогикалық 

негіздері 

4 4 Балалардың мектепке дайындығын қалыптастырудың 

психологиялық-педагогикалық теориялық негіздері. Мектепке 

дейінгі жастағы балалардың мектепке дайындығын 

қалыптастыру ерекшеліктері.Мектепке дейінгі жастағы 

баланың мектепке дайындығын қалыптастыру әдістері мен 

тәсілдері. Мектепке дейінгі балаларды мектепке дайындау 

жұмысының формалары мен әдістерін қолдану 

Балалар психологиясы 

Мектепке дейінгі 

педагогика 

Балалардың 

шығармашылық 

қызметінің 

теориялық негіздері 



жолдары.Балаларды мектепке дайындауға ынталандыру. 
Білімі:мектепке дейінгі балалардың мектепке дайындығын 

қалыптастыру ерекшеліктері, мектепке дейінгі баланың 

мектепке дайындығын қалыптастыру әдістері мен тәсілдері  

туралы білімін тереңдетеді.  
Іскерлігі:  мектепке дейінгі балалардың әр түрлі іс-

әрекеттерінде жасына сәйкес өзара іс-қимылын қамтамасыз 

етуге қабілетті, балалар ұжымын ұйымдастыру,  мектепке 

дейінгі балаларды мектепке дайындау жұмысының формалары 

мен әдістерін қолдану.  
Дағдысы:мектепке дейінгі балалардың танымдық іс-әрекеті 

барысында тәрбие жұмысын ұйымдастыру, балаларды 

мектепке дайындауға ынталандыру, мектепке дейінгі 

балалардың жеке ерекшеліктері туралы мәліметтер жинай 

алады. 

34.  БП(ТК) Мектепке дейінгі 

балаларды 

Монтессори 

жүйесі бойынша 

тәрбиелеу және 

оқыту.  

5 7 М.Монтессори дидактикалық жүйесі. М.Монтессоридің 

педагогикалық көзқарасы. Балаларды тәрбиелеудегі М. 

Монтессори әдістемесінің мәнін зерттеу. М.Монтессоридің 

бала дамуындағы және қоршаған ортада өзара іс-қимылын 

жүзеге асыру. Сенсорлық даму аймағын анықтау.Мектепке 

дейінгі жастағы балаларды Монтессори жүйесі бойынша 

сенсорлық, логикалық, математикалық және тілдік дамыту 

аймағын анықтау. 
Білімі: М.Монтессори жүйесінің психологиялық-

педагогикалық ұстанымдарының негізгі тұжырымдамалық 

ережелерін меңгеру,  М. Монтессори дидиактикалық жүйесі, 

М. Монтессоридің педагогикалық көзқарасы туралы білімі бар. 
Іскерлігі: М. Монтессоридің бала дамуындағы және қоршаған 

ортада өзара іс-қимылын жүзеге асыру,  баланың шынайы өмір 

аймағын, сенсорлық даму аймағын анықтау, қозғалмалы 

аймақты, логика аймағын және сөйлеуді дамыту аймағын  

анықтай біледі. 
Дағдысы: М.Монтессори жүйесі бойынша әлеуметтік-

коммуникативтік дамуды жүзеге асыру, пәндік-кеңістіктік 

дамытушылық білім беру ортасын ұйымдастыру. 

Мектепке дейінгі білім 

берудегі инновация 
Мектепке дейінгі 

баларды еңбекке 

үйретудің теориясы 

мен әдістемесі 

35.  БП(ТК) Қазіргі қазақ 5 5 Пәннің міндеттері, міндеттері, принциптері мен әдістері. Тіл Қазақ (орыс) тілі Мектеп жасына 



(орыс) тілінің 

негіздері  
ғылымына кіріспе. Фонетика. Фонетикалық тіл деңгейі. Сөздік. 

Сөз- тілдің негізгі бірлігі. Архаизмдер. Тарихшылар. 

Неологизмдер. Лексикография. Фразеология. Графика Емле. 

Ортоэпи. Морфемика және сөзді қалыптастыру. Морфология. 

Синтаксис. 
Білімі:Болашақ мектепке дейінгі мекемелер тәрбиешілерінің  

жоғары педагогикалық  кәсібилігін шыңдауда қазіргі қазақ 

тілінің дыбыстық жүйесі, грамматикалық құрылымы, 

синтаксистік жүйесі жөнінде білім қорын қалыптастыру. 
Іскерлігі:қазақ тілінің жүйесін меңгеру арқылы ойлаудың 

категорияларын терең меңгеру, қазақ тілінің құрылымдық 

жүйесін талдау арқылы анализ, синтез, жинақтау, абстрактілеу, 

салыстыру іскерліктері қалыптасады. 
Дағдысы:студенттерде қазақ тілінде әдеби тілде сөйлеу, 

мәнерлеп оқу, тілдік құрылымдарды ажырату, сөйлеуде, 

жазуда орынды қолдана білу даағдылары қалыптасады. 

дейінгі балалардың 

тілін дамыту 

әдістемесі 

36.  БП(ТК) Балалардың 

шығармашылық 

қызметінің 

теориялық 

негіздері 

5 5 Мектепке дейінгі жастағы балалардың шығармашылық 

қабілетін дамытудың теориялық және әдіснамалық негіздері. 

Балалардың шығармашылық әлеуетін дамытудың теориялық 

негіздері. Шығармашылық ұғымы. Мектепке дейінгі 

балалардың шығармашылық қабілеттерін дамыту. Балалардың 

шығармашылық қабілеттерін диагностикалауды жүзеге асыру. 

Шығармашылық қызметте баланың қиялын қолдану. 

Шығармашылық қызмет арқылы балалардың дамуын жүзеге 

асыру. 
Білімі:балалардың шығармашылық әлеуетін дамытудың 

теориялық негіздері, шығармашылық ұғымы,шығармашылық 

қабілеттері туралы білімі бар. 
Іскерлігі:мектепке дейінгі балалардың шығармашылық 

қабілеттерін дамыту, балалардың шығармашылық қабілеттерін 

диагностикалауды жүзеге асыру. 
Дағдысы:баланың қиялын шығармашылық қызметте қолдану, 

шығармашылық қызмет арқылы балалардың дамуын жүзеге 

асыру. 

Балалар психологиясы 

Мектепке дейінгі 

педагогика 

Ойынның  

психологиялық – 

педагогикалық негізі 



37.         

38.  КП 

(ЖООК) 
Мектеп жасына 

дейінгі 

балалардың тілін 

дамыту әдістемесі 

5 5 Тіл дамыту әдістемесі пәннiң мiндеттерi, мазмұны. 

«Балабақшадағы тіл дамыту әдістемесі» курсының мектепке 

дейінгі тәрбие бойынша маман дайындау жүйесіндегі орны. 

Қазақстан және шетелдегі тіл дамыту әдістемесінің дамуы. Көп 

тілділік жағдайында мектепке дейінгі балалардың тілін дамыту 

әдістемесі. Вариативтік бағдарламалар мазмұнындағы тіл 

дамыту бөліміне талдау. Баланың сөздiк қорын молайту 

әдiстемесi. 
Білімі:Мектеп жасына дейінгі балалардың тіл дамыту 

сабақтарын ұйымдастыру техналогиясының ерекшеліктері, 

әдістері, міндеттері және объектісі жайлы, тіл дамуының 

әдістемелік принциптері,әр жастағы топтарда сөйлеу 

жұмысының мазмұны  туралы білімі қалыптасады. 
Іскерлігі:балалардың тілін тексеру, сөйлеу дамуының 

сипаттамасын құру. 

Дағдысы:білім беру ортасы субъектілерінің бірлескен 

қызметін ұйымдастыру, мектеп жасына дейінгі балалармен 

жұмыс барысында ойын және өнімді іс-әрекетті ұйымдастыру 

дағдысын меңгерту. 

Қазіргі қазақ (орыс) 

тілі негіздері 
Халық ауыз әдебиеті/ 

Педагогикалық 

шеберлік 

39.  БП (ТК) Тәрбиешінің 

жұмысын 

психологиялық-

педагогикалық 

ұйымдастыру 

4 7 Жалпыға міндетті мемлекеттік стандартта мектепке дейінгі 

білім беру жүйесін дамытудың негізгі бағыттары. МДҰ 

педагогтарының құзыреттілігін арттыру. МДҰ дағы 

педагогикалық үдерістегі дамыту технологиялары. МДҰ 

тәрбиешінің құзыреттілігін инновациялық технологиялар 

арқылы арттыру. Мектеп жасына дейінгі балалардың оқу-

танымдық әрекетін қалыптастырудағы тәрбиешінің рөлі. 

Тәрбиешінің ата-аналармен жұмысын жетілдірудың жолдары. 

МДҰ тәрбиешілерінің әдістемелік жұмыстарын ұйымдастыру 

Балалар психологиясы 

Мектепке дейінгі 

педагогика 

Мектепке дейінгі 

ұйымдарда оқу – 

танымдық қызметін 

ұйымдастыру 
Педагогикалық 

шеберлік 



технологиясы 
Білімі: нормативті құқықтық база: Қазақстан Републикасының 

конституциясы, ҚР «Білім» туралы заңы, «Мүмкіндігі шектеулі 

балаларға әлеуметтік және медициналық-педагогикалық 

қолдау», «Бала құқығы» туралы декларациясы, әлеуметтік 

педагогиканың теориясы және тарихы, педагогика и 

психологияның негізі, жасерекшелік  психологиясы, 

әлеуметтік, медициналық психологияның негізі туралы білімі 

қалыптасады.  
Іскерлігі:педагогикалық ұжым мүшелерінің тұлғааралық, 

топтық қарым-қатынасын ұйымдас тыру;педагогикалық 

ұжыммен жұмыстану кезінде педагогика және психологияның 

теориялық қағидаларын қолдану және аналитикалық, 

танымдық, рефлексивті  іскерлігі қалыптасады. 
Дағдысы:студенттерде әртүрлі жастағы адамдармен қарым-

қатынасты ұйымдастыру;сыни және шығармашылық ойлау, 

мектеп жағдайында педагогикалық ынтымақтастықты 

ұйымдастыру; оқу-тәрбиелік шаралардың жоспарын, 

бағдарламаларын, жобаларын жүзеге асыру, педагог-

психологтың әлеуметтік-психологиялық іс-әрекетінде көмек 

көрсету; мұғалімдердің өзбеттілік, жауапкершілік сезімінің 

және танымдық қызығушылық пен шығармашылық қабілетін 

жүзеге асыру дағдылары қалыптасады. 

40.  БП (ТК) Мектеп жасына 

дейінгі балаларды 

қоршаған ортамен 

таныстыру 

теориясы мен 

әдістемесі 

5 5 Мектеп жасына дейінгі балаларды қоршаған ортамен 

таныстыру теориясы мен әдістемесі пәннің міндеттері. 

Биосфера және оның шекаралары.Адам және тірі ағза. Тірі 

ағзаның тіршілік ортасы. Ағзаның тіршілігі.Өсімдіктер мен 

жануарлар әлемі туралы жалпы ұғым. Экологиялық 

факторлар.Табиғат пен қоғам дамуының жалпы 

заңдылығы.Өсімдіктер мен жануарларды қорғауға экологиялық 

жауапкершілік.Мектепке дейінгі балаларды табиғатпен 

таныстыру әдістемесі. 
Білімі:жер туралы, жердің қабықтары, өсімдіктер мен 

жануарлар дүниесі, тірі ағзалардың тіршілік жағдайлары, 

мектеп жасына дейінгі балаларды қоршаған ортамен 

таныстырудың үрдісі, формалары, әдіс-тәсілдері туралы 

Мектепке дейінгі 

педагогика 
Мектепке дейінгі 

ұйымдардағы оқу –

танымдық қызметін 

ұйымдастыру/ 

Педагогикалық 

шеберлік 



білімдер алады.  
Іскерлігі: Бұл курсты меңгерген мамандар мектеп жасына 

дейінгі балаларды қоршаған ортамен таныстырудың мазмұнын, 

көлемін, әдіс-тәсілдерін жетік меңгере отырып,  әртүрлі 

жастағы балалар топтарымен жұмыс істеуді үйренеді. Оқыту 

мен тәрбиелеудің жаңа технологияларын меңгереді.  
Дағдысы: Курсты оқу барысындағы сарамандық жұмыстар 

және далалық сарамандардан алған біліктіліктер нәтижесінде 

тірі және өлі табиғат денелерімен жұмыс жасай білу, өсімдіктер 

өсіру және оларды күтіп-баптау, тірі табиғат бұрышындағы 

жануарларды күте білу дағдыларына ие болады. 

41.  БП (ТК) Мектеп жасына 

дейінгі 

балалардың  

ұлттық 

құндылықтарын 

қалыптастыру 

жолдары 

4 7 Мектеп жасына дейінгі балаларды тәрбиелеудегі ұлттық 

құндылықтар мен мәдени мұра рөлі. Құнды бағдарлар, 

тұлғаның адамгершілік негіздері. "Ұлттық құндылық 

бағдарлары" ұғымының мәні. Мектеп жасына дейінгі 

балалардың ұлттық құндылықтарын қалыптастыру 

жолдарының пәндік және тәрбиелік бағдарламалардың 

әлеуетін анықтау.Мектеп жасына дейінгі балалардың ұлттық 

құндылықтарын қалыптастыру.Ұлттық құндылық 

өлшемдерінің моделін, құрауыштарын, өлшемдерін талдау 
Білімі:құнды бағдарлар, тұлғаның адамгершілік негіздері, 

ұлттық тәрбие мәдениетінің негізін қалыптастыратын негізгі 

факторлар, "ұлттық құндылық бағдарлары", тәрбие үрдісінде 

ұлттық құндылықтарды қолдану бойынша заманауи 

тұжырымдамаларды туралы білімі қалыптасады. 
Іскерлігі:пәндік және тәрбиелік бағдарламалардың әлеуетін 

анықтау, мектеп жасына дейінгі балалардың ұлттық 

құндылықтарын қалыптастыру.  
Дағдысы: ұлттық құндылық өлшемдерінің моделін, 

құрауыштарын, өлшемдерін талдау,  төзімділікті 

қалыптастыру, мектепке дейінгі жастағы балалардың ұлттық 

құндылығын қалыптастыруды ескере отырып, тәрбиелік іс-

шараларды өткізу дағдысын меңгеру. 

Мектепке дейінгі 

ұйымдардағы тәрбие 

жұмысының теориясы 

мен әдістемесі 

Халық ауыз әдебиеті 



42.  КП 

(ЖООК) 
Мектеп жасына 

дейінгі 

балалардың 

элеметарлы 

математиканы 

оқыту теориясы 

мен әдістемесі 

5 5 Мектеп жасына дейінгі балаларға қарапайым математиканы 

оқыту теориясы мен әдістемесі пәнге сипаттама және курстың 

мiндеттерi.Мектепке дейiнгi балалардың математикалық 

қарапайым түсiнiктерiн қалыптастыру курсының теориялық 

негiздерi. Математикалық түсініктерін қалыптастыруда 

амплификациялық принцип, тұлғаға бағдарлы тұғыр, дамыта 

оқытуды жүзеге асыру. Мектепке дейiнгi балалардың санау, 

есептеу, пішін, заттың көлемі, кеңістіктегі орыны және 

уақытты қатынасымен таныстыру 
Білімі:математиканың қарапайым ұғымдарын үйретудің 

теориялық негіздері бойынша білімін 

қалыптастыру.Математикалық түсініктерді қабылдау 

ерекшеліктеріне байланысты балабақшадағы жұмыстың 

мазмұны және әдістерімен таныстыру.Мектепке дейінгі 

ұйымда математиканың элементтерін оқыту процесін 

ұйымдастырудың жолдарын үйрету.  
Іскерлігі:қарапайым математикалық түсініктерді 

қалыптастыру курсының теориялық білімдерін жан-жақты 

пайдалана алу, математикалық терминологияны дұрыс қолдана 

алу,математиканың элементтерін оқытуды жүйелі жүргізе 

білуі,пәннің қажеттілігі жайында жан-жақты мәлімет бере 

алу,кейбір өзекті проблемаларын, зерттеу әдістері мен 

әдіснамалық мәселелерін талдай алу іскеліктері қалыпасады. 

Дағдысы:қарапайым математикалық түсініктерді 

қалыптастыруда жаңа технологияларды қолдану,оқу іс-

әрекеттерінің  технологиялық карталарын  пайдалана алу 

ептіліктері мен дағдылары қалыптасады. Мектеп жасына 

дейінгі балаларға математиканы оқытуды ұйымдас тырудың 

әдістемесін меңгертіп, кәсіби дағдыларын қалыптастыру.   

Ақпараттық-

коммуникациялық 

технологиялар 

(ағылш.тіл.) 

Тәрбиешінің 

жұмысын 

психологиялық – 

педагогикалық 

тәрбиеші тыру/ 

Педагогикалық 

шеберлік/ 



43.  КП (ТК) Мектеп жасына 

дейінгі 

балалардың дене 

тәрбиесі теориясы 

мен әдістемесі        

3 8 Мектеп жасына дейінгі балалардың дене тәрбиесі теориясы 

мен әдістемесі пәннiң мiндеттерi және оның негiзгi 

категориялары. Дене тәрбиесінің ұлттық жүйесінің 

қалыптасуы.Қазақстандағы дене тәрбиесінің теориясы мен 

әдістемесінің даму болашағы.Мектепке дейiнгi тәрбие 

жүйесiнде тән мәдениетiнiң орны.Дене тәрбиесінің 

құралдары.Сәби шақтағы балалардың дене тәрбиесі.Дене 

тәрбиесі үдерісінде оқыту, тәрбиелеу және даму негіздері. 
Білімі:Мектеп жасына дейінгі балалардың дене тәрбиесі 

сабақтарын ұйымдастыру техналогиясының ерекшеліктері, 

әдістері, міндеттері және объектісі жайлы түсінік болу. 
Іскерлігі:Өмірде маңызды іс-қимыл әрекеттері мен 

дағдыларын қалыптастыруда қажетті дене қасиеттерін дамыту. 

Сонымен қатар мектеп жасына дейінгі балалардың 

ерекшіліктерін ескере отырып оқу іс-әрекетінің қолайлы 

тәсілдерін (әдістерін, құралдарын, түрлері) тиімді таңдау. 

Сабақты жоспарлау, өткізу және сараптаумен байланысты 

дидактикалық бірліктерін, сонымен бірге дене шынықтыру 

сабақтарында оқушылардың іс-әрекетін басқарудың 

әдістемелік тәсілдерін менгеру.   
Дағдысы:Мектеп жасына дейінгі балалардың қажетті дене 

қасиеттерін дамыту және олардың өмірде маңызы қимыл-

қозғалыс дағдылары мен біліктіліктерін қалыптастыру. 

Сонымен қатар тәжірбиелік ұсыныстардың дене тәрбиесі 

сабағының әдістерін, құралдары мен қағидаларын білу. 

Дене 

мәдениетіМектепке 

дейінгі балалардың 

даму физиологиясы 

Мектепке дейінгі 

ұйымдардағы 

денсаулық сақтау 

технологиялары 

44.  КП 

(ТК) 
Ұлттық спорт  

ойындарын 

жүргізу әдістемесі 

3 8 Ұлттық спорт түрлері. Халықтық-ұлттық және бұқаралық 

спорт түрлерінің даму тарихы. Халықтық ұлттық спорт түрлері. 

Ұлттық спорт түрлері мен бұқаралық спорт түрлері. Ұлттық 

спорт түрлерінің адамның дене күші мен рухани дамуына 

әсері. Ұлттық ойындарды ұйымдастыру әдістері. Әр түрлі 

жастағы топтарда ұлттық ойындарды ұйымдастыру 

ерекшеліктерін ескеру. Сабақтар мен жаттығуларды өткізу 

және ұйымдастыру 
Білімі:ұлттық ойындарды ұйымдастыру әдістері,  мектеп 

жасына дейінгі балалардың іс-әрекеті ретінде ойын түсінігі 

және  ұлттық спорт түрінен оқу-жаттығу жиындарын 

Дене шынықтыру 

мәдениеті 
Мектеп жасына 

дейінгі балалардың 

дене тәрбиесі 

теориясы мен 

әдістемесі 



ұйымдастырып, өткізу туралы білімдер беріледі. 
Іскерлігі:мектеп жасына дейінгі балалардың іс-әрекетін 

ұйымдастыруда ұлттық ойындарды қолдану, әр түрлі жастағы 

топтарда ұлттық ойындарды ұйымдастыру ерекшеліктерін 

ескеру. 
Дағдысы: білім беру міндеттерін шешу үшін мектепке дейінгі 

балалардың ұлттық ойындарын моделдеу, балаларды оқыту 

мен тәрбиелеу үшін ұлттық ойындарды қолдану дағдылары 

қалыптасады. 

45.  КП (ТК) Мектеп жасына 

дейінгі 

балалардың 

бейнелеу өнері 

теориясы мен 

әдістемесі    

4 8 Мектеп жасына дейінгі балалардың бейнелеу өнері теориясы 

мен әдістемесі пәнiнiң мақсаты мен мiндеттерi. Бейнелеу 

өнерiнiң түрлерi және жанрлары.Шетел бейнелеу өнерiнiң даму 

кезеңдерi.Орыс бейнелеу өнерi. Қазақстан бейнелеу өнерi. 

Бейнелеу өнері әдістемесінің дамуы. Бейнелеу өнерiнде 

баланың көркемдiк, шығармашылық қабiлеттерiнiң 

дамуы.Мектепке дейінгі балаларды отандық және шетел 

бейнелеу өнері туындыларымен таныстыру әдістемесі 
Білімі: Бейнелеу өнерiнде баланың көркемдiк, 

шығармашылық қабiлеттерiнiң дамуы. Мектепке дейiнгi 

ұйымдағы бейнелеу өнерi бағдарламаларының құрылу 

принциптерi. Мектепке дейiнгi  балалардың дербес көркем 

әрекетiн  ұйымдастыру. Әртүрлi  топтарда  балаларды  сурет 

салуға және мүсiндеуге үйрету. Құрастыру, жапсыру. Мектепке 

дейiнгi балаларды  бейнелеу өнерi шығармаларымен 

таныстыру әдiстемесi. Мектепке дейiнгi ұйымдағы мектепалды 

даярлық топтарда  балалардың бейнелеу  әрекетiн 

ұйымдастыру әдiстемесi 
Іскерлігі: Студенттер мектеп жасына дейінгі жас 

ерекшеліктеріне байланысты балаларды сурет салуға 

үйрету,Мектепке дейінгі жас ерекшеліктердің бейнелеу өнері 

бағдарламаларын құруға үйрету.  
Дағдысы: Мектепке дейінгі жас ерекшеліктеріне байланысты 

сурет теориясын негізін меңгертіп,мектеп жасына дейінгі 

балаларды сурет салуға үйрету эстетикалық тәрбие беру, 

өздігімен ізденуге және білім алуға дағдыландыру және 

шығармашылық қабілетін дамыту. 

Мектепке дейінгі 

педагогика 
Балалардың 

шығармашылық 

қызметінің теориялық 

негіздері 

Мектепке дейіңгі 

балаларды еңбекке 

үйретудің теориясы 

мен әдістемесі 



46.  КП 

(ТК) 
Бейнелеу өнерінен 

дидактикалық 

құралдар жасау 

әдістемесі             

4 8 Мектепке дейінгі топтарда бейнелеу өнерінде пайдаланылатын 

дидактикалық материалдар және оның түрлері. Дидактикалық 

материалдың тиімділігі мен маңызы. Бейнелеу өнері бойынша 

дидактикалық материалдарды дайындау техникасы мен 

әдістемесі. Мектепке дейінгі топтарда бейнелеу өнеріне 

үйретудің дидактикалық материал дайындаудың жолдары, 

оларға қойылатын талаптар. Дидактикалық материалдарды 

пайдаланудың әдіс-тәсілдері 
Білімі: Мектепке дейінгі топтарда  бейнелеу өнері мен еңбекке 

үйретуде пайдаланылатын дидактикалық материалдар және 

оның түрлерін көбейту және сапасына тиімділігі байланысты 

арттыру.  
Іскерлігі:Студенттер мектепке дейінгі топтарда бейнелеу өнері 

мен еңбекке үйретуде пайдаланылатын дидактикалық 

материялдарды тиімді пайдалана білу, 
Дағдысы:Мектепке дейінгі жас ерекшеліктеріне байланысты 

бейнелеу өнері және еңбекке баулудан дидактикалық 

материялдарды дайындаудын жолдарын үйрену эстетикалық 

тәрбие беру, өздігімен ізденуге және білім алуға дағдыландыру 

және шығармашылық қабілетін дамыту. 

Мектеп жасына дейінгі 

бейнелеу өнері 

теориясы мен 

әдістемесі 

Өндірістік практика 

47.  КП (ТК) Музыкалық 

тәрбие теориясы 

мен әдістемесі    

4 7 Музыкалық тәрбие теориясы мен практикасы курсының пәні, 

міндеті, мазмұны. Музыкалық сауаттылық. Балалардың 

музыкалық-сенсорлық қабілетін дамыту. Әуен Музыкалық 

талдау.Қазақтың халық музыкасы. Камералық музыка. Хор 

өнері. Симфониялық музыка. Опера. Балет. Балалар музыкасы. 

Мектепке дейiнгi мекемедегi музыкалық тәрбие әдiстемесi. 

Балалардың жас кезеңiне байланысты музыкалық дамуы. 

Музыкалық әрекет түрлерi. Музыкалық сабақтың түрлері 
Білімі:Музыкалық тәрбие теориясы мен әдістемесіпәннің 

пәні, міндеттері, мазмұны, мектепке дейінгі жастағы 

балаларды музыкалық тәрбиелеу мен дамытудың теориялық 

негіздері, балалардың жас кезеңiне байланысты музыкалық 

дамуы, музыкалық әрекет түрлерi, музыкалық сабақ 

құрылымы  туралы білімі қалыптасады. 
Іскерлігі: музыкалық білім беру мәселелерін талдауға 

көзқарасты қалыптастыру, музыкалық материалды түсіну. 

Мектепке дейінгі 

педагогика 
Балалардың 

шығармашылық 

қызметінің теориялық 

негіздері 

Өндірістік практика 



Дағдысы:балалардың музыкалық тәрбиесін дайындауда 

теориялық білімді шығармашылықпен пайдалану, білімді 

практикамен интеграциялауды жүзеге асыру.. 

48.  КП 

(ТК) 
Вокалдық хор 

тәрбиесі 
4 7 Музыкалық ән салу мәдениетінің қалыптасуы мен олардың 

жастардың ән салу аппаратының даму ерекшеліктері. Ән салу 

дағдыларының қалыптасу мәселелері қарастырылады. Курс 

кіші жастағы мектеп оқушыларының вокалдық және хорда ән 

салу ерекшеліктерін зерттеуге бағытталған 
Білімі:музыкалық-ырғақтыққозғалыстүрлеріноқытуәдістемесі, 

жаттығуларжәнеолардыңтүрлері  туралы білімдерін 

толықтырады. 

Іскерлігі:болашақ тәрбиешілердің кәсіби-маңызды қасиеттерін 

қалыптастыру, музыкалық-динамикалық өзгерістерге такт 

қимылдарын үйрету. 

Дағдысы:музыкалық-ырғақтықсабақтарды ұйымдастыру 

тәсілдерін меңгеру, музыкалық-ырғақтық сабақтарды 

жоспарлау және дайындау. 

Музыкалық тәрбие 

теориясы мен 

әдістемесі 

Өндірістік практика 

49.  КП (ТК) Мектепке дейінгі 

балаларды 

еңбекке үйретудің 

теориясы мен 

әдістемесі     

4 8 Мектепке дейінгі балаларды еңбекке үйретудің теориясы мен 

әдістемесі пәні, міндеті, мазмұны. Еңбек өнерінің негіздері. 

Мектепке дейінгі топтарда еңбекке үйретуде пайдаланылатын 

сабақ типтері, еңбек сабағын ұйымдастыру түрлері, еңбек 

сабағы үстіндегі техниканы пайдалану тәсілдері. Мектепке 

дейінгі жастағы балаларды еңбекке оқыту әдістемесіне үйрету. 

Қағаз және картон, металл, табиғи материалмен жұмыс істеу 

әдістемесі. 
Білімі: Мектепке дейінгі топтарда  еңбекке үйретуде 

пайдаланылатын сабақ типтері, еңбек сабағын ұйымдастыру 

түрлері, еңбек сабағы  үстіндегі техниканы  пайдалану 

тәсілдері.   
Іскерлігі: Студенттер мектепке дейінгі топтарда еңбекке 

үйретуде пайдаланылатын материалды – техникалық, әр түрлі 

материалдарды пайдалану ермексаз, қағаз, табиғи 

материалдарды ұтымды пайдалану 
Дағдысы: Мектепке дейінгі жас ерекшеліктеріне байланысты 

еңбекке баулудан әр түрлі техниканы пайдалану, эстетикалық 

Мектепке дейінгі 

педагогика 
Балалардың 

шығармашылық 

қызметінің теориялық 

негіздері 

Өндірістік практика 



тәрбие беру, өздігімен ізденуге және білім алуға дағдыландыру 

және шығармашылық қабілетін дамыту 

50.  КП 

(ТК) 
Түрлі табиғи 

материалдармен 

жұмыс 

технологиясы 

4 8 Түрлі табиғи материалдармен жұмыс технологиясы пәні. 

Табиғи материал түрлерін оқу және табиғи материалдармен 

жұмыс істеу ерекшеліктері.Түрлі табиғи материалдармен 

жұмыс технологиясы. Табиғи материалдармен жұмыс істеу 

формалары мен әдістері. Дидактикалық материалдарды 

дайындау әдістемесі. 

Білімі:табиғи материалдармен жұмыс істеу ерекшеліктері, 

табиғи материалдармен жұмыс істеу формалары мен әдістері 

туралы білімдерін толықтырады. 

Іскерлігі:әр түрлі табиғи материалдармен жұмыс істеу, әр 

түрлі табиғи материалдармен жұмыс істеу мазмұнын талдау 

қабілеттері қалыптасады. 

Дағдысы: құрылыс материалдарынан құрастыру, 

дидактикалық материалдарды дайындау дағдыларына ие 

болады. 

Мектепке дейінгі 

балаларды қоршаған 

ортамен 

таныстырудың 

теориясы мен 

әдістемесі 

Өндірістік практика 

51.  КП (ТК) Балалардын 

практикалық 

психологиясы 

5 7 Балалардын практикалық психологиясыпәні. Практикалық 

психология психологиялық ғылымның саласы ретінде. 

Практикалық психологтың кәсіби қызметінің моделі. Іскерлік 

жағдайлардағы қарым-қатынас ерекшеліктері. Балалармен 

тиімді коммуникация кезеңдері. Тиімді технологияларды 

қолдану Балалардын практикалық психологиясығылымының 

даму тарихы, оқу әрекетінің психологиясы, педагогтың 

тұлғалық сапасы, мектепке дейінгі білім беру жүйесіндегі 

психологиялық қызмет құрылымы. 
Білімі:балаларпрактикалық психологының кәсіби қызметінің 

моделі, психологиялық міндет және психологиялық көмек 

туралы түсінік. 

Іскерлігі: балаларпрактикалық психологының аралас 

мамандықтар өкілдерімен өзара іс-қимыл мәселелерін шешу,- 

психологиялық өзін-өзі тану және басқа адамдарды тану.  

Дағдысы: балаларпрактикалық психологының кеңес 

беру,психологиялық диагностика жүргізу. 

Балалар психологиясы/ 
Тренинг топтар 

жүйесінің негіздері 
Мектепке дейінгі 

балаларды 

диагностикалау 

әдістемесі 
 

Өндірістік практика 



52.  КП (ТК) Мектепке дейінгі 

жастағы балаларға 

шет тілін оқыту 

әдістемесі 

5 6 Мектепке дейінгі жастағы балаларды шет тілін оқыту 

әдістемесін оқыту пәні.Екі тілділік пайда болу себептері және 

оның қалыптасуының табиғи принциптері. Мектепке дейінгі 

жастағы балаларды шет тілін оқытудың психологиялық 

негіздері.Мектепке дейінгі жастағы балалардың шет тілін 

меңгеруіне қажетті талаптар. 
Білімі: Фонетика мен емленібілу: әріптер мен 

әріптіркестеріноқу мен айтудыңнегізгіережелері, алфавит, 

әріптер мен әріптіркестерініңтранскрипциясы мен жазылуы; 

оқытылатынмамандықбейінінесәйкеслексикалық-

грамматикалықбірліктердібілу. 
Іскерлігі: сөздік көмегімен және сөздіксіз қоғамдық-

тұрмыстық сипаттағы мәтіндерді, сөздік көмегімен орташа 

қиындық мамандығы бойынша әдебиетті оқып, түсініп, аудара 

білу. 
Дағдысы:тілдік материал негізінде ауызша сөйлеуді меңгеру, 

сұрақтар қою және ағылшын тілінде оқылатын тақырып 

көлемінде сөйлесуді қолдау қабілеті болуы. 

Шетел тілі Педагогикалық 

шеберлікпен 

53.  КП 

(ТК) 
Шетел балалар 

әдебиеті 
5 6 Шетел балалар әдебиеті пәні. Қазіргі әлемдегі балалар 

әдебиетінің орны мен рөлі. Әр түрлі халықтардың мифтерінің 

ерекшелігі. Шетелдік әдебиетті талдау. Мектепке дейінгі 

жастағы балаларға қажетті материалдарды іріктеу. Балаларға 

таңдалған материалды беру. Балалардың шетел әдебиетін 

меңгеруін талдау. 

Білімі:Қазіргіәлемдегібалаларәдебиетініңорны мен рөлі, 

әртүрліхалықтардыңмифтерініңерекшелігімен тнысады. 

Іскерлігі:  мектеп жасына дейінгі жастағы балаларға арналған 

шетелдік әдебиетті талдау; мектепке дейінгі балаларға қажетті 

материалдарды іріктеу. 

Дағдысы: таңдалған материалды беру, балалардың шетел 

әдебиетін меңгеруін талдау. 

Балалар әдебиеті 
Халық ауыз әдебиеті 

Мектеп жасына 

дейінгі балаларға 

шет тілін оқыту 

әдістемесі 

54.  КП (ТК) Педагогикалық 

шеберлік 
4 7 Педагогикалық шеберлік және педагогикалық қызмет. 

Педагогикалық қарым-қатынас шеберлігі. Мұғалімнің оқу-

тәрбие үрдісін ұйымдастырудағы шеберлігі. Педагогикалық 

шеберліктің мәні және оның құрылымы. Мұғалім 

жұмысындағы актерлік және режиссерлік шеберлік 

Мектепке дейінгі 

педагогика 
Өндірістік практика 



элементтері. Мұғалімнің педагогикалық техникасы және оның 

қалыптасу жолдары 
Білімі:кәсібипедагогикалыққызметтіңғылыминегіздерін, 

өзініңболашақмамандығыныңәлеуметтікмаңыздылығынтүсіне

ді, білім берудегі жаңашылдық және инновациялық қызмет. 
Іскерлігі:кәсіби қызметті жүзеге асыруға мотивациясы бар, 

педагогтың кәсіби құзыреттілігінің мәні мен құрылымын 

ажырату. 
Дағдысы:сөйлеу кәсіби мәдениетінің негіздерін меңгерген, 

нақты білім беру мекемесінің нақты білім беру сатысындағы 

оқу-тәрбие процесінің сапасын қамтамасыз ету үшін заманауи 

әдістер мен технологияларды, соның ішінде ақпараттық 

технологияларды қолдануға дайын. 

55.  БП -ТК 
 

Педагогикалық 

психология 
4 7 Педагогикалық психологияның негізгі принциптері мен 

заңдылықтары. Адам психикасының дамуы мен оқыту 

үрдістерінің өзара байланысы. Оқыту мен тәрбиелеудің 

әлеуметтік педагогикалық-психологиялық аспектілері, оқу 

процесіндегі қарым-қатынас пен оқыту психологиясы, 

педагогикалық процестегі қарым-қатынас және педагогтың 

тұлғалық сапалары 
Білімі:Педагогикалық психология ғылымының даму тарихы, 

оқу әрекетінің психологиясы, оқыту психологиясы, 

педагогикалық процестегі конфликт, педагогтың тұлғалық 

сапасы, білім беру жүйесіндегі психологиялық қызмет 

құрылымының теориялық негіздерімен танысады. 
Іскерлігі:Оқыту мен тәрбиелеудің психологиялық 

заңдылықтарын зерттеу, ақыл-ой дамуының шарттарын 

анықтай алу, білім беру жүйесіндегі психологиялық қызметті 

ұйымдастыра алу іскерлігіне ие болады. 
Дағдысы:Оқу-тәрбие процесіндегі түрлі жағдаяттарды шешу, 

оған психологиялық және педагогикалық талдау жасай алу 

және оны біріктіре алу дағдысына ие болады. 

Балалар психологиясы Өндірістік практика 

56.  КП 

(ТК) 
Ритмикалық 

қимылдарды 

үйрету 

5 7 Жас ерекшеліктеріне байланысты музыкалы ырғақты 

қимылдардың түрлері, үйретудің әдістемесі. Жаттығулар, 

олардың түрлері: ырғақты жүре білуге, ширақ та ырғақты 

секіруге, пьесаның бөлімдеріне сәйкес қозғалысты өзгертуге, 

Музыкалық тәрбиенің 

теориясы мен 

әдістемесі 

Өндірістік практика 
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