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ПӘНДЕР ТҮРЛЕРІ ECTS

ЖАЛПЫ БІЛІМ БЕРУ ПӘНДЕРІ (ЖБП) 56

МІНДЕТТІ  КОМПОНЕНТ (МК) 51

Таңдау бойынша компонент (ТК) 5

БАЗАЛЫҚ ПӘНДЕР ЦИКЛІ  (БП) 112

ЖОО КОМПОНЕНТІ (ЖК) 56

Таңдау бойынша компонент (ТК) 56

КӘСІБИ ПӘНДЕР ЦИКЛІ (КП) 60

Таңдау бойынша компонент (ТК) 40

Таңдау бойынша компонент (ТК) 20

ОҚЫТУДЫҢ ҚОСЫМША ТҮРЛЕРІ (ОҚТ)

ҚОРЫТЫНДЫ АТТЕСТАЦИЯ 12

БАРЛЫҒЫ 240



1. 6В013 - Пәнсіз мамандандыру мұғалімдерін дайындау (Бастауышта оқыту  

педагогикасы  мен  әдістемесі) 

2. 6В013 - Пәнсіз мамандандыру мұғалімдерін дайындау (Бастауышта оқыту  

педагогикасы  мен  әдістемесі көптілді білім берумен)

Бакалавр бойынша 2019 жылы жасалған білім беру бағдарламалары:



Білім саласының коды мен 

атауы: 

6B01- Педагогикалық 

ғылымдар

Дайындау бағытының коды 

мен атауы:

6B013- Пәндік 

мамандандырылмаған 

мұғалімдерін дайындау 

БАКАЛАВРИАТТЫҢ БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫ

6В01306 - Бастауыш білім ағылшын тілінде

Пәндер:

➢Ағылшын тілі В1 

➢Ағылшын тілі В2

➢Ағылшын тілі С1

➢Ағылшын тілі С2

➢Ағылшын тілінің ауызша және жазбаша сөйлеу практикумы 

➢Ағылшын тілінің фонетика және грамматикасы бойынша практикум

➢Ағылшын тілінің лексикологиясы бойынша практикум

➢Ағылшын тілінде көпшілік алдында сөйлеудің стилистикалық 

тәсілдері

Біздің серіктестер:

БББ мақсаты – Интеграцияланған пәндік-тілдік оқыту

технологиясына сәйкес үштілділік жағдайында кәсіби қызметті

жүзеге асыруға және оңтайландыруға қабілетті білім берудің

бастауыш сатысы үшін педагогтарды ағылшын тілінде оқытумен

дайындау

Авторлық ұжым:

Кафедра «Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі». ПП 

институты. 



Білім саласының коды мен 

атауы: 

6B01- Педагогикалық 

ғылымдар

Дайындау бағытының коды 

мен атауы:

6B013- Пәндік 

мамандандырылмаған 

мұғалімдерін дайындау 

БАКАЛАВРИАТТЫҢ БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫ

6В01304 - Бастауыш білім көптілділікпен

Пәндер:

➢Ағылшын тілі В1 

➢Ағылшын тілі В2

➢Ағылшын тілі С1

➢Ағылшын тілі С2

➢Аппараттың қойылымы және орындаушылық (домбыра, фортепиано, баян, 

аккордеон, гитара)

➢Робототехника және бастауыш сынып оқушысының есептеуіш ойлауы

➢Білім алушылардың эмоционалдық интеллекті: теория және тәжірибе

➢Бастауыш білім берудегі метапәндік тәсілдеме

➢Көптілділік жағдайында бастауыш мектеп пәндерін оқытудың теориясы мен 

әдістемесі

Біздің серіктестер:

БББ мақсаты – Интеграцияланған пәндік-тілдік оқыту технологиясына

сәйкес үштілділік жағдайында кәсіби қызметін жүзеге асыруға және

оңтайландыруға қабілетті педагог кадрларды білім берудің бастауыш

сатысы үшін көптілді оқытумен даярлау

Авторлық ұжым:

Кафедра «Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі». ПП 

институты. 



Білім саласының коды 

мен атауы: 

6B01- Педагогикалық 

ғылымдар

Дайындау бағытының 

коды мен атауы:

6B013- Пәндік 

мамандандырылмаған 

мұғалімдерін дайындау 

БАКАЛАВРИАТТЫҢ БІЛІМ БЕРУ 

БАҒДАРЛАМАСЫ

6В01302 - Бастауыш білім бизнес инновациямен

Пәндер:
➢Жаңашылдық бизнес негіздері 

➢Білім беру қызметтерін бизнес жоспарлау 

➢Білім беру құқығы 

➢Цифрлық білім беру ортасының құқықтық механизмі 

➢Бизнес-тренингтер

➢Ақпараттық-технологиялар аясындағы инновациялар мен 

бизнес 

➢Электронды бизнес негіздері 

➢Қызметкерлерді басқару

Біздің серіктестер:

БББ мақсаты – Бизнестегі танымдық үдерістердің тетіктерінен

білімі бар, өз бизнесін дамытуда оңтайлы стратегия табуға

қабілетті білім берудің бастауыш сатысына педагогтарды

дайындау.

Авторлық ұжым:
Кафедра «Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі». ПП 

институты. 



Білім саласының коды мен 

атауы: 

6B01- Педагогикалық ғылымдар

Дайындау бағытының коды 

мен атауы:

6B013- Пәндік 

мамандандырылмаған 

мұғалімдерін дайындау 

БАКАЛАВРИАТТЫҢ БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫ

6В01303 - Бастауыш білім ақпараттық-

комуникациялық технологиялармен

Пәндер:

➢АТ жобаларын басқару

➢Зияткерлік ақпараттық жүйелер

➢АТ-бастауыш білім беру өнімдері

➢Мектеп пәндерін оқытудағы ақпараттық-коммуникациялық 

технологиялар (АКТ)

➢Мультимедиялық білім беру өнімдерін жасау практикумы

➢Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар бойынша есептерді шешу 

практикумы

➢Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар әдістемесі бойынша 

практикум

Біздің серіктестер:

БББ мақсаты – Білім беру қызметін жүзеге асыруда

психологиялық және ақпараттық қауіпсіздік талаптарын ескере

отырып, өз мүмкіндіктерін жүзеге асыруға мүмкіндік беретін

негізгі құзіреттіліктерді меңгерген білім берудің бастауыш

сатысы үшін педагогикалық кадрларды дайындау.

Авторлық ұжым:

Кафедра «Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі». ПП 

институты. 



Оқыту нәтижелерінің оқу жоспары мазмұнына сай матрицасы  



Білім бағдарламасының жалпы сипаттамасы



Білім беру бағдарламасы пәндерінің мазмұны:



Оқу жоспары



Білім беру бағдарламасының көлемі мен құрылымы


