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Meslek  pasaportu

5В010200- Ilkokul 
• eğitim süresi 4 yıl;
•Eğitim formu: tam zamanlı;
•Eğitim düzeyi: yüksek öğrenim;
Profesyonel faaliyetler:

Ilkokul  eğitim pedogojisi ve yöntemi Lisansının  
mesleki hizmetler dalı , eğitim kurumlar içerir (genel 
eğitim okullarının ilk aşaması, pedagojik kolejleri, 
eğitim yetiştirme ve öğretim elemanlarının eğitimi,
eğitim bölümleri).



Mezunların mesleki faaliyet formları:

5В010200 Ilkokul  eğitim pedogojisi ve yöntemi Lisansı profesyonel faaliyetinin nesnesi
ortaokulların ilk aşamasın her türündeki eğitim süreci ve eğitim kurumlarındaki metodik 
çalışmaları olarak bulunur.

Profesyonel faaliyetler:

5В010200 – Ilkokul  eğitim pedogojisi ve yöntemi mesleği boyunca lisans derecesi 
aşağıdaki profesyonel hizmetleri gerçekleştire bilirler:

- Tanı öğrencinin kişiliği, eğitim, öğretim ve geliştirme sonucun araştırmak;

- organizasyonel ve teknolojik (eğitim teknolojisi temelinde eğitim sürecin düzenlemek);

- Eğitim Yönetimi ("özne varlık" etkileşim, bilgi yönetimi);

- tasarımı (ilkokul eğitiminin modellemesi);

- Bilişsel araştırma (eğitim kurumlarındaki sorunları çözmede yaratıcı, pedagojik deneyimi
araştırma, yansıma)



Öğretilecek denekler

• Ilköğretim matematik ders Temelleri
• Pedagojik I
• İlkokul eğitiminin teorisi ve metodolojisi
• Ethnopedagojik
• Eğitim programları
• İlköğretim Kazakça (Rusça) dil öğretimi
• İlkokulda İngilizce dil öğretimi
• Pedagojik araştırma yöntemleri
• Ilkokulda matematik  öğretim yöntemleri
• Ilkokulda hayat bilgisi öğretmenlik 

Yöntemleri
• Eğitim teknoloji ve yenilik
• Dahil eğitim
• Değerlendirmenin ölçme teknolojisi 
• Eğitimde Yönetim
• İlkokulda edebi okuma yöntemleri

• Ilkokulda informatik bilimin yöntemleri
• Ilkokulda emek eğitimi eğitim yöntemleri
• Ilkokulda sanat dersleri öğretim yöntemleri
• Ilkokulda müzik sanatının teorisi ve 

metodolojisi
• Ilkokulda fiziksel kültür teorisi ve 

metodolojisi
• Ders dışı eğitim organizasyonu
• Eğitim kurumlarında ek eğitim çalışmaları
• Altı yaşındaki bir çocuğun eğitim ve 

öğretim Özellikleri
• Geliştirme türündeki dersleri düzenlemek
• Ilkokul için multimedya eğitim 

materyallerin hazırlama



Mesleki deneyim

1- sınıfta«Eğitim deneyimi» – 3 hafta

2, 3 – sınıflarda«Pedagojik pratik» – 3 hafta

4 – sınıfta«Üretim pratik» – 10 hafta

4-sınıfta «Diploma öncesi pratik» – 5 hafta



•Öğrenciler hangi eğitim 
kurumlarında tecrübe alabilirler

• Nekrasov adındaki №9 ilköğretim okulu
• №14 orta okul
• Atatürk adındaki №17 ilköğretim okulu
• №23 orta okul
• T.Rıskulov adındaki №24 orta okul
• №27 orta okul
• A.Baıtursunov adındaki orta okul
• M.Abenova adındaki orta okul
• Türkistan yardımcı yatılı okul
• Türkistan insani ve teknik koleji
• №21 kolej



•Hangi kulüpler var?



СТУДЕНТТЕРДІҢ ЖЕТІСТІКТЕРІ •Bölüm öğretmenlerinin 
çalışmaları



Öğretim üyeleri

Kuralbaeva Alia
Ahmetkarimovna
PhD, doçent м.а. 

Bölüm başkanı

Ortaev Bahtıyar 
Tursunoviç

Doctor, doçent

Rahmet Üsenbek
Rahmetoğlu

Doktora Vekili Doçent

Tokkulova Gulsara
Tölebekkızı

Doktora Vekili Doçent

Kojageldıeva Saule
Skendirovna

Doktora Vekili Doçent

Dauletbekova Bagila 
Dauletbekovna

kıdemli öğretim görevlisi

Auezov Batırhan 
Nagaşbekoviç

kıdemli öğretim görevlisi

Şalabaeva Canar
Süindikkızı

kıdemli öğretim görevlisi

Sahitcanova Sahış 
Omargazıkızı

kıdemli öğretim görevlisi

Ötegen Bayan
Abilmajınkızı

Master öğretmen

Kadirova Malika 
Seitmahambetkızı
Master öğretmen

Bakirova Zakira 
Abdujusipovna

Master öğretmen



UZMANLIK başarısı



Öğrenci başarıları



Mezunlarımız

Kuralbaeva Aliya
Ahmetkarimovna

PhD, doçent
Bölüm başkanı

Seitjapparova Cangül
Master öğrenci

Sarsenova Cansulu
Master öğrenci

Nurtazaeva Nurgul
Astana şehri №76 okulunun ilkokul 

öğretmeni




