
Мектепке дейінгі оқыту және 

тәрбиелеу мамандығы 



Мазмұны 

• Мамандық паспорты  

• Оқытылатын пәндер  

• Кәсіби тәжірибелер  

• Студенттер қандай 

мекемелерде тәжірибеден өте 

алады?  

• Бізде қандай клубтар бар?  

• Кафедра оқытушыларының 

еңбектері 

• Оқытушы-профессорлар 

құрамы:  

• Студенттердің жетістіктері 

• Біздің түлектер 



Мамандық паспорты 

5В010100-Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу 

•оқу мерзімі 4 жыл;  

•оқу түрі: күндізгі;  

•білім беру деңгейі: жоғары;  

 

Кәсіби қызметінің саласы: 

5В010100-Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу мамандығы 

бойынша білім бакалавры өзінің кәсіби қызметін білім беру 

саласында атқарады. 



Түлектердің кәсіби қызметінің нысандары:  

5В010100-Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу мамандығы бойынша 
білім бакалаврының кәсіби қызмет нысандары: мектепке дейінгі ұйымның 
түрлі типтері мен түрлері, шағын және дамытушы орталықтар, отбасылық 
балабақшалар, мектеп-балабақша, педагогикалық колледж, білім жетілдіру 
институттары болып табылады.  

Кәсіби қызмет түрлері: 

5В010100-Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу мамандығы бойынша 
білім бакалаврының қызмет түрлері:  

Білімдік (педагогикалық) – мектепке дейінгі балаларды оқыту, тәрбиелеу, 
жеке тұлғасын қалыптастыру және дамыту; мектепке дейінгі ұйымдардағы 
педагогикалық процесті басқару, педагогикалық іс-әрекеттің нәтижесін 
жобалау, диагностикалау, түзету; мектепке дейінгі білім беру шеңберіндегі 
алдыңғы қатарлы тәжірибелерді тарату; 

Эксперименттік-зерттеу; 

Ұйымдастыру-басқару; 

Әлеуметтік-педагогикалық; 

Оқу-тәрбиелік; 

Оқу-технологиялық болып табылады. 



• Мектепке дейінгі балалардың бейнелеу өнері 

• Мектепке дейінгі балалардың дүниетануын 

қалыптастыру 

• Инклюзивті білім беру 

• Бағалаудың өлшемдік технологиялары 

• Білім берудегі менеджмент  

• Оқыту технологиялары мен материалдарды 

жобалау 

• Мектепке дейінгі балалар әдебиеті 

• Дефектология негіздері және логопедия 

• Драма 

• Ғылыми зерттеу әдістері 

• Мектепке дейінгі педагогикалық пәндерді 

оқыту әдістемесі 

• Тәрбиеші шеберлігі 

• Балалар ойынын дайындау 

• Оқыту принциптері мен әдістері 

• Ата-аналар білімі 

• Балабақшадағы жаңа технология 

• Мәдени тынығуын ұйымдастыру 
 

• Жас ерекшелік физиологиясы және мектепке 

дейінгілер гигиенасы  

• Мектепке дейінгі тәрбиеші қызметі 

• Ана саулығы мен баланың тамақтануы 

• Бала дамуы 

• Педагогика І 

• Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі 

• Этнопедагогика 

• Мектепке дейінгі білім беру бағдарламасы 

• Мектепке дейінгі білім беруді ұйымдастыру 

және басқару 

• Баланың психологиялық-педагогикалық 

диагностикасы 

• Мектеп жасына дейінгі балалардың 

қарапайым математикалық түсініктерін 

қалыптасытыру 

• Мектеп жасына дейінгі балалардың тілін 

дамыту әдістемесі 

• Баланың психологиялық қалпын қорғау 

• Дене тәрбиесі және ойын үйрету 

• Мектепке дейінгі балалардың музыкалық 

білімі 

Оқытылатын пәндер 



Кәсіби тәжірибелер 

1- курста «Оқу тәжірибесі» – 3 апта 

2, 3 – курстарда «Педагогикалық тәжірибе» – 3 апта 

4 – курста «Өндірістік тәжірибе» – 10 апта 

4-курста «Диплом алды тәжірибе» – 5 апта 



Студенттер қандай 

мекемелерде тәжірибеден өте 

алады? 

• «Алия» балабақшасы 

• «Айгөлек» балабақшасы 

• «Балдырған» ясли 

балабақшасы 

• «Балбөбек» балабақшасы 

• №23 жалпы орта мектеп 



БІЗДЕ ҚАНДАЙ КЛУБТАР БАР?  



СТУДЕНТТЕРДІҢ ЖЕТІСТІКТЕРІ  
КАФЕДРА ОҚЫТУШЫЛАРЫНЫҢ ЕҢБЕКТЕРІ 



МАМАНДЫҚ ЖЕТІСТІГІ 



МАМАНДЫҚ ЖЕТІСТІГІ 



СТУДЕНТТЕРДІҢ ЖЕТІСТІКТЕРІ 



СТУДЕНТТЕРДІҢ ЖЕТІСТІКТЕРІ 



БІЗДІҢ ТҮЛЕКТЕР  

Шалабаева Жанар  

Сүйіндікқызы 

Білім технологиялары 

кафедрасының  

аға оқытушысы 

Анарбаева Арофат 6М010100-Мектепке 

дейінгі оқыту және тәрбиелеу мамандығының 

магистрі 

Кеңесбай Жазира балабақша тәрбиешісі 

2014-2015 оқу жылының 

бітіруші түлектері  
2014-2015 оқу жылының бітіруші 

түлектері  

Түркістан қаласы әкімдігінің 

білім бөлімінің әдіскері  



Тәрбиелеушінің өзі-ақылдың, үлкен 

ұстамдылықтың, мейірімділіктің, биік 

адамгершілік көзқарастың иесі болуға тиіс. 

 

М.П.Драгоманов 


