
 
 



1. Білім беру бағдарламасының аналитикалық негіздемесі 

          Білім беру бағдарламасы туралы мәліметтер. Білім беру бағдарламасы 6В014 – 

Жалпы дамудың пәндік мамандандырылған мұғалімдерін даярлау Еуропалық білім беру 

шеңбері, Ұлттық біліктілік шеңбері, кәсіби стандарт, Мемлекеттік жалпыға міндетті білім 

берудің стандарты, профессиограмма негізінде құрастырылды.    

         Білім беру бағдарламасы базалық және бейіндеуші пәндердің циклдарын, оқу, 

педагогикалық, өндірістік және диплом алдындағы практикаларды, зерттеушілік қызметті 

(дипломдық жұмысты жазу және қорғау), аралық және қорытынды аттестаттауды қамтитын 

теориялық оқытудан тұрады. Білім беру бағдарламасының көлемі 240 академиялық несиені 

құрайды, оның ішінде Теориялық оқытудың 208 кредиті, қорытынды аттестаттаудың 12 

кредиті практиканың 20 кредиті. 

Күшті жақтары 

- ПОҚ білікті құрамы; 

- ПОҚ дәрежелілігінің жоғары деңгейі; 

- білім алушылар мен қызметкерлердің мәдени және зияткерлік дамуы, салауатты өмір 

салтын қалыптастыру үшін жасалған жағдайлар; 

- түлектерді жұмысқа орналастырудың жоғары пайызы; 

- ББ бойынша бөлінетін мемлекеттік гранттар санын ұлғайту. 

Әлсіз жақтары 

- мамандыққа түсуші талапкерлердің орташа балы төмен; 

- шетелде ПОҚ академиялық ұтқырлығының төмен деңгейі; 

- дәрежеленген кадрлардың қартаю үрдісі, орташа жасы 50 жылды құрайды. 

- шет тілдерін меңгерудің әлсіз деңгейі;  

- докторантураның болмауы; 

- ғылыми жобалардың болмауы; 

- халықаралық ынтымақтастықты тиімсіз іске асыру. 

Қолайлы мүмкіндіктер 

- халықаралық ынтымақтастықты кеңінен дамыту; 

- еңбек нарығында түлектердің қажеттілігі; 

- абитуриенттердің ББ қызығушылығының өсу үрдісі .  

Қауіптер 

- жас білікті кадрлардың тапшылығы; 

- халықтың жеткіліксіз әлеуметтік деңгейі; 

 

2. Жалпы мәлімет 

Миссия - 6В014 – Жалпы дамудың пәндік мамандандырылған мұғалімдерін даярлау 

бағытында өз бетінше жұмыс жасай алатын,  жоғары білімі бар заманауи сапалы маман 

талаптарына сәйкес келетін, қазіргі заманғы талаптарға жауап беретін білікті, бәсекеге 

қабілетті кадрларды даярлау. 

Қазіргі қоғам талап ететін және жұмысқа орналасу, біліктілікті арттыру, мансаптық 

өсу, сондай-ақ кәсіпкерлік белсенділік танытуға кепілдік беретін бәсекеге қабілетті, сапалы 

және қолжетімді білім беру қызметтерін көрсету. 

Стратегиялық мақсаты - орыс тілі мен әдебиеті саласындағы ғылыми, зерттеу, білім 

беру, әдістемелік орталық миссиясын орындау, тек студенттік орта мен ғылыми 

қоғамдастықта білімді жаңғыртуды ғана емес, сонымен қатар білім беру процесінің барлық 

қатысушыларына әдістемелік қолдау көрсететін (оның ішінде білім алушыларға, ата-

аналарға жобалық қызмет, олимпиадалық қозғалыс, кәсіби өзін-өзі анықтау және т. б. 

мәселелері бойынша), мектеп мұғалімдерінің біліктілігін арттыру бойынша қосымша білім 

беру бағдарламасын белсенді іске асыратын, сондай-ақ, университет студенттері мен 

Түркістан қаласының жоғары сынып оқушылары мен өзге де ниет білдірушілердің тілдік 

қабілеттерін дамыту бойынша жұмыстар атқарылуда.  

 



 

Білім беру мақсаты: осы саладағы алдыңғы қатарлы білімге негізделген, зерттелетін 

саладағы білімі мен түсінігін көрсете алатын; білімі мен түсінігін кәсіби деңгейде қолдана 

алатын, зерттелетін саладағы мәселелерді шеше алатын және дәлелдей алатын; әлеуметтік, 

этикалық және ғылыми жинақтарды ескере отырып, пікір құрастыру үшін ақпаратты жинай 

алатын және түсіндіре алатын; зерттелетін саладағы қосымша білім беруді жалғастыру үшін 

қажетті оқу дағдыларын меңгерген мамандарды даярлау. 

Міндеттер: 

Отан сүйгіштік, Қазақстан Республикасы халықтарының достығы, әр түрлі 

мәдениеттерге, салт-дәстүрлерге құрмет көрсету рухында тәрбиелеу;                                                                                    

- бітірушінің жалпы адамзаттық және әлеуметтік-тұлғалық құндылықтарын қалыптастыру;  

- экологиялық, этикалық, құқықтық мәдениетті, дене мәдениетін және ойлау 

мәдениетін қалыптастыру;  

- бакалаврды тілдік даярлау;  

- кәсіби пәндерді меңгеру үшін қажетті іргелі білімді қалыптастыру;  

- кәсіби қызметте қажетті теориялық және тәжірибелік білімді, іскерлік пен дағдыны 

қалыптастыру. 

Даму принциптері:  

• ақпараттық ашықтық – ынтымақтастықтың кез келген түрлері мен нысандары 

үшін ашықтық (білім беру процесі мен даярлау, қайта даярлау және біліктілікті арттыру 

бағыттары; консультациялық, әдістемелік және сараптамалық-талдау қызметтерін көрсету, 

ғылыми-әдістемелік сүйемелдеу; ғылыми-зерттеу қызметі саласында); 

* оқытудың үздіксіздігі принципі: оқу диплом алумен аяқталмайды, бітірушілермен 

келесі шығармашылық және іскерлік байланыстарды болжайды; 

* оқытудың әр түрлілік принципі-жаңа сұранысқа ие бакалавр, магистрлік 

бағдарламаларды іздеу, біліктілікті арттыру және кәсіби қайта даярлаудың жаңа 

бағдарламаларын құру (қашықтықтан оқыту және білім алу, қосымша кәсіби білім беру, 

кафедраның бейініне сәйкес нарықта сұранысқа ие бағыттар бойынша қысқа мерзімді 

курстар • ); 

* технологиялылық принципі – білім беру процесін жүргізудің жаңа нысандарын 

іздеу және оқу және ғылыми қызметті жүзеге асырудың тиімді әдістерін, құралдарын, 

тәсілдері мен рәсімдерін қамтамасыз ету. 

* корпоративтілік принципі-дәстүрлер мен әлеуметтік құндылықтарды бекіту және 

дамыту негізінде кафедраның мақсаттары мен идеологиясын бөлісетін біртұтас команданың 

рухын құру;  

* инновациялылық принципі-ғылыми-зерттеу, жобалау қызметін жандандыруға 

бағдар беру, қаржыландырылатын конкурстар мен гранттарды үнемі іздеу;  

* интеграция принципі – кафедра айналасында коммуникациялық байланыс жүйесін 

құру (студенттердің кәсіби өзін-өзі анықтау мәселелері бойынша басқа да кафедралармен, 

кафедра түлектерімен және басқа да жұмыс берушілермен, мектеп мұғалімдерімен және 

колледж оқытушыларымен, мектеп және колледж оқушыларымен және олардың ата-

аналарымен және т. б.).); 

* алға жылжу принципі-кафедраның білім беру, әдістемелік, ғылыми-зерттеу 

қызметін, кафедраның ПОҚ тарапынан (кез келген ведомстволық, басқару, әкімшілік 

мекемелерде, өнеркәсіптік және коммерциялық ұйымдарда, әлеуетті талапкерлер арасында), 

сондай-ақ кафедра түлектері тарапынан оның дайындық бағыттарын насихаттауға тірек.  

 

 

 

 

 

 



        

3. Білім беру бағдарламасын жасау алгоритмі 

 

 
 

4. БББ дамытудың жол картасы 

№ Дамудың басым 

бағыттары 

Іс-шаралар Іске асыру түрі Жүзеге 

асыру 

мерзімі 

1 Мамандарды 

даярлау және қайта 

даярлау саласында 

бәсекеге 

қабілеттілікті 

арттыру 

бағытында білім 

беру процесін 

жаңғырту. 

Қабылданған стандарттар мен 
жұмыс берушілердің 
талаптарын ескере отырып, 
білім беру бағдарламаларын 
жетілдіру 

ОЖСБ-ға жаңа пәндерді 
енгізу 

Жыл 
сайын 

Оқу үдерісін 
ұйымдастырудың 
инновациялық әдістерін 
енгізу 

Енгізу актілері 2020-2024 

Мектептердің жетекші 
мамандарының білім беру 
үдерісіне қатысуын 
қамтамасыз ету 

Дуалды оқытуды 
ұйымдастыру 

2020-2021г 

Білім беру процесін, ғылыми 
зерттеулер мен 
инновацияларды 
интеграциялау 

Студенттермен, мектеп 
мұғалімдерімен бірлескен 
мақалалар 

2020-2024 

Жаңа, сұранысқа ие білім 
беру бағдарламаларын 
(бакалавр, магистрлік, 
қосымша білім беру 
бағдарламалары және т. б.) 
іздеу. 

Дене шынықтыру және 
спорт "қызметкерлеріне 
арналған кәсіби қайта 
даярлау курстары»; 
- факультет және жоғары 
оқу орны студенттерінің 
қосымша кәсіби 
дайындығын жүзеге 

асыру, сонымен қатар 
"Дене шынықтыру және 
спорт" бағдарламасы 
бойынша басқа 
тұлғаларды тарту» 

2020-
2024г. 

2 Ғылыми-зерттеу 

процесі мен 

инновациялық 

Кафедраның профессорлық-
оқытушылық құрамы 
өткізетін ғылыми-зерттеу 

Ғылыми жобалар 2020 

Осы бағытты 

дамытуға 

қажеттілікті 

шолу және 

талдау  

Осы 

бағыттағы 

мамандарды 

тұтынушыла

рды анықтау  

Осы 

бағыттағы 

бітірушінің 

моделіне 

шолу 

ПОҚ және 

тұтынушылар 

(жұмыс 

берушілер) 

білім беру 

бағдарламасы 

бойынша 

ұсыныстар 

Кафедра: 

білім беру 

бағдарламас

ын талқылау  

Факультетте 

талқылау  



қызметті 

жаңғырту 

жұмыстарын іске асыру үшін 
сыртқы қаржыландыруды 
тарту бойынша жұмысты 
жандандыру 

Оқытушылар мен 
студенттердің Халықаралық, 
республикалық, аймақтық 
конкурстарға, 
конференцияларға және басқа 

да іс-шараларға қазіргі 
заманғы интернет-
технологиялардың 
мүмкіндіктерін пайдалана 
отырып қатысуын кеңейту 

Сертификаттар, 
грамоталар 

2020-2024 

Инновациялық жобаларды 
бірлесіп жүзеге асыру 
мақсатында кафедраның 
ЖОО кафедраларымен ұзақ 
мерзімді серіктестік 
қатынастарын орнату 

Инновациялық жобалар 2020-2024 

3 Кафедраның 

әдістемелік 

қызметін жетілдіру 

Кафедра оқытушыларының, 
мектеп мұғалімдерінің, 
сондай-ақ қызметкерлерінің 
әдістемелік бірлестіктерін 
құру және кеңейту. Бұл 
кәсіби қоғамдастықта 

олардың тұрақты өзара іс-
қимылын қамтамасыз ету 
жолымен олардың кәсіби-
педагогикалық шеберлігі 
саласындағы диалог 
мүмкіндіктерін кеңейтуге 
мүмкіндік береді 

Семинарлар, 
конференциялар 

Жыл 
сайын 

Мектеп мұғалімдерімен 
бірлескен іс-шаралар өткізу 

Бірлескен іс-шаралар 
жоспары 

2020 

Кәсіби қарым-қатынас үшін 
мұғалімдермен бірлескен топ 
құру және әлеуметтік 
желілерде жылжыту 

Facebook, Instagram 
бірлескен топтары. 

2019 

Мектеп мұғалімдеріне 
конкурстарға қатысуға ("Жыл 
мұғалімі", "педагог-
зерттеуші" және т. б.) 
дайындауға көмек көрсету.) 

Семинарлар Жыл 
сайын 

Мектеп мұғалімдерінің 
эксперименттік (зерттеу) 
қызметін және олардың 
дарынды балалармен 
жұмысын сүйемелдеуді 
қамтамасыз ету 

Кеңестер Жыл 
сайын 

4 Кафедраның 

талапкерлермен 

жұмыс 

бағыттарын 

кеңейту 

Мамандыққа енгізу бойынша 
талапкерлер үшін ашық 
дәрістер өткізу 

Іс-шаралар жоспары Жыл 
сайын 

Дене шынықтыру және спорт 
мамандығы бойынша 
пәндерді оқыту әдісімен 
пәнінен олимпиада өткізу 

Бағдарлама 2020 



Кафедраның балалармен 
жұмыс істеуге қатысуын 
кеңейту, оқушылардың 
жобалық қызметін басқару 
(конкурстық жұмыстарды 

дайындау бойынша, ата-
аналардың сұранысы 
бойынша) 

Конкурстық 
жұмыстардың жобалары 

Жыл 
сайын 

5 Ақпараттық 

инфрақұрылымды 

дамыту 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кафедра сайтын дамыту – бір 

жағынан, аймақтың білім 
беру кеңістігінде кафедраны 
ілгерілетудің тиімді құралы 
(өзін – өзі тану құралдары, 
кафедраның "визит 
карточкасы", әлеуетті 
талапкерлердің, іскер 
серіктестердің, мұғалімдердің 

және т. б. мүдделі 
тұлғалардың алдында оның 
имиджін қамтамасыз етуге 
қабілетті), ал екінші жағынан-
оқу процесінде, ғылыми-
зерттеу (инновациялық) 
қызметі мен әдістемелік 

жұмысы саласында белсенді 
қолданылатын теориялық 
және практикалық 
ақпараттың қуатты көзі 
ретінде.; осы мақсатта 
кафедра сайтында 
қашықтықтан оқытумен 
аудиторияларда сабақ 

алмасып, оқытуды өткізуге 
мүмкіндік беретін оқу-
әдістемелік материалдарды 
орналастыру қажет. 

Кафедра сайты 2021 

Педагогикалық білім беру 
саласындағы жалпы 
университеттік сайттағы 
кафедра контентін кеңейту, 
сонымен қатар әлеуетті 
талапкерлерді даярлау 
бағыттары туралы 

(бакалавриат және 
магистратура бағдарламалары 
бойынша), кафедраның оқу 
бейіндері бойынша кәсіби 
қызметінің перспективалары 
және кафедраның 
оқушылармен жұмысы 
туралы; қосымша білім беру 

бағдарламалары және 
кафедрамен көрсетілетін 
басқа да қызметтер туралы 
ақпараттандыруға қатысты. 

Кафедра мазмұны 2022 

Оқытушылар портфолиосын 
әзірлеу және жинауды жүзеге 

Портфолио 2020 



асыру 

Кафедраның жаңа 

басылымдарын көрсету үшін 
"презентациялық үстел" 
рәсімдеу 

Презентациялық үстел 2020 

Facebook, Instagram 
әлеуметтік желілерінде 

кафедраның белсенді бетін 
құру. 

Facebook, Instagram-дағы 
бет 

2019 

6 Кафедраның 

кадрлық әлеуетін 

нығайту және 

басқару тиімділігін 

арттыру 

ҚР жаңартылған білім беру 
жүйесі бойынша біліктілікті 

арттыру 

Сертификаттар Ежегодно 

Ағылшын тілін меңгерген 
оқытушылар санын арттыру 

Сертификаттар 2021 

ПОҚ академиялық ұтқырлық 

деңгейін арттыру 

Шарт 2020 

жас мамандарды тарту Жас мамандар 2020 

 

 

5. Білім беру бағдарламасының түлегінің моделі 6В014 – Жалпы 

дамудың пәндік мамандандырылған мұғалімдерін даярлау 

 ББ түлегі 6В014 – Жалпы дамудың пәндік мамандандырылған 

мұғалімдерін даярлау бағыты бойынша төмендегі құзыреттерге ие болуы керек: 

Б1. ОҚУ-ТАНЫМДЫҚ МЕТАКОМПЕТЕНЦИЯ 

Б1.1. Білімді қолдану: практикада білім мен дағдыларды тексереді, 

маңыздылығы бойынша жіктейді. 

Б1.2. Сыни ойлау арқылы ақпаратты басқару: ақпараттың 

артықшылықтары мен кемшіліктерін сын тұрғысынан бағалай алады, конструктивті 

ойлайды, өз көзқарасын дәлелдейді және жаңа шешімдер ұсынады, өз тұжырымдарын 

қалыптастыру үшін түрлі тәсілдерді мақсатты зерттейді. 

Б1.3. Ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолдану: қазіргі 

заманғы ақпараттық технологияларды меңгерген және кәсіби салада қолданады, өзінің 

кәсіби қызметіне сәйкес дәлдікпен АКТ құралдарын басқарады, АКТ құралдарын  

пайдалануға ұқыпты қарауды түсінеді және көрсетеді. 

Б2. ЖЕКЕ ҚҰЗІРЕТТІЛІК 

Б2.1. Өзін-өзі дамыту: өзінің әлсіз және күшті жақтарын талдай алады, өзінің 

оқыту стилін анықтайды және алынған ақпаратты өз әлеуетін дамытуда қолдана алады.  

Б2.2. Өзін-өзі ұйымдастыру: өз уақытын ұйымдастырудың тиімділігін талдай 

және бағалай алады, өз қызметін жоспарлаудың үздік құралдарын анықтайды және 

таңдайды.  

Б2.3. Топтарда жұмыс істеу: топта жұмыс істей алады, өз пікірін ұжымның 

пікірімен біріктіре алады, даулы жағдайларда нұсқаулықтарға сәйкес дұрыс шешім 

қабылдау дағдылары мен біліктерін көрсетеді. 

Б2.4. Этика және құндылықтар: кәсіби қызметте қоғамдық нормаларға 

негізделген әлеуметтік-этикалық құндылықтарды біледі және нақты қолданады, басқа 

халықтардың мәдениетіне төзімді. 

Б3. КОММУНИКАТИВТІК ҚҰЗІРЕТТІЛІК 

Б3. 1. Коммуникативтік дағдыларды қолдану: қазақ, орыс, шет тілдері, 

қарым-қатынас технологиясы, педагогикалық Риторика және конфликтология 

саласында білімдерін қолданады, нұсқаулықтарға сәйкес конструктивті диалог  

шеңберінде іскерліктер мен дағдыларды жүзеге асырады; толерантты, көпмәдениетті, 

көпэтикалық, көпконфессиялы қоғамдағы педагогикалық ынтымақтастыққа дайын.  

Б4. КӘСІБИ ҚҰЗІРЕТТІЛІК 



Б4.1. Өзінің болашақ мамандығының әлеуметтік маңыздылығын түсіну: 

қазіргі заманғы спорттық ойындар мен жеке сайыс спорт түрлерінің негізгі 

ережелерінің қалыптасуы мен дамуы, жалпы дағдысының қалыптасуы мен талдау 

туралы білімді көрсетеді. 

Б 4.2.Оқу үдерісін жоспарлау және ұйымдастыру: Дене шынықтыру және 

спорт мамандығы бойынша қазіргі заманғы әдістемелер негізінде жалпы білім беру 

мекемелері мен орта кәсіптік білім беру ұйымдарында оқу сабақтары мен сыныптан 

тыс жұмыстарды жоспарлай және жүргізе алады; инновациялық қызметке дайын, 

педагогикалық инноватиканың теориясы мен практикасы туралы деректерді меңгерген 

және пайдаланады. 

Б4.3. Педагогикалық зерттеу: білім беру саласындағы мониторингтік 

зерттеулердің әдістері мен процестерін пайдалана отырып, мониторингтік зерттеулерді 

дербес жоспарлайды және іске асырады; білім алушылардың пәндік және тілдік 

құзыреттілігін педагогикалық диагностикалайды; білім беру ортасын, білім беру 

тәжірибесін зерттеу принциптері мен әдістері арқылы білім алушылардың жеке 

ерекшеліктерін диагностикалаудың нәтижелерін дене шынықтыру бағытындағы 

сабақтарда қолдана алады. 

 


