
Мектепке дейінгі оқыту және 
тәрбиелеу мамандығы



Мазмұны

• Мамандық паспорты

• Оқытылатын пәндер

• Кәсіби тәжірибелер

• Магистранттар қандай
мекемелерде тәжірибеден өте
алады? 

• Бізде қандай клубтар бар? 

• Кафедра оқытушыларының 
еңбектері

• Оқытушы-профессорлар
құрамы: 

• Магистранттардың 
жетістіктері

• Біздің түлектер



Мамандық паспорты

6М010100-Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу
•оқу мерзімі 2 жыл; 
•оқу түрі: күндізгі; 
•білім беру деңгейі: жоғары оқу орнынан кейінгі білім;

Кәсіби қызметінің саласы:
6M010100 - «Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу» 
мамандығы бойынша педагогика ғылымдарының 
магистрі білім беру саласында өзінің кәсіби қызметін жүзеге 
асырады.



Түлектердің кәсіби қызметінің нысандары: 

6M010100 - «Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу» мамандығы бойынша педагогика 
ғылымдары магистрінің кәсіптік қызмет нысандары:  

 мектепке дейінгі білім берудің барлық түрлерін  ұйымдастыру; 

 педагогикалық колледждер және жоғары оқу орындары; 

 ғылыми-зерттеу институттары; 

 біліктілігін жетілдіру институттары және білім қызметкерлерін қайта даярлау; 

 білім беру саласындағы уәкілетті және жергілікті атқарушы органдар.

Кәсіби қызмет түрлері:

6M010100  - «Мектепке  дейінгі  оқыту  және  тәрбиелеу»  мамандығы  бойынша  
педагогика  ғылымдарының  магистрі келесі кәсіби қызметтің түрлерімен шұғылдана 
алады: 

 білім берушілік (педагогикалық); 

 оқу-тәрбиелік; 

 әлеуметтік-педагогикалық; 

 ғылыми-зерттеушілік; 

 басқару-ұйымдастырушылық. 



• ЖОО-дағы мектепке дейінгі 
педагогиканың өзекті 
мәселелері

• Қазіргі заманғы педагогика 
ғылымының өзекті 
мәселелері

• Мектепке дейінгі білімдегі 
мониторинг-жүйесі

• ЖОО-дағы тәрбие жұмысын 
ұйымдастыру

• Білім беру технологиясын 
өлшеу

• Бағдарламаны әзірлеу 
үдерісі

• Педагогика
• Мектепке дейінгі білімді 

басқарудың жаңа тұғырлары
• Мектепке дейінгі білімнің 

теориялық-әдістемелік 
мәселелері

• Қазақстандағы мектепке 
дейінгі педагогиканың даму 
тарихы

• Ғылыми зерттеу жұмыстары
• Мектепке дейінгі білім беру 

саясаты: әлемдік тәжірибе
• Білім беру сапасын бағалау 

және басқару

Оқытылатын

пәндер



Кәсіби тәжірибелер

2-4 семестрлерде «Зерттеушілік тәжірибе» (6 апта)

4 семестрде «Педагогикалық тәжірибе» (3апта)



Магистранттар қандай 
мекемелерде тәжірибеден өте 

алады?
• Қожа Ахмет Ясауи атындығы 

Халықаралық қазақ-түрік университеті 
• Қазақ мемлекеттік қыздар 

педагогикалық университеті
• «Алия» балабақшасы
• «Айгөлек» балабақшасы
• «Балдырған» ясли балабақшасы
• «Балбөбек» балабақшасы
• №23 жалпы орта мектеп



БІЗДЕ ҚАНДАЙ КЛУБТАР БАР? 



СТУДЕНТТЕРДІҢ ЖЕТІСТІКТЕРІ 
КАФЕДРА ОҚЫТУШЫЛАРЫНЫҢ ЕҢБЕКТЕРІ
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Аязбаевна
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Ботаевна

П.ғ.к., доцент м.а.
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МАМАНДЫҚ ЖЕТІСТІГІ



МАГИСТРАНТТАРДЫҢ ЖЕТІСТІКТЕРІ



БІЗДІҢ ТҮЛЕКТЕР 



Тәрбиелеушінің өзі-ақылдың, үлкен 
ұстамдылықтың, мейірімділіктің, биік 

адамгершілік көзқарастың иесі болуға тиіс.

М.П.Драгоманов


