
Қосымша 12.  

5B010200 –Бастауыш оқытудың педагогикасы мен әдістемесі мамандығының білім
беру бағдарламасының бітірушілері меңгеруі тиіс негізгі құзыреттер

Құзыреттіліктердің түрі Қалыптасатын 
құзыреттіліктер

Зерттеу кезінде 
қалыптасатын 
құзыреттіліктер

Ана тілі саласындағы
құзыреттіліктер

Оқушылармен қажетті  
байланысты ұстау қабілеттілігі,
еркін қарым-қатынас жасай 
білу және өздік жұмыс 
нәтижелері, жазбаша, ауызша 
формада көрсете  қазақ тілінде 
ғылыми мәтіндерді жаза білу 
және сөйлеу шеберлігі

Коммуникативті модулі, 
Кәсіби тілдер, әдістеме және
қазіргі қазақ (орыс) тілінің  
негіздері модулі

Шет тілдері саласындағы 
құзыреттіліктер

Оқытылған  кәсіби бағытталған
жағдайларға сәйкес 
(телефонмен сөйлесу, интервью
алу, алғашқы таныстыру 
рәсімін жасау және т.б.) 
коммуникативті стратегияны 
қолданып, дискурс (монолог, 
диалог) жасау. 
Орыс, шет ел тілдерінің 
жүйесін, құрылымы мен 
қызметін, тіл жүйесінің негізгі 
категорияларын, олардың 
деңгейлік құрылысын, 
фонетикалық және лексика-
фразеологиялық жүйелердің 
өзгешелігін, қазіргі әдеби 
тілдердің грамматикалық 
құрылысын біліп, кәсіби 
қызметінде қолдану. Ағылшын 
тілінде қарым-қатынас жасау, 
арнайы мәтіндерді түсіну 
қабілеті. Бастауыш пәндері 
бойынша оқу материалдарын 
жоспарлау. Бастауыш мектепте 
қазақ (орыс) тілін оқыту 
теориясы және технологиясы 
бойынша күнтізбелік- 
иллюстративтік, тақырыптық 
жоспарларды жасау

Коммуникативті модулі, 
Кәсіби тілдер, әдістеме және
қазіргі қазақ (орыс) тілінің  
негіздері модулі

Іргелі математикалық, 
жаратылыстану-ғылыми 
және техникалық 
дайындық бойынша
құзыреттіліктер

Бастауыш сыныптағы 
оқушылардың математикалық 
білім, білік және дағдыларды 
игеру. Қазіргі заманғы есептеу 
техникасының құрылысы. 
Ақпаратты компьютерде беру.
Бастауыш мектепте 

Педагогика және тәрбие 
жұмысы модулі 



оқушыларға математиканы 
оқытудың теориясы мен 
тәжірибесінің даму 
тенденциялары мен бағыттары 
жайлы түсінік.  Мұғалімнің 
кәсіби қызметі және оның 
әлеуметтік-педагогикалық мәні 

Компьютерлік бойынша 
құзыреттіліктер

Білім беру саласында 
инновациялық үрдісті жүзеге 
асыруы, қазіргі заман талабына 
сай ақпараттандыру қоғамының
жаңа талаптарын орындауы, 
оқыту үрдісінде ақпараттық 
технологияларды қолданылу

Ақпараттық – тарихи 
модуль

Оқу бойынша
құзыреттіліктер

Бастауыш мектептегі 
педагогикалық психологияның 
қазіргі таңдағы психология 
құрылымындағы алатын орны 
туралы түсінігі. Педагогика  
ғылымының тарихы. Болашақ 
мұғалімдерді адамның жеке 
басының дамуы мен қалыптасу 
заңдылықтары жайындағы 
біліммен таныстыру, өзіндік 
талдау жасау және зерттеу 
болып табылады.  Студенттерге
бастауыш мектептегі 
педагогикалық психологияның 
теориялық негізі    

Педагогика және балалар 
әдебиеті  модулі, 
Оқушыларды оқыту мен 
тәрбиелеудің 
психологиялық-
педагогикалық негіздері  
модулі, Жаратылыстану 
негіздері және тәрбие 
теориясы модулі 

Әлеуметтік (тұлғааралық, 
мәдениетаралық, 
азаматтық) құзыреттіліктер

Әлеуметтанудың өзекті 
мәселелеріне байланысты 
негізгі көзқарастарын, 
кезеңдерді обьективті  саралау. 
Қажетті деректерді таңдау, 
тұжырымдар жасауды үйрену, 
оларды қолдануға машықтану. 
Құқықты білу,түсіну және 
құқықтық білімді тәжірибеде 
дұрыс қолдану

Ақпараттық – тарихи 
модуль, 
Педагогикалық шеберлік 
модулі, 
Педагогика және тәрбие 
жұмысы модулі

Кәсіпкерлік, экономикалық
құзыреттіліктер

Қоғамның-экономикалық 
жағдайларының динамикалық 
өзгеру жағдайында оқушының 
жеке басын қалыптастыруда 
тұтас педагогикалық процестi 
тиiмдi ұйымдастыра бiлу 
икемдiгiн қалыптастыру болып 
табылады. 

Қоғамдық-әлеуметтік 
модуль

Мәдени, сондай-ақ 
қосымша қабілеттер

 

Мектептің тұтас педагогикалық
процесінде пайдалана отырып 
әлеуметтік психологиялық-
педагогикалық және арнайы 
білімдер.

Ақпараттық – тарихи 
модуль, 
Қоғамдық-әлеуметтік 
модуль, 
Ғылыми педагогикалық 



Бастауыш мектепте балалардың
көркемдік- шығармашылық  
кабілеттерін дамыту 
ерекшеліктері. Пәндік білім, 
білік және дағдыларды меңгеру
барысында бастауыш сынып 
оқушылары алдында кездесетін
қиыншылықтарды алдын ала 
көре білу. Білім беру – кәсіби 
іс-әрекеттің жүйесі мен 
компетенті маманның 
қалыптасу нәтижесі. Маманның
жеке тұлғалылығын 
қалыптастыру және оны 
шынайы бағалау қабілеті, 
сондай-ақ, өзінің 
интеллектуалдық даму 
деңгейлерін арттыру 
дағдыларын меңгеру икемділігі.
 

зерттеулер әдістемесі 
модулі, Оқытудың 
технологиясы  модулі


