


Модульдік білім беру бағдарламасының құрылымы 

1.Білім беру бағдарламасының атауы: 6В01404 «Кәсіптік оқыту» 

2.Білім беру бағдарламасының деңгейі: білім бакалавры  

Білім беру саласының коды мен жіктелуі: 6В01-Педагогикалық Ғылымдар 

Даярлау бағытының коды мен жіктелуі: 6В014 Жалпы дамудың пәндік 

мамандандырылған мұғалімдерін дайындау 

Білім беру бағдарламаларының тобы: В007-Көркем еңбек және сызу мұғалімдерін 

дайындау 

Білім беру бағдарлама атауы: 6В01404 – «Кәсіптік оқыту» 

3. Білім беру бағдарламасының ПАСПОРТЫ. Білім беру бағдарламасы 6В01404 – 

«Кәсіптік оқыту» төмендегі нормативтік-құқықтық құжаттарға сәйкес жасалды: 

Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 27 шілдедегі № 319-III «Білім туралы» Заңымен 

(24.05.2018 ж. жағдайына толықтыруларымен және өзгерістерімен.); 

Қазақстан Республикасында білім беруді және ғылымды дамытудың 2020 – 2025 

жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасында көрініс тапқан мектептегі тәрбие мен оқыту 

жүйесін жаңғыртудың тұжырымдамалық негіздері; 

Болон процесінің негізгі ережелері; 

Әлеуметтік әріптестік және әлеуметтік пен еңбек қатынастарын реттеу жөніндегі 

республикалық салалық үшжақты комиссиямен Ұлттық жіктеулер шеңберімен (НАР) 16.03. 2016 

ж. хаттамамен бекітілген. 

2016 жылғы 23 қарашадағы Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі 

жанындағы Әлеуметтік әріптестік пен әлеуметтік және еңбек қатынастарын реттеу жөніндегі 

республикалық салалық үшжақты комиссия отырысының №2 хаттамасымен және «Атамекен» 

Қазақстан Республикасы Ұлттық Кәсіпкерлер палатасы Басқарма Төрағасының 2017 жылғы 8 

маусымдағы № 133 бұйрығымен бекітілген.; 

Мектептегі тәрбие мен оқытудың мемлекеттік жалпыға міндетті стандартына (Қазақстан 

Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 31 қазандағы № 604 бұйрығы); 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 31 қазандағы № 604 

бұйрығы (өзгерту енгізілді-ҚР Білім және ғылым министрінің 2020.05.05 № 182, 2020.08.28 № 

372 бұйрықтарымен) сәйкес жүзеге асырылады. 

Оқытудың кредиттік технологиясы бойынша оқу процесін ұйымдастыру қағидаларымен  

(Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 12 қазандағы № 563 

бұйрығымен бекітілген); 

Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің білім беру бағдарламаларын 

іске асыратын білім беру ұйымдары қызметінің үлгілік қағидалары (Қазақстан Республикасы 

Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 30 қазандағы №595 бұйрығымен бекітілген). 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 31 қазандағы № 604 

бұйрығы (өзгерту енгізілді-ҚР Білім және ғылым министрінің 2020.05.05 № 182, 2020.08.28 № 

372 бұйрықтарымен). 

Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бағдарламаларын іске 

асыратын білім беру ұйымдары қызметінің үлгілік қағидалары  

3.1 білім беру бағдарламасының мақсаты: «Кәсіптік оқыту» білім беру бағдарламасы 

бойынша жалпы мәдени, кәсіби және пәндік құзыреттіліктері бар жоғары білікті әрі кәсіби ұтқыр 

сонымен қатар, жоғары әлеуметтік және азаматтық жауапкершілікке ие педагог кадрларды 

даярлау. 

3.2 білім беру бағдарламасының міндеттері: 6В01404 - «Кәсіптік оқыту» білім беру 

бағдарламасы бойынша бакалаврларды даярлау 

 3.2.1 білім беру қызметі саласында: 

- білім алушыларды оқыту және дамыту, тәрбие және оқыту процессін ұйымдастыру, 

педагогикалық процессті басқару және жобалау, педагогикалық қызмет нәтижелерін жобалау, 

түзету және диагностикалау; 

- білім беру мекемелерінде сабақ жүргізу; нақты жағдайларда әдістемелік білімін және 

практикалық дағдыларын жүзеге асыру. 



3.2.2 ұйымдастыру-басқару қызметі саласында: 

- педагогикалық қызметті ұйымдастыру және жүзеге асыру;  

- кәсіптік оқыту әдістемесі пәнін оқытуда озық педагогикалық тәжірибені зерделеу және 

қорыту;  

3.2.3 эксперименттік-зерттеу қызметі саласында: 

- оқу процесінде олардың нәтижелерін енгізу арқылы білім беру эксперименттерін жүргізу 

ұйымдастыру - басқару қызметі саласында - білім берудің түрлі деңгейлеріндегі кәсіптік оқыту 

курсының мазмұнын жоспарлау;  

3.2.4 ұйымдастыру-технологиялық қызмет саласында: 

- Кәсіптік оқыту әдістемесі бойынша сабақтан тыс іс-шараларға тәрбие мен оқытудың әр 

түрлі түрлері мен әдістерін іріктеу және пайдалану;  

3.2.5 оқу-тәрбие қызметі саласында: 

- белсенділікті және бастамашылдықты қалыптастыруға, 

- сыныптан тыс тәрбие жұмысын жоспарлау;  

- нақты білім беру мәселелері шешу;  

3.3. Біліктілік және лауазымдар тізбесі: 6В01404 – «Кәсіптік оқыту» білім беру 

бағдарламасы бойынша бітірушіге білім бакалавры академиялық дәрежесі беріледі. 

3.4. Білім беру бағдарламасы түлектерінің біліктілік сипаттамасы:  

3.4.1 Кәсіби қызмет саласы: 6В01404 – «Кәсіптік оқыту» білім беру бағдарламасы 

бойынша бітірушінің кәсіби қызмет саласы болып табылады: мемлекеттік және мемлекеттік емес 

білім беру мекемелері, білім беру ұйымдары, мектептер, лицейлер, гимназиялар, колледждер, 

техникалық және кәсіби білім беретін оқу орындары- ғылым ұйымдары: кәсіптік оқыту 

әдістемесі саласындағы ғылыми, ғылыми-зерттеу орталықтары; - басқарудың мемлекеттік 

органдары, білім беру департаменттері;  

3.4.2 Кәсіби қызмет объектілері: 6В01404 – «Кәсіптік оқыту» білім беру бағдарламасы 

бойынша бакалаврдың кәсіби қызмет нысандары болып табылады:  

- барлық үлгідегі білім беру ұйымдары; 

- орта жалпы білім беретін мектептер; 

- педагогикалық колледждер; 

- техникалық және кәсіби білім беретін оқу орындары. 

3.4.3 Кәсіби қызметінің пәндері: 6В01404 – «Кәсіптік оқыту» білім беру бағдарламасы 

бойынша бакалаврдың кәсіби қызметінің пәні: оқыту мен тәрбиелеуді ұйымдастырудың 

мақсаттары, міндеттері, мазмұны, нысандары, нәтижелері, Қазақстан Республикасының білім 

беруді дамыту тұжырымдамасының талаптарын жүзеге асыру жолдары  болып табылады.  

3.4.4. Кәсіби қызметтің функциялары: 

- педагогикалық және тәрбие қызметтерін жүзеге асыруға, соның ішінде қазіргі 

педагогикалық және ақпараттық технологияларды пайдалану арқылы;  

- таңдалынған бағытта және сәйкес салаларда кәсіби зерттеулерді жүргізу; 

- өзінің еңбегін және өз бетінше оқуды ұйымдастыру үшін ақпараттық-коммуникациялық 

технологиялардың ғылыми негізде тиімді пайдалану.  

3.4.5 Білім беру бойынша күтілетін кәсіби қызметтің тізімі бағдарламасы: - мемлекеттік 

және мемлекеттік емес білім беру мекемелері, мектепке дейінгі білім беру ұйымдары, мектептер, 

лицейлер, гимназиялар, колледждер, техникалық және кәсіби білім беретін оқу орындары - ғылым 

ұйымдары: педагогика, психология; және оқыту әдістемесі саласындағы ғылыми, ғылыми -

зерттеу орталықтары; - басқару ұйымдары: басқарудың мемлекеттік органдары, білім беру 

департаменттері; -жекеменшіктің әр түрлі формаларындағы ұйымдар. 

 

4. Білім беру бағдарламасының түлегінің білімі мен іскерлігі:  

Кәсіби міндеттерді компоненттік және жауапты шешу үшін бакалавр:  

Білуі тиіс: 

- қоғамдық пікірге, дәстүрге, салтқа, қоғамдық нормаларға негізделетін 

әлеуметтікэтикалық құндылықтарды білу және өзінің кәсіптік қызметінде оларға сүйену; 



- іскерлік этика нормаларын сақтау, мінез-құлықтың этикалық және құқықтық 

нормаларын игеру;  

- Қазақстан халқының дәстүрі мен мәдениетін білу;  

- әлемнің басқа халықтарының дәстүрі мен мәдениетіне толерантты болу;  

- Қазақстанның құқықтық жүйесі мен заңнамасының негіздерін білу;  

- азаматтық, патриоттық, толеранттық өмірге белсенді көзқарас тәрбилеу;  

- ғылым және ғылыми ойлау туралы жалпы түсінігінің болуы;  

- қоғамның әлеуметтік даму үрдістерін білу;  

- түрлі әлеуметтік жағдайларда саналы түрде дұрыс бағыт ұстана білу;  

- командада жұмыс істеуге қабілетті болу, өзінің көзқарасын әдеппен дәлелдей алу, жаңа 

шешімдер ұсына білу;  

- ортақ келісімге келе білу, өз пікірін ұжым пікірімен ұштастыра білу;  

- кәсіби және тұлғалық тұрғыдан өсуге ұмтылу.  

- педагогика мен психологияның ұғымдары мен әдіснамалық негіздерін білу;  

- мектеп жасындағы балалардың анатомиялық-физиологиялық негізгі заңдылықтары мен 

дамуын білу;  

- әдістеменің теориялық негіздерін білу;  

- кәсіптік оқытудың мониторингілеудің ғылыми-педагогикалық негіздерін білуі тиіс; 

 

Істей алуы тиіс:  

Экономикалық және ұйымдастыру-басқару құзыреттеріне қойылатын талаптар:  

- экономикалық білім негіздерін меңгеру, менеджмент, маркетинг, қаржы және т.с.с. 

жөнінде ғылыми түсінігінің болуы;  

- экономиканы мемлекеттік реттеу мақсаттары мен әдістерін, экономикадағы мемлекеттік 

сектордың рөлін білу және түсіну.  

- оқыту мен тәрбиелеу үдерісін құруды жүзеге асыру;  

- оқыту мен тәрбиелеудің қазіргі технологияларын пайдалану;  

- оқушылардың қызығушылықтары мен қабілеттерінің мониторингін жасау;  

- рухани-адамгершілік, патриоттық, экологиялық және оқушылардың денсаулығын 

сақтайтын тәрбиені ұйымдастыру және өткізу керек;  

- педагогикалық процессте инновациялық технологияларды пайдалануы тиіс;  

- мектеп жасындағы балалардың шығармашылық және сыни ойларын дамытуға арналған 

сабақтарды ұйымдастыру және өткізу.  

 

Дағдысы болуы тиіс: 

Өзгерістер мен белгісіздіктер серпінінің өсуі жағдайында әлеуметтік, экономикалық, 

кәсіби рөлдердің ауысуына, географиялық және әлеуметтік ұтқырлыққа байланысты дайындыққа 

қойылатын талаптар:  

- заманауи ақпараттық ағынды бағдарлай білу және әлемдік экономикадағы серпінді түрде 

өзгеріп отыратын құбылыстар мен процестерге бейімделе білу;  

- кәсіптік қызметке байланысты түрлі жағдайларда икемді және ұтқыр болу;  

- белгісіздіктер мен қауіп-қатер жағдайында экономикалық және ұйымдастыру сипатында 

шешімдер қабылдау дағдыларының болуы.  

 

Кәсіби құзыреттіліктер: білуі және түсінуі тиіс:  

- кәсіптік оқытудың орта (толық) жалпы білім беру мазмұнының міндетті талаптарын;  

- жалпы орта білім беру, кәсіби-техникалық білім беру және орта арнайы білім берудегі 

(әр мамандық бойынша) оқу-тәрбиелік ұйымдарда түлектерді дайындау сатысындағы талаптар;  

- берілген білім беру ұйымдарында қолданылатын әртүрлі білім беру технологияларының 

бағалау шарттарын және жүйесін;  

- жалпы білім беру, базалық және кәсіптендіру циклдарын енгізетін пәндер бойынша 

мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартының көлемінде;  



- берілген мамандықтар бойынша мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартының 

көлемінде Кәсіптік оқыту әдістемесі, Оқушыларды кәсіптік оқытуға ұйымдастыру, Жалпы 

техникалық және арнайы пәндерді оқыту әдістемесі, Технология пәнін оқыту әдістемесінің 

практикумы, Сәндік қолданбалы өнер пәндер негіздерін;  

– кәсіптік оқыту пәнінің мұғалімі және оқушының (немесе басқа орын басушылардың) 

міндеттері мен құқықтарын;  

- ҚР-дағы және дамыған шет мемлекеттердегі ғылыми-педагогикалық ақпараттану 

жүйесінің құрылымын;  

- жалпы және практикалық педагогиканың және психологияның негіздерін;  

- әртүрлі қызмет саласында кәсіптік техникалық үлгілер құру және құрылған үлгілерді 

іске асыруды;  

 

Білім мен түсінгенін қолдануы:  

- Кәсіптік оқытудың теориялық білімдерін және зерттеу негіздерін оқу процесінде және 

күнделікті өмірде қолдана білу.  

– Кәсіптік оқытуды оқыту әдістемесін, педагогика және психология саласында негізгі 

зерттеу әдістері бойынша теориялық білімдерді жүйелеуді жасай алу.  

– Инновациялық технологияларды қолдану арқылы мектепте көркем еңбек сабағын өткізу, 

демонстрациялық тәжірибе жүргізу, мектеп бағдарламасы бойынша қолөнер бұйымдарын жасау.  

– Оқу-тәрбие процесінде білім алушылардың түрлі әрекеттерін жоспарлау және іске 

асыру.  

– Альтернативті және стандартты емес, өзгеше шешім қабылдауға қабілеттілік, білім 

берудегі инновациялық идеяларды жүзеге асыру.  

 

Пікір айтуды қалыптастыру:  

- Педагогикалық шындықты тұтас қабылдау және жүйелі ойлау.  

–  Сыни-аналитикалық, диагностикалық дағдылары, тәуелсіз ойлау.  

– Педагогикалық білім беру бағдарламасының әлеуметтік маңыздылығын түсіну, кәсіби 

этика қағидаттарын сақтау.  

– Талдауға қабілеттілік және ғаламдық экологиялық мәселелері және табиғи ресурстарды 

ұтымды пайдалану туралы пайымдауларды қалыптастыру.  

 

Даралық коммуникативтік мүмкіндіктер:  

- Қарым-қатынас технологиясын меңгеру, педагогикалық шеберлік дағдыларын игеру.  

–  Толерантты және педагогикалық ынтымақтастыққа деген қабілеттілік.  

– Интеллектуалдық, моральдық-адамгершілік, коммуникативтік, ұйымдастырушылық 

басқарушылық дағдыларын дамытуға ұмтылу.  

– Өзінің күнделікті өмірі мен кәсіптік қызметінде денсаулыққа зиян келтірмейтіндей 

технологияларды қолдану және еңбекті қорғауды сақтау.  

- Студенттердің қызығушылықтары мен қабілеттерінің мониторингін жасау;  

 

Оқу дағдылары немесе оқуға деген қабілеттілік:  

- педагогикалық процессте инновациялық технологияларды пайдалануы тиіс;  

- мектеп жасындағы балалардың шығармашылық және сыни ойларын дамытуға арналған 

сабақтарды ұйымдастыру және өткізу дағдысының болуы;  

- педагогикалық қызметте рефлексияны жүзеге асыру, мақсатты қоя білу;  

- кәсіби қызметінде оқыту мен тәбиелеудің инновациялық оқыту технологияларын 

пайдалану дағыдысының болуы;  

– инновациялық педагогикалық тәжірибені қолдану және зерделеуге қабілетілік.  

- педагогикалық қызметке деген жоғары мотивация, өз бетінше білім алу мен өзін -өзі 

жетілдіру дағдысының болуы.  

- рухани-адамгершілік, патриоттық, экологиялық және оқушылардың денсаулығын 

сақтайтын тәрбиені ұйымдастыру және өткізу керек.  



 

5. Оқыту нәтижелері: 

1. Қазіргі әлемдегі әлеуметтік ғылымдар және коммуникация негіздері. Мифологиялық, 

діни, ғылыми дүниетанымның мазмұнын түсіндіруді және ерекшелігін тануды; білім берудің 

жаһандануы жағдайында қоғамның өзекті мәселелеріне қатысты тұлғалық адамгершілік 

ұстанымның дәлелін жүзеге асыруды; 

2. Саяси әлеуметтану - арнайы ғылыми пән ретінде саясатты әлеуметтік құралдармен, яғни 

саясатты саяси өмір сипатын анықтаушы өзарақарым-қатынастағы субъектілер, институттар мен 

ережелер арқылы зерттейді. 

3. Дінтану-қазіргі кезде адамзаттың кешендік білімінің бір саласы. Дінтану – діндердің 

пайда болуын, дамуын, қызмет ету заңдылығын, оның құрылымы мен түрлі компоненттерін, 

көпқырлы феномендерін, қоғамдағы орнын, діндер мен мәдениеттің салаларымен өзара 

байланысы мен өзара әрекеттестігін зерттейтін ғылым.  

4. Оқушылардың физиологиляық дамуы. Оқушылардың физиологиялық дамуы пәні 

балалар организмінің,  функцияларының жасқа байланысты қалыптасуы мен даму 

заңдылықтарын зерттейтін. Ол жалпы гигиена, педагогика және психология пәндерімен тығыз 

байланысты. Пәнді оқыту мақсаты: болашақ педагогтарға балалар мен жасөспірімдер ағзасында 

жасқа байланысты болатын анатомо-физиологиялық ерекшеліктерді білуге үйрету және 

салауатты өмір салтын қалыптастыру жолдары туралы мағлұмат беру.  

5. Педагогика және психология негіздері. Оқу-бағдарламалық құжаттарды әзірлеудің 

принциптері мен әдістерін білу; Қазақстанның ұлттық басымдықтарын ескере отырып, тәрбие 

процесін құру; ұлттық білім беру жүйесінің өзекті міндеттеріне сәйкес пәнаралық байланыстар 

мен оқытудың инновациялық технологияларын пайдалана отырып оқу процесін құрастыру; білім 

беру практикасына мониторингтік зерттеулерді жоспарлау және жүргізе білу; Педагогикалық 

психологияның теориялық-практикалық теориясын білу; әріптестермен конструктивті қарым-

қатынас жасауға дайын болу, Педагогикалық қызметті ұйымдастыру мен жүзеге асыруға қарама -

қайшы талаптар жағдайында тиімді шешімдерді таба білу және қабылдай білу; тәжірибені 

зерттеу контекстінде командалық рефлексия әдістерін қолдана білу; білім алушыларда өзін -өзі оң 

бағалауды, тілдерді үйренуді ынталандыруды, азаматтық бірегейлікті және лингвистикалық 

төзімділікті қалыптастыру тәсілдерін меңгеру; Студенттердің негізгі құзыреттілігін 

қалыптастыру жетістіктерінің бағалау индикаторларын меңгеру; оқу пәндерінің (пәндік 

облыстардың) тәрбиелік потенциалы негізінде оқу қызметін ұйымдастыруды білу;оқытуда 

қажеттілік пен қиындықтарды анықтай білу; өз бетінше және әріптестермен өзара іс-қимылда 

білім беру ортасын зерттеуді жоспарлау және жүргізуді білу; түпкі нәтижелерге барабар кәсіби 

қызметті жетілдіру әдістерін таңдауды жүзеге асыру. 

6. Кәсіби педагогика және психология. Жалпы және кәсіби педагогика, педагогикалық 

психология тарихы негіздерінің теориялық ережелерін білу; ұйымдастырылған оқу-танымдық іс-

әрекетте инновациялық технологияларды енгізу нәтижелерін түсіндіре білу; сыни талдау арқылы 

оқыту мазмұнын бағалай білу; оқу-танымдық іс-әрекетінде нәтижелілігін анықтай және бағалай 

отырып, оқыту әдістемесін салыстыра білу; оқу-танымдық дағдыларын дамыту мақсатында 

сыныпта оқыту ортасын өзгерте білу.Ерекше білім беру қажеттіліктері бар адамдарға 

(оралмандардың балалары, Қазақстанның резидент еместері, аз ұлттардың балалары, дарынды 

балалар, денсаулық мүмкіндіктері шектеулі балалар және т.б.) педагогикалық қолдау көрсету; 

"Мәңгілік Ел"құндылығын құрайтын жаңа жүйемен үйлесімділікке баулу.  

7. Білім берудің жаңа педагогикалық технологияларды қолдану негізінде келешек 

ұрпақтыңеркін дамуына, жан-жақты білім алуына, белсенді, шығармашыл болуына жағдай жасау 

қазіргі таңдағы әрбір педагогтың міндеті. Заманауи технологиялар тәрбие, білім беру 

мақсаттарына қол жеткізге мүмкіндік беретін оқыту формаларының, әдістерінің, жолдарының, 

тәсілдерінің  және  тәрбие құралдарыныңжиынтығы. Бұл дамыту, оқыту және тәрбие 

процестеріне ықпал ететін тәсілдердің бірі. Заманауи технологиялар балаға білім мен тәрбие 

беруді саналы, сапалы етіп қызығушылықтары мен өміршеңділігін арттырады. Инновациялық 

технологияларзамануи әлеуметтік мәдени жағдайда баланың тұлғалық дамуында динамикалық 

өзгерістер есебінен позитивті нәтиже жетуге бағытталған тәрбиелеу құралдарының, оқыту 



тәсілдері мен әдістерінің жүйесі. 

8. Тәрбиелік-инновациялық. Жалпы білім беру мазмұнын жаңартудың ғылыми негізіне 

мектеп оқушысын белгілі бір қажетті біліктілер мен дағдыларының иесі, жас ерекшелігіне 

байланысты өз жасын қалыптастыруға күш жұмсап еңбектенетін оқушы деп қарастыратын, 

осыған орай көп қырлы құрылымды білім мен тәрбие мазмұнын анықтап, құруға көмектесетін 

қазіргі заманғы дамыта оқыту идеясы арқау болады. Сонымен қатар қай мемлекетті айтар болсақ, 

негізгі тірегі – білімді, білікті, іскер, белсенді адамдар екені айқын. Сондықтан қоғам талабына 

сай ол қоғамды көркейтетін, дамытатын жастар тәрбиелеу ең маңызды мәселе екені даусыз. Қазір 

білім беру саласында жаңа жүйе жасалып, әлемдік білім кеңістігіне ену бағытында елеулі істер 

атқаруда. Инновация білім деңгейінің көтерілуіне жағдай туғызады. 

9. Қолданбалы өнер. Оқушыларды ұлттық колөнер арқылы кәсіби шеберліктерін 

қалыптастырудың маңызды тұжырымдамалық бағыты болып білім, ғылым, өнер, өндіріс және 

өнеркәсіптің байланысы саналады. Бұл бағыттың жүзеге асуын ғалымдар қазіргі кезде 

технологиялық білім беру тұжырымдамасында: мамандарды қоғамдык өндірістегі қайта 

құрылған іске даярлау, олардың танымында ұлттык қолөнердің әлемдік көріністерін 

қалыптастыру, ой-өрісі мен кәсіби- шығармашылық кабілеттерін жетілдіру, білім және еңбек 

қабілеттерінің бірнеше түріне катысу үрдісінде мамандарды даярлауға жағдайлар жасау 

мақсаттары қойылып отыр. Мұның бәрі жалпы кәсіби шеберлік және дизайнерлік білім беруде 

жоғары мазмұнды даярлықты талап етеді. Бұл міндетті шешу жоғары  оқу орындарына 

тапсырылады, өйткені жоғары педагогикалық оқу орындары қай кезде де қоғамға тірек болған 

және бола да береді. 

10.Машинатану. Машинатанудң теориялық негіздері, машина бөлшектері туралы жалпы 

мағлұматтар, сұйықтардың физикалық қасиеттері, гидростатикалық қысым және оның 

қасиеттері,  гидростатиканың негізгі теңдеуі, денелердің жүзу шарты, архимед заңы, сұйық 

шығыны, орташа жылдамдық, ағым үздіксіздігінің теңдеуі, идеал және нақты сұйықтың ағымына 

арналған Бернулли теңдеуі, гидравликалық машиналар және гидрожетек, гидросхемалар туралы 

жалпы мәліметтер, термодинамика негіздері. термодинамиканың бірінші заңы,  

термодинамиканың екінші заңы,  поршеньді іштен жану моторларының циклдері, 

стандартизацияның мақсаты, міндеті және функциялары, стандарттарды дайындау реті, оларды 

рәсімдеуге қойылатын талаптар, стандарт талаптарының орындалуын бақылау мен қадағалау, 

мемлекетаралық стандартизация жүйесі. 

 

6. Білім беру бағдарламасының құзыреттіліктері 

6В01404 – «Кәсіптік оқыту». Құзыреттілік тәсіл әдістері әлемнің әртүрлі елдерінде 

белсенді және тиімді қолданылады және «Болон процесі» шеңберінде негіз қалаушы болды.  

Жоғары оқу орны түлектерінің жалпы құзыреттілігі Жалпы білімділікке, Әлеуметтік-этикалық 

құзыреттілікке, экономикалық және ұйымдастыру-басқару құзыреттеріне, арнайы және басқа 

құзыреттерге қойылатын талаптар негізінде қалыптасады. 

 

Құзыреттіл

іктің 

шифры 

мен атауы 

Құзыреттіліктің 

шифры мен түрлері 

Шифры және құзыреттіліктің мақсаттары мен 

міндеттерін анықтау 

1.Базалық 

(блок 

ЖББ) 

М 1.1 

Жаратылыстану 

және гуманитарлық 

1.1.1 Қазақстан тарихындағы маңызды кезеңдермен 

оқиғаларды білу, қазақ халқының, жалпы түркі 

қауымдастығындағы қазақ мемлекеттілігінің, 

көшпелілер өркениеті жүйесіндегі, еуразиялық әлем 

халықтарының тарихи-мәдени қауымдастығының 

дамуындағы рөлін түсіну; 

1.1.2 тарихи карталар мен және атластармен, кестелер 

мен, диаграммалармен, тест тапсырмалары мен 

жұмыс істеудің практикалық дағдыларын меңгеру; 

зерттелген материалдын ақты өмірлік жағдайлармен 



жағдайлар да қолдана білу; 

1.1.3 салыстыру, қорытынды тұжырымдау, тарихи 

дәлелдерге өз көзқарасын білдіру және негіздеу үшін 

өз дәлелдерін қалыптастыру;  

1.1.4 қарым-қатынас саласында - толеранттылық 

сезімін қалыптастыру, Қазақстанның барлық 

халықтарының мәдени құндылықтары мен 

дәстүрлерін құрметтеу; экология және тұрақты даму, 

өмір қауіпсіздігі саласындағы ақпаратпен, 

идеялармен, проблемалармен және шешімдермен 

байланысады; 

1.1.5 отандық тарихтың түйінді мәселелерін талдай 

білу, тарихи кеңістікті шарлау. 

1.1.6 философия саласындағы білімдер мен 

түсініктерді көрсету; 

1.1.7 бұл білімді кәсіби қызмет барысында қолдану; 

1.1.8 философия ережелері мен әдістерін ескере 

отырып, оқу процесін ұйымдастырады; 

1.1.9 философия саласындағы ақпараттарды, 

идеяларды, проблемалар мен шешімдерді жинақтау 

және түсіндіру; 

1.1.10 тілдер, информатика саласындағы білімді 

және түсінуді, осы саладағы ең алдыңғы қатарлы 

білім элементтерін қоса; негізгі мәселелерді талдау 

дағдыларын дамыту.  

1.1.11 салыстыру, қорытынды тұжырымдай білу, 

информатикаға өз көзқарасын білдіру және 

негіздеу үшін өз дәлелдерін құру қабілеті; 

аргументтерді тұжырымдай алады және тілдер, 

информатика саласындағы мәселелерді шешеді;  

1.1.12 қазіргі ақпараттық қоғамның дамуындағы 

ақпараттың мәні мен маңыздылығын  түсіне алады, 

осы процесте туындайтын қауіптер мен қауіптерді 

біледі, ақпараттық қауіпсіздіктің, оның ішінде 

мемлекеттік құпияларды қорғаудың негізгі 

талаптарын орындай алады; 

1.1.13 кәсіби мәселелерді шешу үшін заманауи 

техникалық құралдар мен ақпараттық-

коммуникациялық технологияларды қолдану 

мүмкіндігі. 



М 1.2 Тілдік 

дайындық 

1.2.1 мағыналық мағыналық блоктардағы 

тұжырымдаманы түсіну; сөйлеу әрекетіңізді 

жоспарлаңыз және ақпаратты жүйелі, логикалық 

негізделген тұжырымдарға беріңіз; 

1.2.2 оқылатын тілдің елдің лингвомәдени және 

әлеуметтік-мәдени ерекшеліктеріне сәйкес олардың 

сөйлеу және сөйлеу емес мінез-құлқын 

қалыптастыру; 

1.2.3 олардың сөйлеу әрекеттерін және байланыс 

серіктестерінің сөйлеу әрекеттерін бақылау; 

1.2.4 түпнұсқалық мәтіндерді оқу / түсіну, жіктеу, 

топтау, болжау және т.б. әртүрлі стратегияларды 

қолдану. тіл туралы ақпарат); 

1.2.5 оқылатын тілдерді меңгеру және өзін-өзі 

жетілдіру. 

1.2.6 тіл білімі саласындағы білімдер мен түсініктерді 

көрсету; 

1.2.7 осы білім мен түсінікті кәсіби түрде қолдану; 

1.2.8 дәлелдер тұжырымдап, тіл біліміндегі 

мәселелерді шешеді; 

1.2.9 әр түрлі жағдайларда әріптестерімен және 

студенттермен қарым-қатынасты ұйымдастырады 

1.2.10 үздіксіз білім алуға қажетті материалды өз 

бетінше оқып үйрену 

 М 1.3 Физикалық 

және эстетикалық 

тәрбие 

1.3.1 дене тәрбиесі саласындағы білімдері мен 

түсініктерін көрсету; 

1.3.2 осы білім мен түсінікті кәсіби түрде қолдану; 

1.3.3 өзін-өзі дамытуға, біліктілігін арттыруға және 

шеберлікке ұмтылу 

М 1.4 

Фундаменталды 

білім 

1.4.1 тарихи мұраларға және мәдени дәстүрлерге 

құрметпен және құрметпен қарауға дайын, әлеуметтік 

және мәдени айырмашылықтарды қабылдауға төзімді 

1.4.2 одан әрі оқуға қажетті материалды өз бетінше 

оқып білу мүмкіндігі; 

1.4.3 таным, оқыту, өзін-өзі тану және зияткерлік 

дамуы, кәсіби дамуы, кәсіби құзіреттілігі, кәсіби өзін-

өзі жетілдіру әдістері мен құралдары туралы 

білімдеріне ие, іскери және кәсіби қарым-қатынас 

құралы ретінде қазақ, орыс және шет тілдерін еркін 

қолдана алады; 

1.4.4 өзінің зияткерлік және мәдени деңгейін 

жақсарта және дамыта алады; 

1.4.5 әлеуметтік және мәдени айырмашылықтарды 

толеранттылықпен қабылдауға, тарихи мұралар мен 

мәдени дәстүрлерге құрметпен және ұқыпты қарауға 

дайын. 

1.4.6 Білім және білік дағдыларын білім беру 

саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыруда, 

зерттеу жүргізуде қолдана білу 

тарихи және әлеуметтік-гуманитарлық сипат, кәсіби 

және қоғамдық-саяси және әлеуметтік процестердің 

пайда болу тенденцияларын анықтау және ескеру 

үшін білім мен түсіну тәжірибесінде қолдану; 



1.4.7 құқықтың, құқық салаларының практикалық 

маңыздылығын түсіну, қауіпсіздікті жақсарту 

шараларын әзірлеу; 

1.4.8 өз іс-әрекеті мен рефлексиясының нәтижелерін 

бағалау, әлеуметтік баламаларды жауапты таңдау 

арқылы пайымдау, пікір айту, гуманитарлық және 

әлеуметтік пәндер саласындағы пікірлер, 

тұжырымдарды тұжырымдау қабілеті; 

1.4.9 тарихи, әлеуметтік және гуманитарлық 

тақырыптардағы пікірталастар кезінде сендіру, өз 

ұстанымын дәлелдеу мүмкіндігі; берілетін 

ақпараттың мағынасын жоғалтпай, тиімді қарым-

қатынас құра білу, тұлға аралық байланысты құру, 

заңды түрде мемлекеттік-құқықтық актілерді құру, 

экономикалық құбылыстар мен процестердің көрінісі 

мен сипаты туралы білімді жүйелеу; 

1.4.10 жаратылыстану, заң және экономикалық 

ғылымдар саласында білім алу, жаңа білім, дағдыны 

игеру және оларды кәсіби қызметте пайдалану 

мүмкіндігі. 

1.4.11 өзін-өзі дамытуға, біліктілігін арттыруға және 

кәсіби шеберлікті арттыруға ұмтылу. 

1.4.12 сыбайлас жемқорлыққа қарсы білім және 

тәрбие негіздері саласындағы білімдер мен 

түсініктерді көрсету; 

1.4.13 алған білімдерін саяси талдауда, мемлекеттік 

органдардың, саяси және қоғамдық ұйымдардың 

қызметінде қолданады, сыбайлас жемқорлыққа және 

оған қарсы іс-қимыл мәселелеріне талдау жасайды; 

1.4.14 білім беру қатынастарын азаматтық, әкімшілік 

және басқа құқықтық қатынастармен салыстыру; 

1.4.15 сыни тұрғыдан ойлаңыз, негізделген 

тұжырымдар жасаңыз, мәселелерді шешіңіз және 

қақтығыстарды шешіңіз, шешімдер қабылдайсыз 

және олар үшін жауапкершілік аласыз; 

1.4.16 болашағыңызды болжауға және жобалауға 

дайын; 

2. Түйінді 

(БП) 

 

Жалпы кәсіби: 

 

КК2.1.1. Психологиялық-педагогикалық қызметте 

ауызша және жазбаша сөйлеуді қисынды дұрыс, 

дәлелді және анық құруға қабілетті; 

КК2.1.2. Жас кезеңдерін, даму дағдарыстарын және 

тәуекел факторларын, оның гендерлік топқа 

жататындығын ескере отырып, адамның психикалық 

қызметінің ерекшелігін анықтауға қабілетті; 

КК2.1.3.Филоонтогенездегі адам өмірінің жас, 

анатомиялық және физиологиялық параметрлерін 

ескеруге қабілетті; 

КК2.1.4. Адамның мінез - құлқындағы жас 

ерекшеліктерін жүйелендіруге қабілетті; 

КК2.1.5. Адам дамуының антропометриялық 

параметрлерін білуге қабілетті; 

КК2.1.6. Ғылыми зерттеулердің методологиясы мен 

әдістерін білу қабілеті; 



КК2.1.7.Педагог-психологтың аналитикалық және 

логикалық ойлауын қалыптастыруға бағытталған 

санаттар мен әдістер жүйесін талдауға қабілетті; 

КК2.1.8.Зерттеу қызметін жүргізудің эмпирикалық 

әдістерін (бақылау, әңгімелесу, талдау, синтез, 

дедукция, индукция, математикалық есептер, 

формулалар және т. б.) қолдана алады; 

КК2.1.9.Психологиялық-педагогикалық іс-әрекетте 

коммуникативтік байланысты жүзеге асыра алады; 

КК2.1.10.Практика барысында рухани-адамгершілік 

және патриоттық құндылықтарды көрсете алады; 

КК2.1.11.Оқу үрдісінде заманауи педагогикалық 

технологияларды қолдануға қабілетті; 

КК2.1.12. Өзіндік оңалту, өзіндік түзету және өзіндік 

бақылаудың психотехнологияларын меңгеруге 

қабілетті; 

КК2.1.13.Білім беру жүйесін дамытудың негізгі 

бағыттарын, педагогикалық қызметтің мазмұнын, 

елімізде және шетелде педагогтарды даярлау 

тәжірибесін жүйелендіруге қабілетті; 

КК2.1.14.Эволюция процесінде психиканың пайда 

болуы мен дамуының психологиялық теорияларын 

талдауға қабілетті; 

КК2.1.15. Психологиялық феномендерді талдай 

алады және шетелдік және отандық көзқарастар 

тұрғысынан психиканың дамуы мен қызмет ету 

заңдылықтарын зерттеу және сипаттау әдістерін 

қолдана алады; 

КК2.1.16.Бұйымға арналған материалдардың 

шығынын анықтау, оңтайлы түрін таңдау жаймалар 

бойынша техникалық есептерді орындай алады; 

КК2.1.17.Анықталған ақауларды анықтай және жоя 

отырып, орындалған жұмыс сапасын бақылай алады; 

КК2.1.18.Тігін машинасында және қолмен жұмыс 

істеу үшін жұмыс орнын ұйымдастыруды біледі; 

КК2.1.19.Матаның түріне сәйкес ылғалды-жылу 

жұмыстарын орындау кезінде жабдықтың 

температуралық режимін белгілей алады; 

КК2.1.20.Алдыңғы пәндердің негізгі 

түсініктерін,әсіресе машина жасау үшін маңызды 

құрылғылар мен сымдарды біледі; 

КК2.1.21.Жаңа техниканы жобалау, дайындау және 

пайдалану кезінде математикалық, физикалық, 

конструкторлық, технологиялық, электротехникалық 

сипаттағы типтік емес есептерді тұжырымдауға және 

шешуге қабілетті; 

КК2.1.22.Еңбек қызметін талдай алады; 

3.Арнайы 

(ПП 

блогы) 

 

3.1 Тәрбие 

теориясы және 

әдістемесі 

КК3.1.1.Әр түрлі қызмет салаларында суреттер, 

сызбалар, кестелер, диаграммалар, схемалар 

қолдануға қабілетті; 

КК3.1.2.Графикалық модельдерді қабылдауға 

ыңғайлы формада жасай алады; 

КК3.1.3.Жобалау негіздері, ақпараттық қызмет 



көрсету, өндірісті ұйымдастыру, еңбек және көлік 

өндірісін басқару, метрологиялық қамтамасыз ету 

және техникалық бақылау негіздері бойынша 

ғылыми-техникалық қызмет саласындағы 

жұмыстарды орындауға қабілетті; 

КК3.1.4.Конструкторлық-технологиялық 

құзыреттілікті қалыптастыруға қабілетті; 

КК3.1.5.Есептік-алгоритмдік, жобалау-

конструкторлық және жобалау-технологиялық 

деңгейлерді пайдалануға қабілетті; 

КК3.1.6.Сәндік-қолданбалы, безендіру өнері, әр түрлі 

материалдарда дизайн және халықтық қолөнер, 

көркем-шығармашылық композициялар бойынша 

жұмыстарды орындауға қабілетті. 

КК3.1.7.Сәндік-қолданбалы өнер және халық 

кәсіпшілігі бұйымдарын жасау кезінде қолданылатын 

материалдардың физикалық және химиялық 

қасиеттерін пайдалануға қабілетті; 

3.1.8.Дизайнерлік өнімнің негізгі түрлерін 

жобалаудың әдістері мен принциптерін меңгерген; 

3.1.9.Композицияны құрастыру тәжірибесінде сурет 

қолдана алады және оны кез келген объектіні 

жобалау бағытында өңдей алады; 

3.1.10.Өнер тарихы саласындағы болашақ кәсіби 

білім беру педагогының кәсіби құзыреттілігін 

меңгерген; 

3.1.11.Оның тарихи эволюциясының өнері, үрдістері 

мен мәселелері туралы тұтас түсінік бар. 

3.1.12. «Технология» пәнін жүзеге асыруда білім беру 

мекемелерінде қолданылатын негізгі электр 

тізбектері мен құрылғыларымен таныс; 

3.1.13. Электр энергиясын практикалық қолданумен, 

математикалық аппаратты қолдану арқылы электр 

тізбектерін есептеумен байланысты білім мен білік 

жүйесін меңгерген; 

3.1.14. Теориялық және қолданбалы ғылымның 

базалық білімін меңгерген және оларды талдау және 

моделдеу, материалдар мен процестерді теориялық 

және эксперименттік зерттеу кезінде кәсіби қызметте 

пайдалана отырып дербес дамытады; 

3.1.15. Материалтану және материалдар 

технологиясы саласындағы ғылыми-зерттеу және 

есептеу-талдау қызметінде қазіргі заманғы 

ақпараттық-коммуникациялық технологияларды, 

ғаламдық ақпараттық ресурстарды өз бетінше 

пайдалану дағдылары мен білігін меңгерген; 

3.1.16. Жаратылыстану-ғылыми білім саласында өз 

бетімен білім алу және біліктілікті арттыру 

қажеттілігін түсінеді; 

3.1.17. Нақты объектілер мен машиналарды жасаудың 

негізгі физикалық модельдерімен және 

технологияларымен таныс; 

3.1.18.Конструкторлық-технологиялық құжаттаманы 



әзірлеу және оны кәсіби қызметте пайдалану 

дағдыларын меңгерген; 

3.1.19. Машиналар мен механизмдер теориясының 

негізін біледі; 

3.1.20. Машиналардың (беріліс, білік өткізгіш, 

қосылыстар және т. б.) типтік элементтерін жобалау 

және құрастыра алады, олардың беріктігі мен 

қаттылығына баға ала алады; 

3.1.21.Нәтижені болжау үшін бағалау критерийлерін 

біледі және түсінеді, табыс критерийлерін түсінеді; 

3.1.22.Білімді нақты міндеттерді шешу үшін 

қолданады, әртүрлі көзқарасты білдіреді, сыни ойлай 

алады; 

3.1.23.Интерактивті мультимедиялық оқыту жүйелері 

оқу тапсырмаларының, оларды орындау процесінің 

динамикасын және мазмұндылығын, сондай-ақ 

оқытудың табыстылығын өзін-өзі бақылауды арттыра 

алады; 

3.1.24.Оның кәсіби құзыреттілігінің құрамдас бөлігі 

ретінде инклюзивтік құзыреттіліктің қалыптасуының 

белгілі бір деңгейіне ие; 

3.1.25.Денсаулықтарында ақаулары бар балалармен 

жұмыс жасауға дайын; 

3.1.26.Тұлғаның девиантты мінез-құлығының негізгі 

түрлерінің жіктелуі мен мәнін біледі; 

3.1.27.Егер әлеуметтік зерттеу объектісі девиацияның 

әлеуметтік көріністері немесе девиантты әлеуметтік-

жас топтарына жататын адамдар болса, ғылыми-

зерттеу және әлеуметтік-жобалау жұмысының 

ерекшелігін анықтай алады; 

3.1.28.Материалдар мен  олардың дамуындағы 

үрдістерді біледі; 

3.1.29.Әртүрлі дизайн салаларында технологиялық 

құжаттаманы ресімдеу ерекшеліктерін біледі, ұқсас 

ақпараттық материалдарды жасай алады және 

редакциялай алады; 

3.1.30.Материалдың талшықты құрамы, жіптердің 

өру түрі және олардың қасиеттері туралы біледі; 

3.1.31.Өнімдер мен нанотехнологияларды әзірлеудің 

заманауи, кешенді әдістерін біледі және қолданады. 

3.1.32.Тоқыма материалдарын конструкторлық-

технологиялық өңдеуді пайдаланумен байланысты іс-

әрекеттерді орындау шеберлігіне ие; 

3.1.33.Ақпараттық және коммуникациялық 

технологияларды (АКТ) біледі және түсінеді; 

3.1.34.Уақытты, әдістемелік қамтамасыз етуді, 

қажетті ақпаратты іздестіруді айтарлықтай үнемдеуге 

мүмкіндік бере отырып, ақпараттық ресурстарды 

(ғылыми білімдер, өнертабыстар, технологиялар, 

озық тәжірибелер) пайдалана алады; 

3.1.35.Оқыту құралдарына кешенді   тәсілдерді, 

соның ішінде  оқытудың заманауи технологияларын, 

дидактикалық, техникалық, компьютерлік түрлерін 



біледі және қолданады; 

3.1.36.Жұмыс берушілермен, бірлескен жұмыс 

бойынша серіктестермен, әр түрлі дәрежедегі 

лауазымды тұлғалармен байланыс орнату үшін 

іскерлік қарым-қатынас этикасын және 

коммерциялық қарым-қатынас ауқымын біледі. 

3.1.37.Болашақ маманның жеке-іскерлік әлеуетін 

байытуға, ұйымдастырушылық қабілеттерін дамытуға 

бағытталған білім беру қызметі туралы түсінікке ие; 

3.1.38.Әлеуметтік және кәсіби міндеттерді шешуде 

гуманитарлық, әлеуметтік және экономикалық 

ғылымдардың жүйелендірілген теориялық және 

практикалық білімін қолдана алады; 

 3.2 Креативті: 

 

КК3.2.1.Басқарушылық қызметтің теориялық 

негіздерін, кәсіби қызметті қайта құру, авторлық 

жаңашыл идеяларды іске асыру, стандартты емес 

және баламалы шешімдерді табу, идеяларды 

генерациялауға қабілетті болу машықтары мен 

дағдыларын меңгерген; 

КК3.2.2. Сыни ойлау әдістемесін меңгерген;   

КК3.2.3.Дивергентті ойлауға және проблемаларды 

жаңа тәсілдермен шешу әдістеріне ие; 

КК3.2.4.Суретте геометриялық құрылымдарды 

орындай алады; 

КК3.2.5.Кәсіби қызметтің міндеттерін шешу 

мақсатында сурет және мүсіндеу негіздері саласында 

біледі және біледі; 

КК3.2.6. Әртүрлі табиғи материалдарды өңдеудің 

көркемдік тәсілдері мен технологиясын; әртүрлі 

материалдардың механикалық, технологиялық және 

пайдалану қасиеттерін, оларды өңдеу технологиясын 

біледі; 

КК3.2.7.Әртүрлі табиғи материалдарды пайдалана 

отырып, шығармашылық сипаттағы жұмыстарды 

жүргізу дағдысын; берілген қасиеттерді алу үшін 

әртүрлі материалдарды өңдеу технологияларын 

меңгерген; 

КК3.2.8.Қажетті технологиялық жабдықты таңдай 

алады және негізгі технологиялық жабдықты ұсақ 

жөндеу жүргізе алады; 

КК3.2.9.Жұмыс жағдайын талдай алады, ағымдағы 

және қорытынды бақылауды, өз қызметін бағалауды 

және түзетуді жүзеге асыра алады, өз жұмысының 

нәтижелеріне жауапты болады; 

КК3.2.10.Техникалық тапсырмаларға және 

пайдалануға сәйкес машина жасау 

конструкцияларының бөлшектері мен тораптарын 

есептеу және жобалау бойынша жұмыстарға қатысуға 

қабілетті; 

КК3.2.11.Стандартты пакеттер мен 

автоматтандырылған жобалау құралдарын пайдалана 

отырып, техникалық объектілер мен технологиялық 

процестерді моделдей алады, нәтижелерді өңдеу және 



талдау арқылы берілген әдістемелер бойынша 

эксперименттер жүргізуге дайын; 

КК3.2.12.Қызмет көрсету саласын ұйымдастыру 

ерекшеліктері туралы біледі. Осы ұйымдардың 

сәйкестік сертификаттарын алуына қатысты 

заңнамалық база мен нормативтік-құқықтық актілер; 

КК3.2.13.Дербес компьютерді пайдалана отырып, 

тікелей өлшеу нәтижелерін өңдеудің стандартты 

алгоритмін іске асыра алады; 

КК3.2.14.Технологиялық жабдықтардың техникалық 

жай-күйі мен қалдық ресурсын тексере алады, 

технологиялық машиналар мен жабдықтарды 

профилактикалық тексеруді және ағымдағы жөндеуді 

ұйымдастырады; 

КК3.2.15.Жабдықтар мен қосалқы бөлшектерге 

өтінімдер жасай алады, Жабдықтарды жөндеуге 

техникалық құжаттаманы жасай алады; 

КК3.2.16.Оқу сабақтары мен сыныптан тыс жұмыстар 

барысында еңбек тәрбиесін және оқушылардың 

кәсіптік бағдарын жүзеге асыра алады. 

КК3.2.17.Бағдарламалық материалдың мазмұнына 

сәйкес ең тиімді формаларды, оқыту әдістері мен 

құралдарын таңдай алады; 

КК3.2.18.Конструкторлық, технологиялық 

құжаттаманы біледі, жаңа ақпараттық 

технологияларды қолданады; 

КК3.2.19.Конструкциялардың жеке элементтерін 

байланыстыру принциптері мен жалпы құрастыруды 

жасай алады. 

КК3.2.20.Ақпараттық хабарламаларды, ұсыныстар 

мен жобаларды табиғи ғылыми талдауға және 

бағалауға дағдылы; 

NZD 4. Дипломдық 

жұмысты (жобаны) 

жазу және қорғау 

немесе кешенді 

емтихан дайындау 

және тапсыру 

4.1.1 кәсіптік оқыту жүйесіндегі ғылыми 

зерттеулердің таңдалған тақырыбының теориялық 

өзектілігі мен практикалық маңыздылығын негіздеуді 

білу 

4.1.2 пәндік саладағы кәсіби білімдерді жоғары 

деңгейде меңгеру; 

4.1.3 білім беру және кәсіби қызметінде әлемнің 

қазіргі жаратылыстану-ғылыми суреті туралы білімді 

қолдана білу, ақпаратты математикалық өңдеу, 

теориялық және Эксперименталды зерттеу әдістерін 

қолдана білу   

4.1.4 қазіргі ақпараттық қоғамның дамуындағы 

ақпараттың мәні мен маңызын түсіну, осы процесте 

туындайтын қауіптер мен қатерлерді түсіну, 

ақпараттық қауіпсіздіктің, оның ішінде мемлекеттік 

құпияны қорғаудың негізгі талаптарын сақтау. 

4.1.5 функционалдық сауаттылық дағдыларын 

меңгеру. 

Құзыреттер жұмыс берушілердің талаптары мен қоғамның әлеуметтік сұраныстарын 

ескере отырып, кәсіптік стандарттар негізінде жоғары білім берудің әрбір білім беру 

бағдарламасы бойынша әзірленеді. 



7. 6В01404 – «Кәсіптік оқыту» білім беру бағдарламасы бойынша үлгілік оқу жоспары 

Оқу мерзімі: 4 жыл 

Академиялық дәрежесі: білім бакалавры 

6В01404 – «Кәсіптік оқыту» білім беру бағдарламасы бойынша 

1-қосымша 

№ Циклдар мен пәндердің атауы 

Жалпы еңбек сыйымдылығы 

Академиялық сағаттарда 
Академиялық 

кредиттерде 

1 2 3 4 

1 Жалпы білім беретін пәндер циклы (ЖБП) 1680 56 

1) 

Міндетті компонент 1530 51 

Қазақстанның қазіргі заманғы тарихы 150 5 

Философия 150 5 

Шет тілі 300 10 

Қазақ (Орыс) тілі 300 10 

Ақпараттық-коммуникациялық 

технологиялар (ағылшын тілінде) 
150 5 

Әлеуметтік-саяси білім модулі 

(Әлеуметтану, Саясаттану, Мәдениеттану, 

Психология) 

240 8 

Дене шынықтыру  240 8 

2) 
Жоғары оқу орнының компоненті және 

(немесе) таңдау компоненті 
150 5 

2 Базалық пәндер циклі (БП) 3360 112 

1) Базалық пәндер циклі (БП) 180-1680 6-56 

2) Таңдау компоненті 1680кем емес 56кем емес 

3 Кәсіптік пәндер циклы (ПД)) 1800 60 

1) 
Жоғары оқу орнының компоненті және 

(немесе) таңдау компоненті 
1800  60 

4 Оқытудың қосымша түрлері   

1) Таңдау компоненті   

5 Қорытынды аттестаттау 360 12 

1) 

Дипломдық жұмысты (жобаны) жазу және 

қорғау немесе кешенді емтихан дайындау 

және тапсыру 

360 12 

 Жиыны 7200 240 

 

 

8. Модульдер түрлері шеңберіндегі білім беру бағдарламасының мазмұны 

Модульге 

кіретін 

пәндер коды 

Модульге кіретін пәндердің атауы Кредит 

саны 

ECTS 

Семест

р 

Құзыреттіліктің 

мақсаттары мен 

міндеттерінің 

шифры 

1. Жалпы білім беру пәндері ЖБП (56 кредит) 

Міндетті компонент 51кредит 

Модуль 1.1 Жаратылыстану-гуманитарлық 

SIK 1101 Қазақстанның қазіргі заман тарихы 5 2 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 

1.1.4, 1.1.5. 

Fil 2102 Философия 5 4 1.1.6, 1.1.7, 1.1.8, 



1.1.9 

Модуль 1.2 Тілдік дайындық 

K(R)Т 1103 Қазақ (орыс) тілі 10 1-2 1.1.10, 1.1.11, 

1.1.12, 1.1.13, 1.2.1, 

1.2.2, 1.2.3-1.2.10 
ShT 1104 Шетел тілі 10 1-2 

AKT 2105 Ақпараттық-коммуникациялық 

технологиялар (ағылшын тілінде) 

5 4  

Модуль 1.3 Әлеуметтік- саясаттану білім - 8 кредит 

Mad 1106  Мәдениеттану  2 3 1.4.1-1.4.11 

Ale 1107 Әлеуметтану  2 3 

Psi 1108 Психология 2 1 

Saya 1109 Саясаттану 2 1 

Модуль 1.4 Физикалық және эстетикалық тәрбие 

DSh 1110 Дене шынықтыру 8 1,2,3,4 1.3.1-1.3.3 

Таңдау компоненті- 5 кредит 

Модуль 1.3 Дінтану 

KSZhKMN 

1111 

Құқық және сыбайлас жемқорлыққа 

қарсы мәдениет негіздері 

 

5 

 

1 

 

1.4.12-1.4.16 

Жастар саясатының негіздері 

2.Базалық пәндер (БП) циклы - 112 кредит 

Жоғары оқу орны компоненті-  35 кредит 

Модуль 2.1 Оқушылардың физиологиялық дамуы 

ОFD 

1201 

Оқушылардың физиологиялық 

дамуы 

5 2 2.1.1-2.1.5 

Модуль 2.2 Педагогика және психология 

Ped 2202 Педагогика 5 3 2.1.6-2.1.13 

Psi 2203 Психология 5 3 

Модуль2.3 Білім берудің заманауи технологиялары 

BBM 2204 Білім берудегі менеджмент 5 4 3.1.1-3.1.18 

BOT 2205 Бағалаудың өлшемдік 

технологиялары 

5 4 

Модуль 2.4 Тәрбиелік-инновациялық  

IBB 3208 Инклюзивті білім беру 5 5 3.1.19-3.1.22 

DP  3209 Тәрбие жұмысының теориясы мен 

әдістемесі 

5 5 

Модуль 2.5 Оқу практикасы 

UP 1205 Оқу-танысу практикасы 1 2 2.1.1-2.1.6 

PP 1206 Педагогикалық практика 1 2 

PPP 2207 Психологиялық-педагогикалық 

практика 

1 4 

Модуль 2.7 Сала бойынша практика 

OTP 3201 Оқу-технологиялық практика 1 4 2.1.1-2.1.6 

Модуль 2.8 Инклюзивті тәрбиелік практика 

0TPP 3206 Оқу-тәрбиелік (педагогикалық) 

практика 

5 6 2.1.1-2.1.6 

Таңдау компоненті- 68 кредит 

Модуль 2.9 Қолданбалы өнер 

SSG 1201 
ChNG 1201 

Сызу және сызба геометриясы 4 1 3.1.23, 3.1.24 

 Конструкторлық дайындық 

негіздері/ Основы конструкторской 

  



подготовки 

KON 1202 
OPI 1202 
 

Қолданбалы өнер негіздері 5 1 

Қазақстанның қолданбалы өнерінің 

тарихы/ История прикладного 

искусства Казахстана 

  

DT 1203 
DT 1203 

Дизайн және технология 3 2 

Арт-дизайн    

Модуль 2.10 Сала бойынша 

EEAN2204 Электроника, электротехника және 

автоматика (сала бойынша) 

3 2 3.1.25-3.1.28 

SMKMT220

5 

Салалық материалтану және 

конструкциялық материалдар 

технологиясы (сала бойынша) 

5 3 

Модуль 2.11 Материалдар мен композициялар 

TMKO 2206 Табиғи материалдарды көркем 

өңдеу 

5 3 3.1.29-3.1.30 

Текстильді материалдар 

технологиясы 

KN 3207 Композиция негіздері 4 3 

Костюм композициясы 

Модуль 2.12 Машинатану  

ME3208 Машинатанудың элементтері (сала 

бойынша) 

3 4 3.1.31-3.1.35 

Модуль 2.13 Кәсіби педагогика және психология 

KPed3214 Кәсіби педагогика 8 4,5 3.1.36, 3.1.37 

Сындарлы оқыту технологиясы 

KPsi3209 Кәсіби психология 5 6 

Кәсіптік оқыту жүйесіндегі 

педагогикалық менеджмент 

Модуль 2.14 Жобалау және модельдеу 

TBMJQ3304 Тігін бұйымдарын модельдеу және 

құрастыру 

3 7 3.1.38 

Материалдарды өңдеу 

технологиясы/ Технология 

обработки материалов/ Material 

processing technology 

Модуль 2.15 Білім берудегі жаңа технологиялар 

KOZT 2219 Материалтану(сала бойынша) 

/Материаловедение(по профилью) 

10 6,7 3.1.39, 3.1.40 

BBIT 4213 
ITvO  4213 

 

Білім берудегі IT 5 7 

Жобалаудың ақпараттық 

технологиялары 

Модуль 2.14 Модуль прикладного искусства 

КА 4214 Қолданбалы антропология 5 7 3.2.1-3.2.5 

Үлгілеу негіздері 

3. Бейіндеуші пәндер циклі – 60кредит 

Жоғары оқу орны компоненті– 10 кредит 

Модуль 3.1 Сала бойынша оқыту 

OBOU2302 Көркем еңбек және сызудың оқыту 

әдістемесі 

5 5 2.1.1-2.1.6 

Модуль 3.3 Ғылыми зерттеу практика 



OPP3210 Өндірістік педагогикалық практика 10 8 2.1.1-2.1.6 

DAP3212 Дипломалды практика 4 8 

Таңдау компоненті- 36 кредит 

Модуль 3.4  Қолданбалы өнер және дизайн 

PPOI 3211 Технология және техника негіздері 5 5 3.2.9-3.2.13 

Өндіріс технологиясы 

KO3302 Көркем өңдеу (сала бойынша) 5 6 

Үшөлшемді модельдеу 

SKO3303 Сәндік қолданбалы өнер 5 6 

Декоративті қолданбалы бұйымды 

жобалау 

Модуль 3.5Мәдениет 

BBJZPT4401 Білім беру жүйесіндегі заманауи 

педагогикалық технологиялар 

6 7 3.2.14-3.2.16 

Креативті технологияларды қолдана 

отырып дизайн бойынша 

сабақтарын әзірлеу 

Модуль 3.6 Педагогикалық технологиялар 
BBJZPT 4306 
CPTCO 4306 

 

Бұйымдарды жобалау және 

дайындау 

5 7 3.2.17-3.2.20 

Қазақстандағы жеңіл өнеркәсіп 

дизайны 
KKTM 4305 

KBC 4305 
 

Қызмет көрсету және тұрмыс 

мәдениеті 

5 7 

Қызмет көрсету мәдениеті/ 

UMT 3304 
KDP 3304 

 

Үй мәдениеті және тамақтану 5 6 

Жабдықтарды жөндеу және 

техникалық қызмет көрсету 

4.Қорытынды аттестаттау 

NZD Дипломдық жұмысты (жобаны) 

жазу және қорғау немесе кешенді 

емтихан дайындау және тапсыру 

8 8 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 

4.1.4, 4.1.5  

MBME Мамандық бойынша мемлекеттік 

емтихан 

4 8 

 

9. Жиынтық кесте игерілген кредиттердің көлемін көрсететін білім беру 

бағдарламасының модульдері бөлінісінде 
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1 

1 6 4 0 2 30 0 0 0 0 0 0 0 30 900 6 1 

2 6 3 

 

 

1 2 28 1 0 1 0 0 0 0 30 900 6 1 



 

 

 

 

2 

3 6 1 2 3 30 0 0 0 0 0 0 0 30 900 6 1 

4 6 2 2 2 29 0 0 0 1 1 0 0 30 900 5 1 

 

3 

5 6 0 2 1 30 0 0 0 0 0 0 0 30 900 7 0 

6 5 0 0 2 25 0 5 0 0 0 0 0 30 900 6 0 

 

4 

7 7 0 0 4 34 0 0 0 0 0 0 0 34 1020 7 0 

8 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 4 12 26 780 0 0 

Жи

ыны 

 42 10 7 16 205 1 5 11 1 1 4 12 

 

240 7200 42 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


