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1 Оқу пәннің паспорты
Пән атауы: Мектепке дейінгі педагогика
Таңдау пән
Оқу мерзімі және кредит саны
Барлығы – 3 кредит
Курс: 2
Семестр: 3
Жалпы аудиторияда оқу сағаты – 45 сағат
Дәрістер - 30 часов
Тәжірибелік /семинарлық оқу сағаттары - 15 сағат
Зертханалық - жоқ
СӨЖ – 90 сағат
Оның құрамында СОӨЖ – 22,5 сағат
Жалпы көлемі - 135 сағат
Бақылау формасы
емтихан – 5 семестрде
Пререквизиттер: Мектепке дейінгі педагогика пәнін меңгеру үшін
студенттер келесі пәндерден білім, білік, дағдылары болуы тиіс: педагог
мамандығына кіріспе, жалпы психология, педагогика тарихы.
Постреквизиттер: Мектепке дейінгі педагогика пәнінен алынған білім,
білік, дағдылар келесі пәндерді оқу кезінде керек: педагогика, мамандық бағыты
бойынша әдістемелер, педагогикалық іс тәжірибе түрлері.
2. Пән, мақсаттар мен міндеттер
Пән нысаны: болашақ педагогтың мектеп жасына дейінгі балалармен
жұмыс істеуде қолданылатын педагогикалық әдістері мен технологиялары
саласындағы кәсіби-педагогикалық құзыреттілігін қалыптастыру
Пән мақсаты: студенттердің мектеп жасына дейінгі балаларды оқыту,
тәрбиелеу жұмысының ерекшеліктерін молынан танып, біліп алуларына
мүмкіншілік жасау.
Пән міндеттері:
- студенттердің мектепке дейінгі педагогика бойынша білімдерін қенейту
және терендету;
- студенттердің мектепке дейінгі педагогика саласындағы кәсібипедагогикалық білімдерін қалыптастыру;
- мектепке дейінгі жастағы балалармен тәрбие жұмысын жасауға қажетті:
диагностикалық, мақсаттану, ұйымдастырушылық, проективті, коммуникативтік,
аналитикалық, жалпы педагогикалық және арнайы іскерліктермен қаруландыру;
- студентерді мектепке дейінгі
балалардың
даму мен
тәрбиенің заңдылықтары, мектепке дейінгі мекемелердегі оқутәрбие үдерісті ұйымдастыруының мазмұны, формалар, әдістер
туралы біліммен қаруландыру;

- студенттердің тәжірибелі мектепке дейінгі тәрбие жұмысына теориялық
тұрғыдан мән беруін қамтамасыз ету.
3. Білім, біліктілікке және құзыреттілікке койылатын талаптар:
білу керек:
- мектепке дейінгі педагогикалық ғылымның міндеттері мен пәнін;
- мектепке дейінгі білім беру мекемелерінің оқу тәрбие үдерісінің мазмұнын,
міндеттері мен мақсаттарын;
- мектепке дейінгі балалардың жас ерекшеліктерінің педагогикалық
сипаттамасын, оларды оқыту мен тәрбиелеу ерекшеліктерін;
игеру керек:
- мектепке дейінгілерді тәрбиелеудің түрлі формалары, әдістері мен
тәсілдерін пайдалана алу;
құзыретті болу керек:
- мектепке дейінгі педагогиканың заманауи мәселелері мен өзектілігінде.
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