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1 Оқу пәннің паспорты
Пән атауы: Педагог мамандығына кіріспе
Міндетті пән
Оқу мерзімі және кредит саны
Барлығы – 1 кредит
Курс: 1
Семестр: 1
Жалпы аудиторияда оқу сағаты – 15 сағат
Дәрістер - 15 часов
Тәжірибелік /семинарлық оқу сағаттары - жоқ
Зертханалық - жоқ
СӨЖ – 30 сағат
Оның құрамында СОӨЖ – 15 сағат
Жалпы көлемі - 45 сағат
Қорытынды бақылау түрі емтихан – 1 семестрде
Постреквизиттер: Педагог мамандығына кіріспе пәнінен алынған білім,
білік, дағды педагогикалық мамандық бойынша оқитын студенттердің педагогика,
тәрбие теориясы мен әдістемесі және мамандық бағыттарына қарай әдістемелерді
меңгеруге, педагогикалық тәжірибеден өтуде қажетті.
2. Пән, мақсаттар мен міндеттер
Пән нысаны: болашақ педагогтың педагогикалық мамандық бойынша
кәсіби-педагогикалық құзыреттілігін қалыптастыру
Пән мақсаты: студенттердің болашақ педагогикалық үрдісте балаларды
оқыту, тәрбиелеу жұмысының ерекшеліктерін молынан танып, біліп алуларына
мүмкіншілік жасау.
Пән міндеттері:
- студенттердің педагогикалық мамандық бойынша білімдерін қенейту және
терендету;
- студенттердің педагогикалық мамандық саласындағы педагог маманының
ерекшеліктері жөнінде білімдерін қалыптастыру;
- мектеп балаларымен тәрбие жұмысын жасауға қажетті: диагностикалық,
мақсаттану, ұйымдастырушылық, проективті, коммуникативтік, аналитикалық,
жалпы педагогикалық және арнайы педагогикалық іскерліктермен қаруландыру;
- студентерді мектеп балаларының дамыту мен тәрбиелеу
заңдылықтары, білім беру мекемелеріндегі оқу-тәрбие үдерісті
ұйымдастыруының ерекшеліктері, формалар, әдістері туралы
алғашқы біліммен қаруландыру;
- студенттердің оқу тәрбие жұмысына теориялық тұрғыдан мән беруін
қамтамасыз ету.
3. Білім, біліктілікке және құзыреттілікке койылатын талаптар:

білу керек:
- педагог мамандығының міндеттері мен мағынасын;
- орта білім беру мекемелерінің оқу тәрбие үдерісінің ерекшеліктерін,
міндеттері мен мақсаттарын;
- педагогикалық үрдістің жалпы сипаттамасын, педагог маманының
балаларды оқытуы мен тәрбиелеу ерекшеліктерін;
игеру керек:
- алғашқы педагогикалық ұғымдарды меңгеру мен педагогикалық ізденіс
барысында пайдалана алу;
құзыретті болу керек:
- білім берудің заманауи мәселелері мен өзектілігінде.
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Аудиторияда оқитын сабақ
СӨЖ
Тақырыптар атауы
сандары мен түрлері
дәрісте тәж(семи Зертхена Барл Оның
р
нар)
лық
ығы
құрам
сабақтар және
ындағ
дербес
ы
сабақтар
СОӨЖ
Тақырып 1 Қазіргі кезеңде
1
5
әлемдегі білім беру жүйесінің
сипаттамасы
Тақырып
2
Педагогика
1
5
5
ғылымының
зерттеу
пәні,
объектісі, негізгі ұғымдары
Тақырып 3 Жеке тұлғаны
2
5
қалыптастыруға бағытталған
біліктілік беру концепциясы
Тақырып 4 Қазақстан
1
5
Республикасының жаңа
формациясы педагогты
қалыптастыруда
педагогикалық білім беру
концепциясы
Тақырып 5 Педагогикалық
2
5
қызметтің құрылымы
Тақырып 6 Тәрбие процесінің
2
5
мәні
Тақырып 7 Мұғалім
1
5
5
педагогикалық қызметтің
субъектісі
Тақырып 8 Өзіндік білімін
1
10
толықтыру мұғалімнің жеке
тұлғасының қалыптасуы мен
шығармашылық күш қуатын

дамытудың қайнар көзі ретінде
Тақырып
9
Педагогтың
9
қарым қатынас мәдениеті
Тақырып 10 Ғылыми
10 педагогикалық зерттеу
әдістерінің мәні
Барлығы

2

-

-
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-

-

5
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