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1 Оқу пәннің паспорты
Пән атауы: Этнопедагогика
Оқу мерзімі және кредит саны
Барлығы – 2 кредит
Курс: 2
Семестр: 3
Жалпы аудиторияда оқу сағаты – 30 сағат
Дәрістер - 15 часов
Тәжірибелік /семинарлық оқу сағаттары - 15 сағат
Зертханалық - жоқ
СӨЖ – 60 сағат
Оның құрамында СОӨЖ – 30
Жалпы көлемі - 90 сағат
Бақылау формасы
емтихан: 3 семестр (специальности: 5B010600 Музыкальное
образование, 5B011900 Иностранный язык: два иностранных языка),
4 семестр (специальности 5B010700 Изобразительное искусство и
черчение, 5B012000 Профессиональное обучение)
Пререквизиттер:
Философия, қазақстан тарихы,психология,педагогика, мамандыққа кiрiспе,
жас ерекшелiк психологиясы.
Постреквизиттер:
«Тәрбие жұмысының теория және әдіснамасы», « Пәндерді оқыту
әдістемелері (профилге сәйкес)», Кәсіби практикасы.
2. Пән, мақсаттар мен міндеттер
Қазақстан Ресnyбликасының әлемдiк бiлiмдiк ғылыми-ақпараттық
кеңестiкке кiрудегi ұмтылысы және оқытудың кредиттік технологияға өтуі
психология-педагогикалық
пәндердiң
мазмұнын
сонымен
бiрге
этнопедагогика курсын да қайта қарауды талап етедi.
Этнопедагогика курсының бағдарламасы ауқымды мәселелер;
этникалық тәрбиенің заңдылықтары мен ерекшкліктерін, негiзгi бағыттарын,
тәрбиенің халықтық құралдарын, әдiстерi мен тәсілдерін, сондай-ақ
халықтық педагогика идеялары мен тәжiрибесiн оқу-тәрбие процесiнде
жүзеге асырудың жолдарын қарастырады.
Пән нысаны: cтyденттердi халықтық педагогиканың негiзгi идеялары
және тәжiрибелерiмен таныстыру және оларды қазіргі оқу-тәрбие процесiнде
шығармашылықпен қолдана алу бiлiктерi мен дағдыларын қалыптастыру;
Пән мақсаты: халықтық салт дәстүрді, өнерді дәріптейтін, ана тілі мен
дінін қадірлейтін , отанын ,елін, жерін сүйетін, жан-жақты жетілген, саналы
намысқор, патриот тәрбиелеу.
Пән міндеттері:
- cтyденттердi этнопедагогикалық теориялар және концепциялармен

таныстыру;
- халықтық педагогика жайлы бiртұтас ұғым қалыпастыру;
- халық педагогикасының мақсаты, құралдары мен әдістерi жайлы
бiлiмдермен қаруландыру;
- cыныптан тыс этнопедагогикалық жұмыcты жоспарлай алу бiлiгiн
қалыптастыру;
Этнопедагогика курсын окып уйрену процессiнде cтyденттер мыналарды
бiлуi тиiс:
- этнопедагогиканың қазiргi қоғамдағы әлеуметтiк орнын;
- этнопедагогиканың. тарихи дамуының неriзгi кезеңдерiн және казiргi
жағдайын;
- этникалық тәрбиенiң ерекшелiктерi және оларды анықтаушы факторларды,
халықтық тәрбиенiң мазмұны мен мақсатын, әдіcтep мен құралдарын;
- халықтық педагогиканы мектептiң оқу-тәрбие процесiне енгiзудiң қаазiргi
кездегi жағдайы және оны қолданудың негiзгi жолдарын.
Сонымен қатар
- халықтық педагогиканың түрлі концепцияларын сыни, және
шығармашылық тұрғыдан ұғына алу;
- нақты этнопедагогикалық материалды талдай бiлу, халықтықпедагoгикалық құбылыстарға өз бетiнше түсiнiктеме бере алу;
- түрлi этностардың озық тәрбие дәстүрлерiн талдай, салыстыра және бағалай
алу;
- педагогикалық мiндеттердi шешуде этнопедагогикалық бiлiмдердi
практикалык тәжiрибеде пайдалана алу;
- этнопедагогикалық зертеулердiң методологиясын меңгеру;
- оқушы тұлғасына бағытталған педагогикалық iс-әрекеттi жүзеге асыруды
қамтамасыз ететін этнопедагогикалық және кәсiби-методикалық бiлiктердiң
болуы;
- тiл мен мәдениеттi оқыту мен өзара байланысты әдiстер мен тәсiлдердi,
соның iшiнде интерактивтi әдiстердi меңгеру.
3. Білім, біліктілікке және құзыреттілікке койылатын талаптар:
білу керек:
- этнопедагогиканың қазiргi қоғамдағы әлеуметтiк орнын;
- этнопедагогиканың. тарихи дамуының неriзгi кезеңдерiн және казiргi
жағдайын;
- этникалық тәрбиенiң ерекшелiктерi және оларды анықтаушы факторларды,
халықтық тәрбиенiң мазмұны мен мақсатын, әдіcтep мен құралдарын;
- халықтық педагогиканы мектептiң оқу-тәрбие процесiне енгiзудiң қаазiргi
кездегi жағдайы және оны қолданудың негiзгi жолдарын;
- халықтық педагогиканың түрлі концепцияларын сыни, және
шығармашылық тұрғыдан ұғына алу;
- нақты этнопедагогикалық материалды талдай бiлу, халықтықпедагoгикалық құбылыстарға өз бетiнше түсiнiктеме бере алу;
- түрлi этностардың озық тәрбие дәстүрлерiн талдай, салыстыра және бағалай

алу;
игеру керек:
- педагогикалық мiндеттердi шешуде этнопедагогикалық бiлiмдердi
практикалык тәжiрибеде пайдалана алу;
- этнопедагогикалық зертеулердiң методологиясын меңгеру;
- оқушы тұлғасына бағытталған педагогикалық iс-әрекеттi жүзеге асыруды
қамтамасыз ететін этнопедагогикалық және кәсiби-методикалық бiлiктердiң
болуы;
- тiл мен мәдениеттi оқыту мен өзара байланысты әдiстер мен тәсiлдердi,
соның iшiнде интерактивтi әдiстердi меңгеру.
4 Тақырыптық жоспар
№
п/п Тақырыптар атауы
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4
5

Аудиторияда
оқитын
СӨЖ
сабақ сандары мен түрлері
дәрісте тәж(сем Зертхен Барл Оның
р
инар)
алық
ығы құрам
сабақта және
ындағ
р
дербес
ы
сабақта
СОӨ
р
Ж
1
2
2
6
3

Тақырып
Этнопедагогиканың
әдіснамалық негіздері.
Этнопедагогика пәні,оның
әдістері мен міндеттері.
Тақырып 2 Адамзат
дамуының тарихындағы
этнопедагогикалық
идеялардың генезисі.
Этнопедагогикалық ой –
пікірлердің шығу тарихы
және дамуы.
Тақырып 3
Этнопедагогикадағы
тәрбиенің мақсаты
Жетілдірілген адамхалықтық педагогиканың
мақсаты.
Тақырып 4
Этнопедагогикадағы
тәрбиенің әдістері және
құралдары бағдарламалар.
Тақырып
5
Қазақстан
Республикасы

2

2

-

6

3

1

1

-

6

3

1

1

-

6

3

2

2

-

6

3

халықтарының ұлттық салт
және дәстүрлері - халықтық
тәрбиенің негізі.
Тақырып 6 Халық
педагогикасындағы рухани
6 мінез - құлықтық және
азаматтық, патриоттық
тәрбие
Тақырып 7 Халық
7 педагогикасындағы еңбек
және дене тәрбиесі.
Тақырып 8 Халық
педагогикасындағы
8
эстетикалық және зиялылық
тәрбиесі.
Тақырып 9 Халық
9 педагогикасының қазіргі
қызметі.
Тақырып 10 Жалпы білім
беретін мекеменің оқу
процесінде халық
педагогикасының
прогрессивтік элементтерін
10
пайдалану.
Жас ұрпақты тәрбиелеу және
оқытуда
Халық педагогикасын
пайдалану.
Барлығы

2

2

-

6

3

1

1

-

6

3

1

1

-

6

3

1

1

-

6

3

2

2

-

6

3

15

15

-

60

30
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