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I Білім беру бағдарламасының  құжаты 

1.1Білім беру бағдарламасының мақсаттары мен міндеттер 

6В01101-«Педагогика және психология»білім беру бағдарламасы ҚР Білім беру жүйесі үшін жоғары білікті және құзыретті 

бакалаврларды дайындауға бағытталған 

1. Педагогика және психология саласындағы ғылыми жетістіктер негізінде олардың кәсіби дамуы үшін әртүрлі үлгідегі оқу 

орындарында білім беру процесін психологиялық-педагогикалық сүйемелдеуді жүзеге асыру үшін мамандар даярлау; 

2. Шығармашылық, бастамашылық, жеке тұлғаның жаңалықтарына дайын дамуы үшін және студенттердің кейінгі жоғары кәсіби 

білім беру сатысында одан әрі білімін жалғастыру үшін жағдай жасау; 

3. Студенттердің кәсіби және жеке қасиеттерін қалыптастыру: өз мамандығына деген махаббат, коммуникацияны құру қабілеті, 

олардың жалпы мәдениетін, ойлау креативтілігін және т. б. арттыру; 

4. Білім беру мазмұнын әдістемелік және әдіснамалық қамтамасыз ету, бітірушіге еңбек нарығында оның әлеуметтік ұтқырлығы мен 

тұрақтылығына ықпал ететін әмбебап, ғылыми және пәндік-мамандандырылған құзыреттерге ие болуға мүмкіндік береді. 

Негізгі міндеттері ББ: 

- білім беру саласындағы болашақ мамандардың негізгі кәсіби құзыреттілігін қалыптастыру; 

- жұмыс оқу жоспарларын, студенттердің элективті, жеке жоспарларының каталогтарын, СОӨЖ және СӨЖ нысандары мен әдістерін 

әзірлеу және жетілдіру; 

- студенттердің ғылыми-зерттеу қызметіне жағдай жасау; 

- ББ материалдық-техникалық және ақпараттық ресурстармен қамтамасыз етілуін, студенттің оқу-әдістемелік әдебиеттермен және 

ақпараттық көздермен қамтамасыз етілуін жетілдіру; 

-  ББ кадрлық әлеуетін жетілдіру;; 

- студенттердің білімі мен құзыреттілігін бағалау әдістері мен формаларын жетілдіру, түлектердің дайындық деңгейіне қойылатын 

талаптарды қамтамасыз ету. 

6В01101-«Педагогика және психология»білім беру бағдарламасы жүйесінде болашақ мамандардың жоғары тұлғалық-кәсіби 

құзыреттілігін қалыптастыруға мүмкіндік береді. 

1.2 Білім беру бағдарламасының жалпы сипаттамасы 

БББ үлгілік жоспарға, ұлттық біліктілік шеңберіне және кәсіби стандарттарға сәйкес әзірленді, Дублин дескрипторларымен және 

Еуропалық біліктілік шеңберімен келісілген, еңбек нарығының талаптары мен жұмыс берушілердің сұраныстарын ескереді. БББ білім беру 

жүйесінде педагог-психолог мамандарын даярлауды қарастырады. 

Мамандық бойынша білім беру бағдарламасы 6В01101-«Педагогика және психология»пәндерді оқытудың модульдік жүйесі 

негізінде жалпы мәдени және кәсіби құзыреттілікті қалыптастыратын 13 модульден тұрады. 

Жалпы білім беру, базалық және кәсіби пәндер циклі6В01101-«Педагогика және психология» мамандандыру БББ модульдерін 

қамтиды: 

- Жалпы білім беретін пәндер модулі; 

- Оқушыларға білім беру және дамыту модулі; 

- Кәсіби коммуникация модулі; 
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- Ұйымдастыру және басқару модулі; 

- Педагогтың кәсіби қалыптасу модулі; 

- Педагогика және психология тарихы модулі; 

- Қолданбалы психология модулі; 

- Арнайы психология модулі және қарым-қатынас психологиясы; 

- Педагог-психолог әлеуметтендіру қызметінің модулі; 

- Оқыту теориясы мен әдістемесі модулі; 

- Психологиядағы математикалық талдау   эксперименталды психология модулі; 

- Әлеуметтік-педагогикалық жұмыс технологиясының модулі; 

- Қорытынды мемлекеттік аттестаттау модулі; 

Білім беру бағдарламасы 240 кредит көлемінде теориялық оқытуды және 16 кредит көлемінде практикалық оқытуды қамтиды. 

Теоретиялық оқыту  зерттеуді қарасытрады: 

- жалпы білім беретін пәндер бойынша 56 кредит көлемінде, оның ішінде міндетті компонент - 51 кредит,  

таңдау компоненті бойынша-5 кредит; 

-  базалық пәндер-112 кредит, оның ішінде ЖОО компоненті - 57 кредит, таңдау компоненті-55 кредит; 

 - кәсіптік пәндер дайындау бағыты бойынша 60 кредит, оның ішінде жоғары оқу орнының компоненті - 31 кредит, таңдау компоненті-29 

кредит. 

1.3 Біліктілік сипаттамасы 

 1.3.1 Кәсіби қызмет саласы  

6В01101-«Педагогика және психология» мамандығы бакалаврының кәсіби қызмет саласы болып табылады: 

-білім беру мекемелерінде оқу-тәрбие үрдісін жобалау; 

-тәрбиеленушілердің тұлғалық және әлеуметтік даму мәселелері бойынша психологиялық-педагогикалық зерттеулер; 

білім алушылардың жеке және жас ерекшеліктерін ескере отырып, дамыту және түзету бағдарламаларын, білім беру қызметін 

әзірлеу. 

1.3.2 Түлектердің кәсіптік қызмет насаны болып табылады 

- -барлық үлгідегі мектепке дейінгі ұйымдар; (балабақша, бөбекжай-бақшасы, бөбекжай); 

- жалпы білім беретін мектептер, оның ішінде мектеп-лицейлер, мектеп-гимназиялар, шағын жинақты мектептер, санаториялық 

мектептер, спорт мектептері, балалар үйлері; 

- арнайы түзеу ұйымдары (мектеп-интернаттар, дене немесе ақыл-ой дамуында ауытқулары бар балалар мен жасөспірімдерге 

арналған сыныптар); 

- бастауыш кәсіптік білім беретін оқу орындары; 

- орта кәсіптік оқу орындары (колледждер) 

1.3.3 Түлектердің кәсіби қызметінің пәні  6В01101-«Педагогика және психология» мамандығы бакалаврының кәсіби қызметінің 

пәні оқыту мен тәрбиелеуді ұйымдастырудың мақсаттары, міндеттері, мазмұны, формалары; нәтижелері; Қазақстан Республикасының 

мемлекеттік білім беру бағдарламасын іске асыру жолдары; әлеуетті мүмкіндіктерді дамыту мақсатында тұлғалық және когнитивтік 

салаларды зерделеу;жеке тұлғаға бағытталған білім беруді жүзеге асыру арқылы индивидуалды және дифференциалды  бағдар болып 
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табылады.  

1.3.4 білім беру траекториялары:  

-Білім беру жүйесіндегі педагог-психолог; 

- Әлеуметтік-педагогикалық саладағы педагог-психолог; 

Әрбір траекторияның бірегейлігі: 

- Осы мамандық бойынша бакалавр білім беру үдерісінде субъектілердің психологиялық денсаулығын сақтау үшін оңтайлы жағдай жасауға 

ықпал ететін және қызметтің келесі бағыттары бойынша жұмыс істейтін құзыреттілікке ие болады: психологиялық ағарту, психологиялық 

алдын алу, психологиялық диагностика, психологиялық түзету, психологиялық кеңес беру. 

- Жалпы, кәсіптік және қосымша білім беру ұйымдарында білім беру үдерісін, негізгі және қосымша білім беру бағдарламаларын 

психологиялық-педагогикалық қолдау; негізгі жалпы білім беру бағдарламаларын меңгеруде, даму және әлеуметтік бейімделуде қиындық 

көріп жүрген денсаулық мүмкіндіктері шектеулі тұлғаларға психологиялық-педагогикалық көмек көрсету 

Әрбір траектория бойынша оқыту нәтижелері 

«Білім беру жүйесіндегі педагог-психолог» траекториясы: 

- Білім: білім берудің жалпы заңдылықтары мен өзіндік ерекшеліктері; оқыту, тәрбиелеу және дамытудың ғылыми-теориялық 

негіздері; педагогика мен психологияның категориялық концептуалды аппараты ; 

- Іскерлік: практикалық кәсіби қызметте теориялық білімді қолдану; 

- Дағды: Оқу-тәрбие іс-шараларының бағдарламаларын, жобаларын, жоспарларын әзірлеу және іске асыру және оларды 

психологиялық қамтамасыз ету бойынша педагогикалық және психологиялық іс-әрекет дағдыларының болуы, мектеп және колледж 

қызметінде сүйемелдеу. 

"Әлеуметтік-педагогикалық және әлеуметтік-психологиялық салалардағы педагог-психолог» траекториясы 

- Психологиялық-педагогикалық ғылым әдіснамасын, жас ерекшелік және педагогикалық психология негіздерін, педагогика мен 

психологияда қолданылатын әдістерді білу ; 

- Білім беру ұйымындағы инновациялық үдерістерді психологиялық сүйемелдеу бағдарламаларын, соның ішінде білім 

алушылардың бірлестіктерін және оқушылардың өзін-өзі басқаруын қолдау бағдарламаларын әзірлеу және жүзеге асыра білу; 

- Білім беру ұйымындағы инновациялық үдерістерді психологиялық сүйемелдеу бағдарламаларын, соның ішінде білім 

алушылардың бірлестіктерін және оқушылардың өзін-өзі басқаруын қолдау бағдарламаларын әзірлеу және жүзеге асыра білу. 

1.3.5 Кәсіби қызмет түрлері 

           6В01101-«Педагогика және психология» ББ бойынша бакалаврлар келесі түрлерін орындай алады: 

- ұйымдастырушылық-технологиялық (педагогикалық технология негізінде оқыту және тәрбиелеу процесін ұйымдастыру); 

- өндірістік-басқару ("субъект-субъект" өзарабайланыс»); 

- жобалау (жалпы білім беретін орта мектепте білім беруді модельдеу); 

- ғылыми-зерттеу (кез келген түрдегі ғылыми-зерттеу ұйымдарында, ғылыми-зерттеу жобаларын ұйымдастыру, моделдеу және іске 

асыру); 

- білім беру (педагогика және психологияны оқыту, кадрларды даярлау және қайта даярлау). 
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1.3.6Кәсіби қызметінің функциялары 

1) оқыту 

2) тәрбиелеу 

3) әдістемелік 

4) зерттеушілік 

5) әлеуметтік-коммуникативті 

1.3.7Кәсіби қызметтің типтік міндеттері 

             Бакалаврдың кәсіби қызметінің типтік міндеттері: 

          - оқыту: оқу ақпаратын таратады, өз бетінше білім алуға үйретеді; білім алушылардың тұлғасын дамыту және қалыптастыру бойынша 

қоғамның әлеуметтік тапсырысын орындау; 

          - тәрбиелеуші: білім алушыларды әлеуметтік құндылықтар жүйесіне бағыттау; 

          - әдістемелік: білім беру үдерісін әдістемелік қамтамасыз етуді жүзеге асырады; озық психологиялық-педагогикалық технологияны - 

меңгеру және оны практикалық қызметке енгізу; 

- зерттеушілік: білім алушылардың білім беру мазмұнын меңгеру деңгейін зерттейді, білім беру ортасын зерттейді; педагогика және 

психология саласындағы ғылыми-зерттеу қызметін ұйымдастыру және жүргізу. 

- әлеуметтік-коммуникативтік: кәсіби қоғамдастықпен және білім берудің барлық мүдделі тараптармен өзара байланысты жүзеге 

асырады; 

 1.3.8Кәсіби қызметінің мазмұны 

- білім алушылардың психикалық және әлеуметтік әл-ауқатын сақтауға бағытталған психологиялық-педагогикалық қызмет; 

- психологиялық-педагогикалық ғылымның өзекті мәселелерін зерттеуге бағытталған ғылыми-зерттеу қызметі; 

- тәрбиеленушілердің психологиялық-педагогикалық диагностикасы; 

- тәрбиеленушілердің жеке және әлеуметтік даму мәселелерінде ата-аналардың, педагогикалық ұжымды бағдарлау мақсатында 

зерттеу жұмыстарының материалдары бойынша психологиялық-педагогикалық қорытынды жасау; 

- дарынды балаларды психологиялық-педагогикалық қолдау; 

- психологияны практикалық қолдану мәселелері бойынша педагогтарға кеңес беру; 

-12 жылдық мектепте бейіндік оқытуды психологиялық-педагогикалық қолдауды қамтамасыз ету. 

1.3.9Білім беру бағдарламасының түлектері меңгеруі тиіс негізгі құзыреттіліктер:  

1) Ана тілі саласында  

психологиялық ғылымдар саласындағы түсініктерді, ойларды, сезімдерді, фактілер мен пікірлерді жазбаша және ауызша түрде (тыңдау, сөйлеу, оқу 

және жазу) білдіруге және түсінуге, сондай-ақ қоғамдық және мәдени мән-мәтіндердің барлық алуан түрлерінде: оқу кезінде, жұмыста, үйде және бос 

уақыттарда лингвистикалық сәйкес және шығармашылық түрде өзара іс-қимыл жасауға қабілетті. (ЖҚ-1) 

2) шет тілдер саласында 

ағылшын тілінде коммуникацияның негізгі дағдыларын меңгерген: жазбаша және ауызша түрде (тыңдау, сөйлеу, оқу және жазу) психологиялық 

ғылымдар саласындағы ұғымдарды, ойларды, сезімдерді, фактілер мен пікірлерді түсіну, білдіру және түсіндіре алады, сондай-ақ қоғамдық және мәдени 

контексттердің (білім беру мен оқытуда, жұмыста, үйде және бос уақыттарда) барлық алуан түрлерінде лингвистикалық тиісінше және шығармашылық 

өзара әрекет ете алады, халықаралық ортада жұмыс істей алады. (ЖҚ-2) 

3) іргелі математикалық, жаратылыстану-ғылыми және техникалық дайындық 
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күнделікті жағдайларда өндірістік міндеттерді шешу үшін ғылыми ойлауды дамыту және қолдануға, өзінің кәсіби қызметінде логикалық ойлау 

(логика және кеңістіктік ойлау) және презентациялар (формулалар, модельдер, конструктілер, бағандар, кестелер) тәсілдерін қолдануға қабілетті; 

дәлелдемелерге негізделген проблемалар мен қорытындыларды анықтау үшін әлемді түсіндіретін білім мен әдіснаманың негіздерін пайдалануға, кәсіби 

міндеттерді шешу үшін өз білімі мен әдіснамасын қолдануға қабілетті.( ЖҚ-3) 

4) компьютерлік дайындық 

заманауи ақпараттық технологияларды жұмыс істеу, бос уақыт және коммуникация үшін сенімді және сыни қолдана алады және презентация 

және ақпарат алмасу, қалпына келтіру, бағалау, сақтау, өндіру үшін компьютерді қолдану, қарым-қатынас жасау және кәсіби қызмет саласында 

Интернет көмегімен кәсіби іс-әрекет аймағында қолдана алады (ЖҚ-4) 

5) Оқу 

 ойлау мәдениеті мен ой-өрісі кең жоғары білімді тұлғаны қалыптастыруға ықпал ететін психологиялық пәндер саласында базалық білімі бар; 

тұрақты оқуға деген қажеттілікті сезінеді, қол жетімді мүмкіндіктерді таба алады; оқуды жалғастыруға, өзінің оқуын ұйымдастыруға, оның ішінде жеке 

және топтарда да уақыт пен ақпаратты тиімді басқара отырып ұмтыла алады және табандылықпен жалғастыра алады; кәсіби және жеке тұлғалық өсуге 

ұмтылады.; күнделікті кәсіби қызметке және магистратурада білімін жалғастыруға қажетті жаңа білім алу дағдыларын меңгерген; (ЖҚ-5) 

6) әлеуметтік ( тұлғааралық, мәдениетаралық, азаматтық) дайындық 

қоғамдық және еңбек өміріне, атап айтқанда, әр түрлі қоғамдарға тиімді және конструктивті түрде қатысуға, сондай-ақ қажет болған жағдайда 

жанжалдарды шешуге мүмкіндік беретін мінез-құлықтың барлық түрлеріне ие, оған толық азаматтық өмірге қатысуға мүмкіндік береді;ұжымда, 

отбасында, социумда, әлемде бірге өмір сүре алады, басқа адамды қабылдау мен түсінуді, оған құндылық ретінде қарым-қатынасты тәрбиелеуге 

қабілетті; әлемде өзара тәуелділікті түсіну сезімі дамыған, коммуникативтік, жанжалдардың алдын алу және; іскерлік этика нормаларын сақтауға, 

этикалық және құқықтық мінез-құлық нормаларын меңгеруге қабілетті. (ЖҚ -6) 

           7) кәсіпкерлік, экономикалық дайындық 

экономикалық білім негіздерін меңгерген, менеджмент, маркетинг, қаржы және т. б. туралы ғылыми көзқарастары бар; экономиканы мемлекеттік 

реттеудің мақсаттары мен әдістерін, экономикадағы мемлекеттік сектордың рөлін біледі және түсінеді; идеяларды кәсіби міндеттерге қол жеткізу үшін 

жобаларды жоспарлау және басқаруды іс-қимылға айналдыра алады; адамдармен жұмыс істей алады, тапсырыс берушілермен өзара іс-қимыл жасау, 

персоналды басқару, пайдаланушылармен өзара іс-қимыл жасау, рұқсат беретін және уәкілетті органдармен жұмыс, ; құқықтық жүйе және Қазақстан 

заңнамасы негіздерін, қоғамның әлеуметтік даму үрдістерін біледі;  (ЖҚ-7) 

         8) мәдени дайындық 

Қазақстан халықтарының дәстүрлері мен мәдениетін біледі; идеяларды, тәжірибе мен эмоцияларды әр түрлі құралдармен шығармашылық білдірудің 

маңыздылығын түсінеді; әлемнің басқа халықтарының дәстүрлеріне, мәдениетіне төзімді болып табылады, толерантты мінез-құлықтың, тұрмыстық 

нәсілдік, ксенофобия, экстремизм мен оларға қарсы тұрудың алдын алу қағидаларын түсінеді; толерантты тұлға ретінде қалыптасып, басқа да 

мәдениеттердің өкілдерін таниды, қабылдайды және түсінеді; білім алу қабілетіне ие; қарым-қатынастың зияткерлік саласында шыдамды, жеңіл; жоғары 

рухани қасиеттерге ие, зиялы тұлға ретінде қалыптасқан. (ЖҚ-8) 

Қосымша құзыреттіліктер: 

-Сыни ойлау үшін қажетті дағдыларды, байқаушылықты, интерпретацияға, талдауға, қорытындыларды шығаруға қабілеттілікті, баға 

беруге қабілеттілетті  меңгерген; (ҚҚ-9) 

- Креативтілік сапасына ие: бір аспектіден екіншісіне өту қабілеті, айқын, жалпыға белгілі, жалпы қабылданған, қарапайым немесе 

қатты орнатылған идеялардан ерекшеленетін идеяларды ұсыну қабілеті, проблеманың мәнін көру қабілеті, стереотиптерге қарсы тұру 

қабілеті ;(ҚҚ-10) 

- Белсенді өмірлік ұстанымды түсінеді және жүргізе алады, басқа индивидтерге қатысты дербес мінез-құлықты жүзеге асыра алады, 

топта, ұжымда оларға зиян келтірмей және нормативтік регламенттер шеңберінде лидерлікке ұмтылады; (ҚҚ -11) 
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-Командада жұмыс істей алады, өз көзқарасын дұрыс қорғай алады, жаңа шешімдер ұсына алады; әр түрлі әлеуметтік жағдайларда 

дұрыс бағдар жасай алады. (ҚҚ-12) 

Кәсіби құзыреттіліктер: 

- Психодиагностикалық жұмысты сауатты жүзеге асыра алады (КҚ-1); 

- Клиентпен психологиялық байланыс орнатуға, кеңес беру барысында оны қолдауға және психологиялық проблемалардың кең 

спектрінде бағдарлауға, клиентке психологиялық көмекке сұранысты қалыптастыруға көмектеседі(КҚ-2); 

- Өзін-өзі реттеу, өзін және басқа адаммен топты басқарудың практикалық дағдыларына қабілетті (КҚ-З); 

- Әр түрлі жастағы, этникалық қатыстылығы әртүрлі әлеуметтік тобы бар адамдармен жұмыс істеуге қабілетті (КҚ-4); 

- Психологиялық-педагогикалық үдерісті басқару әдістерін қолдану және практикалық жұмыстың әртүрлі формаларына (диагностика, 

психопрофилактика және түзету жұмыстары және т. б.) қатыса алады (КҚ-5); 

- Ғылыми зерттеулерді орындауға, психологиялық зерттеулердің нәтижелерін талдауды және ресімдеуді жүзеге асыруға қабілетті (КҚ-6); 

- Оқыту, дамыту, болашақ кәсіби мансабын саналы және жауапты таңдау, өзін-өзі тәрбиелеу, ересектермен және құрдастарымен өзара 

қарым-қатынас мәселелері бойынша білім алушыларға жеке және топтық кеңес беруді жүргізуге қабілетті(КҚ-7); 

- Интерактивті әдістерді, психологиялық технологияларды, қызметкерлердің тұлғалық өсуіне және индивидтердің, топтардың 

денсаулығын сақтауға және халық арасында ағартушылық қызметке бағытталған технологиялар қоғамның психологиялық мәдениетінің 

деңгейін арттыру мақсатында қолдануға қабілетті.(КҚ -8) 

1.3.10Мамандарды жұмысқа орналастыру  

 6В01101-«Педагогика және психология» білім беру бағдарламасының түлектері барлық үлгідегі мектепке дейінгі ұйымдарда 

(балабақшалар, бөбекжай-бақшалар, бөбекжайлар); жалпы білім беретін мектептерде, оның ішінде мектеп-лицейлер, мектеп-гимназиялар, 

шағын жинақталған мектептер, санаториялық мектептер, спорт мектептері, балалар үйлері; арнайы түзету ұйымдарында (мектеп-

интернаттар, дене бітімінің немесе ақыл-есінің дамуында кемшіліктері бар балалар мен жасөспірімдерге арналған сыныптарда); бастауыш 

кәсіптік білім беретін оқу орындарында (лицейлер); орта кәсіптік оқу орындарында (колледждер) жұмыс жасай алады. 

Оқуды аяқтағаннан кейін түлектер "7М01101 Педагогика және психология" ББ бойынша магистратурада оқуын жалғастыра алады. 

1.4.Білім беру бағдарламасының ерекшеліктері (БББ ерекшеліктері, бірегейлігі 100 сөзден артық емес) 

6В01101-«Педагогика және психология» білім беру бағдарламасы бірегейлігі педагог-психолог маманының болашақ кәсіби 

қызметінде психологиялық-педагогикалық құзыреттілік пен педагогикалық мәдениетті интеграциялау мүмкіндіктері болып табылады.  Осы 

мамандық бойынша кәсіби дайындық процесінде диагностикалық және түзету жұмыстарын жүргізуді ұйымдастыру, жоспарлау әдістемесі 

мен принциптерін, тренингтік топтармен жұмыс істеу негіздерін, бейіндік білім беру педагогикасын меңгеруге ерекше көңіл 

бөлінеді."Педагогика және психология" мамандығы бойынша білім алған кезде студенттер жеке білім беру траекториясын таңдауға 

мүмкіндігі бар.Педагогика және психология кафедрасында "Педагогика және психология" мамандығы бойынша оқитын студенттерге 

"Білім беру жүйесіндегі педагог-психолог", "Әлеуметтік-педагогикалық саладағы педагог-психолог" мамандандыру ұсынылады, бұл 

девиантты және деликвентті  мінез-құлықты оқушылармен жұмысты ұйымдастыруға, халықтың әлеуметтік осал топтарына психологиялық 

көмек көрсетуге мүмкіндік береді. 

Осы мамандану бойынша бакалавр білім беру процесінде субъектілердің психологиялық денсаулығын сақтау үшін оңтайлы жағдай 

жасауға ықпал ететін және келесі қызмет бағыттары бойынша жұмысты жүзеге асыратын құзыреттілікке ие болады: психологиялық ағарту, 

психологиялық алдын алу, психологиялық диагностика, психологиялық түзету, психологиялық кеңес беру. 
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2. Оқу нәтижелерінің сипаттамасы 

 6В01101-«Педагогика және психология» мамандығы бойынша бакалаврдың білім беру нәтижелері (ҰБФ-ның 6-біліктілік деңгейі) 

бірінші деңгейдегі Дублин дескрипторларына сәйкес қабілеттерді ұсынады: 

1.Балалардың жас ерекшелік, анатомиялық-физиологиялық, психикалық дамуының негізгі ерекшеліктерін ескерген, тұлғаның даму және 

әлеуметтік қалыптасу заңдылықтарына негізделген   педагогика және психология саласындағы,  жаратылыстану, әлеуметтік-гуманитарлық 

пәндер, экологиялық білім мен түсініктердің тарихы мен даму тендендияларын меңгергенің көрсету; (N1) 

2.Құқықтық мемлекет жағдайындағы адамдардың қарым-қатынасының құқықтық және этикалық нормалары туралы түсінігі 

бар;академиялық адалдықтың мәдениеті мен қағидаттарының мәнін түсінеді,  адамның  қоршаған ортаға әсері туралы біледі; кәсіптік 

қызмет барысында экономикалық, әлеуметтік және гуманитарлық ғылымдар туралы білімді қолдана біледі; әлеуметтік қатынастарды құру 

кезінде білім беру процесіне қатысушылардың этномәдени және конфессиялық айырмашылықтарын ескеруге қабілетті; әлемнің басқа 

халықтарының дәстүрлері мен мәдениеттеріне толеранттылықпен қарайды; (N2) 

3. Әлеуметтік, этикалық және ғылыми көзқарастарды ескере отырып пайымдауды қалыптастыру үшін ақпаратты жинауды, түсіндіруді 

және ғылыми материалдарды дайындауды, педагогикалық және психологиялық зерттеулердің нәтижелерін өңдеуді жүзеге асырады; 

заманауи технологияларды қолдану дағдылары, кәсіби қызмет саласында ақпараттық технологияларды қолдана біледі. (N3) 

4. Дәлелдерді тұжырымдап, көп мәдениетті қоғамда білім беру қызметін ұйымдастырудың теориялық және практикалық негіздеріндегі 

мәселелерді шешеді; балалармен де, әріптестерімен де сауатты тұлғааралық қарым-қатынас құра біледі;  үнемі жеке және кәсіби өсуге 

ұмтылады. (N4) 

5. Қоғамдық-саяси, әлеуметтік-мәдени және ғылыми коммуникация шеңберіндегі қазақ немесе орыс тілдерін, сондай-ақ шет тілдерінің 

бірін біледі; тарих ғылымының әртүрлі көзқарастары мен түсініктерін біледі; Қазақстанның құқықтық жүйесі мен заңнамасының негіздерін 

біледі; қоғамның әлеуметтік даму тенденцияларын біледі; әр түрлі әлеуметтік жағдайларда дұрыс шешім  қабылдауға  қабілетті. (N5) 

6. Ғылымның әр түрлі салаларында білімді интеграциялаудың жаңа білімдері мен процедураларын әзірлеу үшін ғылыми-зерттеу және 

инновациялық қызметті жүзеге асыруға қабілетті; оқыту мен тәрбиелеудің ғылыми және теориялық негіздерін тарихи және заманауи 

тұрғыдан талдай алады, оларды кәсіби қызметінде қолдана алады; ғылыми -зерттеу әдістері мен академиялық сауаттылықты біледі және 

оларды өз саласында қолдана алады, психодиагностика мен психологиялық түзетуді жоспарлай және жүзеге асыра алады, оқу және тәрбие 

процесінде инклюзивті білім берудің ерекшеліктері меңгерген; қазіргі педагогика мен психологиядағы ақпаратпен, идеялармен, 

проблемалармен және шешімдермен, сәйкесінше, мұғалімнің - психологтың жұмысын ұйымдастырудағы халықаралық және отандық 

тәжірибемен байланыстыра алады(N6) 

7. Баланың құқықтары мен мүдделерін, мұғалімнің кәсіби ар-намысы мен қадір-қасиетін қорғауға қабілетті, мұғалім кәсібінің әлеуметтік 

маңыздылығын біледі;өзін үнемі шығармашылық тұрғыдан жетілдіруге қабілетті; сабақ беруге деген жоғары ынтасы бар, өзін-өзі 

тәрбиелеуге және өзін-өзі тануға ұмтылған; педагогика мен психологияны оқытудың заманауи әдістерінің жағдайын бағалау қабілетіне ие; 

әдіс-тәсілдерді, оқыту формаларын ажырата біледі; өз қызметінде заманауи компьютерлік технологияларды қолдану дағдыларына ие. (N7) 

8.Алынған білім мен практикалық дағдыларды, инновациялықтехнологияларды кәсіби деңгейде оқыту мен оқытудың мазмұны мен 

құрылымында қолдана біледі; білім беру психологы жұмысының компоненттерін әзірлеу, енгізу, бақылау, бағалау және түзетуге қабілетті; 

педагог-психологтың кәсіби функцияларын орындау үшін қажетті білім әдістерін, пәнаралық сипаттағы құзыреттіліктерді игерген.(N8) 
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3. Пән сипаттамасы 

 

 Пәндердің атауы Пәннің қысқаша сипаттамасы 

(30-50 сөз) 

Кред

ит 

саны 

Қалыптсатын құзытеттіліктер (кодтары) 

N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 

Жалпы білім беретін пәндер циклі 

ЖОО компоненті / таңдау компоненті 

1 ЖББП – МК 

Казахстан тарихы 

Пәннің мақсаты - Қазақстан тарихының ежелгі дәуірден қазіргі заманға дейінгі 

негізгі даму кезеңдері туралы объективті тарихи білім беру, білім алушыларды 

фундаментальді деректанулық және тарихнамалық материалдармен, сондай-ақ 

қазіргі Қазақстан тарихы ғылымының жетістіктермен таныстыру; Қазақстан 

тарихының гуманитарлық білім беру жүйесіндегі орнын анықтау; дамудың 

заманауи кезеңіндегі өзекті мәселелерді талдау үшін Қазақстан тарихының 

нысаны мен пәнінің ерекшелігін анықтау. 

Пән білім алушылардың тарихи ойлау дағдыларын: тарихи деректердің 

интерпретациясы, уақыт пен кеңістікте бағдарлану, тарихи талдау және 

түсіндіруді қалыптастыруға бағытталған. Білім алушыларға әртүрлі тарихи 

кезеңдердегі Қазақстанның әлемдік тарихи процестегі орны мен рөлін анықтай 

отырып, этникалық, саяси, әлеуметтік-экономикалық және мәдени даму 

жолдарының негізгі ерекшеліктерін түсінуге мүмкіндік береді. 

5 + +   +    

2 ЖББП – МК 

Философия 

Ойлау мәдениетінің пайда болуы және дамуы. Философия пәні мен әдісі.  

Философия және дүниетаным.Философияның негізгі бөлімдерінің қысқаша 

сипаттамасы – онтология, гносеология, философиялық антропология, логика, 

этика, эстетика, Әлеуметтік және саяси философия.Әлемнің философиялық 

түсінігінің негіздері. 

5 + +   +    

3 ЖББП – МК 

Қазақ (орыс)тілі 

А1-А2 тіл деңгейлерін меңгеру; В1-В2 кәсіби-бағыттық деңгей; С1-С2 тіл 

мамандығы деңгейі. Қазақ тілінің жалпы қолданыстағы дыбыстарының 

дыбысталуы мен сөйлеу кезіндегі қабылдаудың ерекшелігі. Кәсіби қарым-

қатынаста  туындайтын түрлі міндеттерді шешу үшін коммуникативті-тілдік 

құрылымды қолдану. Коммуникативті-тілдік құрылымды бірнеше  

коммуникативті тапсырмаларды орындауды оқыту.  Ғылыми-кәсіби сөйлеуді 

дамыту: ғылыми-кәсіби  сөйлеуде белсенді, жалпылама, көлемді  біліктілігі  

мен дағдысын қалыптастыру. 

10    + +    

4 ЖББП – МК 

Шет тілі 

Оқытылатын шетел тілінің фонетикалық, орфографиялық, лексикалық, 

грамматикалық нормалары. Фонетика: шетел тілінің айтылу, ырғақтық-

интонациялық ерекше-ліктері, дыбыстық жүйенің рецепциясы мен 

репродукциясы. Орфография: тілдің дыбыстық-әріптік жүйесі, негізгі 

орфографиялық ережелер. Лексика: сөзжасам модельдері; көлемі негзгі тілдің 

2500 бірлігін құрайтын лексикалық минимум, сонымен қатр мамандықтың 

профиліне сай терминдер; қолданыс кеңістігіне сай лексиканың 

дифференциациясы. 

10    + +    

5 ЖББП – МК 

Ақпараттық-

Қоғам дамуының негізгі секторларындағы акт рөлі. АКТ саласындағы 

стандарттар акт анықтамасы. АКТ пәні және оның мақсаты. Қоғам дамуының 

5   +  +  +  
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коммуникациялық 

технологиялар 

(ағылшын тілінде) 

негізгі секторларындағы акт рөлі. АКТ саласындағы стандарттар. Акт және 

Мыңжылдық декларациясында тұрақты даму мақсаттарына қол жеткізу 

арасындағы байланыс.Компьютерлік жүйелерге кіріспе. Компьютерлік 

жүйелердің архитектурасы Компьютерлік жүйелердің шолуы. 

6 Әлеуметтік-саяси 

(Социология, 

Саясаттану 

Мәдениеттану,  

Психология) 

Әлеуметтану ғылым ретінде қалыптасуы. Әлеуметтанудың қалыптасуы мен 

дамуының негізгі кезеңдері.. Мәдениеттің сыртқы түсінігі және оның 

функциялары. Мәдениет қоғамның рухани және материалдық жақтарының 

бірлігі ретінде. Мәдени әмбебаптар.Әлемдік мәдениеттің даму кезеңдері. 

Отандық мәдениет әлемдік мәдениеттің бір бөлігі ретінде. ҚР саясаты. Адам 

туралы ғылым жүйесіндегі психология міндеттері мен орны. 

8 + +   +    

7 ЖББП – МК 

Дене шынықтыру 

Дене тәрбиесі әлеуметтік гуманитарлық пәндер цикліне кіреді және міндетті 

серіктес болып табылады. Жеңіл атлетика, жүгіру техникасы, төмен старт, 

старттық жүгіру, дистанциядан жүгіру, мәреге жету. Кроссалық дайындық. 

Екпеден ұзындыққа секіру. Гимнастика. Акробатика. Спорттық ойындар. 

Волейбол. Баскетбол. Қол добы. "Аншилар" Қазақ ұлттық ойыны "бәйге". 

Президенттік тест 

8 +        

Жалпы білім беретін пәндер циклі 

Таңдау компоненті 

8 ЖББП – ТК 

Бизнес негіздері  

Бизнес түсінігі, сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениеттің заңы, қоршаған 

орта. Кәсіпкерліктің экономика, саясат, заңнамаға байланысы. Қазақстандағы 

экологиялық мүдделерді ескеретін бизнестің ұйымдық-құқықтық формалары. 

Кәсіпкерлік компанияны ұйымдастыру және тіркеу. Бизнес жүйесіндегі 

бәсекелестік. Инновациялық кәсіпкерлік. 

5 + +   +    

Базалық пәндер циклі 

ЖОО компоненті 

9 БП- ТК  

Педагогикалық 

мамандыққа кіріспе 

Жоғарғы кәсіптік білім берудің заңнамалық негіздері. «Педагогика және 

психология» мамандығы. 5В010300- «Педагогика және психология» 

мамандығының Мемлекеттік жалпыға бірдей стандарты. Педагог 

мамандығының жалпы сипаттамасы. Педагог мамандығының гуманистік 

ұжымдық және шығармашылық сипаты. Педагогикалық іс-әрекеттің 

құрылымы. Педагогтың кәсіби даярлығындағы құзыреттілік мәселесі 

4 +   +   +  

10 БП – ТКОқушылардың 

даму физиологиясы 

Жүйке жүйесінің физиологиясы. Жоғары жүйке қызметі. Анализаторлардың 

жас ерекшеліктері мен гигиенасы. Тірек-қимыл аппаратының жас 

ерекшеліктері. Қанның жас ерекшеліктері. Қан айналымы органдары. Тыныс 

алу мүшелерінің жас ерекшеліктері. Ас қорыту мүшелерінің жас ерекшеліктері. 

Балалар мен жасөспірімдердің эндокриндік жүйесінің жас ерекшеліктері. 

4 + +       

11 БП– ТК Педагогика Педагогика тарихының әдіснамалық негіздері. Қазақстандық және шетелдік 

педагогиканың негізгі даму кезеңдері. Педагогика пәні, оның негізгі 

категориялары, әдістері. Тәрбие туралы түсінік. Дидактика туралы түсінік. 

Дидактикалық жүйелер. Оқыту процесі, оның мақсаты, мәселелері, 

функциялары. Оқытудың әдістері мен құралдары, ұстанымдары, 

заңдылықтары. Оқытуды ұйымдастыру нысандары. Педагогикалық процестегі 

диагностика. Заманауи педагогикалық технологиялар. 

4 +     + + + 
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12 БП– ТК Білім берудегі 

менеджмент және 

басқару психологиясы 

Тиімді басқарудың психологиялық критерийлері. Басшының жеке басы. 

Ұжымдағы психологиялық климат: басқару аспектілері. Басқарушы тұлғасы. 

Басшы және лидер. Басқарудағы жарнама психологиясы. Психологиялық 

менеджментке кіріспе. Менеджмент психологиясының теориялық 

негіздері.Басқару әлеуметтік феномен ретінде.Психологиялық менеджменттің 

негізгі заңдары 

5  +  +    + 

13 БП–ТК Кәсіби 

Қазақ/орыс тілі 

Мамандық бойынша болашақ мамандықтың ерекшеліктерімен белгіленетін 

студенттердің шет тілін үйренудегі қажеттілігін есепке алуға негізделген 

кәсіптік-бағдарлы оқыту, қосымша кәсіби білім алу, лексикалық минимум алу, 

терминологияны оқу, студенттерді ғылыми мақалалар мен жарияланымдарды 

өз бетінше оқуға дайындау, кәсіби тілде қарым-қатынас жасау 

4    + +    

14 БП-ТК Кәсіби шет тілі Кәсіби бағытталған шетел тілінде мамандықтың пәндік негіздеріне кіріспе. 

Пәндік-тілдік материалдарды меңгеруді қалыптастыру негіздері. Кәсіби 

бағытталған шетел тіліндегі кәсіби терминология. Арнайы кәсіби бағыттағы 

материал. Кәсіби бағытталған шетел тілінде мамандық бойынша пән салалары 

мазмұнына сипаттама. Кәсіби құзыреттер. Кәсіби бағытталған шетел тілінің 

мамандық пәндерімен байланысы. Кәсіби бағытталған шетел тілін 

трансформациялау және дифференцациялау. 

4    + +    

15 БП–ТК Этнопедагогика 

 

Этнопедагогиканыңәдіснамалықнегіздері. 

Адамзатдамуыныңтарихындағыэтнопедагогикалықидеялардыңгенезисі. 

Этнопедагогикалықойдыңпайдаболужәнедамутарихы. 

ҚРхалықтарыныңұлттықсалт-дәстүрлеріхалықтәрбиесініңнегізіретінде. 

3   + + +  +  

16 БП–ТК Инклюзивті 

білім беру 

Генезис және инклюзивті білім беруді дамыту кезеңдері. Мектеп жасындағы 

балалардың физикалық және зияткерлік дамуының бұзылуының сипаттамасы. 

Мүмкіндігі шектеулі балалардың ақаулық типтеріне сәйкес арнаулы білім беру 

бағытындағы оқу бағдарламалары. Мүмкіндігі шектеулі балалардың 

психофизикалық ерекшіліктерін есепке ала отырып әзірлентін оқытудың жеке 

бағдарламасы. 

5         

17 БП–ТК  

Педагогиканың  және 

психологияның ғылыми 

зерттеу әдістемесі 

Қысқаша мазмұны: Педагогика ғылымының әдіснамалық негіздері. 

Педагогикалық зерттеулер. Зерттеу ізденісінің көздері мен жағдайлары. Білім 

беру ұйымдарында тәжірибелік-ізденіс жұмыстарын ұйымдастыру. Озат 

педагогикалық тәжірибені зерттеу және қолдану. Педагогикалық бақылау.. 

Психологиялық зерттеу этаптары. Психологиядағы эмпирикалық әдістер. 

Психологиялық математикалық әдістер. 

3   +   + +  

18 БП–ТК  

Тәрбие жұмысының 

теориясы мен 

әдістемесі 

Тәрбиенің ізгілік парадигмасы. Тәрбиелеу процесін ізгілендірудің 

ұстанымдары. Тәрбиеге технологиялық, құзіреттілік тәсілдерді пайдалану. 

Тәрбиелеу процесінің мәні. Тәрбие бағдарламасы және тәрбие субъектісі. 

Мектептегі тәрбие жүйесі. Мектеп пен сыныптағы тәрбие жүйесінің өзара 

байланысы. Педагогикалық қолдау. Педагогикалық ықпал жасау. Қазіргі 

мектептегі тәрбие жұмысының жүйесі. Тәрбие жұмысының бағыттары. 

Педагогикалық рефлексия. Тәрбие жұмысын жобалау. 

4 +      + + 

19 БП–ТК  

Білім берудегі ІТ / 

 Үлгермеушіліктің алдын алу тәсілі ретінде сараланған оқытудың мәні және 

танымдық белсенділікті дамыту құралдары оны қолдану әдістемесі. 

4   +    +  
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Оқыту мен бағалаудағы 

дифференциялық 

саралау әдістері 

Критериалды бағалау педагогикалық технология ретінде. Дифференциалды 

психология пәні, теориялық және қолданбалы міндеттері. Дифференциалды 

психологиядағы жеке, типологиялық, мінез ерекшеліктер. Дифференциалды 

психологиядағы тұлға мәселесі 

20 БП, ТК 

Оқу (таныстыру) 

практикасы 

 

Қазіргі кезеңдегі мектеп жұмысының міндеттері мен негізгі бағыттарымен 

танысу. Мектеп психологиялық қызметі. Мектеп психологы мен сынып 

жетекшісіне көмек көрсету. Бастапқы деректерді жинау. Студенттің ғылыми-

зерттеу жұмысы. Сынып ұжымын зерттеу. Практика күнделігін рәсімдеу. 

Практика құжаттарын рәсімдеу. 

2 +  +      

21 БД,ВК  

Психологиялық-

педагогикалық 

практика 

Ғылыми-зерттеу практикасының мақсаттарымен, міндеттерімен, мазмұнымен, 

есеп беру түрлерімен және оларды ұсыну мерзімдерімен танысу, ғылыми-

зерттеу практикасының жеке жоспарын дайындау. Алдағы жұмыстың 

теориялық базасын, зерттеудің әдістемелік, практикалық құралдарын негізді 

таңдау, зерттеудің мақсаттары мен міндеттерін қою, гипотезаларды 

қалыптастыру, зерттеу іс-шараларын өткізу жоспарын әзірлеу мақсатында 

зерттеудің мәлімделген тақырыбы бойынша ғылыми әдебиеттермен таны  

2    +  + + + 

22 БП–ТК  

Тұлға теориясы 

Зигмунд Фрейдтің тұлға теорисы туралы психодинамикалық, Альфред 

Адлердің тұлға теорисы туралы психодинамикалық бағыты, Карл Юнгтің тұлға 

теорисы туралы психодинамикалық бағыты, Эрик Эриксонның тұлға теориясы, 

Эрих Фроммның тұлға теориясы, Карен Хорнидің әлеуметтік-мәдени тұлға 

теориясы, Гордон Олпорттың диспозиционалды тұлға теориясы, Рэймонд 

Кэттелдің диспозиционалды тұлға теориясы, Ганс Айзенктің диспозиционалды 

тұлға теориясы, Б.Ф.Скиннердің тұлға теориясындағы ғылыми-бихевоиралдық 

бағыты. 

5 +     +   

23 БП–ТК  

Мектепке дейінгі және 

кіші мектеп жасындағы 

балалармен 

психодиагностикалық 

жұмыстың теориясы 

мен практикасы 

Негізгі психодиагностикалық әдістердің жіктелуі мен сипаттамасы. 

Практикалық жұмыс құралы ретінде психодиагностикалық әдістемелерге 

қойылатын негізгі талаптар. Интеллектуалды дамудың диагностикасы. 

Интеллект тестілерін қолдану мақсаты . Шығармашылық қабілеттерінің 

диагностикасы. Тұлғааралық қарым-қатынастың психодиагностикасы. 

Психодиагностиканың этикалық аспектілері. 

5      +  + 

24 БП–ТК  

Тұлғаны 

психологиялық-

педагогикалық 

диагностикалау 

Психологиялық-педагогикалық диагностиканың ғылыми-теориялық негіздері. 

Психологиялық-педагогикалық практиканың әр түрлі салаларында 

психологиялық-педагогикалық диагностиканы ұйымдастыру технологиясы. 

Психодиагностиканың қазіргі даму жағдайы. Психодиагностикалық әдістер. 

Проективті әдістер. Мотивацияны диагностикалау. Адамның 

психодинамикалықерекшеліктері,диагностикасы. Темперамент диагностикасы. 

Ақыл-ой диагностикасы. Тұлғааралық қарым-қатынастардың 

психодиагностикасы. Жас ерекшелік психодиагностикасы. Кәсіби 

психодиагностика . 

5      +  + 

25 Жаңа форматтағы 

мұғалім қызметінің 

психологиялық-

Жаңа форматтағы мұғалімнің кәсіби құзыреттілігі. Жаңа форматтағы 

мұғалімнің ғылыми-теориялық және әдістемелік дайындығы. Педагогикалық 

инновацияны іске асырудың жолдары. Инновацияның негізгі критерийі - 

5   +    + + 



15 
 

педагогикалық 

аспектілері 

жаңашылдық . Педагогикалық зерттеудің нәтижелерін практикаға енгізу 

ерекшеліктері. Педагогикалық қызметтің инновациялық бағыттылығы. 

26 БП–ТК  

Әлеуметтік  педагогика 

Әлеуметтік педагогиканың ғылыми-теориялық негіздері. Әлеуметтік 

педагогиканың принциптері және тұжырымдамалық идеялары.Әлеуметтік 

педагогика ғылым ретінде.Әлеуметтік педагогикалық зерттеу әдіснамасы.Тұлға 

дамуының әлеуметтік ерекшеліктері. Әлеуметтену - әлеуметтік педагогиканың 

негізгі ұғымы ретінде. Әлеуметтену өнімділігі - әлеуметтенушілік және 

тәрбиелілік. Отбасы - тұлғаны дамыту мен тәрбиелеуде әлеуметтік мәдени орта 

ретінде. Әлеуметтік тәрбие. 

5 + + +    +  

27 Әлеуметтік педагогтың 

психологиялық -

педагогикалық 

жұмыстарын 

ұйымдастыру 

Жеке тұлғамен әлеуметтік-педагогикалық жұмыс әдістемесі мен технологиясы, 

Баланың құқығын қорғау технологиясы, Жанұямен әлеуметтік-педагогикалық 

жұмыс әдістемесі мен технологиясы, Топтармен және балалар ұйымдарымен 

әлеуметтік-педагогикалық жұмыс әдістемесі мен технологиясы», «Әлеуметтік-

педагогикалық іс-әрекетті басқару.Тұлғаны әлеуметтендіру процесінің 

педагогикалық аспектілері. әлеуметтендірудің негізгі институттарының 

әлеуметтік педагогикалық іс- әрекетінің сипаты және ерекшеліктері. 

5 + + +    +  

28 БП ТК  

Педагогикалық 

практика 

Адамның өмірлік іс-әрекетінің түрлі сферасында(білім беру жүйесі, денсаулық 

сақтау және қызмет көрсету сферасы, әскери құрылым, мекеме, өнеркәсіптік 

мекеме, дағдарыс орталығы, оралмандарды адаптациялау орталығы, 

реабилитациялау орталығы және т.б.) педагогикалық-психологиялық 

жұмысының ерекшеліктерімен және әлеуметтік ортаның ерекшеліктерімен 

таныстыру. Диагностикалық жұмыстар жүргізу. Диагностикалық-

коррекциялық жұмыстың кезеңдерін құру. Коррекциялық жұмыстың 

бағдарламасын құру және коррекциялық жұмысты өткізу. Психологиялық 

кеңес беруді дайындау және өткізу жұмыстары. Ағартушылық жұмыстарды 

өткізу. 

6    +   + + 

29 БП–ТК  

Педагогика тарихы 

Шетел педагогикасы мен мектептерінің тархы. Орта ғасыр дәуіріндегі тәрбие 

мен мектеп және педагогикалық ойлар. Түрлі елдергі білім беру жүйесінің 

қалыптасуы, даму және педагогикалық ой-пікірлердің тарихы. Ресей және 

Қазақстан педагогика тарихы. Оқу-тәрбие ісімен айналысқан көрнекті 

ойшылдармен, түрлі тарихи дәуірлердегі және халықтардағы педагогтармен 

таныстыру, жетекші педагогикалық мәселелерді тарихи-салыстырмалы сипатта 

қарастыру. 

5 +     + 

 

  

30 Тәрбие теориясының 

тарихы 

Тәрбие теориясының тарихы пәнi, мiндеттерi, мазмұны. Құл иеленушілік 

қоғамдық құрылыстағы тәрбиелеу. Шетелдік жалпы және мектепке дейінгі 

педагогика тарихындағы мектепке қоғамдық тәрбие. Балалар ұжымдарындағы 

тәрбиелік технологиялар. Шетелдік және отандық тәрбие теориясының басты 

мәселелерінің теориялық зерттеулері. Тәрбие түрлерінің ерекшеліктері. 

Тәрбиенің әдісі, тәсілдері жіктелуі. Тәрбие технологиясы, заңдылықтары. 

Тәрбие жұмысын ұйымдастырудың әдістемесі. 

5 +     +   

31 БП–ТК  

Әлеуметтік психология 

Әлеуметтік психология пәні және әдістері, негізгі зерттеу облысы.Әлеуметтік 

психологияның негізгі парадигмалары, теориялық және қолданбалы 

міндеттері.Қарым-қатынас психологиясы. Сөйлеудің мақсаты, мазмұны және 

5 + + +    +  
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құралдары. Шағын топ негізгі өлшемдері, әлеуметтік өлшемдік 

құрылымы.Топтық бірлестік. Тұлғаның әлеуметтік психологиялық мінездемесі. 

Әлеуметтендіру және бейімделу ұғымы.Тұлға тәртібінің психологиялық тетігі. 

Әлеуметтік психологиялық диагностика және адамның әлеуметтік жүріс-

тұрысын алдын-ала болжау мәселесі. 

32 Дін психологиясы Діндердің зайырлы және конфессиялық психологиясы. Дін психологиясындағы 

әлеуметтік-психологиялық тәсілдер. Дін психологиясы міндеттері мен пәні. Дін 

психологиясындағы сенім феномені және діннің негізгі психологиялық 

категориялары. Ғылым ретіндегі бүгінгі дін психологиясы және оның рөлі. 

Ислам дүниесіндегі дін психологтары. Дін психологиясы және діни сезім. 

Тұлғалық құрылыста діннің рөлі. Діни сенімнің психологиясы. 

5 + +  +     

33 БП–ТК  

Қазақстандағы 

психология 

ғылымының дамуы 

Қазақстандағы педагогикалық-психология дамуының негізгі кезеңдері. Ежелгі 

түркі жазбаларындағы  психологиялық ой-пікірлер.  Қазақтың ғылыми 

психологиясының түп-төркіні әріде. Жан туралы iлiм - бiлiмдердiң 

Қазақстандағы даму жолдары. Қазақстандағы психология ғылымының 

қалыптасуы мен дамуы. Т.Тәжібаев - Қазақстандағы психология ғылымының 

негізін қалаушы ретінде. Ұлттық психологияны қалыптастыру мәселелері. 

Қазақстандағы психология ғылымының дамуындағы Ж.Аймауытов –тұңғыш 

психологиялық еңбектің авторы..  

4 + +    +   

34 Шетел психология 

ғылымының дамуы 

 Шетелдік психологиялық ғылыми тұжырымдамалардың даму кезеңдері. 

Шетелдегі психологиялық зерттеу-эксперименталдық лабораториялардың 

ашылуы. Шетел ғылыми мектептерінің, ағымдарының қалыптасуы кезеңдері 

мен зерттеу мәселелері. Ғылыми мектептер: Аналитикалық психология. 

Индивидуалды психология. Психоанализ. Когнитивті психология. 

Неофрейдизм. Бихевиоризм. Гештальтпсихология. Вюрцбург мектебі. 

4 + +    +   

35 БП–ТК  

Психология тарихы 

Психологияның өзіндік ғылым ретінде қалыптасуы және оның дамуы. 

Психология жан туралы ғылым ретінде. Психология сана туралы ғылым 

ретінде. Психология қылық туралы ғылым ретінде. Шетел психологиясының 

қазіргі кездегі даму тенденциясы және жағдайы. Ресейдегі психологияның 

дамуы. Психология психика туралы ғылым ретінде. Қазақстан 

Республикасында психология ғылымның қазіргі жағдайы. 

4 + +    +   

36 Шығармашылық ойлау 

психологиясы 

Ойлау процесіндегі вербальды коммуникация нормалары мен принциптері. 

Сөйлеу мен ойлау арасындағы өзара байланыс. Сөйлеу функциялары. Көрнекі-

бейнелік ойлау түрі. Ойлау ұғымын талдау. Ойлаудың құрылымы мен 

тәсілдері. Ойлау процестері мен ой формалары туралы. Ойлау тұлғаарлық өзара 

әрекет ету ретінде. Ойлау және интеллект. Ойлауды психологиялық-

педагогикалық диагностикалау. 

4   +    +  

37 БП–ТК  

Этнопсихология 

Этникалық топтардың психологиялық ерекшеліктері. Этникалық психологияны 

зерттеудің әдіснамалық принциптері. Ұлт психологиясын және ұлтаралық 

қатынастарды зерттеу.: «Ұлттың психологиялық қасиеттері» және ұлттық 

мінез. Этникалық стероетип, эгоцентризм мәселелері. Ұлттық психологияның 

тарихилығы және салыстырмалығы. 

5 +  + +     

38 Когнитивті психология Когнитивті психологияның теориялық және практикалық негізі. Ақпаратты 5      +  + 
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өңдеу және когнитивті нейроғылым. Когнитивті психологияның қысқаша 

тарихы. Концептуалды ғылым және конгитивті психология. Қабылдау және 

зейін. Сана, мнемоника және экперттер. Ес: құрылымы мен прцестері. Ойлау 

образдары және когнитивті психология. Когнитивті даму. Ойлау: тапсырманы 

шешу, шығармашылық және адамзат интеллектісі 

39 БП– ТК Білім берудегі 

жобалау және зерттеу 

іс-әрекеті 

Жаңартылған білім берудің мазмұны мен технологиясы орта білім берудің 

жаңартылған мазмұны жағдайында білім беру процесінің негізгі ұғымдарымен, 

теорияларымен, мәселелерімен танысуды көздейді. Білім беруді жаңарту 

жағдайында оқушыларды оқытуда жаңа тәсілдерді енгізу мәселелері 

қарастырылған. Бұл үдерістегі мұғалімнің рөлі айқындалып, жаңартылған білім 

мазмұны мен оқу бағдарламаларының ерекшеліктері тұрғысынан негізгі 

бағыттары айқындалып қарастырылады 

3    +  + +  

41 БП–ТК  

 

Педагогикалық 

психология 

Кәсіптік білім берудің теориялық негіздері, тұжырымдамалар, принциптер. 

Кәсіптік білім беруді ұйымдастырудың негізгі түрлері, әдістері . Кәсіптік білім 

берудің теориялық негіздері. Кәсіптік білім беру тұжырымдамасы. Кәсіп-тік 

білім беру ұғымы. Кәсіптік білім беру ұстанымдары. Жоғары сыныптарда 

кәсіптік білім беруді ұйымдастыру формаларыКәсіптік білім беруде өзіндік оқу 

мен өзіндік білім алу әдістері. 

5 +   +  +   

42 Білім берудегі жаңа 

технологиялар 

Инновациялық үдерістерді дамытудың жалпы үрдістері. Инновациялық 

қызметтің сапасы және оның көрсеткіштері. Білім беру жүйесіндегі 

инновациялық ізденістер мәселесі. Кредиттік оқыту жүйесінде интерактивтік 

әдістерді қолдану жолдары .Білім және технологияны оқытудың ғылыми 

теориялық негіздері. Технологияны оқыту. Технологияны оқытудың мақсаты 

мен міндеттері. Интерактивтік әдістерді қолданудың теориялық негіздері. 

Жобалау әдісі. Ойындық технология. Ақпараттық оқыту технологиясы 

5   +   +  + 

43 БП–ТК  

Патопсихология 

Патопсихологиялық зерттеуді ұйымдастыру принципі, патопсихологиялық 

зерттеу әдістері. Сананың бұзылуы. Клиникалық практикадағы аномалиялық 

зерттеу. Ерте балалық шақта кездесетін ауытқушылықтар. Негізгі психикалық 

аурулар, оларды емдеу және профилактика. Патопсихология пәніне кіріспе. 

Патопсихологиялық зерттеуді ұйымдастыру принципі, патопсихологиялық 

зерттеу әдістері. Сананың бұзылуы. Клиникалық практикадағы аномалиялық 

зерттеу. Ерте балалық шақта кездесетін ауытқушылықтар. 

5 +     + +  

44 Дефектология негіздері Дефектология ғылым ретінде. Арнайы оқыту мен тәрбиелеу теориясы мен 

практикасының дамуы. Арнайы педагогиканың психологиялық негізі. 

Психикалық дамуы тежелген балалар. Есту қабілеті бұзылған балалар. Ерте 

балалық шақтағы аутизм. Күрделі ақаулық құрылымы бар балалар. Арнайы 

мекемелердегі білім беру мазмұны. Кәсіби қызмет және арнайы білім беру 

жүйесіндегі педагог тұлғасы. 

5 +     + +  

45 БП–ТК  

Отбасы тәрбиесі және 

психологиясы 

Отбасы тәрбиесі және психологиясының мәні. Ата-ананың әлеуметтік-

жауапкершілік қызмет әрекеті. Отбасының тәрбиелік және психологиялық 

мәселелері.Отбасы тәрбиелеу міндеттері, отбасы тәрбиесінің үрдісі, тәрбие 

ерекшеліктері.Отбасылық тәрбие ережелері, тұрмыс жағдайлары. Халықтық 

4 +   +   +  



18 
 

тәжірибе негізіндегі отбасы тәрбиесі, ақын-жыраулардың еңбектеріндегі бала 

тәрбиесі мәселесі.Отбасы тәрбиесіндегі ата-ананың қызметі және құқықтары.. 

Отбасы психологиясының ерекшеліктерін,отбасылық қарым-қатынасқа 

психологиялық тұрғыдан талдау жасау 

46 Отбасы мәселелері 

және қиын отбасымен 

жұмыс жүргізудің  

психологиялық-

педагогикалық 

технологиясы 

Отбасының баланың әлеуметтенуіне әсері. Отбасылық қолайсыздықты анықтау 

және түзетудің негізгі әдістерін жіктеу. Отбасы жағдайына әсер ететін 

детерминациялаушы факторлар. Отбасылық қарым-қатынастың 

дезадаптациясының негізгі түрлері. Іскерлік:әлеуметтік жұмыс теориясын 

салыстыру. Отбасының әр түрлі санаттарының негізгі қажеттіліктерін бөлу. 

Қиын отбасының түрлері. Қиын отбасымен жүргізілетін психологиялық-

педагогикалық жұмыс түрлері 

4 +   +   +  

47 БП–ТК  

Психология бойынша 

практикум  

Адамның танымдық іс-әрекетінде сезімнің рөлін зерттеу әдістемесі. 

Психологиядағы танымдық прпоцестерді зерттеудің әдіс-тәсілдері. 

Психодиагностикалық әдістерді жүргізудің техникасы, принциптері, 

талаптары. Психологияда өлшеу теориясын практикалық қолдану 

ерекшеліктері. Психологиядағы әртүрлі зерттеу түрлерінің ерекшеліктері. 

Өлшеу шкалаларын дұрыс пайдалану және құрастыру. ТАт әдістемесі. Кэттел 

әдістемесі. Интеллектуалды тесттер. 

4 

 

     + + + 

48 Әлеуметтік - 

психологиялық 

тренингтер 

Тренинг түсінігі, тренингтік топтар. Құрылымы, мақсаты, міндеттері және 

құрастырудың жалпы принциптері, жүргізушінің рөлі мен функциялары, 

тренинг топтарында қолданылатын әдістемелік құралдар мен тәсілдер, 

тренингті дайындау және өткізу ерекшеліктері, негізгі рәсімдер. Тренингтерді 

ұйымдастыру технологиясы, тренингтерді өткізу технологиясы, тренингтерді 

жүргізу әдістері, жүргізуші тұлғасы. 

4   +   +  + 

Кәсіптендіру пәндер циклі 

ЖОО компоненті/Таңдау компоненті 

49 КП –ТК 

Педагогиканы оқыту 

әдістемесі 

Педагогиканы оқытудың жалпы теориялық және әдістемелік негіздері. 

Педагогика курсы оқу пәні құрылымы ретінде. Педагогиканы оқу пәні 

ретінде оқытудың ерекшеліктері, оқытудың әдіснамалық және жалпы 

теориялық сұрақтары. Педагогиканы оқыту үдерісіндегі бақылау мен 

диагностика. Педагогиканың негізгі бөлімдеріндегі әдістемелік 

сипаттамасы. 

5 +      + + 

50 КП –ТК 

Психологияны оқыту 

әдістемесі 

Психологияны оқытудың мақсат-міндеттері. Психологияны оқыту 

принциптері. Сабақты өткізудің формалары мен әдістері, мазмұнын жасау. 

Психология курсын оқыту процесіндегі лекция, семинар, лаборатория және 

тағы басқа сабақ түрлерін ұйымдастыру формаларының ерекшеліктері. 

Интерактивті сабақ түрлерін ұйымдастыру. 

4 +      + + 
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51 КП –ТК 

Психологиялық кеңес 

беру 

Психологиялық кеңес беру ерекшелігі және консультативтік процестің 

тиімділігі. Психологиялық кеңес беру процедурасы мен техникасы. 

Практикалық психологияның бір бағыты – психологиялық кеңес. 

Психологиялық кеңес түрлері, әдістері. Психологиялық кеңесті жүргізудің 

принциптері мен талаптары. Психологиялық кеңестің техникасы мен 

кезеңдері. Психолог – кеңесші қызметіне қойылатын талаптар мен 

этикалық-моральды нормаларын қарастырады. 

5    +  +  + 

Бейіндік пәндер циклі 

ЖОО компоненті / таңдау компоненті 

52 КП –ТК 

Эксперименталды 

психология 

Эксперименталды психологияпәні Психологиядағы бақылау орны, 

психологиядағы ғылыми зерттеудің негізгі принциптері мен тәсілдері. 

Психологиядағы эмпирикалық зерттеу әдістерінің тәжірибелік әдісі. 

Зерттеу әдістерін таңдау негіздері. психологиядағы зерттеулердің негізгі 

түрлері. Психологиядағы зерттеу әдістерінің инварианттарын анықтау. 

Эксперименталды (және эмпирикалық) психологиялық-зерттеулерді 

рецензиялау. 

4   +   +  + 

53 Психологиядағы 

математикалық әдістер 

Психологиядағы математикалық әдістерпәні. Ықтималдықтың шекті 

теоремалары. Математикалық статистика элементтері. Психологиялық 

зерттеудің деректерін математикалық өңдеудің негізгі түсініктері, 

принциптері мен әдістері. Психологиялық параметрлер арасындағы 

статистикалық байланыстарды анықтауға арналған коэффициенттер мен 

өлшемдер.Корреляция, регрессия, дисперсия, факторлық салмақ 

коэффициенттерін есептеу. Эмпирикалық деректерді математикалық-

статистикалық өңдеудің негізгі технологиялары. 

4   +   +  + 

54 КП –ТК 

Позитивті психология 

Позитивті психологияның теориялық және әдіснамалық негіздері. 

Қазақстандағы және шетелдегі позитивті психологияның даму тарихы мен 

қазіргі жағдайы. Жеке тұлғаны үйлесімді дамыту мен қиын мәселелерді 

психотерапиялауда позитивті эмоциялардың маңызы. Позитивті 

психологияның феноменологиясы: даналық пен білім, адамзатты сүю, 

әділеттілік, сабырлылық, трансцендент қасиеттері. Гуманистік және 

экзистенциалды психология позитивті психологиялық идеяларды 

дамытудың теориялық және әдіснамалық негізі ретінде. 

5 +   +   +  

55 Білім берудегі жобалау 

және зерттеу іс-әрекеті 

    Курс жобалау, зерттеу іс-әрекеті түсінігінің концепциясының 

мәселелерін ұсынады. Шындықты түрлендіруді көздейтін жаңашылдық 

ретіндегі проективтік (немесе жобалық) қызмет. Отандық білім беру 

жүйесіндегі жобалау әдісінің таралуы. Әртүрлі негіздер бойынша 

жобалардың классификациясы. Жобалар мен жобалық іс-шаралар 

классификациясының авторлары. Курс сонымен қатар жобаны 

ұйымдастыру және жүзеге асыру, қорғау. Құрылымы, тақырыбы, мәселесі, 

гипотеза, идея, түрі, мерзімі, ауқымы, жүзеге асыру кезеңдері, іс-шаралар, 

әлеуметтік байланыстар, ресурстар, өзіндік ерекшелігі, жобаның күтілетін 

нәтижесімен таныстырып, қарастырады.Курс мазмұнын меңгеру 

нәтижесінде алынған және қалыптасқан білім, білік және дағды, 

5      + + + 
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студенттерге өмірдің әртүрлі салаларында оларды іс жүзінде қолдану 

мүмкіндігін береді. 

56 БП–ТК  

Кәсіптік білім беру 

педагогикасы 

Кәсіптік білім берудің теориялық негіздері, тұжырымдамалар, принциптер. 

Кәсіптік білім беруді ұйымдастырудың негізгі түрлері, әдістері . Кәсіптік 

білім берудің теориялық негіздері. Кәсіптік білім беру тұжырымдамасы. 

Кәсіп-тік білім беру ұғымы. Кәсіптік білім беру ұстанымдары. Жоғары 

сыныптарда кәсіптік білім беруді ұйымдастыру формаларыКәсіптік білім 

беруде өзіндік оқу мен өзіндік білім алу әдістері. 

5      + + + 

57 Кәсіби көшбасшылық 

негіздері 

Ұйымдағы көшбасшылық саласы. Кәсіби көшбасшылықтың теориялық 

негіздері. Жеке қасиеттер негізінде көшбасшылық.Көшбасшылыққа мінез-

құлық және ахуалдық көзқарас. Кәсіпорын менеджментінің ролі мен 

орнын. Кәсіпорынның мақсаттары мен стратегиясын анықтаудағы сыртқы 

және ішкі ортаның көп факторлы әсері. 

5    + +  +  

58 Суицидология 

ненгіздері/ Девиантты 

мінез-құлық  

психологиясы 

Бұл курста суицидтің тарихи және мәдени аспектілерін сипаттайтын 

материалдар, девиантты мінез-құлық психологиясы, оның генетикалық, 

биохимиялық және патопсихологиялық аспектілері, суицидтің әлеуметтік 

факторлары, суицид қаупін бағалау, балалар мен жасөспірімдердің 

суицидтері, суицидтік мінез-құлықтың даму кезеңдері, өз-өзіне қол 

жұмсаудың туыстары мен достарына психологиялық көмек. Қазіргі 

заманғы ұстанымдардан суицидтік және девиантты мінез-құлықты 

қалыптастыру механизмдері ашылады, оның алдын-алу, диагностикалау 

және түзетудің негізгі принциптері келтірілген. Материалды ұсынудың 

жалпы тұжырымдамасы студенттерге суицидтік, девиантты қауіп 

тобындағы адамдармен жұмыс істеудің практикалық дағдыларын 

қалыптастыруға баса назар аударады, бұл қазіргі психологтың кәсіби 

дайындығының қажетті элементі болып көрінеді 

4      +  + 

59 Балалармен әлеуметтік-

педагогикалық жұмыс 

технологиясы 

Әлеуметтік-педагогикалық қызметтің объектілері мен субъектілері. 

Әлеуметтік-педагогикалық жұмыс, тұлға, топ, қауымы. Әлеуметтік-

педагогикалық қызметтің нормативтік-құқықтық негіздері. Әлеуметтік-

педагогикалық зерттеу әдістері. Әлеуметтік оқыту және тәрбиелеу әдістері. 

Әлеуметтік-педагогикалық қызметтегі әдістемелер мен технологиялар. 

Әлеуметтік-педагогикалық технологиялар. 
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60 КП –ТК 

Конфликтология 

Конфликтология: пәні, мақсаты, қоғамдағы маңызы. Конфликтологиялық 

идеялардың пайда болуы және дамуы. Жанжалдың жалпы теориясы. Тұлға 

ішіндегі қақтығыстар: ерекшелігі, көрініс формалары. Тұлғааралық және 

топтық қақтығыстар: өмір сүру салаларының алуан түрлілігі. 

Ұйымдастырушылық қақтығыстар: жүру ерекшеліктері. Жанжалдарды 

зерттеу және диагностикалау әдістері. Қақтығыстарды болжау және алдын 

алу. Әлеуметтік қақтығыстарды басқару. Келіссөздер процесі 

қақтығыстарды реттеу технологиясы ретінде. 

4    +  +  + 

61 Медиапедагогика Медиапедагогикалық бағыттың тарихы, курстың мақсаттары мен 

міндеттері, негізгі түсініктер. Заманауи әлемдегі БАҚ және оның білім 

4   +  + +   
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берудегі рөлі, заманауи БАҚ-ның түрлері, функциялары, медиа өнімдері 

және білім беру сипатындағы медиа ресурстары. Медиа педагогикалық 

ұғымдар: талдау, даму перспективалары, оқу үрдісінде тиімді 

пайдаланудың жолдары. Мұғалімнің БАҚ-ты өзінің ғылыми-зерттеу және 

кәсіптік қызметінде қолдануға дайындығы, бұқаралық ақпарат 

құралдарының құзыреттілігі тұжырымдамасы. 

62 КП –ТК 

Педагогикалық  

шеберлік 

Педагогикалық шеберлік және педагогикалық қызмет. Педагогикалық 

қарым-қатынас шеберлігі. Мұғалімнің оқу-тәрбие үрдісін 

ұйымдастырудағы шеберлігі. Педагогикалық шеберліктің мәні және оның 

құрылымы. Мұғалім жұмысындағы актерлік және режиссерлік шеберлік 

элементтері. Мұғалімнің педагогикалық техникасы және оның қалыптасу 

жолдары. 

4      + + + 

63 Педагогтың кәсіби өзін-

өзі тануы және дамуы 

Өзін-өзі тану және өзін-өзі болжау өзін-өзі дамыту механизмі ретінде. 

Өзін-өзі тану және өзін-өзі дамытуға педагогикалық қолдау көрсету. Өзін-

өзі тану мен өзін-өзі дамытуға психологиялық қолдау көрсету және 

педагогикалық қолдау көрсету. Педагогикалық технологиялар, өзін-өзі 

тану және тұлғаның өзін-өзі дамуына бағдарлау. Өзін-өзі тану және өзін-өзі 

дамыту үдерістерінде психологиялық-педагогикалық қолдау және көмек 

көрсету. Педагогтың кәсіби құзыреттілігі мен тұлғаның жалпы 

сипаттамасы. Педагогтың өзін-өзі тану және өзін-өзі дамыту ерекшеліктері. 
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64 КП –ТК 

Практикалық 

психология 

Практикалық психология пәні. Практикалық психология психологиялық 

ғылымның саласы ретінде. Практикалық психологтың кәсіби қызметінің 

моделі. Іскерлік жағдайлардағы қарым-қатынас ерекшеліктері.Тиімді 

коммуникация кезеңдері. Тиімді технологияларды қолдану Практикалық 

психология ғылымының даму тарихы, оқу әрекетінің психологиясы, 

педагогтың тұлғалық сапасы, білім беру жүйесіндегі психологиялық 

қызмет құрылымы. 

5   +   +  + 

65 Арт-терапия: девиантты 

мінез-құлықты 

балалармен әлеуметтік-

педагогикалық жұмыс 

әдістері. 

Девиантты мінез-құлықпен сипатталатын балаларды әлеуметтендіру 

бойынша түзету жұмысының тұжырымдамалық негіздері. Білім 

алушылармен, оның ішінде девиантты мінез-құлықты балалармен жұмыс 

жөніндегі қызметті реттейтін білім беру ұйымдарының мамандарын 

нормативтік-құқықтық қамтамасыз ету. Білім беру мекемесінде девиантты 

балалармен жұмысты ұйымдастыру. Девиантты мінез-құлықты балалармен 

жұмыстың жалпы алгоритмі. Девиантты мінез-құлыққа бейім балаларды 

анықтау. 
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66 КП –ТК 

Қазақстандағы 

педагогика ғылымының 

дамуы 

Қазақ даласындағы ойшылдардың педагогикалық ой-пікірлері. Қазақ 

хандығы тұсындағы ұлттық тәлім-тәрбие.ХҮІ-ХҮІІІғ. екінші жартысы 

аралығындағы Қазақстандағы педагогикалық ой-пікірлер. ХІХғ. екінші 

жартысы мен ХХғ. бас кезіндегі Қазақстандағы мектеп пен педагогикалық 

идеялардың дамуы. Кеңес дәуіріндегі Қазақстан мектебі мен педагогикасы. 

ХХ ғасырдың екінші жартысындағы мектеп пен педагогика ғылымы. 

Ғасырлар тоғысындағы Қазақстанның ұлттық білім беру жүйесі. 
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67 Қазақстандағы  білім Қоғамның әлеуметтік-экономикалық дамуына байланысты сұраныстың 4 +  +   +   
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беру жүйесі өзгеруіне байланысты білім беру мазмұнының жаңаруы. Жалпы білім беру 

жүйесінің мазмұнының даму перспективасы. 12-жылдық жалпы орта білім 

беретін мектептің құрылымы. Үздіксіз білім беру жүйесінің (мектепке 

дейінгі және бастауыш, негізгі және орта білім) тұжырымдамасы. Білім 

беру жүйесінің бала денсаулығын сақтау қызметі. Нәтижеге бағытталған 

білім беру жүйесі. 

68 Өндірістік 

педагогикалық 

практика 

Адамның өмірлік іс-әрекетінің түрлі сферасында(білім беру жүйесі, 

денсаулық сақтау және қызмет көрсету сферасы, әскери құрылым, мекеме, 

өнеркәсіптік мекеме, дағдарыс орталығы, оралмандарды адаптациялау 

орталығы, реабилитациялау орталығы және т.б.) педагогикалық-

психологиялық жұмысының ерекшеліктерімен және әлеуметтік ортаның 

ерекшеліктерімен таныстыру. Диагностикалық жұмыстар жүргізу. 

Диагностикалық-коррекциялық жұмыстың кезеңдерін құру. Коррекциялық 

жұмыстың бағдарламасын құру және коррекциялық жұмысты өткізу. 

Психологиялық кеңес беруді дайындау және өткізу жұмыстары. 

Ағартушылық жұмыстарды өткізу 
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4. Модульге сипаттама 

 

 

Модуль Кодтар және 

құрамдас 

компоненттің атауы 

Пререквизиттар Оқыту нәтижелері 

1 2 3 4 

Жалпы білім 

беретін пәндер 

модулі 

 

 

Қазақстан тарихы Қажет емес Білімі:Қазақстан тарихының негізгі даму кезеңдерін білу мен түсіну бойынша білімін 

көрсету;  

сыни талдау негізінде тарихи өткеннің құбылыстары мен оқиғаларын адамзат қоғамының 

дүниежүзілік тарихи дамуының ортақ ұстанымдарымен ұштастыра білу;  

Іскерлігі: қазіргі Қазақстандағы құбылыстар мен тарихи үдерістері зерттеу барысында 

аналитикалық және аксиологиялық талдау дағдыларын игеру;  

заманауи қазақстандық даму үлгісінің ішкі ерекшеліктерін объективті және жан-жақты 

зерделей білу;  

Дағдысы:Қазақстан тарихынының үдерістері мен тарихи құбылыстарды жүйелеу және 

сыни баға беру. 

Философия Әлеуметтік-саяси білім 

модулі 

Білімі: білім алушылардың қоғамдық сананы жаңғыртудағы философияның рөлін түсіну 

контекстінде философиялық-дүниетанымдық мәдениет негіздерін білуі және меңгеруі; 

студенттердің философиялық рефлексиясын білу, өзін-өзі талдау және адамгершілік өзін-

өзі реттеу дағдыларын қалыптастыру, философия негіздерін тереңдете оқыту. 

Іскерлігі: ғылыми-зерттеу қабілеттерін дамыту және зияткерлік және шығармашылық 

әлеуетті қалыптастыру, практикалық дағдыларды қалыптастыру; философияның тарихи 

дамуы контекстінде онтология мен метафизиканың мазмұнын сипаттай білу, болмыстың 

философиялық ұғымын түсіндіре білу. 
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Дағдысы: ғылыми және философиялық әлем әдістерін топтастыру, дүниетанымның 

мазмұнын философиялық ұғыну өнімі ретінде түсіндіру қабілеті; Қазіргі әлемдегі адам 

болмысының құндылықтары ретінде негізгі дүниетанымдық ұғымдардың рөлін 

негіздеу,философиялық аспектіні талдау қабілеті. 

ЖББП (ЖООК) 

Бизнес негіздері  

 

Қажет емес 

 

 

Білімі: 
-бизнесті ұйымдастырудың теориялық негіздері; 

-экономикалық жүйе ретінде бизнесті ұйымдастыру үрдісін, ұйымдастыру формаларын, 

оның негізгі элементтерін жүзеге асыруды, бизнестің инфрақұрылымын, инновацияның 

ерекшеліктері; 

-бизнесті жүзеге асыруды реттейтін заңнамалық актілері; 

-сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнаманың нормалары; 

-кәсіпорынның перспективалық нарықтық стратегиясын әзірлеу, кәсіпкерлік қызметті 

талдау; 

Іскерлігі:  
-әлеуметтік факторды ескере отырып бизнесті ұйымдастыруға қажетті шешімдер әзірлеу 

үшін ақпаратты жинау, түсіндіруді жүзеге асыру; 

-табиғи және антропогенді экологиялық процестерді және оларды реттеудің ықтимал 

жолдарын анықтау және талдау; 

-негізгі техногендік қауіптерді, техникалық жүйелерге зиянды және қауіпті факторлардың 

әсер ету сипатын анықтау және талдау; 

Дағдысы: 
- бизнесті және кәсіпкерлікті тиімді ұйымдастыру үшін қажетті білімді кәсіби деңгейде 

бизнесті ұйымдастыруда қолдану; 

- бизнесті басқару амалдарын қолдану, 

- академиялық адалдық қағидаттарын қолдану; 

-төтенше жағдайларда алғашқы көмек көрсету дағдыларын меңгеру. 

Қазақ  (орыс) тілі Қажет емес Білімі:лексиканың жеткілікті көлемін білу негізінде қарым-қатынас пен танымның белгілі 

бір міндеттерін шешу үшін тілдік және тілдік құралдарды дұрыс таңдау;  

Іскерлігі: мәтін ақпараттарын түсіндіре білу, кәсіби қарым-қатынас саласы мәтіндерінің 

стильдік және жанрлық ерекшелігін кӛлеміздік талаптарға түсіндіре білу; тіл нормаларына 

сәйкес жеке, әлеуметтік кәсіби қарым-қатынас жағдайында тілдік мінез-құлық 

бағдарламасын құра білу 

Дағдысы: пікірталаста этикалық, мәдени, әлеуметтік-маңызды мәселелерді талқылау, өз 

көзқарасын білдіру,оны дәлелдей білу қабілеті; ниетін, қажеттілігін этикалық мағыналы, 

лексика-грамматикалық, прагматикалық тұрғыда жеткілікті жариялау үшін қатынас 

жағдаятына қатыса алу қабілеті 

Шетел тілі Қажет емес Білімі: фонетика және емле білімі: әріптер мен әріп тіркестерін оқу және айтудың негізгі 

ережелері, алфавит, әріптер мен әріп тіркестерін транскрипция және жазу; оқытылатын 

мамандық бейініне сәйкес лексикалық-грамматикалық бірліктер: сөзжасау модельдері, 

терминдер, лексикалық құрылымдар 

Іскерлігі: сөздік көмегімен және сөздіксіз қоғамдық-тұрмыстық сипаттағы мәтіндерді, 

сөздік көмегімен орташа қиындық мамандығы бойынша әдебиетті оқи, түсіне, аудара 

білу; анекеттерді, түйіндемелерді, жүктерді жеткізу жөніндегі декларацияларды толтыра 
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білу, жеке және іскерлік сипаттағы хаттарды нысан мен талаптарға сәйкес жаза білу 

Дағдысы: тілдік материал негізінде ауызша сөйлеуді меңгеру, сұрақтар қою және 

оқылатын тақырып көлемінде ағылшын тілінде сөйлесуді қолдау қабілеті белгіленген 

тақырып аясында диалогтық сөйлеуді меңгеру қабілеті, постведневной және іскерлік 

қарым-қатынас жағдайында, диалог-ақпарат алмасу кезінде 

Ақпараттық-

коммуникациялық 

технологиялар 

(ағылшын тілінде) 

Қажет емес Білімі:ақпараттық-коммуникациялық технологияларды дамытуға ықпал ететін 

экономикалық және саяси факторларды білу 

Іскерлігі: электрондық кестелермен жұмыс істей білу, деректерді топтастыра білу, 

графиктер құру; деректер қорымен жұмыс істей білу, ақпаратты қорғау әдістері мен 

құралдарын қолдана білу 

Дағдысы: қарым-қатынас үшін түрлі әлеуметтік платформаларды пайдалану қабілеті; 

ақпаратты іздеу және сақтау үшін ақпараттық ресурстарды пайдалану қабілеті; кәсіби 

білімді кеңейту үшін электрондық оқытудың түрлі нысандарын қолдану қабілеті. 

Әлеуметтік-саяси 

білім модулі 

(Әлеуметтану 

,Саясаттану, 

Мәдениеттану, 

психология) 

Қажет емес Білімі: қоғамның әртүрлі зерттеу түрлерінің стратегиясын білу және нақты мәселелерді 

талдау үшін әдіснаманы таңдауды негіздеу. Мәдени сценарийлердің алуан түрлілігі; 

әлеуметтік-гуманитарлық үлгідегі белгілі бір ғылым тұрғысынан қоғамдағы 

қатынастардың нақты жағдайын білу, оның даму перспективасын жобалау.  

Іскерлігі: қазіргі қоғамның және оның әлеуметтік институттарының, материалдық 

мәдениет ескерткіштерінің жұмыс істеу принциптері туралы түсініктерді қалыптастыру; 

қазіргі қоғамның өзекті мәселелерін, әлеуметтік процестер мен қатынастардың, ұлттық 

қатынастардың мәнін сипаттау және талдау дағдыларын қалыптастыру 

Дағдысы: коммуникацияның әртүрлі салаларында зерттеу жобалау қызметін жүзеге 

асыру, қоғамдық білімді қалыптастыру, оны таныстыру қабілеті; әлеуметтік мәселелер 

бойынша өз пікірін дұрыс білдіру және дәлелді қорғау, алынған білімді өмірде белсенді 

қолдану қабілеті  

Дене тәрбиесі Қажет емес Білімі: дене жаттығуларының кешенін білу, ағзаның физиологиялық мүмкіндіктеріне 

жүктемелердің барабарлығын бағалау, дене дайындығы, орындау; әртүрлі спорт түрлері 

бойынша дене шынықтыру-сауықтыру және жаттығу бағдарламаларын іске асыруда білім 

алушылардың қимыл-қозғалыс дағдылары мен дағдыларын білу. 

Іскерлігі: білім алушылардың арнайы кәсіби жұмысқа қабілеттілігін қолдау үшін дене 

шынықтыру және спорт құралдары мен әдістерін қолдана білу; таңғы және өндірістік 

гигиеналық гимнастика кешендерін құру, дене дайындығын жоспарлау, бақылау және 

басқару. 

Дағдысы: білім алушыларда тәжірибені қалыптастыру қабілеті дене шынықтыру, 

сауықтыру және жаттығу бағдарламаларын, қимыл-қозғалыс дағдылары мен дағдыларын 

іске асыру; дене шынықтыру жаттығулары мен спорт түрлерінің әдістемесін 

таңдау,жалпы дамыту және арнайы жаттығулар кешенін құру, бақылауды жүзеге асыру 

қабілеті. 

Оқушыларға білім 

беру және дамыту 

модулі 

Оқушылардың даму 

физиологиясы 

Қажет емес Білімі: балалардың дамуы мен өсуінің жалпы заңдылықтарын; жас ерекшелік 

физиологиялық ерекшеліктері мен гигиенасы: жүйке жүйесі, тірек-қимыл аппараты, көру 

және есту органдары, жүрек-қантамыр жүйесі, тыныс алу органдары, ас қорыту 

органдары, эндокриндік жүйе, мектепке дейінгі жастағы балалардың бөліп шығару 

жүйесін. 
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Іскерлігі:күн тәртібін құрудың физиологиялық негіздерін анықтау және шаршаудың 

алдын алу 

Дағдысы:мектепке дейінгі білім беру ұйымдарының сыртқы ортасының гигиеналық 

негіздерін ұйымдастыру.  

Тәрбие жұмысының 

теориясы мен 

әдістемесі 

Педагогика Білімі: Тәрбие үрдісі негізінде жатқан ғылыми және педагогикалық принциптерді білу 

және түсіну; 

Іскерлігі:Тәрбие жұмысын ұйымдастыру үшін қажетті жабдықтарды, әдістер мен 

тәсілдерді таңдау және пайдалану қабілетін көрсету 

Дағдысы: Тәрбие үрдісін жобалай білу 

Педагогика Педагогикалық мамандыққа 

кіріспе 

Білімі:практикада негізгі педагогикалық теорияларды, тұжырымдамаларды, заңдарды, 

заңдылықтарды, принциптерді және педагогикалық технологияларды, оқыту мен 

тәрбиелеудің әдістері мен тәсілдерін білу мен түсінуді пайдалану. 

Іскерлігі: педагогикалық жүйелерді жобалау әдістемесін түсіну және оларды қолдану 

қабілеті. 

Дағдысы: қажетті педагогикалық эксперименттерді жоспарлау және жүргізу, алынған 

мәліметтерді түсіндіру және қорытынды жасау қабілетін көрсету. 

Инклюзивті білім 

беру 

Мектепкедейінгібалалардың 

даму физиологиясы 

Білімі: инклюзивті білім беру пәнінің  негізгі ұғымдарын, негізгі құрылымдары негіздерін 

меңгеріп, инклюзивті оқытудың базалық құқық құжаты дамуында қандай да бір ауытқуы 

бар балаларға нәтижелі көмек құруға, оларды оқыту, тәрбиелеу, еңбекке және 

мамандыққа даярлау. Академиялық адалдықтың мәдениеті мен қағидаттарының мәнін 

түсіну. 

Іскерлігі: инклюзивті білім берудің қағидалары және философиялық, әдіснамалық 

негіздері туралы түсініктерін қалыптастыру, инклюзивті білім берудің құқықтық-

нормативтік қамтамасыздандыруда кездесіп отырған кедергілерін жою, ерекше 

қажеттіліктері бар балалардың психологиялық-педагогикалық қолдауға байланысты 

заманауи моделдері туралы түсініктері мен инклюзивті тәжірибе аймағында ұйымдастыру 

мен басқару құзыреттіліктерін қалыптастыру. Ғылыми зерттеулер әдістері академиялық 

сауаттылықты білу және оларды өз саласында қолдана алу. 

Дағдысы: инклюзивті білім беру бойынша оқу үрдісінің сапасын қамтамасыз ету; 

мектепке дейінгі балалардың ерекше қажеттіліктерін ескере отырп, қазіргі заманғы 

педагогикалық технологилары негізінде оқу  үрдісін ұйымдастыруды ерекше 

қажеттіліктерді бар бала отбасылардың өзара іс – қимыл жоспарлау біліктілігі; 

Кәсіби 

коммуникация 

модулі 

Кәсіби қазақ (орыс) 

тілі 

Қазақ (орыс) тілі Білімі: тіл лексикалық және грамматикалық, стилистикалық ерекшеліктерін, кәсіби 

қатынастағытілдік құбылыстардың контекстегі жұмсалымдық қызметтерін білу; 

мамандық саласы кәсіби терминдерін, қазақ тілінде кәсіби қызметнегізгі ұғымдарыжәне 

терминдерін,іскерлік, кәсіби қатынас этикасы ережелерін білу. 

Іскерлігі: түрлі тақырыптарда өз ойын дәлелдей алу, тілдік нормаларды сақтаумен 

жеткізе алу, кәсіби, ғылыми-техникалық  құжаттарды, сауатты жазу, аудара білу; 

тілдімамандыққа қатысты әртүрлі сөйлеу жағдаяттарында, қарым-қатынас құралы ретінде 

еркін қолдану, коммуникативтік міндеттерді жүзеге асыра білу. 

Дағдысы: пікір білдіру, ғылыми тақырыптар және қарым-қатынас жағдаят шеңберінде 

ақпаратты хабарлау, сұрау, кәсіби тақырыпта сөйлеуді дұрыстүсіндіру қабілеті; 

мемлекеттік тілді қоғамдық-әлеуметтік қатынастар құралы ретінде пайдаланып, ресми 
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стилдің стандарттары мен клище, конструкцияларды қолдану қабілеті. 

Кәсіби бағытталған 

шетел тілі 

Шет тілі Білімі: кәсіби қарым-қатынас саласында ауызша, жазбаша сөйлеудің ерекшеліктерін, шет 

тілінде мәтінді құрудың ұлттық-мәдени ерекшеліктерін білу; шетел тілінде мәтінді құру 

мен ұйымдастырудың ұлттық және мәдени ерекшеліктерін, сөздік құрамының 

стилистикалық ерекшеліктерін білу. 

Іскерлігі: кәсіби қызметті лингвистикалық, әлеуметтік, мәдени, лингвистикалық, 

ақпараттық-аналитикалық аспектілерде жүзеге асыра білу; қарым-қатынас барысында 

сөйлеу қызметін ұйымдастыра білу, сөйлеу жағдайы, басқа мәдениеттің,ұлттың өкілі 

ретінде әріптестің жеке ерекшеліктері және қарым-қатынас сипаты. 

Дағдысы: іскерлік ақпараттық, кәсіби, ғылыми-техникалық сипаттағы хабарламалардың 

тиісті деңгейін есту және қабылдау қабілеті; ресми, іскерлік, кәсіби сипаттағы хат жазу 

кезінде ой-пікірлерді, пікірлерді, эмоцияларды, ақпарат беруді баяндау қабілеті. 

Ұйымдастыру және 

басқару модулі 

Білім берудегі IT /  

Оқыту мен 

бағалаудағы 

дифференциялық 

саралау әдістері 

Ақпараттық-

коммуникациялық 

технологиялар,   Педагогика 

Білімі:оқыту мен тәрбиелеудің жаңа  педагогикалық технологиялар, инновациялық және 

интерактивтік оқыту әдістерінің теориялық негіздемелерін, практикалық қолданысын 

меңгереді. 

Іскерлігі:Қазіргі педагогикалық технологияларды қолданудың әдіснамалық негізі туралы 

түсінік қалыптасады; педагогикалық технологиялардың таңдау әдіснамасын анықтайды; 

оқыту технологиялары туралы нақты білім мен қолданудың практикалық білігін 

қалыптасады; инновациялық іс-әрекетке қалыптасады. 

Дағдысы:мектептегі пәндерді оқыту барысында қолдануға  болатын педагогикалық 

теорияларды сипаттап,талдау жасай алады; жаңа технологияларды оқу  процесіне  

енгізуге  дағдыланады. 

Білім берудегі 

менеджменті және 

басқару 

психологиясы 

Педагогика, 

Психология 

Білімі:Педагогикалық ұжымдағы қарым-қатынасты ұйымдастыруда және басқаруда 

психологиялық-педагогикалық менеджмент дағдыларын қолданады; 

Іскерлігі:Психологиялық-педагогикалық қызметте байланыс жасау үшін мақсатты 

аудиторияны, нысанын, мазмұнын және жанрларын анықтайды;  

Дағдысы: Кәсіби қызметтің өзіндік талдауын жүргізе алады, ғылыми-теориялық білім 

мен кәсіби қызметті жетілдіру түрлері мен жолдарын анықтай алады. 

Педагогтың кәсіби 

қалыптасу модулі 

Педагогикалық 

мамандыққа кіріспе 

Қажет емес Білімі:    өзінің болашақ мамандығының әлеуметтік маңыздылығын ұғынуға дайын 

болу,кәсіби қызметті жүзеге асыруға мотивацияға ие болу; 

Іскерлігі: білім беру саласының нормативтік-құқықтық актілеріне сәйкес кәсіби қызметке 

дайындық; 

Дағдысы:білім беру процесіне қатысушылармен өзара іс-қимыл жасауға дайындық. 

Оқу практикасы Педагогика Білімі:    психологтың кәсіби қызметінің негізгі салаларын;  этикалық кодекс және 

психологтың қызметін реттейтін нормативтік-құқықтық құжаттарды. 

Іскерлігі: психологтың қызметін реттейтін нормативтік-құқықтық құжаттарды талдау;  

сауалнамаға жауап берушілердің мақсаттары, жағдайлары мен контингентіне барабар 

психодиагностикалық әдістемелерді қолдану және оларды түсіндіру. 

Дағдысы: психологиялық феномендер, категориялар мен әдістер туралы ғылым ретінде 

психология бойынша білімді қолдану; өз қызметінде нормативтік-құқықтық құжаттарды 

пайдалану 

Жаңартылған білім 

берудің мазмұны 

Педагогикалық мамандыққа 

кіріспе 

Білімі:     

- орта білім берудің жаңартылған мазмұны жағдайындағы оқу-тәрбие процесінің негізгі 
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мен технологиясы ұғымдары, теориялары, мәселелері туралы түсінік қалыптастыру 

Іскерлігі: білім беруді жаңарту жағдайында оқушыларды оқытудың жаңа тәсілдерін 

жүзеге асыру 

Дағдысы:бұл үдерістегі мұғалім рөлін анықтау, сонымен қатар жаңартылған білім 

мазмұны мен оқу бағдарламаларының ерекшеліктері тұрғысынан негізгі бағыттарды 

бағалау.  

Педагогика және 

психологиядағы 

ғылыми зерттеу 

әдістемесі 

Педагогика, 

Психология 

Білімі:өзекті әлеуметтік-педагогикалық және психологиялық мәселелерді шешу үшін 

жеткілікті ақпарат деңгейі мен көлемін анықтайды;  

Іскерлігі:өзінің кәсіби қызметінде заманауи ақпараттық технологияларды қолданады;  

Дағдысы:логикалық операциялар негізінде ақпаратты өңдеу кезінде психологиялық-

педагогикалық міндеттерді шешу бойынша жасалған қорытындыларды негізді растайды; 

Педагогикалық-

психологиялық  

практика 

Педагогика және 

психологиядағы ғылыми 

зерттеу әдістемесі 

Білімі: түрлі білім беру мекемелерінде психолог қызметін реттейтін негізгі құжаттар, 

құқықтық және заңнамалық актілерді; 

Дағдысы: психологиялық зерттеу, психологиялық-диагностикалық және түзету 

жұмыстарын жүргізу, жаңа білім беру технологияларын пайдалана білу. 

Іскерлігі:   оқу және тәрбие жұмысы барысында оқушыларға олардың даму 

ерекшеліктерін есепке ала отырып жеке көзқарасты жүзеге асыру. 

Тұлға теориясы Психология Білімі: заманауи зерттеу тәжірибесі тұрғысынан іргелі психологиялық мәселелерді талдай 

алады; 

Іскерлігі: психологиядағы заманауи әдіснамалық ахуалға бағдар жасай алады; 

Дағдысы:психологиялық білім мен оны психологияда қолдану тәжірибесін құру 

жолдарын ажырату. 

Педагогика және 

психология тарихы 

модулі 

Тұлғаны 

психологиялық-

педагогикалық 

диагностикалау 

Психология, педагогика мен 

психологиядағы ғылыми 

зерттеу әдістемесі 

Білімі: тұлға қызметінің танымдық, әлеуметтік, коммуникативтік салаларын 

қалыптастыра алады;  

Іскерлігі: жеке тұлғаның қабілеті мен қызығушылығының әртүрлі түрлерін анықтап, 

дамытуы мүмкін; әлеуметтік-педагогикалық диагностика саласында, сондай-ақ 

психодиагностикалық әдістемелердің сапасын және олардың ең танымал түрлерін 

бағалауда  

Дағдысы: психологиялық көмек көрсету бойынша жұмыста мамандарды даярлауды 

жетілдіру үшін практикалық білімді меңгерген . 

Жаңа форматтағы 

мұғалім қызметінің 

психологиялық-

педагогикалық 

аспектілері 

Педагогика, 

Психология 

Білімі:   Оқыту мен тәрбиелеу мақсаттарын диагностикалау іскерлігі;-Оқу пәнін терең, 

жүйелі және оның ғылыми негіздерін білу; -Оқу материалын қайта құрылымдау, бір ғана 

сабақ емес, тұтас тақырыпты индуктивті мазмұндаудан логикалық индуктивті-дедуктивті 

проблемалық мазмұндай білу; Іскерлігі:Оқушыны өмірге даярлау, бағыт беруде оқу 

үдерісін моделдеу (оның мақсатын, мазмұнын, оқыту  формасын, әдістері мен 

тәсілдерін);- Оқушының өзбеттілік жұмысын ұйымдастыра білу; -Оқытудың белсенді 

әдістерін еркін қолдану іскерлігі;  

Дағдысы:Оқушы мен мұғалім ынтымақтастығы, қолайлы психологиялық ахуалды 

қамтамасыз ету дағдығы қалыптасады.- жаңалық енгізуге байланысты адекватты 

ақпаратты қолдану дағдысы; жаңалықты енгізуге мотивациялары, бағыттылығы іскерлігі 

қалыптасады. 

Әлеуметтік 

педагогика 

Педагогика Білімі:   кәсіби қызметті жүзеге асыруға дайын міндеттер , білім беру, сауықтыру және 

түзету-дамыту бағдарламаларын , жүзеге асыруға қабілетті деректерді жинау туралы жеке 
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оқушылардың ерекшеліктері;  

Іскерлігі: білім беру қызметі мен ересектермен және құрдастарымен өзара іс-қимыл 

жасау; 

Дағдысы:ата-аналармен тиімді қарым-қатынас жасай алады (заңды өкілдер), 

педагогикалық оның ішінде педагог-психологпен, тәрбие мәселелері бойынша білім беру 

ұйымымен байланыс орнату 

Әлеуметтік 

педагогтың 

психологиялық-

педагогикалық 

жұмысын 

ұйымдастыру 

Педагогика, 

Әлеуметтік педагогика 

Білімі:  көпмәдениетті, көпэтносты және көпконфессиялы қоғамда қарым-қатынасты 

жүзеге асыра алады; 

Іскерлігі:әлеуметтік серіктестік пен педагогикалық ынтымақтастыққа ұмтылу;  

Дағдысы:адам құқығы саласындағы білімді меңгеру; толерантты және педагогикалық 

ынтымақтастыққа қабілетті болу;  

- психологиялық-педагогикалық мәселелерді шешу және қою іскерліктері бар. 

Этнопедагогика  Педагогика Білімі:Этнопедагогика әдіснамасын, оның халықтық педагогика негізінде жатқан ғылыми 

және педагогикалық принциптерін білу және түсіну. 

-тұтас педагогикалық үдерісте практикалық міндеттерді шешу үшін алған 

этнопедагогикалық білімді қолдана білу. 

Іскерлігі:Этнопедагогикалық білімді пайдалана отырып педагогикалық үдерісті жобалау 

қабілетін көрсету, оқыту және тәрбиелеу процесінде нормативтік-құқықтық актілерді 

қолдануға қабілетті; 

Дағдысы:диагностикалық, профилактикалық және түзету іс-шараларын 

өткізу;оқушылардың жеке-психологиялық ерекшеліктерін ескеруге қабілетті. 

Педагогикалық 

практика 

Әлеуметтік педагогика Білімі: Адамның өмірлік іс-әрекетінің түрлі сферасындағы(білім беру жүйесі, денсаулық 

сақтау және қызмет көрсету сферасы, әскери құрылым, мекеме, өнеркәсіптік мекеме, 

дағдарыс орталығы, оралмандарды адаптациялау орталығы, реабилитациялау орталығы 

және т.б.) педагогикалық-психологиялық жұмысының ерекшеліктерімен  және әлеуметтік 

ортаның ерекшеліктерімен танысады. 

Іскерлігі:адамның өмірлік іс-әрекетінің түрлі сферасында педагогикалық-психологиялық 

жұмысты жоспарлай білу қабілетін, түрлі сфераларда психологиялық түзету-дамыту 

жұмыстарын жүргізу әдістерін меңгереді. 

Дағдысы: Студенттің ғылыми - педагогикалық зерттеуді ұйымдастыру және өткізу 

іскерлігі мен кәсіби қызметке бейімделу дағдысы қалыптасды. 

Педагогика тарихы Педагогика Білімі:  негізгі кезеңдер мен заңдылықтарды талдай алады , азаматтық қоғамды 

қалыптастыру үшін қоғамның тарихи позициялар . 

Іскерлігі:кәсіби этика қағидаларын сақтай отырып, кәсіптің жоғары әлеуметтік 

маңыздылығын түсіне алады, кәсіби міндеттерді жауапкершілікпен және сапалы орындай 

алады.  

Дағдысы: балаларды тәрбиелеу, оқыту, қосымша білім берудің педагогикалық жүйесін 

модельдеуге және іске асыруға дайын болу. 

Тәрбие және теория 

тарихы 

Педагогика Білімі:  әр түрлі теориялар мен тәрбиебағдарламаларын меңгеруге дайын; 

Іскерлігі:бірлескен іс-әрекетті және тұлғааралық тәрбие ортасы субъектілерінің өзара іс-

қимылы; 

Дағдысы: отбасымен, педагогтармен және  

оқушыларды тәрбиелеу мәселелері бойынша білім беру мекемесінің психологтары 
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Әлеуметтік 

психология 

Психология Білімі:  жас кезеңдерінің ерекшеліктерін, даму дағдарыстарын және қауіп факторларын, 

оның гендерлік, этникалық, кәсіби және басқа да әлеуметтік топтарға жататынын ескере 

отырып, адамның психикалық қызметінің ерекшелігін анықтау; 

Іскерлігі: Әлеуметтік және жеке мәртебесі мен дамуындағы ауытқулардың, сондай-ақ әр 

түрлі қызмет түрлеріндегі кәсіби тәуекелдердің алдын алуға бағытталған стандартты 

бағдарламаларды жүзеге асыру; 

Дағдысы:ғылыми-зерттеу және практикалық қызмет саласында кәсіби міндеттерді қою 

қабілеті. 

Дін психологиясы Культурология Білімі:   теориялық діни білім мен дінтанулық зерттеу әдістерін практикада қолдану 

қабілеті; 

Іскерлігі:ұжымда жұмыс істеу қабілеті, әлеуметтік, этникалық, конфессиялық 

жәнемәдени айырмашылықтар; 

Дағдысы: психологиялық қызметтің деңгейін арттыру мақсатында халық арасында 

ағартушылық қызметке қабілеттілікқоғамның мәдениеті. 

Қазақстандағы 

психологиялық 

ғылым 

Психология тарихы Білімі:   психиканың табиғаты мен сананың мәні туралы, оның бейсаналық қарым-

қатынасы туралы; қазіргі психология дамуының негізгі кезеңдері туралы білімдерді 

меңгерген; 

Іскерлігі:аналитикалық ойлайды және өз міндеттерін орындауға кешенді түрде келеді;  

Дағдысы: жеке тұлғаның өзін-өзі көрсету және өзін-өзі дамыту тәсілдерін, тұлғаның 

кәсіби деформациясына қарсы тұру құралдарын меңгерген. 

Шетел психология 

ғылымының дамуы 

Психология тарихы Білімі:   студент аналитикалық-синтетикалық ойлауды дамытады, өйткені қазіргі 

психологиялық білім туралы ғана емес, ғылым тарихындағы оның пайда болуы мен даму 

үрдісін көрсетеді. Бұл психологиялық құбылыстар мен тұжырымдамаларды терең және 

барабар түсінуге мүмкіндік береді. 

Қолданбалы 

психология модулі 

Психология тарихы Психология Білімі:  Ғылыми ойлау мәдениетін меңгеру, фактілерді және теориялық ережелерді 

жинақтау, талдау және синтездеу; 

Іскерлігі:психологтың кәсіби этикасының қағидалары мен нормаларын сақтай отырып, 

ғылыми ақпаратты талдау, өңдеу, түсіндіру, жүйелеу және жалпылау қабілеті; 

Дағдысы:  ғылыми дискуссияны дайындау және өткізу принциптері мен тәсілдері туралы 

білімді қолдану қабілеті: проблеманы қою, оның шешімін іздеу, ұсынылған көзқарасты 

бағалау, оның ақиқаттық дәрежесін белгілеу 

Шығармашылық 

ойлау психологиясы 

Психология Білімі:  шығармашылық ойлауды дамыту және диагностикалау білімін меңгерген.   

Іскерлігі:шығармашылық ойлай және әрекет ете алады, шығармашылық тапсырмаларды 

ерекше тәсілмен шеше алады.  

Дағдысы:  кәсіби қызметті тиімді ұйымдастыра алады, білім беруде авторлық, жаңашыл 

идеяларды іске асырады, стандартты емес және баламалы шешімдерді табады, жаңа 

педагогикалық идеяларды құруға, сыни ойлауға қабілетті. 

Этнопсихология Психология Білімі:    психикалық қызмет ету ерекшелігін анықтау қабілеті адамның жас кезеңдерінің 

ерекшеліктерін, даму дағдарыстарын және  

факторларын, оның гендерлік, этникалық,  

кәсіптік және басқа да әлеуметтік топтарға; 

Іскерлігі:   дамудың әлеуметтік-мәдени жағдайының ерекшеліктерін ескере отырып, 

полимәдени ортада кәсіби іс-әрекет жүргізу қабілеті; 
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Дағдысы:  адам проблемаларын талдаудың, индивидтің әлеуметтенуінің, кәсіптік және 

білім беру қызметінің базалық рәсімдерін жүзеге асыру қабілеті 

Кәсіптік білім беру 

педагогикасы 

Педагогика Білімі:   болашақ маманның кәсіби қызметке педагогикалық дайындығын қалыптастыра 

алады; 

Іскерлігі: әр түрлі білім беру мекемелерінде білім беру процесін ұйымдастыру мен 

жүзеге асырудың заманауи әдістері мен технологияларын қолдануға дайын; 

Дағдысы:   өз әдістері мен нәтижелерін рефлексияға қабілетті, кәсіптік іс-қимыл 

Кәсіби 

көшбасшылық 

негіздері 

Білім берудегі менеджмент 

және басқару психологиясы 

Білімі:    басқару шешімдерін табу және қабылдау қабілеті ; 

Іскерлігі:  әлеуметтік мекемелер мен қызметтер бөлімшелерінде ұйымдастырушылық-

басқару қызметіне қабілетті; 

Дағдысы: Халықты әлеуметтік қорғау мекемелері мамандарының еңбек уәждемесі 

жүйесінің тиімділігін арттыру бойынша ұсыныстарды әзірлеуге, олардың қызметін 

бақылау жүйесінің тиімділігін арттыру бойынша ұсыныстарды талдауға және әзірлеуге 

қабілетті 

Танымдық 

психология 

Психология Білімі:     когнитивтік психология саласында теориялық және эмпирикалық білімді 

меңгерген.   

Іскерлігі: когнитивті қабілеттерді диагностикалау және зерттей алады.   

- аналитикалық ойлау және өз міндеттерін орындауға кешенді қарау;  

Дағдысы:   жеке тұлғаның өзін-өзі көрсету және өзін-өзі дамыту тәсілдерін, тұлғаның 

кәсіби деформациясына қарсы тұру құралдарын меңгерген. 

Педагогикалық 

психология 

Педагогика,  Психология Білімі:      Қазіргі белсенді және интерактивті оқыту әдістері мен инновациялық 

технологияларды ескере отырып, психологиялық кадрларды даярлау кезінде оқу-тәрбие 

процесін, білім беру ортасын жобалау, іске асыру және бағалау; 

Іскерлігі: адамның психикалық қызметін оңтайландыру бойынша стандартты түзету, 

оңалту және оқыту бағдарламаларын жүзеге асыруда дидактикалық тәсілдерді қолдану ; 

Дағдысы:    қоғамның психологиялық мәдениетінің деңгейін арттыру мақсатында халық 

арасында ағартушылық қызмет 

Білім берудегі жаңа 

технологиялар 

Педагогика Білімі:     әртүрлі білім беру мекемелерінде білім беру процесін жүзеге асыру және 

ұйымдастырудың заманауи әдістері мен технологияларын қолдана алады; 

Іскерлігі:  білім беру ортасын қалыптастыруға және инновациялық білім беру 

саясатының міндеттерін іске асыруда өз қабілеттерін пайдалануға қабілетті; 

Дағдысы:     оқытудың әдістемелік модельдерін, әдістемелерін, технологиялары мен 

тәсілдерін әзірлеуге және жүзеге асыруға, оларды әртүрлі үлгідегі білім беру 

мекемелерінде пайдалану процесінің нәтижелерін талдауға дайын. 

Арнайы 

психология модулі 

және қарым-

қатынас 

психологиясы 

Патопсихология Психология 

Инклюзивті білім беру 

Білімі:  патопсихологиялық синдромдарды дұрыс жіктеуі мүмкін; жоғары психикалық 

функциялардың бұзылуының дифференциалды диагностикасын жүзеге асыру, ақау 

дәрежесін бағалау; 

Іскерлігі:   психикалық бұзылыстарды қалпына келтіру және түзету мүмкіндіктерін 

бағалау және сақтау буындарын анықтау.  

 - кәсіби талаптар мен этикалық принциптерге сәйкес әңгіме жүргізе алады.  

Дағдысы: әлеуметтік қарым-қатынас тәсілдерін еркін қолданады. Жеке және топтық 

кеңес беру техникасын меңгерген . 

Отбасылық тәрбие Педагогика,  Психология Білімі:   әртүрлі жастағы балалардың дамуын, қарым-қатынасын, қызметін 
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және психология диагностикалау әдістерін қолдануға дайын; 

Іскерлігі:    мектепке дейінгі, кіші мектеп және жасөспірім жастағы білім алушыларға 

арналған негізгі білім беру бағдарламаларын, оқыту, тәрбиелеу және дамытудың әртүрлі 

теорияларын білуге дайын; 

Дағдысы: кәсіптік қызметте Денсаулық сақтау технологияларын қолдануға, әлеуметтік 

орта мен білім беру кеңістігінің қауіптері мен қауіптерін ескеруге қабілетті. 

Психология 

бойынша  

практикум 

Психология Білімі:    Әлеуметтік және жеке тұлғалық қарым-қатынастағы ауытқуларды, түрлі қызмет 

түрлеріндегі кәсіби тәуекелдерді алдын алуға бағытталған стандартты бағдарламаларды 

жүзеге асыру қабілеті ; 

Іскерлігі:     ғылыми-зерттеу және практикалық қызмет саласында кәсіби міндеттерді қою 

қабілеті; 

Дағдысы: психологияның белгілі бір саласында стандартты қолданбалы зерттеу жүргізу 

қабілеті.  

 

Педагог-психолог 

әлеуметтендіру 

қызметінің модулі 

Дефектология 

негіздері 

Психология инклюзивті 

білім беру 

Білімі: психикалық және психофизиологиялық дамудың жалпы, ерекше заңдылықтары 

мен жеке ерекшеліктерін, әртүрлі жас сатысында адамның іс-әрекеті мен мінез-құлқын 

реттеу ерекшеліктерін ескеруге қабілетті; 

Іскерлігі: кәсіптік қызметте Денсаулық сақтау технологияларын қолдануға, әлеуметтік 

орта мен білім беру кеңістігінің қауіптері мен қауіптерін ескеруге қабілетті ; 

Дағдысы: білім беру қызметінде және ересектермен және оқушылармен өзара 

әрекеттестікте көрінетін мектепке дейінгі балалардың жеке ерекшеліктері туралы 

мәліметтер жинауды жүзеге асыруға қабілетті; 

Отбасы мәселелері 

және қолайсыз 

отбасымен жұмыс 

жасаудың 

психологиялық-

педагогикалық 

технологиялары 

Педагогика,  Психология  Білімі: білім беру қызметінде білім алушының проблемаларын шешуге отбасын 

тартудың белсенді әдістерін қолдануға дайын болу; 

Іскерлігі:  балаларды әлеуметтік қорғау жүйесін құру туралы білім негізінде кәсіби 

қызметті құруға дайындық; 

Дағдысы:  әлеуметтік қолдау және қолдау бағдарламаларын құру қабілеті . 

Әлеуметтік-

психологиялық 

тренингтер 

Психология Білімі:  дәстүрлі әдістер мен технологияларды пайдалана отырып, индивидке, топқа, 

психологиялық көмекті ұйымдастырудың стандартты базалық процедураларын жүзеге 

асыру қабілеті; 

Іскерлігі:   психологияның әртүрлі ғылыми және ғылыми-практикалық салаларында 

кәсіби білім мен іскерлікті қолдану негізінде психологиялық зерттеулер жүргізуге қатысу 

қабілеті ; 

Дағдысы:  өздерінің кәсіби іс-әрекеттерінің тәсілдері мен нәтижелерін рефлексияға 

дайын болу 

Оқыту теориясы 

мен әдістемесі 

модулі 

Педагогиканы 

оқыту әдістемесі 

Педагогика Білімі: оқушылардың жеке даму заңдылықтарын және жақын даму аймағын ескере 

отырып, өзара әрекеттестік пен білім беру үдерісін құру; 

Іскерлігі:     оның кәсіби қызметіне қажетті диагностикалық жұмыстарды жобалау және 

жүзеге асыру; 

Дағдысы:   педагогикалық қызметте оқытудың белсенді әдістерін қолдану ; 

Психологияны 

оқыту әдістемесі 

Психология Білімі: оқушылардың психикалық даму заңдылықтарын және жақын даму аймағын ескере 

отырып, өзара әрекеттестік пен білім беру үдерісін құру ; 
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Іскерлігі: оның кәсіби қызметіне қажетті диагностикалық жұмыстарды жобалау және 

жүзеге асыру ; 

Дағдысы: психологиялық-педагогикалық қызметте оқытудың белсенді әдістерін қолдану; 

Психологиялық 

кеңес беру 

Тұлға теориясы Білімі: Әлеуметтік және кәсіби салаларда әлеуметтік өзара іс-қимылға, ынтымақтастыққа 

және жанжалдарды шешуге, төзімділікке, әлеуметтік ұтқырлыққа қабілетті; 

Іскерлігі:әлеуметтік маңызы бар мәселелер мен үрдістерді талдай алады, кәсіби қызмет 

барысында пайда болатын проблемалардың мәнін анықтай алады. 

Дағдысы: білім алушылардың кәсіби өзін-өзі айқындауын белсендіру үшін кеңестер, 

кәсіби әңгімелесулер, тренингтер өткізуге дайындық. 

Диплом алдынд 

практика 

Педагогика және 

психологиядағы ғылыми 

зерттеу әдістемесі 

Білімі: түрлі білім беру мекемелерінде психолог қызметін реттейтін негізгі құжаттар, 

құқықтық және заңнамалық актілер 

Іскерлігі: психологиялық зерттеу, психологиялық-диагностикалық және түзету 

жұмыстарын жүргізу, жаңа білім беру технологияларын пайдалана отырып, жаңа білім 

алу; 

Дағдысы:психологтың кәсіби қызметін тәжірибеде көрсету; 

Модуль 

эксперименталды 

психология 

Психологиядағы 

математикалық 

талдау 

Эксперименталды 

психология 

Психология, педагогика мен 

психологиядағы ғылыми 

зерттеу әдістемесі 

Білімі: психологиялық - педагогикалық кәсіби ақпарат бере алады;  

Іскерлігі:ғылыми-педагогикалық эксперименталды зерттеу нәтижелерін ресімдей алады;  

Дағдысы:алынған эксперименталды нәтижелерді бағалауда дұрыс, дәлелді қорытынды 

жасай алады. 

Тренингтік 

топтармен жұмыс 

істеу негіздері 

Психология, Әлеуметтік-

психологиялық тренингтер 

Білімі: тренинг бағдарламасын құрастыра алады, жаттығуларды таңдай алады, кәсіби 

терминологияны қолдана отырып, өз ойларын түсінікті және қисынды баяндай алады;  

Іскерлігі: әлеуметтік қарым-қатынас тәсілдерін кәсіби талаптар мен этикалық 

принциптерге сәйкес қолдана алады;  

- жеке және топтық кеңес беру және рефлексия техникасын еркін меңгерген. 

Дағдысы:диалог шеңберінде, талқылау, пікірталас, семинар-тренинг, әлеуметтік-

психологиялық тренинг және т. б. арқылы клиенттің сұрауы бойынша ұсыныстар 

айтады.;топтық жұмысты (тренингтер, психотехникалық жаттығулар және т. б.) орындау 

шеңберінде міндеттерді бөле алады.); 

Суицидология 

ненгіздері/ 

Девиантты мінез-

құлық  

психологиясы 

Дефектология негіздері 

инклюзивті білім беру 
Білім: 

- Девиантты мінез-құлық пен суицидтік психологияның негізгі бағыттары, әдіснамалық 

компоненттері 

-- өзіне-өзі қол жұмсау мен девиантты мінез-құлықтың жас және психопатологиялық 

аспектілері 

Іскерлігі 

 -Анықтау суицидтік бейімділігі мен девиантты мінез-құлық 

-диагностикалық құралдардың көмегімен суицидтік сана мен девиантты бейімділік түрін 

анықтау; 

Дағдысы: 
- адамзат қоғамын бағалау әдістерін және суицидтік және девиантты мінез-құлықтың 

алдын алу, диагностикалау, емдеу әдістерін қолдану 

Конфликтология Психология, Басқару 

психологиясы 

Білімі: білім беру ортасы субъектілерінің бірлескен қызметін және тұлғааралық өзара іс-

қимылын ұйымдастыруға қабілетті; 

Іскерлігі: білім беру ұйымдарында оқушылардың қарым-қатынасы мен дамуының 
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педагогикалық шарттарын сақтауды қамтамасыз етуге дайын ; 

Дағдысы:  балалардың білім беру ұйымында оқу процесіне бейімделуін жеңілдететін 

жағдайлар жасауға дайын . 

Педагогикалық 

шеберлік  

Педагогика, Білім берудегі 

жаңа технологиялар 

Білімі: өзінің болашақ мамандығының әлеуметтік маңыздылығын түсінеді, жүзеге 

асыруға уәждемесі бар 

кәсіби қызмет; 

Іскерлігі:  сөйлеу кәсіби мәдениетінің негіздерін меңгерген; 

Дағдысы: білім беру мекемесінің нақты білім беру сатысындағы оқу-тәрбие процесінің 

сапасын қамтамасыз ету үшін заманауи әдістер мен технологияларды, соның ішінде 

ақпараттық технологияларды қолдануға дайын. 

Практикалық 

психология 

Психологиялық кеңес беру,  

Тренингтік топтармен 

жұмыс істеу негіздері 

Білімі: топтық психологиялық тренингтің  ғылыми теориялық негіздерін, топтық 

психологиялық әдістерді, жүргізу принциптері, ережелерін, астарларын, тренинг 

жүйесінің мақсат, міндеттерін, топтың дамуының негізгі кезеңдері, тренинг 

бағдарламасымен жұмыс,психологиялық тренингті безендіру туралы білімге ие болады; 

Іскерлігі: топтық тренингтерді ұйымдастырудың әдістемелік жолдарын жүзеге асыра 

алады, психологиялық және әлеуметтік-психологиялық тренингтерді тиімді қолдану 

техникаларын және топтық тренингті ұйымдастыру аспектілерін қарастыра алады; 

Дағдысы: топтық тренингті принциптерін, әдістемелерін, кезеңдерін білу, тренингті 

ұйымдастыру және топтық тренингті жүргізудің тиімді технологияларын игеру дағдысы. 

Қазақстандағы 

педагогикалық 

ғылымның дамуы 

Педагогика Білімі: Қазақстандағы педагогикалық ғылымның негізгі кезеңдері мен заңдылықтарын 

талдай алады; 

Іскерлігі:  Қазақстандағы педагогикалық ғылымның даму тарихы туралы білімді қолдана 

отырып, тәрбиелеу мен оқытудың педагогикалық жүйесін модельдеуге және жүзеге 

асыруға дайын болу; 

Дағдысы:кәсіби этика қағидаларын сақтай отырып, кәсіптің жоғары әлеуметтік 

маңыздылығын түсіне алады, кәсіби міндеттерді жауапкершілікпен және сапалы орындай 

алады. 

Әлеуметтік-

педагогикалық 

жұмыс 

технологиясының 

модулі 

Психологиядағы 

математикалық 

әдістер 

Эксперименталды 

психология 

Білімі: мақсатқа, жағдайға және контингентке барабар психодиагностикалық 

әдістемелерді іріктеу және қолдану қабілеті ; 

деректерді математикалық-статистикалық өңдеу және оларды интерпретациялау арқылы 

респонденттер; 

Іскерлігі: психологияның белгілі бір саласында стандартты қолданбалы зерттеу жүргізу 

қабілеті; 

Дағдысы:ғылыми ойлау мәдениетін меңгеру, фактілерді және теориялық ережелерді 

жинақтау, талдау және синтездеу; 

Білім берудегі 

жобалау және 

зерттеу іс-әрекеті 

Педагогика, тәрбие 

жұмысының теориясы мен 

әдістемесі 

Білімі: 

- жобалау, ғылыми-зерттеу іс-әрекетінің түсінігі туралы білу және түсіну. 

- шындықты түрлендіруді көздейтін жаңашыл ретіндегі проекциялық (немесе жобалық) 

қызмет туралы білу және түсіну; 

Іскерлігі: 

- педагогикалық  идеяларды жобалау; 

- жоба жұмысын ұйымдастыру үшін қажетті құрал-жабдықтарды, әдістер мен әдістерді 

қолдану. 
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Дағдысы: 
- педагогикалық жобаны жүзеге асыру; 

- оқу жобалау жұмыстарын модельдеу және жобалау. 

Балалармен 

әлеуметтік-

педагогикалық 

жұмыс 

технологиясы 

Әлеуметтік педагогика Білімі: балалармен әлеуметтік-педагогикалық жұмыс бойынша кәсіби міндеттерді жүзеге 

асыруға дайын; 

Іскерлігі: оқушылардың жеке ерекшеліктері туралы мәліметтерді жинау  

білім беру қызметі мен ересектермен және құрдастарымен өзара іс-қимыл жасау ; 

Дағдысы: ата-аналармен тиімді қарым-қатынас жасай алады (заңды өкілдер), 

педагогикалық оның ішінде педагог-психологпен, тәрбие мәселелері бойынша білім беру 

ұйымымен, оқыту мен дамыту оқушы 

Психологиялық 

менеджмент 

Психология,  

Басқару психологиясы 

Білімі: персоналды басқарудың қазіргі заманғы технологиялары негізінде тұлғааралық, 

топтық және ұйымдастыру коммуникацияларын жобалау кезінде даулы жағдайларды 

шешудің әртүрлі тәсілдерін меңгеру, соның ішінде мәдениетаралық ортада; 

Іскерлігі: технологиялық және өнімдік инновацияларды енгізу бағдарламасын немесе 

ұйымдастырушылық өзгерістер бағдарламасын басқаруға қатысу қабілеті 

Дағдысы:еңбек ұжымдарындағы өзара іс-қимыл формаларын талдауға қабілеттілік және 

дайындық. 

Кәсіби өзін-өзі тану 

және педагогтың 

дамуы 

Педагогика,  

Өзін-Өзі тану 

Білімі: кәсіби этика қағидаларын сақтай отырып, кәсіптің жоғары әлеуметтік 

маңыздылығын түсіну, кәсіби міндеттерді жауапкершілікпен және сапалы орындау 

қабілеті;   

Іскерлігі: өзін-өзі тану, өзін-өзі тәрбиелеу және өзін-өзі дамыту қабілеті; 

Дағдысы: өз кәсіби іс-әрекетінің әдістері мен нәтижелерін рефлексия қабілеті. 

Арт-терапия: 

девиантты мінез-

құлықты 

балалармен 

әлеуметтік-

педагогикалық 

жұмыс әдістері 

Әлеуметтік педагогика, 

Психология бойынша 

практикум 

Білімі:  девиантты мінез-құлықты балаларға әлеуметтік-педагогикалық ықпал етудің жеке 

стратегиясын әзірлеу және жүзеге асыруға көмек көрсету қабілеті; 

Іскерлігі: кәсіби қызметтің түрлеріне арналған профессиограммаларды құрастыруға және 

қолдануға қабілетті; 

Дағдысы:білім алушылардың кәсіби өзін-өзі айқындауын белсендіру үшін кеңестер, 

кәсіби әңгімелесулер, тренингтер өткізуге қабілетті. 

Қазақстандағы 

білім беру жүйесі 

Педагогика,  

Педагогика тарихы 

Білімі:кәсіби этиканың принциптерін сақтай отырып, кәсіптің жоғары әлеуметтік 

маңыздылығын түсінуге, кәсіби міндеттерді жауапкершілікпен және сапалы орындауға 

қабілетті ; 

Іскерлігі: азаматтық ұстанымды қалыптастыру үшін қоғам дамуының негізгі кезеңдері 

мен заңдылықтарын талдауға қабілетті; 

Дағдысы:  балаларды тәрбиелеу, оқыту, қосымша білім берудің педагогикалық жүйесін 

модельдеуге және іске асыруға дайын болу. 

 Өндірістік 

педагогикалық 

практика 

Педагогика,  

Педагогика тарихы 

Білімі: Адамның өмірлік іс-әрекетінің түрлі сферасындағы(білім беру жүйесі, денсаулық 

сақтау және қызмет көрсету сферасы, әскери құрылым, мекеме, өнеркәсіптік мекеме, 

дағдарыс орталығы, оралмандарды адаптациялау орталығы, реабилитациялау орталығы 

және т.б.) педагогикалық-психологиялық жұмысының ерекшеліктерімен  және әлеуметтік 

ортаның ерекшеліктерімен танысады. 

Іскерлігі:адамның өмірлік іс-әрекетінің түрлі сферасында педагогикалық-психологиялық 

жұмысты жоспарлай білу қабілетін, түрлі сфераларда психологиялық түзету-дамыту 
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5. Білім беру бағдарламасының оқу жоспары 

  

Модуль атауы 
Ц

и
к
л
, 

к
о

м
п

о
н

е
н

т
 

Пәннің атауы 

 

 

 

 

К
р

ед
и

тт
ер

 с
ан

ы
 

Сағат саны Семестр бойынша кредиттерді бөлу 

        

  

  

1 курс   2 курс 3 курс 4 

кур

с 

4 

кур

с 

4 

кур

с 

д п/л СР

СП 

СРС Қоры 

тынды 

бақылау 

Барл

ы 

ғы 

1 

сем 

2 

сем  

3 

сем 

4 

сем 

5 

сем 

6 

сем 

1 

сем 

2 

сем  

3 

сем 

- Жалпы білім 

беретін пәндер 

модулі 

 

ЖББП 

(МК) 

Қазақстан тарихы  5 30 15 30 60 15              

емтихан 

150 5                 

ЖББП 

(МК) 

Философия                                                                                                                   5 30 15 30 60 15              

емтихан 

150       5           

ЖББП 

ЖООК 

Бизнес негіздері 5 30 15 30 60 15              

емтихан 

150 5                 

ЖББП 

(МК) 

Қазақ (орыс) тілі 10   90 60 120 30 

емтихан 

300 5 5               

ЖББП 

(МК) 

Шет тілі 10   90 60 120 30 

емтихан 

300 5 5               

ЖББП 

(МК) 

Ақпараттық-

коммуникациялық 

технологиялар 

(ағылш.тіл.) 

5 30 15 30 60 
15  

емтихан 
150   5 

              

ЖББП 

(МК) 

Әлеуметтік-саяси 

білім модулі 

(Әлеуметтану,Саясат

тану, Мәдениеттану, 

психология) 

8 60 30 30 90 30 

емтихан 

240   4 4             

ЖББП 

(МК) 

Дене шынықтыру 8 90 120     30 

емтихан 

240 2 2 2 2           

    ЖБП циклі 

бойынша барлығы 
56 270 390 270 570 

 

1680 22 21 6 7 
0 0 0 0 0 

жұмыстарын жүргізу әдістерін меңгереді. 

Дағдысы: Студенттің ғылыми - педагогикалық зерттеуді ұйымдастыру және өткізу 

іскерлігі мен кәсіби қызметке бейімделу дағдысы қалыптасды. 
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- Оқушылардың 

білім беру және 

дамыту модулі 

 

 БП, 

ЖООК 

Оқушылардың даму 

физиологиясы 

4 30 15 15 45 15              

емтихан 

120 4                 

БП, 

ЖООК 

Тәрбие жұмысының 

теориясы мен 

әдістемесі 

4 30 15 15 45 15              

емтихан 

120       4           

 БП, 

ЖООК 

Педагогика 4   45 15 45 15              

емтихан 

120   4               

 БП, 

ЖООК 

Инклюзивті білім 

беру 

5 30 15 30 60 15              

емтихан 

150     5             

БП, 

ТК 

Этнопедагогика 3 15 15 15 30 15 

емтихан 

90  3        

Кәсіби 

коммуникация 

модулі 

БП, 

ЖООК 

Кәсіби қазақ (орыс) 

тілі 

4   45 15 45 15              

емтихан 

120     4             

 БП, 

ЖООК 

Кәсіби бағытталған 

шетел тілі 

4   45 15 45 15              

емтихан 

120     4             

Ұйымдастыру 

және басқару 

модулі 

 БП, 

ЖООК 

Білім берудегі IT / 

Оқыту мен 

бағалаудағы 

дифференциялық 

саралау әдістері 

4 30 15 15 45 15              

емтихан 

120       4           

 БП, 

ЖООК 

Білім берудегі 

менеджмент және 

басқару 

психологиясы 

5 30 15 30 60 15              

емтихан 

150         5         

Педагогтың 

кәсіби қалыптасу 

модулі 

 БП, 

ЖООК 

Педагогикалық 

мамандыққа кіріспе 

4 30 15 15 45 15              

емтихан 

120 4                 

 БП, 

ЖООК 

Оқу (таныстыру) 

практикасы 

2          60   2               

БП, 

ЖООК 

Жаңартылған білім 

берудің мазмұны мен 

технологиясы 

3 15 15 15 30 15 

емтихан 

90   3       

 БП, 

ЖООК 

Педагогиканың және 

психологияның 

ғылыми зерттеу 

әдістемесі 

3 15 15 15 30 15 

емтихан 

90   3             

 БП, 

ЖООК 

Психологиялық-

педагогикалық 

практика 

2          60       2           

    БП, ЖООК циклі 

бойынша барлығы  
51 225 270 210 525 0 1530 8 9 19 10 5 0 0 0 0 
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Педагогика және 

психология 

тарихы модулі 

БП, 

ТК 

Тұлға теориясы 5 30 15 30 60 15              

емтихан 

150         5         

Мектепке дейінгі 

және кіші мектеп 

жасындағы 

балалармен 

психодиагностикалы

қ жұмыстың 

теориясы мен 

практикасы 

БП, 

ТК 

Әлеуметтік 

педагогика 

5 30 15 30 60 15              

емтихан 

150         5         

Әлеуметтік 

педагогтің 

психологиялық-

педагогикалық 

жұмыстарын 

ұйымдастыру   

 БП, 

ЖООК 

Педагогикалық  

практика 

6          180           6       

БП, 

ТК 

Педагогика тарихы 5 30 15 30 60 15              

емтихан 

150         5         

Тәрбие теориясының 

тарихы 

БП, 

ТК 

Әлеуметтік  

психология 

5 30 15 30 60 15              

емтихан 

150         5         

Дін психологиясы 

БП, 

ТК 

Қазақстандағы 

психология 

ғылымының дамуы 

4 30 15 15 45 15              

емтихан 

120          4        

Шетел психология 

ғылымының дамуы    

Қолданбалы 

психология 

модулі 

БП, 

ТК 

Психология тарихы 4 30 15 15 45 15              

емтихан 

120            4     

Шығармашылық 

ойлау психологиясы 

БП, 

ТК 

Этнопсихология 5 30 15 15 45 15              

емтихан 

120           5       

Когнитивті 

психология 

КП, 

ТК 

Кәсіптік білім беру 

педагогикасы 

5 30 15 30 60            15              

емтихан 

150          5        

Кәсіби 

көшбасшылық 

негіздері 
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БП, 

ТК 

Педагогикалық  

психология 

5 30 15 30 60            15              

емтихан 

150           5       

Білім берудегі жаңа 

технологиялар 

"Білім беру жүйесіндегі педагог-психолог" мамандану пәндері   "Білім беру жүйесіндегі педагог-психолог" мамандану 

пәндері 

Арнайы 

психология 

модулі және 

қарым-қатынас 

психологиясы 

  

БП, 

ТК 

Патопсихология 5 30 15 30 60 15              

емтихан 

150       5           

БП, 

ТК 

Отбасылық тәрбие 

және психология 

4 30 15 15 45 15              

емтихан 

120       4           

БП, 

ТК 

Психология 

практикумы 

4 30 15 15 45 15              

емтихан 

120       4           

  БП, ТК циклі 

бойынша барлығы 
62 360 180 285 645 0 1830 0 0 0 13 25 20 4 0 0 

"Әлеуметтік-педагогикалық саладағы педагог-психолог" мамандану пәндері 

Педагог-психолог 

әлеуметтендіру 

қызметінің модулі 

БП, 

ТК 

Позитивті 

психология 

5 30 15 30 60 15              

емтихан 

150       5           

БП, 

ТК 

Отбасы мәселелері 

және қолайсыз 

отбасымен жұмыс 

жасаудың 

психологиялық-

педагогикалық 

технологиялары 

4 30 15 15 45 15              

емтихан 

120       4           

БП, 

ТК 

Әлеуметтік-

психологиялық 

тренингтер 

4 30 15 15 45 15              

емтихан 

120       4           

    БП, ТК циклі 

бойынша барлығы 
62 360 180 285 645 0 1830 0 0 0 13 25 20 4 0 0 

Оқыту теориясы 

мен әдістемесі 

модулі 

КП, 

ЖООК 

Педагогиканы оқыту 

әдістемесі 

5 30 15 30 60 15              

емтихан 

150      5    

КП, 

ЖООК 

Психологияны оқыту 

әдістемесі 

4 30 15 15 45 15              

емтихан 

120       4   

КП, 

ЖООК 

Психологиялық 

кеңес беру 

5 30 15 30 60 15              

емтихан 

150       5   

КП, 

ЖООК 

Өндірістік - 

педагогикалық 

10     диф. 

зачет 

300         10 

    КП, ЖООК циклі 

бойынша барлығы 
24 90 45 75 165 0 720 0 0 0 0 0 5 9 0 10 
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"Білім беру жүйесіндегі педагог-психолог" мамандану пәндері 

Психологиядағы 

математикалық 

талдау   

эксперименталды 

психология 

модулі 

КП, 

ТК 

Экспериментальды 

психология 

4 30 15 15 45 15              

емтихан 

120             4     

КП, 

ТК 

Дефектология 

негіздері 

5 30 15 30 60 15              

емтихан 

150             5     

КП, 

ТК 

Суицидология 

ненгіздері/ 

Девиантты мінез-

құлық  психологиясы 

4 30 15 15 45 15              

емтихан 

120               4   

КП, 

ТК 

Конфликтология 4 30 15 15 45 15              

емтихан 

120               4   

КП, 

ТК 

Педшеберлік 4 30 15 15 45 15              

емтихан 

120               4   

КП, 

ТК 

Практикалық 

психология 

5 30 15 30 60 15              

емтихан 

150         5      

КП, 

ТК 

Қазақстандағы 

педагогикалық 

ғылымның дамуы 

4 30 15 15 45 15              

емтихан 

120               4   

 КП, 

ТК 

Тұлғаны 

педагогикалық-

психологиялық 

диагностикалау 

5 30 15 30 60 15              

емтихан 

150   5       

      35 240 120 165 405 0 1050 0 0 5 0 0 5 9 16 0 

"Әлеуметтік-педагогикалық саладағы педагог-психолог" мамандану пәндері 

Әлеуметтік-

педагогикалық 

жұмыс 

технологиясының 

модулі 

КП, 

ТК 

Психологиядағы 

математикалық 

әдістер 

4 30 15 15 45 15              

емтихан 

120             4     

КП, 

ТК 

Білім берудегі 

жобалау және 

зерттеу іс-әрекеті 

5 30 15 30 60 15              

емтихан 

150             5     

КП, 

ТК 

Балалармен 

әлеуметтік-

педагогикалық 

жұмыс технологиясы 

4 30 15 15 45 15              

емтихан 

120               4   

КП, 

ТК 

Медиапедагогика 4 30 15 15 45 15              

емтихан 

120               4   
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КП, 

ТК 

Кәсіби өзін-өзі тану 

және педагогтың 

дамуы 

4 30 15 15 45 15              

емтихан 

120               4   

КП, 

ТК 

Арт-терапия: 

девиантты мінез-

құлықты балалармен 

әлеуметтік-

педагогикалық 

жұмыс әдістері 

5 30 15 30 60 15              

емтихан 

150            5      

КП, 

ТК 

Қазақстандағы білім 

беру жүйесі 

4 30 15 15 45 15              

емтихан 

120               4   

 КП, 

ТК 

Жаңа форматтағы 

мұғалім қызметінің 

психологиялық-

педагогикалық 

аспектілері 

5 30 15 30 60 15              

емтихан 

150   5       

    КП, ТК циклі 

бойынша барлығы 
35 240 120 165 405 0 1050 0 0 5 0 0 5 9 16 0 

 Қорытынды 

мемлекеттік 

аттестаттау 

модулі 

ИА Дипломдық 

жұмысты (жобаны) 

жазу және қорғау 

немесе кешенді 

емтихан дайындау 

және тапсыру 

12      360         12 

    Итого 240 1215 1005 1020 2325 0 7200 30 30 30 30 30 30 22 16 22 
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Кредиттер көлемінің жиынтық кестесі 

 

Семестр Тирместр Тоқсан ЖББПМК ЖББПТК БПЖООК БПТК / 

Minor* 

БПКП КПТК ҚА Барлығы Ұзақтығы (с. і. 

сессия, бірақ 

демалыссыз), 

апта 

1   17 5 8     30 18 

2   20  10+1 п     30 19 

3   7  23     30 18 

4   7  11-3п 12    30 21 

5      30    30 18 

6     5 п 18 9 3  30 23 

7 7.1      10 10  20 10 

  7.2      16  16 11 

8     12 п  12  12 24 19 

Қорытынды   51 5 56 55 31 29 12 240 157 

 

2.5 Рамочный календарь (примерное)Рамалы күнтізбе (шамамен) 

 

Семестр 1 сем 2 сем 3 сем 4 сем 5 сем 6 сем 7,1 трим 

сем 

7,2 тоқсан 8 сем Қорытында  

Семестр 

бастамасы 

02.09.2019 20.01.2020 01.09.2020 18.01.2021 01.09.2021 17.01.2022 05.09.2022 21.11.2022 13.02.2023  

Теориялық 

оқыту 

30 кр 29 кр 30 кр 27 кр 30 кр 25 кр 20 кр 16 кр  207кр 

15 апта 15 апта 15 апта 15 апта 15 апта 15 апта 10апта 8 апта  108 

Сессия 3 апта 3 апта 3 апта 3 апта 3 апта 3 апта  3 апта   

Кәсіби  

практика 

 1 кр  3 кр  5 кр   12 кр 21 кр 

 1апта  3апта  5апта   12апта 21апта 

Қорытыныды 

аттестация 

        12 кр 12 кр 

        7 апта 7 апта 

Семестр аяғы 03.01.2020 29.05.2020 31.12.20 11.06.2021 31.12.2021 24.06.2022 11.11.2022 03.02.2023 23.06.2023  

Демалыстар 2апта 13апта 2апта 11 апта 2апта 9апта 1апта 1 апта  41 апта 

Семестр 30 кр 30 кр 30 кр 30 кр 30 кр 30 кр   24 кр 204 кр 
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20апта 32апта 20апта 32апта 20апта 32апта   19апта 175 апта 

Триместр       20 кр   20 кр 

      11 аптта   11 апта 

           Тоқсан        16 кр  16 кр 

       12 апта  12 апта 

Оқу жылы 60 кр 60 кр 60 кр 60 кр 240 кр 

52 апта 52 апта 52 апта 42 апта 198 апта 

 

 

Қосымша 2 

 

Өтінім нысаны «Тізілімге БББ енгізу» 

 

№ Атауы Ескертпе 

1  Тіркеу номері Бұл жол өтінім нысаны алғаш сақтағаннан кейін көрсетілуі тиіс.   Жол  өңдеу үшін 

блокталады. 

2  Білім беру саласының коды 

және жіктелуі 

Мәндер ДПО-мен кадрларды даярлау бағыттарының сыныптауышына (2018 ж .) 

3  Дайындық бағыттарының коды 

мен жіктелуі 

Мәндер ДПО-мен кадрларды даярлау бағыттарының сыныптауышына (2018 ж .) 

4  Білім беру бағдарламаларының 

тобы 

Мәндер БҒМ бұйрығына сілтеме жасалуы тиіс (2018 ж.) 

5  Білім беру бағдарламасының 

атауы 

БББ толық атауы 

6  БББ түрі Мәндер (әдепкі мән таңдалмаған): 

a) жұмыс істеп тұрған БББ; 

b) Жаңа БББ; 

a) c)инновациялық БББ. 

7  БББ мақсаты Болжамды түпкілікті нәтиже нақты тұжырымдалуы, қол жеткізуі және өлшеуі тиіс 

8  Уровень по МСКО  

9  Уровень по НРК  

10  Уровень по ОРК  

11  БББ ерекшеліктері a) Жоқ; 

b) Бірлескен БББ (ББББ)  

c) Екідипломдық БББ (ЕДБББ) 
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ЖОО-серіктес  (ББББ) Бұл жол өтінім нысаны көрсетілуі тиіс, егер   «БББ ерекшеліктері» мағынасы таңдалған 

«Бірлескен БББ (ББББ)» 

ЖОО-серіктес  (ЕДБББ) Бұл жол өтінім нысаны көрсетілуі тиіс, егер   «БББ ерекшеліктері» мағынасы таңдалған  

«Екідипломды БББ  (ЕДБББ)» 

12  Құзыреттіліктер тізбесі Білім беру бағдарламасы бойынша оқыту нәтижелерінің қалыптасатын құзыреттіліктері бар 

арақатынасының матрицасы қалыптасады (2.1-қосымша) 13  Оқыту нәтижелері 

14  Оқу түрі Бұл жолдың мәні берілген ЖОО АЖ-дан алынуы тиіс. 

15  Оқыту тілі Мәндер "оқыту/білім алу тілдері "орталық анықтамалығына сілтеме жасалуы тиіс. Мән 

таңдалмаған. 

16  Кредиттер көлемі Оқу нысаны үшін тиісті мән көрсетілуі тиіс 

17  Берілетін академиялық дәреже Бакалавриат 

Магистратура  

Докторантура 

18  Кадрларды даярлау бағытына 

арналған лицензияға 

қосымшаның болуы 

Номері 

19  БББ Аккредитациясының болуы Бар 

Жоқ 

Аккредиттеу органының атауы Тиісті аккредиттеу органының атауы көрсетілуі тиіс 

Аккредиттеу мерзімі Аккредиттеудің тиісті қолданылу мерзімі көрсетілуге тиіс 

20  Пәндер туралы мәліметтер ЖООК/ТК ЖББП, БП, КП  пәндер туралы мәліметтер (2.2-қосымша) 


