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1. 1 БП, 

ЖООК 

 Оқушылардың даму 

физиологиясы 

4 1 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. 

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. 

Іскерлігі: күн тәртібін құрудың 

физиологиялық негіздерін анықтау және 

шаршаудың алдын алу 

Дағдысы: мектепке дейінгі білім беру 

ұйымдарының сыртқы ортасының гигиеналық 

негіздерін ұйымдастыру. 

Жалпы білім беру 

мазмұнының 

негізінде 

Дефектология 

негіздері және 

логопедия 

Патопсихология 

2. 2 БП, 

ЖООК 

 Тәрбие жұмысының 

теориясы мен әдістемесі 

4 4 Тәрбие үрдісінің ерекшеліктері. 

Педагогикалық қолдау. Тәрбие 

технологиялары. Тәрбие жұмысын 

жоспарлау.Тәрбие қызметінің жүйесі. 

Оқушылар ұжымын қалыптастырудағы тәрбие 

жұмысының ерекшеліктері. Тәрбиенің 

теориялық негіздері.Тәрбие процесінің 

заңдылықтары мен принциптері.Тәрбие 

процесінде тұлғаны қалыптастыру. Тәрбие 

әдістері, құралдары және формалары .Қоғамда 

болып жатқан  әлеуметтік, эканомикалық  

Педагогика Мектептен тыс 

тәрбие жұмысын 

ұйымдастыру 

технологиясы 

Тәрбие 

теориясының 

тарихы 



өзгерістер білім беру  саласында  мемлекеттік 

саясатпен  тығыс байланысты. 

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 

3. 3 БП, 

ЖООК 

 Педагогика 4 2 Педагогика пәнi, мақсаты, мiндетi. 

Оқушылардың және оларды тәрбиелеу 

ерекшелiктерi. Балабақшада оқыту-тәрбиелеу 

бағдарламасының дамуы. Сәби шақтағы 

балаларды оқыту және тәрбиелеу теориясы 

мен практикасы. Мектепке дейiнгi балалардың 

дене тәрбиесi, ақыл-ой, адамгершiлiк, еңбек, 

эстетикалық, экономикалық, экологиялық  

тәрбие теориясы мен әдiстемесi. Мектепке 

дейiнгi балалардың ойын әрекетi. Мектепке 

дейiнгi балалардың коммуникативтi әрекетiн 

ұйымдастыру және әдiстемесi. 

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. 

 

Педагогикалық 

мамандыққа кіріспе 

Педагогиканың 

және 

психологияның 

ғылыми зерттеу 

әдістемесі 

Тәрбие 

теориясының 

тарихы 

Тәрбие 

жұмысының 

теориясы мен 

әдістемесі 



4. 4 БП, 

ЖООК 

 Инклюзивті білім беру 5 3 Инклюзивті білім беру пәні.  Инклюзивті білім 

берудің халықаралық тәжірибесі.Инклюзивті 

білім берудің қалыптасу және даму негіздері. 

Инклюзивті білім берудің мәні. Психикалық 

дамуы тежелген балалар психологиясв. Есту, 

көру, сөйлеу, тірек-қимыл аппараты бұзылған 

балалар психологиясы. Ерекше қажеттіліктері 

бар балалары бар отбасылармен жұмыс жасау 

ерекшелігі. 

Білімі:инклюзивті білім берудің басты 

мақсаты мен ұғымдарын;инклюзивті білім 

берудегі  педагогика мен  психологияның 

категориялық аппаратын; инклюзивті білім 

берудің даму ошақтарын; инклюзивті білім 

берудің басты отандық және шетелдік 

тұжырымдамаларын;  инклюзивті білім 

берудің мазмұнын, құрылымын, қайшылығын 

және қисынын; 

Іскерлігі:инклюзивті білім берудің заманауи 

инновациялық және авторлық білім беру 

тұжырымдамаларын өз тәжірибесінде қолдана 

алады; инклюзивті білім беру ортасында 

мүмкіндігі шектеулі балаларға білім беру мен  

тәрбиелеуді жүзеге асырады; 

Дағдысы: білім берудің психологиялық – 

педагогикалық практикасындағы 

инновациялық технологияларды қолдану 

ерекшеліктерін меңгерген.Инклюзивті білім 

берудегі көкейкесті мәселені таңдай білу 

дағдысын қалыптасқан. 

Педагогика 

Психология 

Этнопсихология 

Дефектология 

негіздері және 

логопедия 

Патопсихология 

5. 5 БП, 

ЖООК 

 Кәсіби қазақ (орыс) тілі 

 

4 3 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. 

Қазақ (орыс) тілі Медиапедагогика 



Білімі: тіл лексикалық және грамматикалық, 

стилистикалық ерекшеліктерін, 

кәсібиқатынастағытілдік 

құбылыстардыңконтекстегіжұмсалымдыққызм

еттерін білу; 

мамандықсаласыкәсібитерминдерін, 

қазақтіліндекәсібиқызметнегізгіұғымдарыжәне

терминдерін,іскерлік, 

кәсібиқатынасэтикасыережелерін білу. 

Іскерлігі: 

түрлітақырыптардаөзойындәлелдейалу, 

тілдікнормалардысақтауменжеткізеалу, кәсіби, 

ғылыми-техникалыққұжаттарды, сауаттыжазу, 

аудара білу; тілі 

мамандыққақатыстыәртүрлісөйлеужағдаяттар

ында, қарым-қатынасқұралыретінде ер кін 

қолдану, 

коммуникативтікміндеттердіжүзегеасыра білу. 

Дағдысы: пікір білдіру, ғылыми тақырыптар 

және қарым-қатынас жағдаят шеңберінде 

ақпаратты хабарлау, 

сұрау,кәсібитақырыптасөйлеудідұрыстүсіндіру

қабілеті; мемлекеттік тілді қоғамдық-

әлеуметтік қатынастар құралы ретінде 

пайдаланып, ресми стилдің стандарттары мен 

клище, конструкцияларды қолдану қабілеті. 

6. 6 БП, 

ЖООК 

 Кәсіби-бағытталған шет 

тілі 

4 3 Ағылшын тілін кәсіби-бағдарлы оқытудың 

мәні қосымша кәсіби білім алу және кәсіби, 

ғылыми, қоғамдық – саяси қарым-қатынас 

саласында тұлғаның кәсіби маңызды 

қасиеттерін қалыптастыру мақсатында арнайы 

пәндермен интеграциялаудан тұрады. 

Білімі: кәсіби қарым-қатынас саласында 

ауызша, жазбаша сөйлеудің ерекшеліктерін, 

шет тілінде мәтінді құрудың ұлттық-мәдени 

ерекшеліктерін білу;  

Іскерлігі: кәсіби қызметті лингвистикалық, 

әлеуметтік, мәдени, лингвистикалық, 

ақпараттық-аналитикалық аспектілерде жүзеге 

асыра білу; қарым-қатынас барысында сөйлеу 

қызметін ұйымдастыра білу, сөйлеу жағдайы, 

Шет тілі Медиапедагогика 



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. 

7. 7 БП, 

ЖООК  

 Білім берудегі ІТ /  Оқыту 

мен бағалаудағы 

дифференциялық саралау 

әдістері 
 

4 4 Білім берудегі  ІТ   технологиялардың түрлері. 

Инновациялық және интерактивті оқыту 

түрлері, оларды қолдану әдістемесі, 

принциптері, қойылатын талаптар. 

Үлгермеушіліктің алдын алу тәсілі ретінде 

сараланған оқытудың мәні және танымдық 

белсенділікті дамыту құралдары оны қолдану 

әдістемесі. Критериалды бағалау 

педагогикалық технология ретінде.  

Білімі: оқыту мен тәрбиелеудің жаңа  

педагогикалық технологиялар, инновациялық 

және интерактивтік оқыту әдістерінің 

теориялық негіздемелерін, практикалық 

қолданысын меңгереді./ Орта білім беру 

жүйесіне критериалды бағалау моделінендіру 

барысында болашақ мамандарды критериалды 

бағалау технологиясының мақсатын, бағалау 

теориясын және оқушының оқудағы күтілетін 

нәтижеге қолжеткізудегі табыстарын әділ 

бағалай білу жөнінде білім көлемі 

қалыптасады. 

Іскерлігі: Қазіргі  ІТтехнологияларды 

қолданудың әдіснамалық негізі туралы түсінік 

қалыптасады;  ІТтехнологиялардың таңдау 

әдіснамасын анықтайды; оқыту 

технологиялары туралы нақты білім мен 

қолданудың практикалық білігін қалыптасады; 

инновациялық іс-әрекетке қалыптасады. 

/Критериалды бағалаудың жалпы әдістемелік 

ұсыныстарын игеру; қалыптастырушы және 

жиынтық бағалаудың білім беру үдерісіндегі 

Ақпараттық-

коммуникациялық 

технологиялар 

Білім берудегі 

жаңа 

технологиялар 

Психология мен 

педагогиканы 

оқытудың 

әдістемелері 



рөлі мен орны туралы жалпы ақпарат бере 

алады; 

Дағдысы: мектептегі пәндерді оқыту 

барысында қолдануға  болатын  ІТ 

теорияларды сипаттап,талдау жасай алады; 

жаңа технологияларды оқу  процесіне  енгізуге  

дағдыланады./Оқытудың әр сатысы 

бойыншасыныпта қолданылатын 

қалыптастырушы бағалаудың негізгі 

құралдары мен инструментін нақтылай алуы; 

жиынтық бағалау оқушылардың білімін 

бағалаудағы шешуші рөлі; тәжірибе жинақтау 

үшін оқып үйренген үлгілері бойынша әртүрлі 

техникаларды дайындай алуға жағдай 

жасауы; бағалаудың әртүрлі әдістерімен 

тәсілдерін қолданудың мүкіндіктері мен оған 

қойылатын шектеулерді сындарлы бағалай 

алуға үйрету. 

 

8. 8 БП, 

ЖООК 

 Мектептегібілімберудегім

енеджментжәнебасқарупс

ихологиясы 

5 5 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 

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. 

Психология Кәсіби 

көшбасшылықтың 

негіздері 

Тұлға теориясы 



9. 9 БП, 

ЖООК 

 Педагогикалықмамандық

қакіріспе 

4 1 Жоғарғы кәсіптік білім берудің заңнамалық 

негіздері. «Педагогика және психология» 

мамандығы. Педагог мамандығының жалпы 

сипаттамасы. Педагог мамандығының 

гуманистік ұжымдық және шығармашылық 

сипаты. Педагогикалық іс-әрекеттің 

құрылымы. Педагогтың кәсіби  

даярлығындағы құзыреттілік мәселесі 

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 

Жалпы білім беру 

мазмұнының 

негізінде 

Педагогика 

Тәрбие 

теориясының 

теориясы мен 

әдістемесі 

10. 1
0 

БП, 

ЖООК 

 Педагогиканың  және 

психологияның ғылыми 

зерттеу әдістемесі 

3 3 Педагогикағылымыныңәдіснамалықнегіздер

і. Педагогикалық зерттеулер. Зерттеу 

ізденісінің көздері мен жағдайлары. Білім 

беру ұйымдарында тәжірибелік-ізденіс 

жұмыстарын ұйымдастыру. 

Білім- бұл курста студенттер 

тәжірибелік-психологиялық дайындығын 

тереңдетіп, педагогикалық-психологиялық 

ғылыми зерттеу әдістері, олардың түрлері, 

ғылыми зерттеу әдістерінің ғылыми және 

практикалық негізі, артықшылығы мен 

кемшілігі, жүргізілу процедурасы, тәртібі, 

талаптары мен әдіснамалық негізі жайындағы 

теориялық білімдері қалыптасады. 

Іскерліктер- психологиялық зерттеулерді 

құра білу, негізін жоспарын жасау, басты 

талаптары мен принциптерін, әдіснамалық 

негізін түсіндіре алу, зерттеу нәтижелерін 

өңдеп, қорыта білу іскерліктері қалыптасады. 

Дағдылар- ғылыми-методологиялық 

әдебиеттермен өз бетінше жұмыстану,  

студенттердің  ғылыми дүниетанымын 

қалыптастыру, болашақ іздену-зерттеу іс-

ПсихологияПедагоги

ка 

Тұлғаны 

педагогикалық-

психологиялық 

диагностикалау 

Психологиядағы 

математикалық 

әдістер 



әрекеттеріне бейімділігін дамыту, оқу-тәрбие 

міндеттерін шығармашылықпен шешу, 

ғылыми зерттеу ізденісінің барысында түрлі 

ақпараттық көздермен жұмыс істеу біліктері, 

әдістемелік зерттеу дағдылары 

қалыптастырады. 

11. 1
1 

БП,ТК  Тұлға теориясы 5 5 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. 

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. 

Психология 

 

Тұлғаны 

педагогикалық-

психологиялық 

диагностикалау 

Конфликтология 

12. 1
2 

БП,ТК  Мектепке дейінгі және 

кіші мектеп жасындағы 

балалардың 

психодиагностикасының 

теориясы мен практикасы 

5 5 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. 

Білім:Қазіргі психологиялық диагностиканың 

Психология Тұлғаны 

педагогикалық-

психологиялық 

диагностикалау 

Психология 

бойынша 

практикум 



ғылыми теориялық негізі, мектепке дейінгі 

және мектеп жасындағы баланың даралық – 

психологиялық ерекшеліктерін бағалау 

жолдары мен тәсілдерінің теориясымен 

практикасы туралы білімге ие болады.  

Іскерліктер: Психодиагностикалық 

нәтижелерін интерпритациялау тәсілдері мен 

зерттеулерді дұрыс жүргізе білу, түрлі 

әлеуметтік – педагогикалық практикада 

психологиялық диагностиканы ұйымдастыру, 

әдістерді қолдана алу іскерлігіне ие болады.  

Дағдылар:Мектепке дейінгі және мектеп 

жасындағы баламен жұмыста психологиялық 

диагностиканы ұйымдастыра алу, сұрақтама 

және тесттік тапсырма әдістерін жүргізу 

дағдыларын меңгереді.  

13. 1
3 

БП,ТК  Тұлғаның  

психологиялық – 

педагогикалық  

диагностикасы 

5 3 Психологиялық-

педагогикалықдиагностиканыңғылыми-

теориялықнегіздері. Психологиялық-

педагогикалықпрактиканыңәртүрлісалаларынд

апсихологиялық-

педагогикалықдиагностиканыұйымдастырутех

нологиясы.  Психодиагностиканың қазіргі 

даму жағдайы. Психодиагностикалық әдістер. 

Проективті әдістер. Мотивацияны 

диагностикалау. Адамның 

психодинамикалықерекшеліктері,диагностикас

ы. Темперамент диагностикасы. Ақыл-ой 

диагностикасы. Тұлғааралық қарым-

қатынастардың психодиагностикасы. Жас 

ерекшелік психодиагностикасы. Кәсіби 

психодиагностика. 

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  

Психология 

Педагогика мен 

психологиядағы 

ғылыми зерттеу 

әдістемесі 

Практикалық 

психология 

Әлеуметтік 

психологиялық 

тренингтер 



Дағдысы:  психологиялық көмек көрсету 

бойынша жұмыста мамандарды даярлауды 

жетілдіру үшін практикалық білімді меңгерген 

. 

14. 1
4 

БП,ТК  Жаңа форматтағы 

мұғалім қызметінің 

психологиялық-

педагогикалық 

аспектілері 

5 3 Жаңа форматтағы мұғалімнің кәсіби 

құзыреттілігі.  Жаңа форматтағы мұғалімнің 

ғылыми-теориялық және әдістемелік 

дайындығы.  Педагогикалық инновацияны іске 

асырудың жолдары. Инновацияның негізгі 

критерийі - жаңашылдық . Педагогикалық 

зерттеудің нәтижелерін практикаға 

енгізу ерекшеліктері. Педагогикалық 

қызметтің инновациялық бағыттылығы. 

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 

Педагогика 

Психология 

Кәсіби өзін-өзі 

тану және 

педагогтың дамуы 

Білім берудегі 

жаңа 

технологиялар 

15. 1
5 

БП,ТК  Әлеуметтік  педагогика 5 5 Әлеуметтік педагогиканың ғылыми-теориялық 

негіздері. Әлеуметтік педагогиканың 

принциптері  және концептуальды идеялары. 

Әлеуметтік педагогика ғылым ретінде. 

Әлеуметтікпедагогикалықзерттеуәдіснамасы. 

Тұлға дамуының әлеуметтік ерекшеліктері. 

Әлеуметтену - әлеуметтік педагогиканың 

Педагогика 

Әлеуметтік 

психологиялық 

тренингтер 

 

Әлеуметтік 

педагогтың 

психологиялық-

педагогикалық 

жұмыстарын 

ұйымдастыру 

Конфликтология 



негізгі ұғымы ретінде. Әлеуметтену өнімділігі 

- әлеуметтенушілік және тәрбиелілік. Отбасы 

- тұлғаны дамыту мен тәрбиелеуде әлеуметтік 

мәдени орта ретінде. Әлеуметтік тәрбие. 

Білімі:   кәсіби қызметті жүзеге асыруға дайын 

міндеттер , білім беру, сауықтыру және түзету-

дамыту бағдарламаларын , жүзеге асыруға 

қабілетті деректерді жинау туралы жеке 

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 

, міндеттер, принциптер туралы білімдері 

негізінде  

16. 1
6 

БП,ТК  Әлеуметтік педагогтың 

психологиялық -

педагогикалық 

жұмыстарын 

ұйымдастыру 

5 5 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 

ерекшелігтері. 

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 

Педагогика 

Әлеуметтік 

педагогика 

Балалармен 

әлеуметтік-

педагогикалық 

жұмыс 

технологиясы 



шешу және қою іскерліктері бар. 

17.  БП,ТК  Этнопедагогика 3 2 Этнопедагогиканың әдіснамалық негіздері. 

Адамзат дамуының тарихындағы 

этнопедагогикалық идеялардың генезисі. 

Этнопедагогикалық ойдың пайда болу және 

даму тарихы. ҚР халықтарының ұлттық салт-

дәстүрлері халық тәрбиесінің негізі ретінде. 

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; 

 

Педагогика Педагогика 

тарихы 

Этнопсихология 

18. 1
7 

БП,ТК  Педагогика тарихы 5 5 Шетел педагогикасы мен мектептерінің 

тарихы. 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. 

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 

Педагогика 

Тәрбие жұмысының 

теориясы мен 

әдістемесі 

Қазақстандағы 

педагогика 

ғылымының 

дамуы 



міндеттерді жауапкершілікпен және сапалы 

орындай алады.  

Дағдысы: балаларды тәрбиелеу, оқыту, 

қосымша білім берудің педагогикалық 

жүйесін модельдеуге және іске асыруға дайын 

болу. 

19. 1
8 

БП,ТК  Тәрбие теориясының 

тарихы 

5 5 Бұл курста студенттер балалар 

ұжымдарындағы өмірді ұйымдастарудың 

тәрбиелік технологияларын меңгереді. Балалар 

ұжымымен жұмыс жағдайында нақты 

тәрбиелік құралдарды пайдалану және әр түрлі 

мүмкіндіктерді балаларға ұсыну білігін алып, 

ұжымдық шығармашылық іс-әрекетті 

ұйымдастырудың ерекшеліктерін ұғынады. 

Білімі:   әр түрлі теориялар мен тәрбие 

бағдарламаларын 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 

Педагогика 

Тәрбие жұмысының 

теориясы мен 

әдістемесі 

Қазақстандағы 

педагогика 

ғылымының 

дамуы 

20. 1
9 

БП,ТК  Әлеуметтік  психология 5 5 Әлеуметтік психология пәні  және  әдістері, 

негізгі  зерттеу  облысы.  Қарым-қатынас  

психологиясы.  Сөйлеудің  мақсаты, мазмұны  

және  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.  

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; 

Психология Кәсіби 

көшбасшының 

негіздері 

Арт-терапия: 

девиантты мінез-

құлықты 

балалармен 

әлеуметтік-

педагогикалық 

жұмыс әдістері 

 

 

 



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. 

21. 2
0 

БП,ТК  Дін психологиясы 5 5 Діндердің зайырлы және конфессиялық 

психологиясы. Дін психологиясындағы 

әлеуметтік-психологиялық 

тәсілдер.Дінпсихологиясыміндеттері мен пәні. 

Дінпсихологиясындағысенімфеноменіжәнедін

ніңнегізгіпсихологиялықкатегориялары.Ғылы

м ретіндегі бүгінгі дін психологиясы және 

оның рөлі. Ислам дүниесіндегі дін 

психологтары.Дін психологиясы және діни 

сезім.Тұлғалық құрылыста діннің рөлі.Діни 

сенімнің психологиясы. 

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. 

Культурология Өзін-өзі тану 

22.  БП,ТК  Қазақстандағы 

психология ғылымының 

дамуы 

4 6 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 

Психологиятарихы Қазақстандағы 

білім беру жүйесі 



психологиялық еңбектің авторы. 

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. 

23. 2
1 

БП,ТК  Шетел психология 

ғылымының дамуы 

4 6 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.  

Білім – шетелдік психологиялық білімдердің 

пайда болу тарихы, хронологиясы, шетел 

психологтарының ғылыми жұмыстары мен 

теориялары, негізгі желісі, маңызы және 

ізденіс өмір жолдары, ғылыми еңбектері, 

мұралары және олардың қазіргі уақыттағы 

ғылым дамуында алатын ролі, құндылығы, 

шетел психологиясының дамуы туралы 

ғылыми көзқарастардың мазмұны мен 

маңызыдылығы туралы білімді 

қалыптастырады. 

Іскерліктер – студенттер курста меңгерілген 

білім негізінде шетел психологиясының даму 

тарихын жүйелеп, хронологиялық уақыттарын 

көрсетуге, әр дәуірдің өзіндік ерекшелігі мен 

маңызын тадай білуге, шетел ғалымдарын 

еңбектерімен таныстыра алуға, олардың 

ғылыми ізденіс жұмыстарының 

Психология тарихы Қазақстандағы 

психология 

ғылымының 

дамуы 

Позитивті 

психология 



маңыздылығын түсіне білу, талдай алу 

әскерліктері қалыптасады. 

Дағдылар – оқу таным процесінде меңгерген 

білімдеріне сүйене алу, шетел ғалымдарының 

еңбектерін, ғылыми жұмыстарын, 

теорияларын жүйелей алу, әрбір ғалымның 

негізгі мұрасын тадай білу, түсіндіре алу, курс 

тақырыптарына байланысты жазба 

жұмыстарын, ауызша тапсырмаларды орындай 

білу дағдыларын қалыптастырады. 

24. 2
2 

БП,ТК  Психология  тарихы 4 7 Психология тарихығылымретінде. Антикалық 

философия және психология. 

Ортағасырлықкезеңдегіпсихологияныңдамуы. 

Жаңазамандәуірініңпсихологиясы. 

АғартуДәуірі. Психология 

ғылымретіндепайдаболуы. Дамыту психология 

в Казахстане. З. Фрейдтіңпсихоанализі: 

негізгіұғымдар. К. 

Юнгтыңаналитикалықпсихологиясы. А. 

Адлердіңжекепсихологиясы. В. 

РайхтыңНеофрейдизмі. Бихевиоралдық 

психология. Гуманистік психология. 20-30 жж. 

Отандықпсихологияныңдамуы. 

Білім-  психология тарихының өзекті 

проблемалары, зерттеу әдістері мен 

әдіснамалық мәселелері, психология 

тарихындағы ғылыми тарихи бағыттар мен 

мектептердің, ағымдардың қалыптасуы мен 

дамуы және хронологиялық жылдары, әр 

дәуірдің ғалымдары мен олардың 

психологиялық ой-пікірлерінің негізгі ғылыми 

жүйесі мен мазмұны, идеялық негізі, ғылым 

саласының дамуына өзіндік үлесінің дәрежесі 

мен құндылығы туралы білімдері 

қалыптасады. 

Іскерліктер – ғылымының даму тарихы 

туралы жан-жақты білім жүйесінің 

қалыптасуы, ғылым тарихы жайында 

логикалық білім көздерін жүйелей алу, 

тарихи-психологиялық материалдарды, 

теорияларды, ғылыми-ізденіс жұмыстарын, 

Психология Қазақстандағы 

психология 

ғылымының 

дамуы 



принциптерін түсіну, талдай алу, отандық, 

шетелдік ғалымдардың зерттеу жұмыстары 

мен ұсынылған теорияларын топтай 

іскеріктерінің қалыптасуы. 

Дағдылар – психологияның даму тарихына 

байланысты білім көздерін, іргелі 

проблемаларды, тарихи психологиялық 

мәліметтерді зерделей алу, психология 

тарихындағы ғылыми теориялар мен ғылыми 

ұғымдардың мәнін түсіндіре білу, оқу-

танымдық іс-әрекет үрдісінде алған білімдерін 

өз бетімен қолдана білу дағдыларын 

қалыптастырады. 

25. 2
3 

БП,ТК  Шығармашылық ойлау 

психологиясы 

4 7 Жалпы шығармашылық қабілеттер. 

Шығармашылықтың негізгі концепциялары. 

Шығармашылық Дж. Гилфорд, П. Торрренс. 

Шығармашылық тұлға және оның өмірлік 

жолы. Жеке қасиеттері мен креативтілігі. Орта 

және оның креативтікке әсері. 

Шығармашылық процесс. Креативтілікті 

дамыту. Ойлау және шығармашылық. 

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. 

Психология Балалардың 

шығармашылық 

қызметінің 

теориялық 

негізері 

Когнитивті 

психология 

26. 2
4 

БП,ТК  Кәсіптік  білім  беру  

педагогикасы 

5 5 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  

Педагогика Қазақстандағы 

білім беру жүйесі 



ұйымдастыру формаларыКәсіптік  білім  

беруде  өзіндік  оқу  мен  өзіндік  білім  алу  

әдістері. 

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-

қимылМеңгеру  

 

27. 2
5 

БП,ТК  Суицидология 

негіздері\Девиантты 

мінез\құлық 

психологиясы 

4 8 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 

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 

28. 2
6 

 

 

 

 

 

БП,ТК  Жаңартылған білім берудің 

мазмұны мен технологиясы  

 

3 3     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. 

Білімі:      

- орта білім берудің жаңартылған мазмұны 

жағдайындағы оқу-тәрбие процесінің негізгі 

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. 

Педагогикалықмаман

дыққакіріспе 

Кәсіби өзін-өзі 

тану және 

педагогтың дамуы 

29. 2
8 

БП,ТК   Этнопсихология 5 6 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. 

Білімі:    психикалық қызмет ету ерекшелігін 

анықтау қабілеті адамның жас кезеңдерінің 

ерекшеліктерін, даму дағдарыстарын және  

факторларын, оның гендерлік, этникалық,  

кәсіптік және басқа да әлеуметтік топтарға; 

Психология Когнитивті 

психология 



Іскерлігі:   дамудың әлеуметтік-мәдени 

жағдайының ерекшеліктерін ескере отырып, 

полимәдени ортада кәсіби іс-әрекет жүргізу 

қабілеті; 

Дағдысы:  адам проблемаларын талдаудың, 

индивидтің әлеуметтенуінің, кәсіптік және 

білім беру қызметінің базалық рәсімдерін 

жүзеге асыру қабілеті 

30. 2
9 

 

БП,ТК  Когнитивті психология 5 6 Когнитивті психологияның теориялық және 

практикалық негізі. Ақпаратты 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. 

Білімі: Студенттерде когнитивті 

психологияның жалпы теориялық негізі, 

концептуалдық моделі, қысқаша түсініктері 

туралы, принциптік ерекшеліктері, 

бағыт-бағдарлары, фундаменталдық білім 

көздері (психоанализ, мінез-құлық 

психологиясы, гуманисттік психология) 

туралы, басқа ғылым салаларымен өзара 

байланысы, ролі туралы, шетел және ресейлік 

психологиядағы тенденциясы туралы білім 

қалыптасады. 

Іскерлік: Таным процестерін зерттеу 

мақсатында пәнаралық зерттеу сферасымен 

байланысты білім  көздерін пайдалана алу, 

жеке индивидуадық бағытта интеллектуалдық 

қабілеттерін зерттеу техникасын,  

тәсілдерін,әдістерін пайдалана білу 

іскерліктері қалыптасады. 

Дағдылар: Когнитивті қабілеттерге зерттеу 

жүргізе алу, когнитивті дамуды 

диагностикалау және зерттеу бағдарламасын 

өңдеу, құру, кіші мектеп жасындағы балалар 

Психология 

 

Позитивті 

психология 

Психологиялық 

кеңес беру 



мен жасөспірімдердің когнитивтік даму 

бағдарламасын жасау дағдылары қалыптасады.  

31. 3
0 

БП,ТК  Педагогикалық 

психология 

5 6 Педагогикалық психологияның негізгі 

принциптері мен заңдылықтары.  Адам 

психикасының дамуы мен оқыту үрдістерінің 

өзара байланысы. Оқыту мен тәрбиелеудің 

әлеуметтік педагогикалық-психологиялық 

аспектілері, оқу процесіндегі қарым-қатынас 

пен оқыту психологиясы,  педагогикалық 

процестегі қарым-қатынас және педагогтың 

тұлғалық сапалары. 

Білім: Педагогикалық психология 

ғылымының даму тарихы, оқу әрекетінің 

психологиясы, оқыту психологиясы, 

педагогикалық процестегі конфликт, 

педагогтың тұлғалық сапасы, білім беру 

жүйесіндегі психологиялық қызмет 

құрылымының теориялық негіздерімен 

танысады. 

Іскерліктер:Оқыту мен тәрбиелеудің 

психологиялық заңдылықтарын зерттеу, ақыл-

ой дамуының шарттарын анықтай алу, білім 

беру жүйесіндегі психологиялық қызметті 

ұйымдастыра алу іскерлігіне ие болады. 

Дағдылар:Оқу-тәрбие процесіндегі түрлі 

жағдаяттарды шешу, оған психологиялық 

және педагогикалық талдау жасай алу және 

оны біріктіре алу дағдысына ие болады.  

Педагогика  

Психология 

Отбасы тәрбиесі 

және 

психологиясы 

Балалармен 

әлеуметтік-

педагогикалық 

жұмыс 

технологиясы 

Педагогика мен 

психологияны 

оқыту әдістемесі 

32. 3
1 

БП,ТК  Білім берудегі жаңа 

технологиялар 

5 6 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   

Педагогика Психологияны 

оқыту әдістемесі 

Медиапедагогика 



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. 

 

33. 3
2 

БП,ТК  Патопсихология 5 4 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. 

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 

Психология 

Инклюзивті білім 

беру 

Арт-терапия: 

девиантты мінез-

құлықты 

балалармен 

әлеуметтік-

педагогикалық 

жұмыс әдістері. 



нәтижелерін талдауға дайын. 

 

34. 3
3 

БП,ТК  Отбасы тәрбиесі және 

психологиясы 

4 4 Отбасылық қарым-қатынасты 

психологиялық  мәселе ретінде қарап, 

некелік отбасылық қатынастардың 

эволюциясы мен мәніне көңіл 

аударылады. Некелік отбасылық 

қатынастардың пайда болуы, дамуы, 

тұрақтануы және құлдырауы, неке мен 

отбасының  тарихи және әлеуметтік 

сипаттамалары беріледі. Отбасы 

мүшелерінің өзара қарым-қатынасы 

психологиялық тұрғыдан қарастырылады. 

Білімі:   әртүрлі жастағы балалардың дамуын, 

қарым-қатынасын, қызметін 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. 

Педагогика  

Психология 

Отбасы 

мәселелері және 

қиын отбасымен 

жұмыс жүргізудің  

психологиялық-

педагогикалық 

технологиясы 

Арт-терапия: 

девиантты мінез-

құлықты 

балалармен 

әлеуметтік-

педагогикалық 

жұмыс әдістері. 

35. 3
4 

БП,ТК  Психология бойынша 

практикум 

4 4 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. 

Білімі:    Әлеуметтік және жеке тұлғалық 

қарым-қатынастағы ауытқуларды, түрлі 

қызмет түрлеріндегі кәсіби тәуекелдерді алдын 

алуға бағытталған стандартты 

Психология Практикалық  

психология 

Психологиядағы 

математикалық 

әдістер 



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. 

36. 3
5 

БП,ТК  Дефектология негіздері 5 7 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. 

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; 

Психология 

Инклюзивті білім 

беру 

Мектеп 

психологының 

түзету- дамыту 

жұмыстарының 

жүйесі 

Арт-терапия: 

девиантты мінез-

құлықты 

балалармен 

әлеуметтік-

педагогикалық 

жұмыс әдістері. 

37. 3
6 

БП,ТК  Отбасы мәселелері және 

қолайсыз отбасымен 

жұмыс жүргізудің  

психологиялық-

педагогикалық 

технологиясы 

4 4 Отбасының баланың әлеуметтенуіне әсері. 

Отбасылық қолайсыздықт+ы анықтау және 

түзетудің негізгі әдістерін жіктеу. Отбасы 

жағдайына әсер ететін детерминациялаушы 

факторлар. Отбасылық қарым-қатынастың 

дезадаптациясының негізгі түрлері. 

Әлеуметтік жұмыс теориясын салыстыру. 

Отбасының әр түрлі санаттарының негізгі 

қажеттіліктерін бөлу. Қиын отбасының 

Педагогика  

Психология 

Мектеп 

психологының 

түзету- дамыту 

жұмыстарының 

жүйесі 

Арт-терапия: 

девиантты мінез-

құлықты 

балалармен 



түрлері. Қиын отбасымен жүргізілетін 

психологиялық-педагогикалық жұмыс түрлері  

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-

педагогикалық 

жұмыс әдістері. 

38. 3
7 

БД,КВ  Әлеуметтік - 

психологиялық 

тренингтер 

4 4 Тренингтерді ұйымдастыру технологиясы.  

Тренингтерді өткізу технологиясы. 

Тренингтерді жүргізу әдістері. Тренер 

тұлғасына қойылатын талартар. Әлеуметтік-

психологиялық тренингті ұйымдастырудың 

теориялық негіздері. Топтық тренингтің 

жұмыс әдістері және процедуралық-

ұйымдастырушылық аспектілері. Топтық 

психологиялық тренинг бағдарламасын құру, 

рәсімдеу. Тренерге қойылатын талаптар. 

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 

 

Психология Психологиялық 

кеңес беру 

Практикалық 

психология 

Әлеуметтік 

психология 

39. 3
8 

БП,ТК  Педагогиканы оқыту 

әдістемесі 

5 6 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 

Педагогика Педагогикалық  

шеберлік 

Өндірістік 

практика 



үдерісіндегі бақылау мен диагностика. 

Педагогиканың негізгі бөлімдеріндегі 

әдістемелік сипаттамасы. 

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 ; 

40. 3
9 

БП,ТК  Психологияны оқыту 

әдістемесі    

4 7 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. 

Білімі: оқушылардың психикалық 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: психологиялық-педагогикалық 

қызметте оқытудың белсенді әдістерін 

қолдану; 

Психология Кәсіби өзін-өзі 

тану және 

педагогтың дамуы 

Өндірістік 

практика 

41. 4
0 

БП,ТК  Психологиялық кеңес 

беру 

5 7 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 

Тұлғатеориясы Конфликтология 

Практикалық  

психология 

Арт-терапия: 

девиантты мінез-

құлықты 

балалармен 

әлеуметтік-

педагогикалық 

жұмыс әдістері. 



этикалық-моральды нормаларын қарастырады. 

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.. 

42. 4
1 

БП,ТК  Эксперименталды  

психология 

4 7 Психологияның қазіргі жағдайы, ғылым 

парадигмасы. Психологиядағы ғылыми  

зерттеудің әдістері, психологиялық 

эмпирикалық  зерттеулердің  принципі. 

Эмпирикалық мәліметтерді жинақтаудың 

басқа да әдістері. Психологиялық  зерттеу  

міндеттері.  Эксперимент  зерттеудің  белсенді  

әдісі  ретінде.  Психологиядағы  байқаудың  

орны.  Психологияның  эмперикалық  

зерттеулері  әдістері  жүйесіндегі  

эксперименталды  әдіс.  Зерттеуді  

аппаратурамен  қамтамасыз  ету.  

Психологиялық  зерттеудің  әлеуметтік 

психологиялық  аспектілері.  Психолог  іс-

әрекетіндегі  ЭЕМ.  

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. 

Психология 

Педагогика мен 

психологиядағы 

ғылыми зерттеу 

әдістемесі 

Практикалық  

психология 

Арт-терапия: 

девиантты мінез-

құлықты 

балалармен 

әлеуметтік-

педагогикалық 

жұмыс әдістері. 

43. 4
2 

БП,ТК  Позитивті психология 5 4 Позитивті психологияның теориялық және 

әдіснамалық негіздері. Қазақстандағы және 

шетелдегі позитивті психологияның даму 

тарихы мен қазіргі жағдайы. Жеке тұлғаны 

үйлесімді дамыту мен қиын мәселелерді  

Психология Практикалық  

психология 

Конфликтология 



психотерапиялауда позитивті эмоциялардың 

маңызы. Позитивті психологияның 

феноменологиясы: даналық пен білім, 

адамзатты сүю, әділеттілік, сабырлылық, 

трансцендент қасиеттері.  

Білімі: 
Позитивті психологияның тұжырымдамалық 

және категориялық аппараты; 

- пәнаралық байланысты ескере отырып, 

позитивті психологияның теориялық және 

практикалық негіздері 

Іскерлігі:Кәсіби психологиялық-

педагогикалық іс-әрекеттегі зерттеу 

мәселелерін позитивті психологиялық 

идеяларға сәйкес шешудің қазіргі ғылыми 

әдістерін қолда білу. 

Дағдысыпсихикалық шындық деректерін 

талдау, түсіндіру және көрсету үшін қажетті 

позитивті психологиялық ойлау дағдыларын 

меңгеру 

44. 4
4 

БП,ТК  Конфликтология 4 8 Конфликтология пән ретінде, мақсаты, 

қоғамдағы мәні. Жанжалды идеялардың пайда 

болуы мен дамуы. Жанжалдың жалпы 

теориясы. Ішкі қақтығыстар: ерекшелігі, 

көрініс формалары. Адамдар арасындағы және 

топтық қақтығыстар: өмір салаларының алуан 

түрлілігі. Ұйымдық қақтығыстар: 

перколяцияның ерекшеліктері. Жанжалдарды 

зерттеу және диагностикалау әдістері. Болжау 

және қақтығыстарды болдырмау. Әлеуметтік 

жанжалдарды басқару. Келіссөз процесі 

жанжалды басқару технологиясы ретінде. 

Білімі: білім беру ортасы субъектілерінің 

бірлескен қызметін және тұлғааралық өзара іс-

қимылын ұйымдастыруға қабілетті; 

Іскерлігі: білім беру ұйымдарында 

оқушылардың қарым-қатынасы мен дамуының 

педагогикалық шарттарын сақтауды 

қамтамасыз етуге дайын ; 

Дағдысы:  балалардың білім беру ұйымында 

оқу процесіне бейімделуін жеңілдететін 

Психология 

Басқару 

психологиясы 

Өндірістік 

практика 



жағдайлар жасауға дайын 

 

45. 4
5 

БП,ТК  Педагогикалық  шеберлік 4 8 Педагогикалық шеберлік – педагогикалық 

мәдениет компоненті. Кәсіби педагогикалық 

іс-әрекет педагогикалық шеберліктің 

қалыптасу негізі. Педагогикалық шеберлік – 

педагогикалық эрудиция және құзыреттілік 

шарты. Педагогикалық сөйлеу және оның 

функциялары. Кәсіби шеберліктің 

құрылымындағы педагогикалық қарым-

қатынастың негізін қалаушы. Педагогиткалық 

әдеп пен этика Педагогикалық қарым-

қатынастың негізін қалаушы элементі. 

Педагог-психологтың кәсіби шеберлігінің 

қалыптасуы және өзін-өзі тәрбиелеуі. 

Білімі: өзінің болашақ мамандығының 

әлеуметтік маңыздылығын түсінеді, жүзеге 

асыруға уәждемесі баркәсіби 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. 

Педагогика 

Білімберудегіжаңате

хнологиялар 

Өндірістік 

практика 

46. 4
7 

 

БП,ТК  Практикалық  психология 5 6 Практик-психолог қызметінің 

практикалық-психологиялық жұмыстарының 

ерекшеліктері, психолог қызметінің 

бағыттары мен кеңес беру жұмыстарының 

талаптары, кезеңдері туралы білімді меңгерту.  

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 

Психологиялық 

кеңес беру   

Тренингтік 

топтармен жұмыс 

істеу негіздері 

Өндірістік 

практика 



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. 

47. 4
8 

БП,ТК  Қазақстандағы 

педагогика ғылымының 

дамуы 

4 8 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. 

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. 

 

Педагогика Өндірістік 

практика 

48. 4
9 

 

БП,ТК  Психологиядағы 

математикалық әдістер 

4 7 Ықтималдықтар теориясының теоремалары 

және негізгі ұғымдар. Кездейсоқ шама. 

Тәуелсіз оқиғалар. Ықтималдықтың қосу және 

көбейту теоремалары, ықтималдықтың 

Эксперименталды 

психология 

Дипломдық 

жұмыс бойынша 

зерттеулер 

Өндірістік 



классикалық анықтамасы, салыстырмалы 

жиілік; комбинаторика элементтері; Бейес, 

Пуассон формулалары, толық ықтималдық, 

локальдық және интегралдық формулалары; 

дискретті кездейсоқ шама. Үлестірім заңы. 

Қалыпты үлестірім, биномдық үлестірім 

заңдары. 

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; 

практика 

49. 5
0 

 

БП,ТК  Білім берудегі  жобалау 

және зерттеу іс-әрекеті 

 

5 7     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, студенттерге 

өмірдің әртүрлі салаларында оларды іс жүзінде 

қолдану мүмкіндігін береді. 

Білімі: 

 - жобалау, ғылыми-зерттеу іс-әрекетінің түсінігі 

туралы білу және түсіну. 

- шындықты түрлендіруді көздейтін жаңашыл 

ретіндегі проекциялық (немесе жобалық) қызмет 

туралы білу және түсіну; 

Педагогика 

Тәрбие жұмысының 

теориясы мен 

әдістемесі 

Балалармен 

әлеуметтік-

педагогикалық 

жұмыс 

технологиясы 



Іскерлігі: 

 - педагогикалық  идеяларды жобалау; 

- жоба жұмысын ұйымдастыру үшін қажетті құрал-

жабдықтарды, әдістер мен әдістерді қолдану. 

Дағдысы:  
- педагогикалық жобаны жүзеге асыру; 

- оқу жобалау жұмыстарын модельдеу және 

жобалау. 

50. 5
1 

БП,ТК  Балалармен әлеуметтік-

педагогикалық жұмыс 

технологиясы 

4 7 Әлеуметтік-педагогикалық қызметтің 

объектілері мен субъектілері. Тұлға, топ, 

қауыммен жүргізілетін әлеуметтік-

педагогикалық жұмыс түрлері. Әлеуметтік-

педагогикалық қызметтің нормативтік-

құқықтық негіздері. Әлеуметтік-

педагогикалық зерттеу әдістері. Әлеуметтік 

оқыту және тәрбиелеу әдістері. Әлеуметтік-

педагогикалық қызметтегі әдістемелер мен 

технологиялар. 

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 

 

Педагогика 

Әлеуметтік 

педагогика 

Арт-терапия: 

девиантты мінез-

құлықты 

балалармен 

әлеуметтік-

педагогикалық 

жұмыс әдістері. 

51.  
 

БП,ТК  Медиапедагогика 4 8 Медиапедагогикалық бағыттың  тарихы, 

курстың мақсаттары мен міндеттері, негізгі 

түсініктер. Заманауи әлемдегі БАҚ және оның 

білім 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 

Педагогика Өндірістік 

практика 



өзінің ғылыми-зерттеу және кәсіптік 

қызметінде қолдануға дайындығы, бұқаралық 

ақпарат құралдарының құзыреттілігі 

тұжырымдамасы. 

Білімі: - медиапедагогиканың негізгі 

міндеттері мен функцияларын; - ақпараттық 

және библиографиялық мәдениеттің 

негіздерін; - ақпараттық-коммуникациялық 

технологиялардың мүмкіндіктерін (Интернет, 

электрондық мәліметтер базасы, заңды 

электрондық жүйелер және т.б. ) ; - кәсіби 

міндеттерін орындау кезінде ақпараттық 

қауіпсіздікке қойылатын негізгі талаптарды 

білу. 

Іскерлігі: - практикалық кәсіптік міндеттерді 

шешу үшін ақпараттық - библиографиялық  

 

ресурстарды қолдана алады; - кәсіби 

журналистің ақпараттық қауіпсіздігіне 

туындайтын қауіптерді анықтау; - кәсіби 

қызметтің стандартты міндеттерін шешу 

кезінде ақпараттық қауіпсіздіктің негізгі 

талаптарын ескеру; - білім беру мен тәрбие 

саласында кәсіби міндеттерін шешу 

барысында ақпараттық-коммуникациялық 

технологияларды қолдану. 

Дағдысы: 
- ақпараттық қауіпсіздік ережелерін білуге 

негізделген ақпараттық библиографиялық 

ресурстар мен ақпараттық-коммуникациялық 

технологиялардың мүмкіндіктері арқылы 

кәсіби міндеттерді шешу; - ақпараттық 

библиографиялық ресурстармен және 

ақпараттық-коммуникациялық 

технологиялармен жұмыс істеу дағдыларын 

қолдану 

52.  
 

БП,ТК  Педагогтың кәсіби өзін-

өзі тануы және дамуы 

4 8 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, Өзін-өзі тану 

Педагогика 

Өзін-өзі тану 

Өндірістік 

практика 



және тұлғаның өзін-өзі дамуын бағдарлауға 

негізделген. педагогикалық технологиялар. 

Педагогтың кәсіби құзыреттілігі мен тұлғаның 

жалпы сипаттамасы. Педагогтың өзін-өзі тану 

және өзін-өзі дамыту ерекшеліктері. 

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. 

53. 5
4 

БП,ТК  Кәсіби көшбасшылық 

негіздері 

5 6 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. 

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 

Мектептегі білім 

берудегі 

Менеджмент және 

басқару 

психологиясы 

Өндірістік 

практика 

54. 5
5 

БП,ТК  Арт-терапия: девиантты 

мінез-құлықты 

балалармен әлеуметтік-

педагогикалық жұмыс 

5 6 Девиантты мінез-құлықпен сипатталатын 

балаларды әлеуметтендіру бойынша түзету 

жұмысының тұжырымдамалық негіздері. Білім 

алушылармен, оның ішінде девиантты мінез-

Әлеуметтік 

педагогика 

Психология бойынша 

практикум 

Өндірістік 

практика 



 

әдістері. 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.  

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. 

55. 5
6 

БП,ТК  Қазақстандағы білім беру 

жүйесі 

4 8 Қоғамның  әлеуметтік-экономикалық дамуына 

байланысты сұраныстың 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.  

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 

Педагогика 

Педагогика тарихы 

Өндірістік 

практика 
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