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I Білім беру бағдарламасының паспорты 

 

1.1 Білім беру бағдарламасының мақсаттары мен міндеттері:  

«7М01101 Педагогика және психология» мамандығы бойынша білім беру бағдарламасының негізгі мақсаты: 

1. ҚР Білім беру жүйесі үшін жоғары білікті және құзыретті магистрлер дайындау. 

2. Магистранттардың ғылым мен педагогикалық қызметтің таңдалған бағыттарында теориялық және практикалық  жеке дайындығын тереңдету, 

ғылыми ойлау мен дүниетанымдық контексте жалпыадамзаттық және әлеуметтік-тұлғалық құндылықтарды қалыптастыру, кәсіби қызметте педагогика мен 

психология ғылымдарының негізгі ережелерін қолдану мүмкіндіктерін жетілдіру. 

3. Бітіруші түлектерді    түрлі меншік нысандарындағы  ұйымдардың жұмыстарын құқықтық, әкімшілік ұйымдастыру-басқару әрекетіне 

психологиялық  тұрғыдан тиімді  қамтамасыз ете білуге дайындау. 

4. Бітіруші - магистрлерді психологиялық-педагогикалық зерттеулер жүргізуге, түрлі әлеуметтік салаларда ғылыми-педагогикалық әдіснаманы 

меңгеруге, докторантурада ғылыми жұмысты жалғастыру үшін қажетті бөлім алуға дайындау. 

5. Еңбек нарығындағы түлектің әлеуметтік ұтқырлығы мен тұрақтылығына ықпал ететін, маманның кәсіби құзыреттілігінің талаптарына сәйкес 

келетін адамның өзекті өмір сүруінің формасы ретінде психикалық шындық феноменологиясын болжайтын кәсіби және арнайы құзыреттіліктерді меңгеру 

үшін жағдай жасау. 

ББ негізгі міндеттері: 

- білім беру саласындағы болашақ мамандардың негізгі кәсіби құзыреттіліктерін қалыптастыру; 

 - жұмыс оқу жоспарларын, магистрлардың элективті пәндер каталогы, және жеке жоспарларын, ОМӨЖ және МӨЖ формалары мен әдістерін 

әзірлеу және жетілдіру; 

- магистранттардың ғылыми-зерттеу жұмыстарымен айналысуына жағдай жасау; 

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

ақпараттық көздермен қамтамасыз етілуін жетілдіру; 

- ББ кадрлық потенциалын (әлеуетін) жетілдіру; 

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

талаптарды қамтамасыз ету. 

"7М011 Педагогика және психология"  білім беру бағдарламасы болашақ мамандардың жоғары тұлғалық-кәсіби құзыреттілігін қалыптастыруға 

мүмкіндік береді.  

1.2 Білім беру бағдарламасының жалпы сипаттамасы 

ББ-сы Ұлттық біліктілік шеңберіне және Кәсіби стандарттарға сәйкес әзірленді, Дублин дескрипторларымен және Еуропалық біліктілік шеңберімен 

келісілген, еңбек нарығының талаптары мен жұмыс берушілердің сұраныстарын ескереді. ББ білім беру жүйесінде педагог-психолог мамандарын 

даярлауды қарастырады. 

"7М01101 Педагогика және психология" мамандығы бойынша білім беру бағдарламасы пәндерді оқытудың модульдік жүйесі негізінде жалпы 

мәдени және кәсіби құзыреттілікті қалыптастыратын 7 модульден тұрады. 

"7М01101 Педагогика және психология" мамандығы бойынша базалық және кәсіби пәндер циклі модульдерден тұрады: 

Әлеуметтік-гуманитарлық пәндер модулі 

Педагог-зерттеушінің ғылыми-зерттеу қызметі негіздерінің модулі 

Болашақ мамандарды кәсіби қызметке даярлаудың әдіснамалық және дидактикалық негіздерінің модулі 
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Психология мен білім берудегі мәдени-тарихи және іс-әрекет  тұғырының тәсілдерінің модулі 

Педагогикалық қызметтегі оқыту және технология теориясының модулі 

Педагогикалық сала және педагогикалық-психологиялық қызмет әдістері модулі 

Қорытынды мемлекеттік аттестаттау модулі 

Білім беру бағдарламасы 82 кредит көлемінде теориялық оқытуды және 38 кредит көлемінде практикалық оқытуды қамтиды. Барлығы -120 кредит. 

Теориялық оқыту: 

- базалық пәндер-35 кредит, оның ішінде ЖОО компоненті-20 кредит, таңдау компоненті-15 кредит; 

-  кәсіптік пәндер даярлау бағыты бойынша 49 кредит, оның ішінде ЖОО компоненті - 15 кредит, таңдау компоненті -34 кредит. 

1.3 Біліктілік сипаттамасы 

 1.3.1 Кәсіби қызмет саласы 

«7М01101 Педагогика және психология»білім бағдарламасы бойынша педагогика ғылымдарының магистрі білім беру саласында өз қызметін жүзеге 

асырады 

ҰБШ бойынша біліктілік деңгейі - 7. 

1.3.2 Бітірушілердің кәсіби қызметінің объектілері 

     - кәсіптік орта және жоғары білім беру ұйымдары;  

- ғылыми-зерттеу  институттары;  

- білім беру саласындағы уәкілетті және жергілікті атқарушы органдар 

1.3.3 Бітірушілердің кәсіби қызметінің пәні 

- психологиялық-педагогикалық әдістер мен құралдарды пайдалана отырып білім алушыларды оқыту мен тәрбиелеуді ұйымдастыру;  

- зерттеу қызметін ұйымдастыру;  

- білім беру жүйесін басқарудағы инновациялық үдерістерді қолдану.  

1.3.4 Білім беру траекториясы: 
-Білім беру жүйесіндегі педагог-психолог; 

-Білім беру менеджменті.  

Әрбір траектория бойынша оқыту нәтижелері 

«Білім беру жүйесіндегі педагог-психолог» траекториясы: 

-Білу керек: білім берудің жалпы заңдылықтары мен өзіндік ерекшеліктері;  оқыту мен тәрбиелеу, дамудың ғылыми-теориялық негіздері; 

педагогика мен психологияның категориялық тұжырымдамалық аппаратыжөнінде; 

-Іскерлік: педагог-психологтың кәсіби қызметінде теориялық білім мен практикалық психологияны қолдана білу; 

- Дағдылар: оқу-тәрбие іс-шараларының бағдарламаларын, жобаларын, жоспарларын әзірлеу және іске асыру және оларды мектеп, колледж және жоғары 

оқу орындарының қызметінде психологиялық қолдау бойынша педагогикалық және психологиялық қызметтік білімі мен іскерлік дағдыларын қолдана 

білу; 

«Білім берудегі менеджмент» траекториясы 

- Білу керек: білім берудегі менеджмент жүйесін құрудың негізгі үрдістері, принциптері, оның механизмдері, методологиясы, стратегиясы және 

тактикасы; 

- Іскерлік: практикалық қызметте білім беру жүйелерін басқару және басқару типтерін таңдауда жүйелі тәсілдерімен жүзеге асыра білу; 
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Дағдылар: педагогтардың кәсіби шеберлік деңгейін талдау;  білім беру жүйесін дамытуды қамтамасыз ету үшін оқу-бағдарламалық 

құжаттамаларды әзірлеу;  оқу бағдарламаларының, оқу авторлық курстары мен т.б. білім беру тұжырымдамаларын іске асыра білу. 

1.3.5Кәсіби қызмет түрлері 

«7М01101 Педагогика и психология» білім беру бағдарламасы бойынша магистрлер кәсібикелесі түрлерін орындай алады: 

- білім беру (педагогикалық);  

- оқу-тәрбие;  

- оқу-технологиялық;  

- әлеуметтік-педагогикалық;  

- ғылыми-зерттеу;  

- ұйымдастыру-басқарушылық.  

 1.3.6Кәсіби қызметінің функциялары 

- оқыту;  

- тәрбие;  

- кәсіптік бағдар беру;  

- ғылыми-зерттеу;  

- санитарлық-гигиеналық.  

1.3.7Кәсіби қызметтің типтік міндеттері 

Магистрдің кәсіби қызметінің типтік міндеттері: 

"7М01101 Педагогика және психология" мамандығы бойынша педагогика ғылымдарының магистрі кәсіби қызметінің типтік міндеттерін кәсіби қызмет 

түрлеріне сәйкес шешу:   

Білім беру саласы бойынша:   

- білім алушыларды оқыту және дамыту, оқыту және тәрбиелеу процесін ұйымдастыру, педагогикалық процесті жобалау және басқару, педагогикалық 

қызмет нәтижелерін болжау, диагностика, түзету;   

-орта кәсіптік және жоғары оқу орындарында сабақ жүргізу, Оқу жағдайында әдістемелік білім мен қолданбалы іскерлікті жүзеге асыру;  

Оқу-тәрбие қызметі саласы бойынша:   

-  оқу-тәрбие жұмысын заңға, заңдылықтарға, принциптерге, педагогикалық процестің тәрбиелік тетіктеріне сәйкес жүзеге асыру;   

- тәрбие жұмысын жоспарлау және жүзеге асыру;  

- педагогика және психология бойынша білім алушыларды тәрбиелеу мен оқытудың әртүрлі формалары мен әдістерін таңдау және пайдалану;  

- қоғамдық пікірге, дәстүрлерге, әдет-ғұрыптарға, қоғамдық нормаларға негізделген әлеуметтік-этикалық құндылықтарды қалыптастыру және оларды 

кәсіби қызметте пайдалану 

- іскерлік этика нормаларын сақтау, мінез-құлықтың этикалық және құқықтық нормаларын меңгеру 

 Оқу-технологиялық қызмет саласы бойынша:   

- оқу үрдісінде инновациялық педагогикалық технологияларды қолдану; 

- ақпараттық-коммуникациялық құралдар мен технологияларды қолдану арқылы психологиялық-педагогикалық ақпаратты іздеу және өңдеу процесін 

ұйымдастыруға қатысу; 

- кәсіби және әлеуметтік-гуманитарлық пәндер саласында алған білімдерін тәжірибеде қолдана білу. 

Әлеуметтік-педагогикалық қызмет саласы бойынша:   

- білім алушыларды тәрбиелеу және дамыту үшін педагогикалық қолдау көрсету және қолайлы жағдай жасау; 
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- жеке талаптану деңгейін, іскерлік этика нормаларын, этикалық және құқықтық мінез-құлық нормаларын объективті бағалауды қалыптастыру; 

- дене, рухани және интеллектуалды өзін-өзі дамыту тәсілдерін меңгеру, психологиялық сауаттылықты, ойлау мәдениеті мен мінез-құлықты 

қалыптастыру. 

 Ғылыми-зерттеу қызметі саласы бойынша:   

- ғылыми-әдістемелік әдебиеттерді оқу; 

- педагогика мен психологияны оқытудағы озық педагогикалық тәжірибені зерттеу және жалпылау 

- педагогикалық эксперимент жүргізу нәтижелерін оқу үрдісіне енгізу. 

- -әртүрлі ғылыми және ғылыми-өндірістік мекемелерде бейіндік пәндер бойынша ғылыми зерттеулерді жүргізу;  

- зерттеу қызметінің алгоритмін меңгеру;  

- психологиялық-педагогикалық ғылымның жетістіктерін шығармашылықпен пайдалана білу және ҒЗЖ нәтижелерін жинақтау;  

- іздеу жұмысының ықтимал оң және теріс салдарын болжай білу;  

- өзінің зерттеу қызметінің нәтижелерін объективті бағалай білу;  

 Ұйымдастыру-басқару қызметі саласы бойынша:   

- оқу курсын жоспарлау, педагогика және психология курсының мазмұнының, материалды, әдістерді, мазмұнды іс-әрекетке арналған құралдарды 

таңдау және дамыту ортасын ұйымдастыру,оны білім берудің әртүрлі деңгейлерінде білім алушылардың тұлғасын тәрбиелеу құралы ретінде қолдану;  

- оқу-білім беру үдерісін ұйымдастыру және өткізу тәсілдерін анықтау;   

- тиісті бейіндегі өндірістердегі ұйымдастыру-технологиялық қызмет;  

- әр түрлі деңгейдегі мемлекеттік құрылымдардағы өндірістік-басқару қызметі. 

 1.3.8Кәсіби қызметінің мазмұны 

- педагогикалық үдерісті сапалы ұйымдастыру және басқару;   

-  білім алушылардың танымдық іс-әрекет тәсілдерін белсенді меңгеруіне, білім берудің тұлғалық маңыздылығына бағдар беру;   

-білім алушылардың өзін-өзі ашуы және өзін-өзі жүзеге асыру мүмкіндігін қамтамасыз ету үшін оқытуда тұлғалық-бағдарлы тәсілді қолдану;  

- -әр түрлі педагогикалық технологияларды қолдану, білім алушылардың өздігінен білім алуы мен кәсіби бағдарлануы үшін қолайлы жағдай жасау; 

- қазіргі заманғы талаптарға сәйкес кәсіби, ғылыми-зерттеу, өндірістік қызметті жүзеге асыру. 

1.3.9 Оқу нәтижелері(негізгі құзыреттіліктер): 

1) ана тілі саласында 

психологиялық-педагогикалық 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 мәтіндердің барлық алуан 

түрлерінде контекстік (оқу кезінде, жұмыста, үйде және бос уақытында )лингвистикалық және шығармашылық түрде сәйкестікболуын 

қамтамасыз ету. (БК-1) 

1) шет тілдер саласында 

ағылшын тілінде коммуникацияның негізгі дағдыларын меңгерген: психологиялық-педагогикалық ғылымдар саласындағы ұғымдарды, 

ойларды, сезімдерді, фактілер мен пікірлерді жазбаша және ауызша түрде (тыңдау, сөйлеу, оқу және жазу түсінуге, білдіруге жән е 

түсіндіруге, сондай-ақ қоғамдық және мәдени контекстердің барлық алуан түрлерінде (білім беру мен оқытуда, жұмыста, үйде және бос 

уақыттарда) лингвистикалық сәйкес және шығармашылық өзара әрекет етуге қабілетті, халықаралық ортада жұмыс істеуге қабілетті.  (БК-2) 

1) іргелі математикалық, жаратылыстану-ғылыми және техникалық дайындық 

күнделікті жағдайларда өндірістік міндеттерді шешу үшін ғылыми ойлауды дамытуға және қолдануға, өзінің кәсіби қызметінде 

логикалық ойлау (логика және кеңістіктік ойлау) және презентациялар (формулалар, модельдер, конструктілер, бағанд ар, кестелер) тәсілдерін 
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қолдануға қабілетті; дәлелдемелерге негізделген проблемалар мен қорытындыларды анықтау үшін әлемді түсіндіретін білім мен әді снаманың 

негіздерін пайдалануға, кәсіптік міндеттерді шешу үшін өз білімі мен әдіснамасын қолдануға қабіле тті.( БК-З) 

2) компьютерлік дайындық 

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

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

көмегімен ынтымақтасқан желілерді пайдалану дағдылары бар (ОК-4) 

3) оқу 

ой-өрісі кең және ойлау мәдениетімен жоғары білімді тұлғаны қалыптастыруға ықпал ететін психологиялық -педагогикалық 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, кәсіби және жеке өсуге ұмты лады; 

жаңа білім алуға  ұмтылу дағдылары қалыптасқан және докторантурада білім алуын жалғастыруға мүдделі.(ОК-5) 

4) әлеуметтік (жеке тұлға аралық, пәнаралық, азаматтық) дайындық  

қоғамдық және еңбек өміріне араласуға қажетті тиімді  және қолайлы мінез -құлықтың барлық түрлеріне ие, атап айтқанда, әр түрлі 

қоғамдық өмірге  сындарлы түрде қатысуға, сондай-ақ қажет болған жағдайда жанжалдарды шеше алады, яғни бұл  азаматтық өмірге толық 

қатысуға мүмкіндік береді. Ұжымда, отбасында, социумда, әлемде бірге өмір сүре алады, басқа адамды қабылдау мен түсінуді, оған құндылық 

ретінде қарым-қатынасты тәрбиелеу қабілеті; әлемдегі өзара тәуелділікті түсіну сезімі дамыған, қарым-қатынасқа түсе алады. Қақтығыстарды 

алдын алау және шешу қабілеті дамыған; ұжыммен ымыраластық таба алады, іскерлік этика нормаларын сақтауға, этикалық және құқықтық 

мінез-құлық нормаларын меңгеруге қабілетті. (ОК-6) 

5) кәсіпкерлік, экономикалық дайындық 

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

мемлекеттік реттеудің мақсаттары мен әдістерін, экономикадағы мемлекеттік сектордың рөлін біледі және түсінеді; идеяларды кәс іби 

міндеттерге қол жеткізу үшін жобаларды жоспарлау және басқару іс -қимылына айналдыра алады; адамдармен жұмыс істей алады, тапсырыс 

берушілермен өзара іс-қимыл жасау, персоналды басқару, пайдаланушылармен өзара іс -қимыл жасау, рұқсат беретін және уәкілетті 

органдармен, билік өкілдерімен жұмыс жасай алады, Қазақстанның құқықтық жүйесі мен заңнамасының негіздерін, қоғамның әлеуме ттік даму 

үрдістерін біледі (ОК-7) 

6) мәдени дайындық 

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

шығармашылықпен білдірудің маңыздылығын түсінеді; әлемнің басқа халықтарының дәстүрлеріне, мәдениетіне төзімді болып табылады, 

толерантты мінез-құлықтың мәнін түсіне алады, тұрмыстық нәсілдік, ксенофобия, экстремизм және оларға қарсы іс -қимыл жасай алады; 

толерантты тұлға ретінде қалыптасқан, өзге де мәдениеттердің өкілдерін таниды, қабылдайды ж әне түсінеді; білім алу қабілетіне ие; қарым -

қатынастың зияткерлік саласында шыдамды, жеңіл, ой -пікірлерге, соның ішінде шовинистік сипаттағы  бағытқа түспеген; жоғары рухани 

қасиеттерге ие, интеллигенттік тұлға ретінде қалыптасқан.  (ОК-8) 

Қосымша құзыреттіліктер: 

Сыни ойлау үшін қажетті дағдыларды, байқағыштықты, интерпретацияға, талдауға, қорытындыларды шығаруға, бағалай білуге қажетті   

қабілеттіліктерді меңгерген; (ОК-9) 

Креативтілік сапасына ие: бір аспектіден екіншісіне өтуге қабілеті, жалпыға белгілі, жалпы қабылданған, қарапайым немесе әбден 

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

дамыған. (ОК-Ю) 
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Белсенді өмірлік ұстанымды түсінеді және жүргізе алады, басқа индивидтерге қатысты дербес мінез-құлықты көрсете алады, топта, 

ұжымда оларға зиян келтірмей және нормативтік регламенттер шеңберінде көшбасшылық қабілет көрсете алады (ОК -11)  

Командада жұмыс істей алады, өз көзқарасын дұрыс қорғай алады, жаңа шешімдер ұсына а лады; әр түрлі әлеуметтік жағдайларда 

дұрыс бағдар жасай алады. (ОК-12) 

            Кәсіби құзыреттіліктер  

Гипотезалар ұсынуға, ғылыми-педагогикалық зерттеу процедурасын әзірлеуге және құруға, алынған мәліметтерді сауатты 

интерпретациялауды жүзеге асыруға қабілетті; (ПК-1) 

Зерттеудің эксперименталды сызбаларын жасау және жүзеге асыру, ғылыми - педагогикалық зерттеудің әртүрлі әдістерін практикада 

қолдануға қабілетті; (ПК-2)  

Психологиялық-педагогикалық қызметте ғылыми негізделген әдістер мен технологияларды қолдана алады; (ПК-3) 

Педагогикалық жағдайларды жобалау және психологиялық -педагогикалық диагностиканы жүзеге асыруға қабілетті; (ПК-4) 

Өз қызметінің рефлексия негізінде жетілдіруді және өзін -өзі дамытуды ұйымдастыруға және жүзеге асыруға қабілетті; (ПК-5) 

Өзін-өзі реттеуге, өзін-өзі басқа адам мен топты басқарудың практикалық дағдыларына қабілетті; (ПК-б) 

Әр түрлі жастағы, түрлі этникалық, әлеуметтік топтарға қатыстылығы бар адамдармен жұмыс істеуге қабілетті. (ПК-7) 

1.3.10Мамандарды жұмысқа орналастыру болашағы 

7М01101 Педагогика және психологиямамандығының түлектері педагог-психолог, оқытушы-ассистент, әдіскер, мектепке дейінгі, орта және 

жоғары білім беру ұйымдарындағы менеджер, колледж оқытушысы, білім басқармасы департаментінің қызметкері, педагогикалық кадрлардың біліктілігін 

арттыру және қайта даярлау институтында маман, зерттеу институттары мен ҒЗИ кіші ғылыми қызметкер болып жұмыс істей алады. 

Оқуды аяқтағаннан кейін осы мамандықтың түлектері "7D011 Педагогика және психология"мамандығы бойынша докторантурада оқуын жалғастыра 

алады. 

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

"7М01101 Педагогика және психология" мамандығының бірегейлігі педагог-психолог маманының кәсіби қызметінде психологиялық-

педагогикалық құзыреттілік пен педагогикалық мәдениетті интеграциялау мүмкіндіктері болып табылады. Осы мамандық бойынша кәсіби дайындық 

процесінде білім беру жүйесіндегі менеджментті меңгеруге, көшбасшылық теориясына, шығармашылық өзін-өзі жетілдіру және креативті ойлау әдістеріне 

ие табысты менеджердің кәсіби даярлығын жоспарлауға ерекше көңіл бөлінеді. "Педагогика және психология" мамандығы бойынша оқыған кезде 

магистранттар жеке білім беру траекториясын таңдай алады. «Педагогика және психология» кафедрасында "Педагогика және психология" білім беру 

бағдарламасы бойынша оқитын магистранттарға "Білім берудегі менеджмент" мамандануы ұсынылады. Бұл болашақ мамандарға өзідерін  білім беру 

жүйесінде тиімді менеджер ретінде көрсетуге мүмкіндік береді. 

 

2 Оқу нәтижелерінің сипаттамасы 

 

7М01101 Педагогика және психология ББ бойыншабілім магистрін оқытудың (ҰБД 7-біліктілік деңгейі) бойынша нәтижелері Дублин 

дескрипторларына сәйкес оқытудың бірінші деңгейіндегі білім беру қабілетін болжайды: 

1. Қоғамда болып жатқан әлеуметтік, экономикалық құбылыстар мен үдерістер туралы білім мен олардың өзара біртұтастығы туралы түсінік 

қалыптастырып, ғылымда бар концепция, теория мен бағыттарға сыни тұрғыдан, талдау жасай алуы керек, психологиялық-педагогикалық қызметте 

ғылыми негізделген білімді, ғылыми-зерттеу әдістері  мен технологияларды көрсете білу және академиялық сауаттылықты білуі және оларды өз саласында 

қолдана алуы; (N1) 
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2.Шетел тілін  ғылыми зерттеулер жүргізе алатындай кәсіби деңгейде меңгере алуы және  алған білімін кеңейтіп, тереңдетіп, әрі қарай докторантурада 

білім алуға жеткізу дағдылары болуы тиіс. (N2) 

3.Психологияның, педагогиканың басты категорияларын, теориялық-методологиялық мәселелерін меңгеру, олардың негізгі ғылыми концепцияларын 

қоғам мен ғылым дамуының жалпы мәселелерімен, өмірдегі жағдаяттармен байланыстыра білу керек,оларды нақты зерттеу міндеттеріне сүйене отырып 

түрлендіру,жаңа ақпараттық технологияларды пайдалану арқылы ақпараттық-аналитикалық және ақпараттық-библиографиялық, мәтінтанымдық 

жұмыстар жаза білу, осы бағытта ғылыми жобаларды орындау және зерттеулерді жүргізе білу  дағдылары болуы керек. (N3) 

4. Зерттеудің эксперименталды түрлерін жүзеге асыра алу, ғылыми - педагогикалық зерттеудің әртүрлі әдістерін практикада қолдану.(N4) 

5. Әлеуметтік, этикалық және ғылыми пайымдауларды ескере отырып, қорытындыларды қалыптастыру үшін ақпаратты жинау, түсіндіру және ғылыми 

материалдарды дайындау, педагогикалық және психологиялық зерттеулердің нәтижелерін өңдеу.(N5) 

6. Оқыту тәжірибесінде теориялық білімді іске асыру (дәріс оқу және семинар сабақтарын өткізу), оқыту мен тәрбиелеудің жаңа түрлерін іздестіруге 

белсенді қатысу.Педагогикалық жағдайларды жобалау және түзету-дамыту, психологиялық-педагогикалық диагностиканы жүзеге асыру.(N6) 

7. Өзін-өзі реттеу, өзін-өзі басқару, басқа адам мен топтың практикалық дағдыларын жүзеге асыруға қабілетті. (N7) 

8.Тұрақты емес, өзгермелі орта жағдайында білім беру ұйымының стратегиялық басқаруының әдіснамалық негіздерін, стратегиялық менеджменттің 

теориялық концепцияларын қолдана білу, академиялық адалдықтың мәдениеті мен қағидаттарының мәнін түсінуі. (N8) 

 

3.Пән сипаттамасы 

 

№ Пән атауы Пәннің қысқаша сипаттамасы 

(30-50 сөз) 

Кредит 

саны 

Оқытудың қалыптасатын нәтижелері  

(кодтары) 

N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 

Базалық пәндер циклі (БП) 

ЖОО компоненті (ЖООК)/ Таңдау бойынша компонент (ТК) 

1 БП,ЖООК  

Ғылым тарихы және 

философиясы 

Ғылым философиясының пәндік саласы. 

Ғылым философиясының пайда болуы. 

Әлеуметтік-гуманитарлық ғылымдардың 

қалыптасуы мен ерекшеліктері. Қоғамдық 

ғылымдарды қалыптастыру және дамыту. 

Техникалық ғылымдардың қалыптасу 

ерекшеліктері мен ерекшеліктері. Ғылыми 

білімнің құрылымы. Ғылым динамикасы 

жаңа білімнің қалыптасу үдерісі ретінде. 

Ғылыми дәстүрлер мен ғылыми революция: 

түрлері ғылыми ұтымдылығын. Ғылым 

дамуының қазіргі кезеңінің ерекшеліктері. 

Научное и вненаучное знание. Ғылым 

әлеуметтік институт ретінде. 

3 +     +   
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2 БП,ЖООК  

 Шетел тілі (кәсіби)     

Магистранттарға болашақта мультиязык 

және мультимәдениетті кәсіби ортаға 

ықпалдасуға мүмкіндік беретін Кәсіби 

бағытталған коммуникативтік 

құзыреттіліктің шет тілді (мәдениетаралық) 

құрамдас бөлігін қалыптастыру; жаңа білімді 

меңгеруге жеке және шығармашылық 

көзқарасты қалыптастыру үшін қажетті 

қабілеттер мен сапаларды дамыту; 

магистранттардың жалпы мәдениеті мен 

білімін, ойлау мәдениетін, қарым-қатынас 

пен сөйлеуді арттыру, басқа елдер мен 

халықтардың рухани құндылықтарына 

құрметпен қарауды қалыптастыру. 

3  +   +    

3 БП,ЖООК  

Жоғары мектеп педагогикасы 

Жоғары білім берудің қазіргі заманғы 

пардигмасы. Педагогика ғылымының 

әдіснамасы.  .Жоғары мектеп 

оқытушысының кәсіби қатысымдық 

құзіреттілігі. Жоғары білім берудің мазмұны. 

Жоғары мектепте білім беруді кредиттік 

жүйеде ұйымдастыру жолдары.Білім беруді 

дәстүрлі және инновациялық түрде 

ұйымдастырудың әдістері мен формалары.  

Жоғары мектеп маман тұлғасын 

қалыптастыру және тәрбиелеудің әлеуметтік 

институты ретінде. Жоғары білім берудегі 

менеджмент. 

4 + +       

4 БП,ЖООК 

Басқару психологиясы 

Басқарудың заманауи психологиясының пәні 

мен әдістері, заңдары. Тиімді басқарудың 

психологиялық критерийлері. Басқарушылық 

шешімдерді психологиялық талдау. 

Басшының тұлғасы: психологиялық портрет. 

Менеджердің коммуникативтік мәдениеті. 

Басшының кәсіби құзыреттілігі. Ұжымдағы 

психологиялық климат: басқару аспектілері. 

Іскерлік келіссөздер психологиясы. 

Өндірістік ұжымдағы жанжал: 

психологиялық талдау. Жанжалда тиімді 

4 + +      + 
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мінез-құлық тренингі. Басқарудағы 

командалық жұмыстың психологиялық 

аспектілері. 

5 Педагогикалық практика Пәндерді оқытудың авторлық әдістемелерін 

зерттеу, оқу процесіне енгізу. Пәндердің оқу-

әдістемелік кешендерін педагогикалық 

жобалау. Оқу пәні бойынша оқу сабақтарын 

өз бетінше өткізу. Басқа магистранттар 

өткізетін сабақтарға қатысу және талдау. 

Студенттермен жеке жұмыс. Студенттердің 

дайындық сапасын анықтау және бақылау. 

Психологиялық-педагогикалық зерттеулер 

мен қорытынды конференцияларды өткізуге 

қатысу. Педагогикалық қызмет нәтижелерін 

талдау және өзін-өзі бағалау. 

4 +     + +  

6 БП, ТК   

Ғылыми жұмыстарды 

ұйымдастыру және жоспарлау    

Педагогикалық ғылымның әдіснамасы және 

педагогтың әдіснамалық мәдениеті туралы 

түсінік. Педагогикалық зерттеуді 

ұйымдастыру. Психологиялық-

педагогикалық зерттеудің негізгі 

компоненттері. Ғылыми зерттеу әдістері. 

Зерттеудің статистикалық әдістері. Қосылған 

бақылау және этнографиялық әдіс. Ғылыми 

зерттеуде педагогикалық тәжірибені қолдану 

және зерттеу. Педагогикалық қарым-

қатынас. Педагогикалық технологиялар. 

Педагогикалық қызметтің компоненті 

ретінде зерттеу қызметі. Әлеуметтік-

педагогикалық жобалау құрылымындағы 

модельдеу. 

5   + + +    

7 БП, ТК     Педагогикалық 

зерттеулердің әдіснамасы мен 

әдістері       

Педагогикалық ғылымның әдіснамасы 

туралы түсінік. Білімнің жалпы әдіснамасын 

дамыту. Ғылыми шығармашылықтың жалпы 

әдіснамасы. Педагогикалық зерттеудегі 

әдіснамалық рефлексия. Зерттеу нәтижелерін 

өңдеу әдістері. Педагогикалық зерттеудегі 

теориялық әдістер. Педагогикалық 

зерттеудегі теориялық әдістердің 

5   + +    + 
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ерекшеліктері. Теориялық әдістердің 

сипаттамасы. Педагогикалық зерттеудегі 

эмпирикалық әдістер. Педагогикалық 

зерттеудегі психологиялық әдістер. 

Педагогикалық зерттеудегі социологиялық 

әдістер 

8 БП, ТК  Болашақ мамандарды 

кәсіби қызметке дайындаудың 

әдіснамасы мен әдістемесі      

Болашақ мамандарды кәсіби қызметке 

дайындаудың әдіснамалық негіздері. 

Болашақ мамандардың философиялық білімі 

олардың дайындығының әдіснамалық негізі.   

Педагогикалық іс-әрекеттегі кәсіби және 

жеке тұлғалық сапалар.  А.К.Маркова 

бойынша мұғалімнің кәсіби құзіреттілігінің 

модульдік бейнесі. Педагог іс-әрекеттерінің 

психофизиологиялық алғышарттары. 

Педагогикалық іс-әрекет субъектісі 

құрылымындағы қабілеттер, жеке тұлғалық 

сапалар.  ЖОО-да педагогикалық іс-әрекетті 

ұйымдастыру. Жоғары мектеп 

оқытушысының деонтологиялық даярлығы. 

5 +      + + 

9 БП, ТК  Этнопедагогиканың 

методологиялық негіздері      

Белгілі педагогтардың, қоғам 

қайраткерлерінің еңбектеріндегі 

этнопедагогикалық идеялардың генезисі. 

Этнопедагогиканың теориялық-әдіснамалық 

негіздерін зерттеудің ғылыми-практикалық 

алғышарттары. Білім беру жүйесіндегі 

Этнопедагогика. Педагогика классиктерінің 

мұрасында халықтық тәрбие. 

Этнопедагогикадағы тәрбие әдістері, 

тәсілдері, құралдары. Халықтық 

педагогиканың заманауи қызметі. Қазіргі 

адам халық білімінің мақсаты ретінде. 

Жалпы білім беретін мекемелердің ОТҮ-де 

халық педагогикасының прогрессивті 

элементтерін пайдалану. 

5 +  +  +    

10 БП, ТК  Білімді ізгілендіру және 

интеграциялау 

Білім беруді ізгілендірудің мәселелері мен 

әдіснамалық аспектілері. Жоғары білімді  

ізгілендіру  және интеграциялау. Шетелдік 

5 +    +    
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педагогикадағы гуманистік идеялар. Қазіргі 

кезеңдегі білім беруді демократияландыру 

жүйесі. Гуманизация идеясына негізделген 

білім беру мазмұны. 20 ғасырдың 

педагогикалық болмысындағы гуманистік 

авторлық мектептің феномені. Қазіргі білім 

берудегі интеграциялық процестер. 

11 БП, ТК  Цифрлық дидактика 

 

"Цифрлық дидактика" түсінігі. Білім беру 

процесін цифрлық трансформациялау, цифрлық 

экономикаға және желілік қоғамға көшу 

жағдайында оқыту процесін ұйымдастыру. 

Цифрлық  дидактика пәні. Цифрлық білім беру 

ортасында білім алушының қызметін 

ұйымдастыру. Цифрлық  дидактиканың 

қалыптасуының негізгі факторы. Цифрлық 

технологияларды трансформациялаудың 

мақсаты. Қашықтықтан оқыту, аралас оқыту 

(оның ішінде" төңкерілген сынып", автономды 

топтар және т. б.), гибридтік оқыту, мобильді 

оқыту, шағын оқыту немесе" микродозаларда 

оқыту", желілік (телекоммуникациялық) оқу 

жобасы, онлайн-тестілеу, мультимедиялық сабақ, 

мультимедиа-шығарма, виртуалды экскурсия 

және т. б. 

5 +    +  +  

12 КП,  ЖООКПсихология мен білім 

берудегі мәдени-тарихи және іс-

әрекеттік әдістер 

Тұлғаны дамытудың мәдени-тарихи 

тұжырымдамасы. Тұлға теориясын құру 

үшін жоғары психикалық функциялар 

туралы оқу-жаттығудың әдіснамалық 

маңызы. Іс-әрекетті түсіндіру принципі және 

зерттеу пәні ретінде. Мотивациялық-

қажеттіліктік сала тұлғаның мәндік ядросы 

ретінде. Мәдени-тарихи концепциядағы іс-

әрекет тәсілінің мәні мен маңызы. Тұлғаның 

іс-әрекеттік теориясындағы даму болашағы. 

5 +  +     + 

13 Зерттеу практикасы Ғылыми-зерттеу жұмысының жеке 

жоспарын құру және бекіту. Магистрлік 

10     + + +  
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жұмыстың дидактикалық және әдістемелік 

аспектілерін анықтау. Жүргізілетін ғылыми-

зерттеу жұмыстарының нәтижелерін білім 

беру мекемесінде пайдалану бойынша 

жергілікті эксперименттік зерттеу жоспарын 

дайындау. Оқу сабақтарының жүйесін 

жүргізу және олардың өзіндік талдау. 

Бекітілген жоспарға сәйкес зерттеу 

жұмыстарын жүргізу. Есептерді дайындау, 

ғылыми-зерттеу жұмысының нәтижелерін 

ұсыну. 

14 КП, ТК Кәсіби педагогика Жаңа экономикалық жағдайдағы техникалық 

және  кәсіби білім берудің      құрылымы мен 

мазмұны. Кәсіптік педагогиканың  

әлеуметтік-педагогикалық проблемалары, 

ұстанымдары, жүйесі мен тармақтары. Білім 

беру қызметін реттейтін нормативтік-

құқықтық құжаттар. Кәсіби оқытудың 

әдістері. Кәсіби оқытудығы инновациялық 

технологиялар.Кәсіби оқытудың типтік 

сабақтарының мазмұны. Қазақстан 

Республикасындағы жоғары кәсіптік білім 

беру жүйесі . Қосымша кәсіптік білім 

берудің түрлері. 

5  +     + + 

15 КП, ТК ЖОО-дағы 

педагогикалық пәндерді оқыту 

әдістемесі 

Педагогикалық пәндерді оқыту әдістемесінің 

пәні мен міндеттері. Оқытудың 

технологиясы мен түрлері. Болашақ 

педагогтарда педагогикалық білімге деген 

қызығушылық пен танымдық қажеттіліктерді 

қалыптастырудағы педагогика 

оқытушысының рөлі. Оқыту принциптері, 

олардың сипаттамасы. Оқытудың дәстүрлі 

әдістері, олардың жіктелуі және 

сипаттамасы. Оқытудың белсенді әдістері. 

Педагогиканы оқыту құралдары. 

Педагогиканы оқыту барысындағы 

Диагностика және бақылау. 

5  +   +  +  

16 КП, ТК ЖОО-дағы Студенттердің оқу іс-әрекетінің 5     + + +  
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психологиялық пәндерді оқыту 

әдістемесі      

психологиялық ерекшеліктері. Оқыту 

мақсаттары психологиялық пәндер. Оқу 

қызметінің мазмұны. Шолу оқу іс-әрекеті 

және оқыту теориялары. Оқу тапсырмалары, 

тапсырмалар жүйесіндегі құрылымы мен 

мазмұны. Психологиялық пәндерді оқыту 

формалары мен әдістері (дәрістер, 

практикалық, семинарлық, зертханалық 

сабақтар). Студенттердің өзіндік жұмысын 

басқару. Бақылау және түзету оқу қызметінің 

студент. 

17 КП, ТК Педагогикалық 

аксиологияның теориялық-

әдіснамалық негіздері 

Құндылық идеясы және оның жалпы 

аксиология мен педагогикадағы дамуы. 

Негізгі аксиологиялық мәселелер және 

олардың Батыстың философиялық және 

педагогикалық ойындағы дамуы. Білім 

философиясы педагогикалық аксиологияның 

теориялық-әдіснамалық негізі ретінде. Білім 

беру құндылықтарының жіктелуін негіздеу. 

Педагогикалық аксиологияның логикалық-

құрылымдық құрылымының принциптері. 

Білім беру құндылықтарының иерархиясы. 

5 +      + + 

18 КП, ТК Ынтымақтастық 

педагогикасы      

Оқушылармен қарым-қатынас -педагогиканы 

зерттеу пәні Мәжбүрсіз ілім. Қиын мақсат 

идеясы. В. Ф. Шаталовтың тірек сигналдары. 

Ынтымақтастық педагогикасындағы 

жұмыстарды бағалау. Еркін таңдау идеясы. 

Ірі блоктардың идеясы. Өзін-өзі талдау 

идеясы. Сыныптың зияткерлік фоны. 

Ұжымдық шығармашылық тәрбие. 

Шығармашылық өзін-өзі басқару. Ата-

аналармен 

ынтымақтастық.Мұғалімдерынтымақтастығы 

Вальдорф педагогикасы. Педагогика С. 

Френе. Педагогика Ш. А. Амонашвили 

5 +  +    +  

19 КП, ТК Қазіргі психологиядағы 

психотехниканың теориялық-

практикалық негіздері 

Психикалық танымдық процестерді 

белсендіру мен дамытудың психотехникалық 

тәсілдері. Стрестік реакцияларды 

5  +    + +  
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басқарудың психотехникалық әдістері. 

Сананың және санадан тыс әрекеттесуі. 

Психологиялық қорғау. Суггестия және 

гипнотикалық әсер ету техникасы. 

Тұлғааралық қысым. Әлеуметтіктехника. Д. 

Карнеги. Э. Берн бойынша манипуляциялар 

мен ойындар. Манипуляциялық әсерлерге 

қарсы тұрудың психотехникалық 

стратегиясы. Мотивацияны басқару 

техникасы. Өз мінез-құлқын басқару 

техникасы 

20 КП, ТК Тұлғаны әлеуметтендіру Әлеуметтендіру ұғымы.  Адам 

әлеуметтендіру процесінде. Тұлғаны дамыту, 

қалыптастыру, тәрбиелеу және 

әлеуметтендірудің арақатынасы. Тұлға 

әлеуметтануының факторлары, 

механизмдері. Тұлғаның әлеуметтенуі мен 

әлеуметтік өзара әрекеттесуінің 

психологиялық негіздері. Әлеуметтендіру 

институттары. Отбасы тұлғаны 

әлеуметтендіру институты ретінде. 

Әлеуметтік қондырғылар және әлеуметтік 

сипат. Әлеуметтену өнімдері-әлеуметтену 

және тәрбиелілік. Оқыту және тәрбиелеу 

тұлғаны әлеуметтендіру элементтері ретінде. 

4 +     + +  

21 КП, ТК ЖОО-да білім беру 

мазмұнын жасақтаудың ғылыми-

теориялық негіздері және оқыту 

технологиясы 

Жоғары мектептегі оқыту теориясы. Жоғары 

білім мазмұны. Жоғары білім берудің 

мазмұнына қойылатын  талаптар, заманауи 

тәсілдер, оның мазмұнына әсер ететін 

факторлар. Жоғары білім мазмұнының 

негізгі компоненттері. Мемлекеттік білім 

беру стандарты және оның функциялары. 

ЖОО білім мазмұнын көрсететін 

нормативтік-құқықтық құжаттар. Оқытуды 

ұйымдастырудың әдістері мен формалары. 

Жаңа білім беру технологиялары. 

5 +  +     + 

22 КП, ТК  Білім беру саласындағы 

стратегиялық менеджмент 

"Басқару функциясы"түсінігі. Мектепішілік 

басқарудың педагогикалық талдауы. 

5 +    +  +  
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Педагогикалық талдау түрлері. 

Педагогикалық талдаудың негізгі 

объектілері, оның кезеңдері мен әдістері. 

Білім беру саласындағы стратегиялық 

менеджменттегі мақсатты болжау. Басқару 

мақсатының жіктелуі. Мақсаттардың 

түрлері. Ұйғару мақсатына қойылатын 

талаптар, оның түрлері. Шешім қабылдау 

технологиясы. Ұйымдастыру-педагогикалық 

қызметінің бағыттары. Өкілеттіктерді беру. 

Мотивация. Педагогикалық бақылау. 

Педагогикалық мониторинг. 

23 КП, ТК  ҚР Мемлекеттік білім 

саясаты 

ҚР "Білім туралы" Заңында қолданылатын 

негізгі ұғымдар. ҚР Білім саласындағы 

заңнамасы. Білім беру саласындағы 

мемлекеттік саясаттың принциптері. ҚР 

Үкіметінің Білім беру саласындағы құзыреті. 

Мемлекеттік кепілдіктер. Білім беру 

жүйесінің міндеттері және оның деңгейлері. 

Білім беретін оқу бағдарламалары. Білім 

беру қызметін ұйымдастыру, субъектілері. 

Жаңа білім беру бағдарламасы. Оқытудағы 

үштілділік. Педагогикалық қызметкердің 

мәртебесі. 

5 +  +     + 

24 КП, ТК Салыстыру педагогикасы   Салыстырмалы педагогиканың даму тарихы 

және зерттеу әдістемесі. Білім беру 

саласындағы реформалар. Шет елдердегі 

орта мектептің қазіргі жағдайы мен даму 

тенденциялары. Білім берудің әлемдік 

тәжірибесіндегі білімді бақылау және 

бағалау жүйесі. Элитарлық білім беру. Шет 

елдердегі мектеп тәрбиесі: жағдайы, моделі, 

мәселелері. Шет елдердегі дарынды 

балалармен жұмыс жүйесі. Әлемдегі жоғары 

мектептің қазіргі жағдайы мен даму 

тенденциялары.  

5 + +   +    

25 КП, ТК  ЖОО-да инновациялық 

және интерактивті оқыту 

Қазіргі педагогикалық технологиялардың 

теориялық сипаттамалары. Білім беруді 

5 + +     +  
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әдістемесі жаңғырту контекстінде оқытудың 

инновациялық технологияларын дамыту. 

Тұлғалық-бағдарлы білім беру 

технологиялары. Инновация және оқыту 

ортасы. Ойын технологиялары. Жобалар 

әдісі. Іскерлік ойын. Оқытудың интерактивті 

әдістері. Сын тұрғысынан ойлау. 

Ынтымақтастықта оқыту. Оқытудың жаңа 

техникалық құралдары 

26 КП, ТК  Прагматикалық 

психология 

Прагматикалық психология ғылым және оқу 

пәні ретінде. Психологияның прагматикалық 

бағытының мәні. Прагматикалық теориялар 

және оның пайда болу тарихы. Тұлғаның 

дамуының заманауи психологиялық 

теориялары. Өзін-өзі тану және өзін-өзі 

жетілдіру. Қазіргі мектепте д. Дьюидің 

прагматикалық идеяларын қолдану. Қазіргі 

білім беру мекемелерінің оқу-тәрбие 

үдерісінде педагогикалық идеяларды іске 

асыру. Прагматизм өмір сүрудің негізгі 

механизмі ретінде. 

5  +    + +  

27 КП, ТК   Шығармашылық өзін-өзі 

жетілдіру педагогикасы   

Шығармашылық ғылыми білімнің пәні 

ретінде. Шығармашылықтың педагогикалық  

ерекшеліктері. Педагог мамандығының 

қазіргі қоғамдағы рөлі. Білім беру 

процесіндегі Шығармашылықтағы   

педагогикалық технологиялар.  Кәсіби-

тұлғалық даму және өзін-өзі дамыту әдістері 

мен педагог.  Педагог тұлғасының 

шығармашылық әлеуеті, шығармашылық 

бағыты, шығармашылық қабілеттері. 

Шығармашылық педагогикасы: 

диагностикалық аспект. Шығармашылық 

тапсырмаларды шешуді ынталандыру 

әдістері. 

4 + +     +  

 

 

4. Модульдер сипаттамасы 
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Модуль Кодтар және құрамдас 

компоненттің атауы 

Пререквизиты Оқыту нәтижелері 

1 2 3 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Әлеуметтік-

гуманитарлық пәндер 

модулі 

 

БП,ЖООК Ғылым тарихы 

және философиясы 

Тарих 

Философия 
Білу керек: 

-ғылыми танымның негізгі принциптері мен тәсілдерін; 

 -болашақ ғылыми-кәсіби қызмет саласына байланысты 

философиялық мәселелерін. 

Іскерлік: 

-проблемалар мен оларды шешу тәсілдерінің өз пайымын 

қисынды тұжырымдау және дәлелді қорғау қазіргі ғылыми 

жетістіктерді талдау және бағалау 

Қабілетті: 

-ғылыми-техникалық прогрестің нәтижелерін объективті 

қабылдау және бағалау дағдылары, зерттеу қызметінің 

дағдыларын; 

-зерттеу және практикалық міндеттерді шешу кезінде, оның 

ішінде пәнаралық салаларда жаңа идеяларды генерациялау 

дағдысына 

БП, ЖООК  Шетел тілі 

(кәсіби)     

Шетел тілі  

Кәсіби шет тілі 
Білу керек: 

-кәсіби деңгейде қарым-қатынас жасауға арналған арнайы 

терминдер; 

-жалпы тілдің қолдану лексикасы және өзінің кәсіби 

саласының базалық терминологиясы. 

Іскерлік: 

-ақпаратты шет тілінде талдау; 

-берілген тақырып аясында қарым-қатынас жасау; 

-тәжірибеде алынған оқу біліктерін қолдану. 

Қабілетті: 

-іскерлік қарым-қатынас және іскерлік хат дағдысын; 

-шетел тілінде шарттар жасау дағдысын; 

-ағылшын тілінде ой логикасын практикалық талдау 

дағдысын. 

БП,ЖООК Жоғары мектеп 

педагогикасы 

Педагогика Білу керек: 

- гуманитарлық білім беру жүйесіндегі жоғары мектеп 

педагогикасының орны, рөлі, маңызы және жоғары білімнің 

даму тарихы; 
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- педагогикалық әдістердің жіктелуі және оларды қолданудың 

заманауи тәсілдері; 

Іскерлік: 

-тұлғаның психологиялық -физалогиялық мүмкіндіктерін, 

жеке ерекшеліктерін және жағдайларын ескере отырып, білім 

беру процесін құрастыру; 

- тұлғаны әлеуметтендіру жағдайында тәрбие үрдісін 

құрастыру; 

Қабілетті: 

- педагогикалық іс-әрекетті ұйымдастыру барысында 

туындайтын дидактикалық және тәрбиелік міндеттерді 

тұжырымдау және шешу; 

- педагогикалық ақпаратты талдау және өңдеу 

БП, ЖООК Басқару 

психологиясы 

Психология Білу керек: 

- басқарудың психологиялық негіздерін әзірлеудің теориялық 

тәсілдері; білім беру жүйесіндегі басқару ерекшеліктері; 

- білім беру жүйесіндегі басқарушы тұлғасыныңкәсіби 

маңызды қасиеттерінің ерекшеліктері 

Іскерлік: 

- тұлғаның жеке-психологиялық сипаттамаларын 

диагностикалау және интерпретациялау (басшы-бағынышты);  

- ұсынылған ақпараттың түрлі нысандары бойынша жеке 

және топтық кәсіби кеңес беруді жүзеге асыру. 

Қабілетті: 

- жанжалды жағдайларды шешу 

-әлеуметтік-педагогикалық және психологиялық-

педагогикалық бағдарламалар мен жобаларды жоспарлау, 

әзірлеу және іске асыру үшін психологиялық-педагогикалық 

диагностика арқылы ақпаратты іріктеуді жүзеге асыру 

 БП, ЖООКПедагогикалық 

практика 

Жоғары мектеп 

педагогикасы 
Білу керек: 

-мемлекеттік білім беру стандарты, оқытудың білім беру 

бағдарламасы, оқу-әдістемелік кешендерді білу; 

-оқу жоспарында ұсынылған пәндері бойынша оқу-

әдістемелік әдебиет, зертханалық және бағдарламалық 

қамтамасыз ету, ЖОО-да білім беру және ғылыми қызметті 

ұйымдастыру жолдарын меңгеру; 

Іскерлік: 

-магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысына байланысты 
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тақырыптар бойынша оқытушының бақылауымен студенттік 

аудиторияларда сынақ дәрістерін өткізу; 

-оқу пәндерінің ұсынылған тақырыптары бойынша 

студенттермен практикалық және зертханалық сабақтар 

өткізу: 

Қабілетті: 

- әрі қарай білім беру мен кәсіби ұтқырлықты өзін-өзі 

реттеуге қабілеттілігі мен дайындығымен ұштастыра отырып, 

өз құзыреттерінің деңгейін талдау және бағалау; 

- кәсіби ақпаратты талдау, онда ең маңыздысын бөліп 

көрсету, құрылымдау, рәсімдеу және негізделген 

қорытындылар мен ұсынымдары бар талдамалық шолу 

түрінде ұсыну; 

Педагог-

зерттеушінің ғылыми-

зерттеу қызметі 

негіздерінің модулі 

 

БП, ТК  Ғылыми 

жұмыстарды ұйымдастыру 

және жоспарлау    

Педагогиканың және 

психологияның 

ғылыми зерттеу 

әдістемесі 

Білу керек: 

-ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау әдістері 

мен принциптері, зерттеу жұмысының құрылымы мен 

мазмұны 

- диссертацияларды дайындау мен қорғауға қойылатын 

негізгі талаптарды 

Іскерлік: 

-  зерттеудің мақсаты мен міндеттерін тұжырымдау; зерттеу 

жоспарын құру; заманауи ақпараттық технологияларды 

пайдалана отырып библиографиялық іздеу жүргізу 

- ғылыми зерттеудің заманауи әдістерін қолдану, оларды 

нақты зерттеу міндеттеріне сүйене отырып түрлендіру; 

Қабілетті: 

 -қазіргі ғылыми жетістіктерді сыни талдау және бағалауды 

жүзеге асыру; 

-жеке кәсіби және жеке даму міндеттерін жоспарлау және 

шешу. 
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БП,  ТК   Педагогикалық 

зерттеулердің әдіснамасы 

мен әдістері       

Ғылыми жұмыстарды 

ұйымдастыру және 

жоспарлау    

Білу керек: 

- педагогиканың ғылыми-әдіснамалық негіздері; 

 - педагогикалық зерттеуді жүргізудің ерекшеліктері мен 

кезеңдері, ғылыми нәтижелерді талдау және өңдеу әдістемесі. 

Іскерлік: 

-педагогикалық зерттеудің ғылыми-әдіснамалық негіздері, 

мәні мен мазмұны туралы білімді қолдану 

- білім беру мекемелері, отбасы және т. б. жағдайында 

педагогикалық зерттеулердің технологиясы мен әдістемесін 

қолдану 

Қабілетті: 

- ғылыми-педагогикалық қызметті ұйымдастыруда алынған 

теориялық-әдіснамалық білімді қолдану; 

- ғылыми-педагогикалық міндеттерді шешу бойынша 

жасалған қорытындыларды негізді түрде растау. 

 БП, ТК  Болашақ 

мамандарды кәсіби 

қызметке дайындаудың 

әдіснамасы мен әдістемесі      

Жоғары мектеп 

педагогикасы 
Білу керек: 

-қажетті психологиялық дайындықты ескере отырып, педагог 

қызметінің мазмұны мен әдіснамалық негіздері, 

- ең тиімді оқыту әдістемелерін теориялық негіздеу 

Іскерлік: 

- әртүрлі әдіснамалық және парадигмалдық тәсілдерді ескере 

отырып, әртүрлі деңгейдегі және мамандықтағы білім 

алушылар топтарымен практикалық қызметті моделдеу; 

- коучинг, менторинг және тренерлік тәжірибелерді қолдана 

отырып, интерактивті тренерлік режимде жұмыс істеу 

Қабілетті: 

-мамандардың психологиялық-педагогикалық дайындығын 

қалыптастыруға бағытталған оқыту қызметін ұйымдастыру 

әдістемесін қолдану; 

-өз қызметін рефлексия негізінде жетілдіруді және өзін-өзі 

дамытуды ұйымдастыру және жүзеге асыру 

Болашақ 

мамандарды кәсіби 

қызметке даярлаудың 

әдіснамалық және 

БП, ТК  Этнопедагогиканың 

методологиялық негіздері      

Этнопедагогика Білу керек: 

- этнопедагогика әдіснамасының негізгі характерологиялық 

сипаты; 

-этнопедагогиканы әдіснамалық қамтамасыз етудің мазмұны, 
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дидактикалық 

негіздерінің модулі 

 

этногуманистік әрекеттіі технологиялық-әдіснамалық 

қамтамасыз етудің элементтері 

Іскерлік: 

-педагогикалық үрдістің  барлық салаларында жинақталған 

этнопедагогикалық тәжірибені қолдану; 

 - өзара іс-қимыл мен білім беру процесін этнопедагогикалық 

білім беру технологиясын ескере отырып құру.  

Қабілетті: 

-педагогикалық тәжірибе мен психологиялық-педагогикалық 

білім рефлексиясына қол жеткізу үшін заманауи ақпараттық 

және коммуникациялық технологияларды қолдану; 

- тұлғалық-бағдарлы білім беру аясында білім беру үдерісін 

ұйымдастыру мен жобалаудың заманауи этнопедагогикалық 

технологияларын қолдану; 

 БП, ТК  Білімді ізгілендіру 

және интеграциялау 

Жоғары мектеп 

педагогикасы 
Білу керек: 

-гуманизация мен педагогикалық интеграцияны қамтамасыз 

ету ұғымдары мен терминологияларының құрамын білу; 

-жеке тұлғаға бағытталған авторлық мектеп мәдениетінің 

негізгі сипатын; педагогикалық интеграцияның жалпы 

теориялық сипаттамаларын білу; 

-педагогикалық интеграцияны әдіснамалық қамтамасыз 

етудің мазмұнын; 

-интегративті-гуманистік қызметті технологиялық-

әдіснамалық қамтамасыз ету элементтерін білу; 

Іскерлік: 

-гуманистік педагогика бойынша теориялық білімді 

интеграциялау негізінде педагогикалық мәселелердің 

стандартты емес шешімін табу 

-жеке тұлғаға бағытталған технология мен жақын даму 

аймағын ескере отырып, өзара іс-қимыл және білім беру 

процесін құру 

Қабілетті: 

-гуманистік көзқарас аспектісінде педагогикалық 

жағдайларды жобалау және психологиялық-педагогикалық 

диагностиканы жүзеге асыру 

-психологиялық-педагогикалық қызметте ғылыми негізделген 

интегративті-гуманистік әдістер мен технологияларды 

қолдану; 
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 БП, ТК  Цифрлық дидактика 

 

Басқару психологиясы Білу керек: оқу үдерісін цифрлық түрлендіру, цифрлық 

экономикаға және желілік қоғамға көшу жағдайында оқу 

процесін ұйымдастыру жүйесін құру қағидаларын; 

Іскерлік: цифрлық білім беру ортасында оқушының іс-

әрекетіне сыртқы факторлардың әсерін талдау; 

Қабілетті: Цифрлық технологияларды түрлендіру үшін 

компьютерлік 

Психология мен 

білім берудегі мәдени-

тарихи және іс-әрекет  

тұғырының тәсілдерінің 

модулі 

 

КП,  ЖООКПсихология мен 

білім берудегі мәдени-

тарихи және іс-әрекеттік 

әдістер 

Тұлға теориясы 

Психология 
Білу керек: 

- психологиядағы мәдени-тарихи және іс-әрекет тәсілінің 

қалыптасу тарихын; 

- қазіргі психология мен қазіргі білім беру жағдайында іс-

әрекет тәсілін жүзеге асырудың негізгі бағыттарын 

-білім беру жүйесінің өзекті міндеттерін шешуге ықпал ететін 

мәдени-тарихи және іс-әрекет мүмкіндіктері мен 

шектеулерін; 

Іскерлік: 

-мәдени-тарихи және іс-әрекеттік тәсіл әдіснамасының 

релеванттық мәселелерін шешу үшін маңызды мәселерді 

айқындай білу; 

- мәдени-тарихи және іс-әрекет тәсілінің әдіснамасы 

шеңберінде оқушылардың тұлғасын қалыптастырудағы өзекті 

және жақын даму аймағын , сондай-ақ шиеленіс аймағын 

белгілеу; 

- мәдени-тарихи және іс-әрекет тәсілінің әдіснамалық 

негіздерін ескере отырып, оқушыларды дамыту мен 

оқытудың диагностикалау әдістемесін таңдау 

Қабілетті: 

- мәдени-тарихи және іс-әрекет тәсілінің әдіснамасы тиімді 

пайдалана білуге; 

- мәдени-тарихи және іс-әрекеттік тәсіл шеңберіндегі 

теориялық және қолданбалы зерттеулердің ұғымдық 

аппараты мен методологиясын айқындауға; 

 КП, ЖООК Зерттеу 

практикасы 

Ғылыми жұмыстарды 

ұйымдастыру және 

жоспарлау    

Педагогикалық 

зерттеулердің 

әдіснамасы мен 

Білу керек: 

-ғылыми-зерттеу ұйымдары мен бөлімшелерінде ғылыми 

қызметті ұйымдастыру негіздерін, педагогика және 

психология саласындағы қазіргі заманғы зерттеулердің 

мәселелерін; 

-психологиялық-педагогикалық диагностика мен түзетудің 
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әдістері       заманауи тұжырымдамаларының мазмұнын; 

Іскерлік: 

-психологиялық-педагогикалық зерттеудің мақсаты, 

міндеттері, нысаны, пәні, гипотезасын анықтау; 

- ғылыми зерттеулер процесін ұйымдастыру, жоспарлау және 

іске асыру; 

Қабілетті: 

-кәсіби ғылыми тілді, ғылыми ақпаратты іздеу мен өңдеудің 

заманауи әдістерін қолдануға; 

-заманауи теориялар мен талдау әдістері негізінде 

психологиялық-педагогикалық зерттеудің жаңа әдістерін 

меңгеруге; 

Педагогикалық 

қызметтегі оқыту және 

технология теориясының 

модулі 

 

КП, ТК Кәсіби педагогика Жоғары мектеп 

педагогикасы 
Білу керек: 

-кәсіби білім берудің мәні, аспектілері және функциялары; 

кәсіби білім берудің даму тарихын және педагогикалық ойды 

зерттеуді; 

- кәсіптік  педагогикалық жүйелерді басқарудың 

принциптерін, әдістері мен тәсілдерін, кәсіптік - білім беру 

процесінің мониторингін және білім алушылардың кәсіби 

дамуын айқындай; 

Іскерлік: 

-кәсіби білім берудің теориялық-әдіснамалық негіздерін және 

кәсіби педагогикада зерттеулер жүргізу әдістерін жүргізе 

білу; 

-Кәсіптік оқыту, тұлғаны тәрбиелеу және дамыту 

заңдылықтарын анықтау 

Қабілетті: 

-кәсіптік білім беру бойынша әдістемелік материалдар, 

жоспарлар, бағдарламалар, оқу құралдарын әзірлеуге; 

-болашақ кәсіби қызметтің субъектісі ретінде адамның кәсіп 

таңдау және даму процесін ұйымдастыру. 

 КП, ТК ЖОО-дағы 

педагогикалық пәндерді 

оқыту әдістемесі 

Жоғары мектеп 

педагогикасы 
Білу керек: 

-педагогиканы оқу пәні ретінде құрылымдық принциптерді 

және педагогикалық пәндердің мазмұнын меңгеруді 

ұйымдастыру тәсілдері туралы; 

-оқу пәні ретінде педагогиканы құрастырудың ғылыми 

негіздері және оқытудың заманауи технологияларын; 

Іскерлік: 
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-теориялық білімді оқыту практикасында іске асыру, жұмыс 

істеу және білімді практикада қолдану (дәріс оқу және 

семинар сабақтарын өткізу)) 

- тарихи-педагогикалық әдебиеттермен жұмыс істеу, оқыту 

мен тәрбиелеудің жаңа түрлерін іздестіруге белсенді қатысу, 

оқыту мен тәрбиелеудің белсенді түрлерін дамыту 

Қабілетті: 

-ҚР Білім беру жүйесінің қалыптасу тарихын талдау негізінде 

педагогикалық білімді, іскерліктер мен дағдыларды 

ұйымдастыру, өңдеу, шығару, рефлексия жасауға; 

-мақсатты болжауды, ақпаратты барабар іріктеуді, 

сауаттылықты, көпшілік алдында сөз сөйлеу дағдыларын, 

өнімді коммуникация техникасын дұрыс қолдануды, 

оқытушылық және әлеуметтік қызметке, төзімділік пен 

транспоренттілікке дайындықты қамтитын игерілген қызмет 

тәсілдерінің жиынтығын дамыту 

 КП, ТК ЖОО-дағы 

психологиялық пәндерді 

оқыту әдістемесі      

Психология Білу керек: 

-мектепте, арнаулы орта және жоғары оқу орындарында 

психологияны оқытудың мақсаты мен мазмұны; білім 

берудің әртүрлі деңгейлеріндегі психологиялық пәндер 

мазмұнының ерекшелігін; 

-тұлғалық-бағдарлы өзара іс-қимылдың негізгі принциптері, 

әдістері мен құралдары; психология оқытушысының 

қызметін реттейтін нормативтік - құқықтық құжаттар, оларды 

өз қызметінде қолдануға бағдар бере білу; 

Іскерлік: 

-оқу сабақтарының әр түрлі түрлерін әзірлеу және өткізу, 

критериалды-бағдарлы тестерін жасау, оқытудың белсенді 

әдістерін қолдану; 

-педагогикалық қабілеттерді, педагогикалық қызмет 

стильдерін және педагогикалық қарым-қатынас 

стратегияларын диагностикалауды жүргізу, Кәсіби қызметтің 

жеке ерекшеліктері туралы қорытынды жасау, педагогикалық 

қарым-қатынасты тиімді ұйымдастыру; 

Қабілетті: 

-білім беру бағдарламаларына сәйкес психологиялық 

пәндерді оқыту кезінде білім беру жұмысын жүзеге асыра 

білуге; 
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- оқытудың әртүрлі кезеңдерінде психологиялық пәндерді 

меңгеру деңгейін педагогикалық диагностикалауды жүзеге 

асыру, өзіндік педагогикалық қызметінің нәтижелерін талдау, 

жүргізілген талдау негізінде өз жұмысына өзгерістер енгізу 

 КП, ТК Педагогикалық 

аксиологияның теориялық-

әдіснамалық негіздері 

Жоғары мектеп 

педагогикасы 
Білу керек: 

- педагогикалық аксиологияның негізгі бағыттары, 

мәселелері және даму болашағы 

-қазіргі құндылыққа бағытталған оқыту мен тәрбиелеудің   

ғылыми негізделген  неғұрлым адекватты әдістері мен оқыту 

құралдарын және тәсілдерін; 

Іскерлік: 

-білім алушылардың құндылықтарының даму деңгейіне 

диагностика жүргізу 

- қазіргі құндылыққа бағытталған оқыту мен тәрбиелеудің   

ғылыми негізделген  неғұрлым адекватты әдістері мен оқыту 

құралдарын және тәсілдерін пайдалана білу 

Қабілетті:  

- білім беру үдерісін бағалау кезінде құндылық критерилерін 

қолдануға; 

-білім алушылардың құндылықтарын дамыту саласындағы 

нақты білім беру және зерттеу міндеттерін шешу; өз бетінше 

іздеу, аксиологиялық ақпаратты алу және талдау әдістерін 

қолдануға; 

 КП, ТК Ынтымақтастық 

педагогикасы      

Жоғары мектеп 

педагогикасы 
Білу керек: 

- педагогиканың негізгі ұғымдары мен категориялары, кәсіби-

педагогикалық өзара іс-қимыл және ынтымақтастық 

процестерінің негізгі заңдылықтары, принциптері мен 

ерекшеліктерін; 

-өзара түсіністік пен өзара құрмет, жанжалдарды 

конструктивті шешуге, этносаралық төзімділікке негізделген 

тиімді педагогикалық өзара іс-қимылдың технологиялары 

мен қағидаттарын; 

Іскерлік: 

- топтарда оқу және кәсіби қызмет мәселелерін талқылау, 

тұлғаның әлеуметтік мәртебесін бағалау; 

-әр түрлі әлеуметтік орта мен жағдайларда өзара әрекет ету 

және ынтымақтасу, ынтымақтастықта оқыту 

технологияларын жобалау және іске асыру; 



29 
 

Қабілетті: 

-оқу-тәрбие жағдайларына талдау және жобалау жүргізу,  

мәдениетаралық педагогикалық коммуникация кезінде 

қарым-қатынастың тиімді тәсілдерін қолдануға; 

 -кәсіби педагогикалық өзара іс-қимыл, өзара түсіністік және 

ынтымақтастықтың күрделі жағдайларын шешу, 

толеранттылықты қалыптастыру міндеттерін анықтау және 

шешу; 

 КП, ТК Қазіргі 

психологиядағы 

психотехниканың 

теориялық-практикалық 

негіздері 

Психология Білу керек: 

- "психотехника" ұғымының мәнін.Қазіргі заманғы 

психологиялық технологиялардың түрлерін; 

-  психотехниканы жүргізу технологиясы 

Іскерлік: 

- психотехниканың пайда болуы мен 

дамуыныңпсихологиялық теорияларын талдау 

- адамның психикалық қызметін үйлестіру мақсатында 

танымдық және тұлғалық саланың даму деңгейіне және 

ерекшеліктеріне кәсіби ықпал ету 

Қабілетті: 

-қарым-қатынастың психотехникасын, сөйлеудің 

психотехникасын, әңгімелесушіні зерттеудің 

психотехникасын қолдануға; 

-қызметкерлердің тұлғалық өсуіне және жеке тұлғалар мен 

топтардың денсаулығын сақтауға бағытталған интерактивті 

әдістерді, психологиялық технологияларды қолдану 

 КП, ТК Тұлғаны 

әлеуметтендіру 

Цифрлық дидактика 

 

Білу керек: 

-әлеуметтендіру және әлеуметтік тәрбие процесінің мәні, 

тұлғаны әлеуметтендірудің теориялық негіздерін; 

 -оқушының жеке тұлғасын әлеуметтендірудің мәні мен 

ерекшелігі, тұлғаның әлеуметтенуі мазмұнының негізгі 

бағыттарын, 

Іскерлік: 

-әлеуметтендірудің негізгі ұғымдарын талдау, салыстыру, 

салғастыру, алынған теориялық білімді тұлғаны 

әлеуметтендірудің диагностикалық және психокоррекциялық 

міндеттерін шешу үшін қолдана білу; 

-мектепте, мектептен тыс ұйымдарда, колледждерде жоғары 

оқу орындарында және басқа да ұйымдарда адамның 
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әлеуметтенуін бағалау өлшемдерін қолдану 

Қабілетті: 

-әртүрлі санаттармен: отбасымен, әр жастағы балалармен 

әлеуметтендіру қызметінің міндеттерін тиімді жүзеге асыру 

жолдарын негіздеуге; 

-тұлғаның табысты әлеуметтенуіне ықпал ететін өзінің 

тәрбиелік, диагностикалық, профилактикалық, 

ұйымдастырушылық, коммуникативтік дағдыларын 

жетілдіру үшін игерілген практикалық біліктерді қолдану 

Педагогикалық сала 

және педагогикалық-

психологиялық қызмет 

әдістері модулі 

 

КП, ТК ЖОО-да білім беру 

мазмұнын әзірлеудің 

ғылыми-теориялық негіздері 

және оқыту технологиясы 

Жоғары мектеп 

педагогикасы 
Білу керек: 

-ЖОО-дағы білім мазмұнын әзірлеу өлшемдерін, ғылыми -

теориялық негіздерін; 

-заманауи ЖОО-да оқыту технологияларын; 

Іскерлік: 

-әзірленген өлшемдер негізінде білім мазмұнын таңдау 

-қазіргі заманғы оқыту технологияларын пайдалану 

Қабілетті: 

-қазіргі және болашақта білім беру мазмұны мен оқыту 

технологиясына түзетулер енгізуге; 

-өз білімі мен тәжірибесін, өткеннің жетістіктері мен 

кемшіліктерін ескере отырып, қазіргі қоғамның 

сұраныстарына нақты және дұрыс жауап беруге; 

КП, ТК  Білім беру 

саласындағы стратегиялық 

менеджмент 

Басқару психологиясы Білу керек: 

-тұрақты емес, өзгермелі орта жағдайында білім беру 

ұйымының стратегиялық басқаруының әдіснамалық 

негіздері, стратегиялық менеджменттің теориялық 

тұжырымдамаларын; 

- стратегиялық орта диагностикасының әдіснамасы, 

стратегияны қалыптастыру әдістемесі және оны іске асыру 

алгоритмін; 

Іскерлік: 

 -дамудың мақсатты бағдарларын қалыптастыру; сыртқы 

ортаның өзгерістерін ескере отырып, ұйымның даму 

сценарийлерін моделдеу 

- практикада ғылыми тәсілдерді, стратегиялық жоспарларды 

жасау кезінде болжау мен оңтайландыруды жүйелі талдау 

әдістерін, стратегиялық менеджменттің әдіснамасын және 

құралдарын қолдану, білім беру ұйымының даму үрдістерін 
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болжау. 

Қабілетті: 

- Стратегиялық талдау негізінде кәсіпорынның миссиясы мен 

мақсаттарын қалыптастыру 

-білім беру ұйымдарын басқару практикасында стратегиялық 

менеджмент білімін қолдану 

КП, ТК  ҚР Мемлекеттік 

білім саясаты 

Жоғары мектеп 

педагогикасы 
Білу керек: 

- ҚР білім берудің мемлекеттік саясатын анықтайтын 

құжаттарды; 

-Қазақстан Республикасындағы білім берудің мақсаты, 

міндеттері, принциптері, жүйесі мен құрылымын. 

Іскерлік: 

- білім беру саласындағы нормативтік-құқықтық және 

заңнамалық құжаттарды қолдану; 

-білім беруді реформалау және білім беру саласындағы 

басқаруды заңнамалық реттеу шарттарын анықтау; 

Қабілетті: 

- білім туралы заңнамалық құжаттар негізінде білім беру 

мекемелерін жоспарлау және басқаруға 

-басқару үдерісінде білім беру мазмұнының жаңа 

бағдарламасын бағалау және қолдануға; 

КП, ТК Салыстыру 

педагогикасы   

Жоғары мектеп 

педагогикасы 

 Кәсіби педагогика 

Білу керек: 

-салыстырмалы педагогиканың негізгі ұғымдары мен 

категориялары, заңдары, оның ғылым ретіндегі даму 

заңдылықтарын; 

- әр түрлі елдердегі, геосаяси аймақтардағы және жаһандық 

ауқымдағы білім берудің жай-күйі, негізгі үрдістері мен даму 

заңдылықтарын. 

Іскерлік: 

 -әр түрлі елдерде оқыту мен тәрбиелеу тәжірибесін 

жинақтау және салыстыру, тарихи және әлеуметтік-

экономикалық жағдайларға байланысты әр түрлі елдер мен 

өңірлердің білім беру жүйесінің қызмет ету ерекшеліктеріне 

негіздеме беру; 

-геосаяси аймақта және жаһандық ауқымда білім берудің 

даму заңдылықтарына негізделе отырып, ҚР Білім беру 

жүйесінің жағдайы мен даму үрдістерін талдау 

Қабілетті: 
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-әртүрлі білім беру жүйелеріне салыстырмалы талдау 

жүргізу, білім беру модельдерінің ерекшелігін және 

тәжірибені ауыстыру шекараларын негіздеу, түсіндіру; 

-компаративистика проблемалары бойынша ғылыми-зерттеу 

жұмыстарын жүргізу. 

 КП, ТК  ЖОО-да 

инновациялық және 

интерактивті оқыту 

әдістемесі 

Жоғары мектеп 

педагогикасы 
Білу керек: 

- білім берудегі инновациялық іс-әрекет және инновациялық 

үдерістердің түсінігі мен мәні, интерактивті оқыту 

тұжырымдамасы, оқытудың белсенді әдістерінің жіктелуі мен 

түрлерін; 

-интерактивті оқыту әдістемесінің мазмұны; интерактивті 

оқыту кезінде сабақтарды ұйымдастырудың негізгі түрлері 

және олардың ерекшеліктерін. 

Іскерлік: 

- қазіргі инновациялық қызметтің талаптарына жауап беретін 

оқыту мен тәрбиелеудің мазмұнын әзірлеу 

-интерактивті оқытудың тиімді әдістерін таңдау үшін 

игерілген теориялық білімді қолдану, нақты сабақ түрі үшін 

интерактивті оқыту әдістерін жоспарлау және қолдану 

Қабілетті: 

- интерактивті қарым-қатынас және өзара іс-қимыл 

процесінде интерактивті оқыту әдістемесін, инновациялық 

оқыту технологияларын қолдану 

-интерактивті оқытудың өзіндік әдістемесін жетілдіру үшін 

практикалық дағдыларды қолдану. 

 КП, ТК  Прагматикалық 

психология 

Психология Білу керек: 

-прагматикалық психологияның негізгі теориялық 

ережелерін, өзін-өзі тану және өзін-өзі дамытудың, адамды 

оның даралығын зерттеуде психология салалары бойынша 

білімі; 

-еңбек сипатына, бос уақытты ұйымдастыру мүмкіндіктеріне 

сәйкес жауапты мінез-құлық және өмір сүру режимін ұтымды 

жоспарлау негізінде салауатты өмір салты талаптарын. 

Іскерлік: 

-өзін-өзі тану және өзін-өзі дамытуда прагматизм 

психологиясының негізгі әдістерін іс жүзінде 

қолдану,психологиялық мазмұнды ашу және психологиялық 

мәселелерді практикалық шешу жолдарын табу; 
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- адамның даралығын жан-жақты психологиялық түсіндіру, 

адамның даралығын зерттеу үшін психологиялық әдістерді 

қолдану 

Қабілетті: 

-тұлғалық өсу, басқа адамдармен тиімді қарым-қатынас 

жасау, мағыналы мәселелерді шешу үшін ақпаратты іздеудің, 

өңдеудің, қолданудың қазіргі заманғы технологияларын 

қолдануға; 

-болашақ маман ретінде өзінің кәсіби қызметінде 

прагматикалық психология техникасын қолдануға; 

 КП, ТК   Шығармашылық 

өзін-өзі жетілдіру 

педагогикасы   

Педагогикалық 

аксиологияның 

теориялық-

әдіснамалық негіздері 

Білу керек: 

-тұлғаның шығармашылық өзін-өзі жетілдірудің негізгі 

заманауи психологиялық теориялары мен тұжырымдамалары, 

тұлғалық дамудың психологиялық-педагогикалық әдістерін 

-тұлғаның шығармашылық әлеуетінің негізгі аспектілері және 

оны өзектендіру тәсілдері, тұлғаның шығармашылық 

дамуының түрлері мен әдістерін. 

Іскерлік: 

-азаматтардың психикалық және әлеуметтік ресурстарын 

бағалау және талдау үшін тұлғаның шығармашылық дамуы 

психологиясының негізгі теориялық ережелерін қолдану 

-психологиялық-педагогикалық формаларды және жеке 

тұлғаның шығармашылық қабілеттерін дамыту әдістерін 

практикалық қызметте қолдану 

Қабілетті: 

-тұлғаның және қоғамның психологиялық мәселелерін 

шешуде адамның шығармашылық дамуының практикалық 

дағдыларын қолдану 

-шығармашылық өзін - өзі жетілдіру дағдыларын, кәсіби-

тұлғалық қалыптасудың негізі ретінде шығармашылық 

әлеуеттің өзектілендіру тәсілдерін, іскерлік пен дағдыға ие  
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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

т 
са

н
ы

 

Количество часов 
Семестр бойынша кредиттерді 

бөлу 

    

 

 1 курс 2 курс 

л п/л 
СОӨ

Ж 
СӨЖ 

Қорытынды 

бақылау 
Барлығы 1 сем 2 сем 3 сем 4 сем 

  
 БП, 

ЖООК 
Ғылым тарихы және философиясы 3 30 15 15 30 

15              

емтихан 
90 3 

   

Әлеуметтік-

гуманитарлық пәндер 

модулі 

 

БП, 

ЖООК 
Шетел тілі (кәсіби) 5 30 15 30 60 

15              

емтихан 
150 5 

   

  
БП, 

ЖООК Жоғары мектеп педагогикасы 4 30 15 15 45 
15              

емтихан 
120 4 

   

  

БП, 

ЖООК Басқару психологиясы 4 30 15 15 45 
15              

емтихан 
120 4 

   

  
БП, 

ЖООК Педагогикалық практика 4 
     

120 
  

4 
 

    
БП, КП  цикл  бойынша  

барлығы 

20 120 60 75 180 0 600 16 0 4 0 

"Білім беру жүйесінің педагог-психологы" мамандану пәндері 

Педагог-зерттеушінің 

ғылыми-зерттеу қызметі 

негіздерінің модулі 

 

БП, ТК 
Ғылыми жұмыстарды 

ұйымдастыру және жоспарлау 
5 30 15 30 60 

15              

емтихан 
150 5 

   

БП, ТК Педагогикалық зерттеулердің 

әдіснамасы мен әдістері 
5 30 15 30 60 

15              

емтихан 
150 

 
5 

  

БП, ТК Болашақ мамандарды кәсіби 

қызметке дайындаудың әдіснамасы 

мен әдістемесі 

5 30 15 30 60 
15              

емтихан 
150 

 
5 

  

    БП, КП цикл бойынша барлығы 
15 90 45 90 180 0 450 5 10 0 0 

Білім беру менеджменті "мамандану пәндері" 
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Болашақ мамандарды 

кәсіби қызметке даярлаудың 

әдіснамалық және 

дидактикалық негіздерінің 

модулі 

 

БП, ТК Этнопедагогиканың 

методологиялық негіздері 
5 30 15 30 60 

15              

емтихан 
150 5 

   

БП, ТК Білімді ізгілендіру және 

интеграциялау 
5 30 15 30 60 

15              

емтихан 
150 

 
5 

  

БП, ТК 

Цифрлық дидактика 

 

5 30 15 30 60 
15              

емтихан 
150 

 
5 

  

    БП, КП цикл бойынша барлығы 
15 90 45 90 180 0 450 5 10 0 0 

Психология мен білім 

берудегі мәдени-тарихи 

және іс-әрекет  тұғырының 

тәсілдерінің модулі 

 

КП, 

ЖООК 

Психология мен білім берудегі 

мәдени-тарихи және іс-әрекеттік 

әдістер 

5 30 15 30 60 
15              

емтихан 
150 5 

   

КП, 

ЖООК 
Зерттеу практикасы 10 

     
300 

   
10 

    БП, КП цикл бойынша барлығы 15 30 15 30 60 0 450 5 0 0 10 

"Білім беру жүйесінің педагог-психологы" мамандану пәндері" 

  КП, ТК Кәсіби педагогика 5 30 15 30 60 
15              

емтихан 
150 

 
5 

  

  КП, ТК 
ЖОО-дағы педагогикалық 

пәндерді оқыту әдістемесі 
5 30 15 30 60 

15              

емтихан 
150 

 
5 

  

  
КП, ТК ЖОО-дағы психологиялық 

пәндерді оқыту әдістемесі 
5 30 15 30 60 

15              

емтихан 
150 

 
5 

  

Педагогикалық 

қызметтегі оқыту және 

технология теориясының 

модулі 

 

КП, ТК 

Педагогикалық аксиологияның 

теориялық-әдіснамалық негіздері 
5 30 15 30 60 

15              

емтихан 
150 

  
5 

 

  
КП, ТК 

Ынтымақтастық педагогикасы 5 30 15 30 60 
15              

емтихан 
150 

  
5 

 

  

КП, ТК Қазіргі психологиядағы 

психотехниканың теориялық-

практикалық негіздері 

5 30 15 30 60 
15              

емтихан 
150 

  
5 

 

  
КП, ТК 

Тұлғаны әлеуметтендіру 4 30 15 15 45 
15              

емтихан 
120 

  
4 

 

    БП, КП цикл бойынша барлығы 
34 210 105 195 405 0 1020 0 15 19 0 
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Білім беру менеджменті "мамандану пәндері" 

  

КП, ТК ЖОО-да білім беру мазмұнын 

жасақтаудың ғылыми-теориялық 

негіздері және оқыту технологиясы 

5 30 15 30 60 
15              

емтихан 
150 

 
5 

  

  
КП, ТК Білім беру саласындағы стратегиялық 

менеджмент 
5 30 15 30 60 

15              

емтихан 
150 

 
5 

  

Педагогикалық 

сала және 

педагогикалық-

психологиялық қызмет 

әдістері модулі 

 

КП, ТК 

ҚР Мемлекеттік білім саясаты 5 30 15 30 60 
15              

емтихан 
150 

 
5 

  

  
КП, ТК 

Салыстыру педагогикасы 5 30 15 30 60 
15              

емтихан 
150 

  
5 

 

  
КП, ТК ЖОО-да инновациялық және 

интерактивті оқыту әдістемесі 
5 30 15 30 60 

15              

емтихан 
150 

  
5 

 

  
КП, ТК 

Прагматикалық психология 5 30 15 30 60 
15              

емтихан 
150 

  
5 

 

  
КП, ТК Шығармашылық өзін-өзі жетілдіру 

педагогикасы 
4 30 15 15 45 

15              

емтихан 
120 

  
4 

 

    БП, КП цикл бойынша барлығы 34 210 105 195 405 0 1020 0 15 19 0 

Қорытынды мемлекеттік 

аттестаттау модулі 
  МҒЗЖ (теор.білім.бірге) 3 

   
90 

 
90 1 1 1 

 

    МҒЗЖ 21 
   

630 
 

630 3 4 6 8 

    МЖДжТ 12 
     

360 
   

12 

  
  

Барлығы 
120 450 225 390 1545 0 3600 30 30 30 30 
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Сводная таблица объемов кредитов 

Семестр Тирместр Квартал ООД 

ОК 

ООД 

КВ 

БД ВК БД КВ / 

Minor* 

ПД ВК ПД КВ ИА Всего Продолжительность 

(в т.ч. сессия, но без 

каникул), недель  

1   17 5 8     30 18 

2   20  10+          

1 пр 

    30 19 

3   7  23     30 18 
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4   7  11-3пр 12    30 21 

5      30    30 18 

6     5 пр 18 9 3  30 23 

7 7.1      10 10  20 10 

  7.2      16  16 11 

8     12 пр  12  12 24 19 

Итого    51 5 56 55 31 29 12 240 157 

 

 Рамочный календарь (примерное) 

Семестр 1 сем 2 сем 3 сем 4 сем Итого 

Начало семестра 02.09.2019 20.01.2020 01.09.2020 18.01.2021  

Теоретическое обучение 30 кр 29кр 30 кр 27кр 207кр 

15 нед 15 нед 15 нед 15 нед 108 

Сессия 3 нед 3 нед 3 нед 3 нед  

Профессиональная  практика  1 кр  3 кр 21 кр 

 1 нед  3 нед 21 нед 

Итоговая аттестация     12 кр 

    7 нед 

Конец семестра 03.01.2020 29.05.2020 31.12.20 11.06.2021  

Каникулы 2 нед 13 нед 2 нед 11 нед 41 нед 

Семестр 30 кр 30 кр 30 кр 30 кр 204 кр 

20 нед 32 нед 20 нед 32 нед 175 нед 

Триместр     20 кр 

    11 нед 

Квартал     16 кр 

    12 нед 

Учебный год 60 кр 60 кр 240 кр 

52 нед 52 нед 198 нед 

 


	1.3.9 Оқу нәтижелері(негізгі құзыреттіліктер):

