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ТҮСІНІК ХАТ 

 

 Элективті модульдер каталогы (ЭМК) Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік 

мемлекеттік университетінің Өзгерістерді басқару және білім сапасын бағалау орталығында 

жасақталды. 

 Мамандықтар бойынша Типтік оқу жоспарларында студенттерге жалпы білім беру, 

базалық және кәсіптендіру пәндерінің міндетті компоненттерімен қатар таңдау 

компоненттерінің ауқымы ұсынылады. Каталог білім беру траекториясын анықтауда маңызды 

құжат болып табылады. 

 

 

 

 

 

 

Құрметті студент! 

 

 

Каталогта Жалпы білім беру (ЖБП), Базалық (БП) және Кәсіптендіру (КП) пәндері 

циклындағы таңдау компоненттері жинақталған. Сонымен қатар, пәндерді колданудың 

бірыңғай жүйесі сақтала отырып, әр таңдау пәнінің шифрі, мақсаты, пререквизиттері мен 

постреквизиттері, пәннің қысқаша мазмұны, пәнді оқып-меңгеруге бөлінген кредит мөлшері 

мен оқу семестрі және Дублиндік дескрипторлар мен күтілетін нәтижелер көрсетілген.  

Каталог Сізге пәндерге қатысты қажетті мәлімет алуыңызға және өзіңіздің жеке оқу 

жоспарыңызды дұрыс құруыңызға көмегін тигізеді. Пәндерді таңдау кезінде факультет 

деканатынан немесе эдвайзерден көмек сұрауыңызға болады.  

 

 

Сәттілік тілейміз! 
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ЭЛЕКТИВТІ МОДУЛЬДЕР КАТАЛОГЫН ЖАСАҚТАУДЫҢ 

 НОРМАТИВТІК НЕГІЗДЕРІ 

 

1. Жоғары білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты. ҚР БжҒМ 2018 жылғы 

31 қазандағы  №604 бұйрығымен бекітілген. 

2. Кредиттік оқыту технологиясы бойынша оқу үдерісін ұйымдастырудың ережесі. ҚР 

БжҒМ 2011 жылғы 20 сәуірдегі №152 бұйрығымен бекітілген (12.10.2018 жылғы №563 

өзгертулермен және толықтырулармен).  

3. Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдары қызметінің үлгілік 

қағидалары. ҚР БжҒМ 2018 жылғы 30 қазандағы №595 бұйрығымен бекітілген. 

4. ҚР МЖМБС. Жоғары және жоғары білімнен кейінгі білім берудің оқу пәндерін кодтау 

жүйесі (ҚР МЖМБС. 5.05.001-2005). 

5. Типтік оқу жоспарлары (2013, 2016 жылдар). 

6. Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті Ғылыми Кеңесінің 

шешімдері. 

7. Элективті пәндер каталогының ережесі (Қ.Жұбанов атындағы АӨМУ, 2019 ж.). 
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ПЕДАГОГИКА ФАКУЛЬТЕТІ 

6В01101 – Педагогика және психология 

2 КУРС 

Қабылдау жылы 2019 жыл 

Компонент 

(ЖК/ТК) 
Пән коды Пән атауы 

С
ем

ес
т
р

 

К
р

ед
и

т
 

са
н

ы
 

4.1 Модуль Практикалық психология және кәсіпкерлік негіздері, 28 кредит 

ЖББП ТК  KBN 2101 Кәсіпкерлік және бизнес негіздері 3 5 

БП ЖК PTPKN 2201 Психотерапия және психокоррекция негіздері  3 3 

БП ТК KPEZ 2202 Қолданбалы педагогикадағы эксперименталды зерттеулер 3 5 

БП ТК KKKP 2203 Конструктивті қарым қатынас психологиясы 3 5 

БП ЖК ZhEPZhEP 2204 Жас ерекшелік педагогикасы мен жас ерекшелік психологиясы 3 5 

БП ТК KPP 2205 Коррекциялық педагогика және психология 3 5 

4.2 Модуль Педагогика мен психологияның қолданбалы аспектілері, 28 кредит 

ЖББП ТК  KN 2101 Құқық негіздері 3 5 

БП ЖК PTPKN 2201 Психотерапия және психокоррекция негіздері  3 3 

БП ТК ЕР 2202 Эксперименталды психология  3 5 

БП ТК BBJPPK 2203 Білім беру жүйесіндегі психологиялық-педагогикалық қызмет 3 5 

БП ЖК ZhEPZhEP 2204 Жас ерекшелік педагогикасы мен жас ерекшелік психологиясы 3 5 

БП ТК KPOM 2205 Қазіргі педагогиканың өзекті мәселелері 3 5 

5.1 Модуль Педагогика мен психологияда замануи технологиялар, 28 кредит 

БП ЖК APAP 2206 Әлеуметтік педагогика және әлеуметтік психология 4 5 

БП ТК TPPD 2207 Тұлғаны педагогикалық-психологиялық диагностикалау 4 5 

БП ТК ZhBBA 2208 Жаңартылған білім беру әдістері 4 5 

БП ТК KZBBT 2209 Қазіргі заман білім беру технологиясы  4 5 

БП ТК Pg 2210 Психогенетика 4 3 

БП ТК BBСARB 2211 Білім беру саласында адами ресурстарды басқару 4 3 

БП   Педпрактика 4 2 

5.2 Модуль Педагогика мен психологияның әлеуметтік-психологиялық аспектілері, 28 кредит 

БП ЖК APAP 2206 Әлеуметтік педагогика және әлеуметтік психология 4 5 

БП ТК PD 2207 Психологиялық диагностика 4 5 

БП ТК ОP 2208 Отбасы психологиясы 4 5 

БП ТК OPN  2209 Отбасы педагогикасының негіздері 4 5 

БП ТК 
 BPOFD2210 

Балалар психологиясы мен оқушылардың физиологиялық 

дамуы 
4 3 

БП ТК AEP 2211 Әсер ету психологиясы 4 3 

   Педпрактика 4 2 

 

4.1 Модуль Практикалық психология және кәсіпкерлік негіздері 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Кәсіпкерлік және бизнес негіздері  

Бағдарлама авторы: Нургалиева Ш.Т. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерге әлеуметтік-экономикалық аспектілері мен қоршаған орта әсерін 

ескере отырып, бизнесті ұйымдастырудың тәжірибесін, міндеттерін, мақсаттарын дұрыс талдауға үйрету. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Бизнес түсінігі, бизнес және экономика, кәсіпкерлік фирма және ұйымдық-

құқықтық нысандары мен кәсіпкерлік қызметтің түрлері, кәсіпкерлік фирманы ұйымдастыру және тіркеу, 

кәсіпкерлік ортаға фирманың енуі, фирманы қайта ұйымдастыру, тарату, жойылуы, бизнес жүйесіндегі 

бәсекелстік, коммерциялық мәмілелер мен келісім-шарттар, бизнестің инфрақұрылымы.  

Пререквизиттері: Мектеп курсындағы қоғамдық-гуманитарлық пәндер 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А.Білу және түсіну: кәсіпкерлік қызметтін негізгі түрлері мен формаларын, 

кәсіпкерлік құрылымның бизнес-жоспарын құру; В.Білімді және түсіну қабілеттілігін практикада қолдануы: 

фирманы басқару жүйесінде және бизнестің құрылу мәселелерін өз бетінше талдай алуды; С.Пайымдай білу, 

қорытынды жасау және идеяны бағалау қабілеттілігі: қойылған экономикалық міндеттерді шешу үшін 

статистикалы, ғылыми, тәжірибелік ақпараттарды жинақтау, өңдеу, талдау; Д.Қарым-қатынас іскерлігі: бизнес-

жоспарды жазу барысында алынған білімдерін кәсіпорынды жүйелік басқару үшін пайдалану; Е.Оқытудағы 

іскерлігі: басқарудың ұйымдастырушылық құрылымының тиімді синтезі мен талдау дағдысы. 
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Дублин дискрипторлары (А, В, С, Д, Е) 

Пәннің атауы: Психотерапия және психокоррекция негіздері 

Бағдарлама авторы: Ергарина Ж.М. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерде болашақ маман ретінде топтық психология, психологиялық кеңес 

беру, психотерапия және психокоррекция мен психодиагностика тарихы, негізгі ұғымдары туралы негізгі 

түсініктерді қалыптастыру.Топтық психокоррекция және психотерапия, психологиялық кеңес беру және 

психодиагностика саласындағы кәсіби білім, дағды іскерліктерді қалыптастыру.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Кәсіби іс-әрекетті психологиялық қамтамасыз ету. Оқушыға жеке-дара тұрғыдан 

келу. Кәсіби іс-әрекеттегі психодиагностика. Психотерапия және психокоррекция. Психомоториканы 

аппаратуралық бағалау. Сенсомоторлық реттеудің сапасын салыстырмалы және біртұтас жинақталған 

көрсеткіштер арқылы бағалау, функционалдық күйді бағалау. Психологиялық кәсіби бейімделу. Әлеуметтік-

психологиялық кәсіби бейімделу. Кәсіби бейімсіздену. Агрессивтілік бейімсізденудің көрінісі ретінде. Кәсіби іс-

әрекеттің қауіпсіздігін психологиялық қамтамасыз ету. Тәуекелге психологиялық даярлық . 

Пререквезиттер: Қарым-қатынас психологиясы, Педагогика тарихы 

Постреквизиттер: Коррекциялық педагогика және психология, Психологиялық диагностика 

Оқытудың күтілетін нәтижелер: А)білім беру кеңістігі субьектілеріне практикалық психологиялық көмек 

көрсетудің дағдылары;В)педагогикалық іс-әрекетте психологиялық іс-әрекетті психологиялық зерттеудің 

әдімнамалық негізін оқып-үйрену; С)психологияның әдістерін білімді түрде қолдану; практикада алған 

білімдерін дұрыс пайдалана алу; теориялық білімдерін практика жүзінде қолдана алу. 

 

Дублин дискрипторлары (А, В, С, Д, Е) 

Пәннің атауы: Қолданбалы педагогикадағы эксперименталды зерттеулер 

Бағдарлама авторы: Тағанова А.М. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттердің ғылыми психологиялық зерттеулердің әдістемелері жөнінде 

толығырақ мағлұмат беріп  негізгі түсініктерімен және әдістемелік зерттеулерімен оның дамуының негізгі 

бағыттарымен таныстыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Ғылыми зерттеу. Қолданбалы педагогика кіріспе. Қолданбалы педагогикадағы 

эксперименталды зерттеулер пәні, мақсаты мен міндеті. Қолданбалы педагогикадағы эксперименталды 

зерттеулер даму тарихы. Қолданбалы педагогикадағы эксперименталды зерттеулер әдістемелік негізі. Ғылым 

әдістемесі. Ғылым парадигмасы. Психологиялық теория және оныңы құрылымы. Психологиялық зерттреулердің 

әдістерінің классификациясы. Эксперименталды психологиялық зерттеу. Эксперимент психологиясы. 

Эксперименталды қарым қатынас мәні мен сызба рөлі. Эксперименттің валидтісі. Валидтілік түрлері. 

Ауыстырмалы эксперимент. Эксперименталды таңдау. Психологиялық өлшем. Өлшем шкаласының түрлері. 

Психологиялық экспериментті жоспарлау. Түзету зерттеулері. Ғылыми қорытынды экспериментті аяқтау кезеңі 

ретінде.Экспериментті анықтамаларды бейнелеудің тәсңлдері мен формалары.  

Пререквизиттері: Психология, педагогика,  педагогика тарихы 

Постреквезиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А)Психологияның дамуындағы эксперименталды кезеңге дейінгілерге 

қатысты, практикада бақылау мен басқа эмпирикалық әдістер туралы білімдерін қалыптастыру және бекіту;  

психологиялық экспериментті жоспарлап және оны ұйымдастыру бойынша теориялық білімдерді меңгерту;  

эксперименталды зерттеудің өтілу барысында практикалық дағдыларды қалыптастырып, оның алған 

нәтижелерінің ұсынылуы мен өңделуін білуі; ғылыми зерттеудің өтілуінің белгілі бір мәдени деңгейін және 

эксперименталды жұмысқа бағытталуын қадағалау, білім алушылардың оқыту процесі кезінде алған білімін, 

білігі және дағдысын кәсіби қызметте қолдана алуы.В)Эксперименталды психологияның қалыптасуы мен 

тарихын білуі керек; эксперименталды психологияның өзекті мәселелерін білуі керек; психологиядағы 

теориялық және эмпирикалық білім туралы ұғымдарды білуі керек; теориялық білімдерін тәжірибеде пайдалана 

білуі керек; психологиялық эксперимент ерекшелігін, іс-әрекеттің эксперименталды психологиясы жайлы, 

әрекеттің табиғи және жасанды түрлері жайлы білімдері болуы керек.С)Практикалық жұмыстарды жоспарлау 

және жүргізу дағдысын меңгеруі керек; түрлі әлеуметтік жүйелерде эксперименталды зерттеулер жүргізу 

дағдысын меңгеруі керек; психологиядағы ғылыми-ұғымды аппараттарды игеру шеберлігін меңгеруі керек; 

зерттеу іс-әрекет дағдыларын меңгеруі керек. 

 

Дублин дискрипторлары (А, В, С, Д, Е) 

Пәннің атауы: Конструктивті қарым-қатынас психологиясы 

Бағдарлама авторы: Кереймаганбетова Ж.Н. 

Курсты оқытудың мақсаты: Тұлғааралық коммуникация, топаралық өзара әрекеттестікті қалыптастыру, кәсіби 

іс-әрекетте қарым-қатынас ережелері мен техникаларын қолдану шеберлігін меңгерту. Кәсіби іскерліктер мен 

дағдыларды меңгеруде конструктивті қарым-қатынастың маңыздылығын ұғындыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Соңғы жылдарда адамның жан дүниесімен сырласып, оның психологиясын 

зерттеуде психологтар мен социолог мамандар, ұстаздар мен басқару қызметіндегі жетекшілерге жете зер салып 

көңіл аударып отырған маңызды мәселенің бірі адамдар арасындағы қарым-қатынас жасап, олардың өзара 

тілдесе білулерінің құпия сыры және оның кілті неде? Деген мәселенің шешімін табу қазіргі өмір талабы. Аталған 

мәселені зерттеудің қажеттілігі неде: қарым-қатынас болашақ маман тұлғасының қалыптасуының бір факторы 
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екені белгілі. Ол топтық іс-әрекетінің реттеушісі және адамгершілік, эстетикалық құндылықтарды, мінез-

құлықтың топтық нормаларын қалыптастыру құралы болып табылады. Конструктивті қарым-қатынас барысында 

вербалды емес белгілерді ескеру, болашақ психологқа диагностикалық мәліметтерді өңдеуге мүмкіндік береді. 

Пререквизиттері: Психология, Педагогика 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А)қарым-қатынас туралы нақты және ғылыми реттелген түсініктерін; негізгі 

кәсіби іскерліктер мен дағдыларды меңгеруде қарым-қатынастың   маңыздылығын меңгере алу; В)практикалық 

іс-әрекетте туындайтын қолданбалы міндеттер туралы нақты ойлар қалыптастыру; С)білімгерлердің 

мамандықты игеруі бойынша кәсіби практика шартын меңгеру және дағды, білімгерлердің тәжірибесі  және 

өзіндік жұмыстарын реттеу. 

 

Дублин дискрипторлары (А, В, С, Д, Е) 

Пәннің атауы: Жас ерекшелік педагогикасы мен жас ерекшелік психологиясы  

Бағдарлама авторы: Исатаева Б.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: Қазіргі кезеңде жас физиологисы мен мектеп гигиенасының заман талабына 

лайық, бәсекелестікке қабілетті педагогикалық мамандар дайындауда рөлі мен маңызы;   

Пәннің қысқаша мазмұны: Жас ерекшелік педагогикасы өз мазмұнында мектепалды және мектеп педагогикасы 

мен жоғары мектеп, ересектер педагогикасы мәселелерін қамтиды.   

Пән студенттерге адамның түрлі жас кезеңдеріне байланысты жүзеге асырылатын тәрбие мазмұны мен 

заңдылықтары туралы түсініктер береді. «Жас ерекшелік психологиясы»  адамның түрлі жас кезеңіне сай 

психологиялық және жекелік даму деңгейлерін, олардың статистикалық жас ерекшелік даму нормаларына 

сәйкестігін, әр түрлі факторлардың психикаға әсерін және т.б. мәселелерді талдап  меңгертеді.   

Пререквизиттері: Педагогика және психология негіздері,  Психологиялық денсаулық және суицид провенциясы 

Постреквизиттері: Білім беру саласында  адами ресурстарды басқару, Жаңартылған білім беру әдістері. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А)Пікірлесу төңірегінде толеранттылық сезімін қалыптастыру және қарым-

қатынас деңгейін жоғарылату. В)Оқыту аймағы- пәннің негізгі кілттік мәселелерін талдай білу, ғылыми 

кеңістіктегі бағдарлау. С)Студент бұл пәнді оқу нәтижесінде жүйке жүйесінің физиологиясы мен гигиенасы және 

жас, сенсорлық жүйкелерінің физиологиясы мен гигиенасы және ішкі секрециялық бездер физиологиясы, 

балалар мен жасөспірімдердің жыныстық жетілуінің ерекшеліктері, балалар мен жасөспірімдердің денсаулығын 

қорғау, күшейту және жаттықтыру  негіздерін білу және түсіну керек. 

 

Дублин дискрипторлары (А, В, С, Д, Е) 

Пәннің атауы: Коррекциялық педагогика және психология 

Бағдарлама авторы: Тоғайбаева А.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: Қазіргі кезеңде жас физиологисы мен мектеп гигиенасының заман талабына 

лайық, бәсекелестікке қабілетті педагогикалық мамандар дайындауда рөлі мен маңызы;   

Пәннің қысқаша мазмұны: Оқу курсы индивидтердің  әлеуметтік-психологиялық бейімделуі бұзылуын алдын 

алу және түзету педагогикасы мен психологиясының құралдары, бүгінгі уақыт талабына сай диагностика жүргізу 

жұмыстары және  білім беру практикасындағы түрлі қарама-қайшылықтарды шешу және оқушылардың жас 

ерекшеліктеріне байланысты түрлі әлеуметтік рөлдерді орындаудағы қиындықтарды алдын-алу, жою 

жұмыстарын жүргізуде бала тұлғасына бүтіндей ықпал ету заңдылықтарын меңгертуді көздейді. 

Пререквизиттері: Педагогика және психология негіздері, Психологиялық денсаулық және суицид превенциясы 

Постреквизиттері: Білім беру саласында  адами ресурстарды басқару, Жаңартылған білім беру әдістері. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А)Пікірлесу төңірегінде толеранттылық сезімін қалыптастыру және қарым-

қатынас деңгейін жоғарылату. В)Оқыту аймағы- пәннің негізгі кілттік мәселелерін талдай білу, ғылыми 

кеңістіктегі бағдарлау. С)Студент бұл пәнді оқу нәтижесінде жүйке жүйесінің физиологиясы мен гигиенасы және 

жас, сенсорлық жүйкелерінің физиологиясы мен гигиенасы және ішкі секрециялық бездер физиологиясы, 

балалар мен жасөспірімдердің жыныстық жетілуінің ерекшеліктері, балалар мен жасөспірімдердің денсаулығын 

қорғау, күшейту және жаттықтыру  негіздерін білу және түсіну керек. 

 

4.2 Модуль Педагогика мен психологияның қолданбалы аспектілері 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Құқық негіздері 

Бағдарлама авторы: з.ғ.магистрі, Молдабеков Е.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: Құқықтық талдау әр түрлі дәлелдер мен мәселелерді шешу 

Пәннің қысқаша мазмұны: Бұл пән құқық нормаларын қолдану, тұжырымдау және құқықтық талдау әр түрлі 

дәлелдер мен мәселелерді шешу кезінде; жинау және түсіндіру үшін ақпаратты қалыптастыру пайымдауларды 

ескере отырып, әлеуметтік, этикалық және ғылыми көзқарастарды; хабар ақпарат, мамандарға да және маман 

еместерге де ақпараттарды, идеяларды, мәселелер мен олардың шешімдері туралы мәлімет беруге  

Пререквизиттері: Қазақстан тарихы. Адам және Қоғам мектеп курсы  

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер 
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Оқытудан күтілетін нәтижелер: А)Құқық теориясы, сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет, Қазақстан 

Республикасының Конституциясы; қолданыстағы заңнаманың негізгі ережелерін; жүйесі мемлекеттік және 

жергілікті басқару органдарының және олардың өкілеттік шеңберін әдістері; қоғамдық қатынастарды құқықтық 

реттеу; сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясатын білу және түсіну В)Дағдыларын талдау, оқиғалар мен іс-

әрекеттері тұрғысынан құқықтық реттеу саласындағы және жүгінуге қажетті нормативтік актілерге; 

қолданыстағы заңдарға бағдарлануы; пайдалана отырып, заң өз құқықтары мен мүдделерін қорғау; қазақстандық 

патриотизм, азаматтық жауапкершілік, төзімділік мәдениетті көрсету; С)Құқықтық талдау әр түрлі дәлелдер мен 

мәселелерді шешу кезінде; жинау және түсіндіру үшін ақпаратты қалыптастыру пайымдауларды ескере отырып, 

әлеуметтік, этикалық және ғылыми көзқарастарды; D)Хабар ақпарат, мамандарға да және маман еместерге де 

ақпараттарды, идеяларды, мәселелер мен олардың шешімдері туралы мәлімет беруге; Е)Құқық нормаларын 

қолдану. 

 

Дублин дискрипторлары (А, В, С, Д, Е) 

Пәннің атауы: Психотерапия және психокоррекция негіздері 

Бағдарлама авторы: Ергарина Ж.М. 

Курсты оқыту мақсаты: Студенттерде болашақ маман ретінде топтық психология, психологиялық кеңес беру, 

психотерапия және психокоррекция мен психодиагностика тарихы, негізгі ұғымдары туралы негізгі түсініктерді 

қалыптастыру. 

Курсты оқытудың мақсаты: Топтық психокоррекция және психотерапия, психологиялық кеңес беру және 

психодиагностика саласындағы кәсіби білім, дағды іскерліктерді қалыптастыру.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Кәсіби іс-әрекетті психологиялық қамтамасыз ету. Оқушыға жеке-дара тұрғыдан 

келу. Кәсіби іс-әрекеттегі психодиагностика. Психотерапия және психокоррекция. Психомоториканы 

аппаратуралық бағалау. Сенсомоторлық реттеудің сапасын салыстырмалы және біртұтас жинақталған 

көрсеткіштер арқылы бағалау, функционалдық күйді бағалау. Психологиялық кәсіби бейімделу. Әлеуметтік-

психологиялық кәсіби бейімделу. Кәсіби бейімсіздену. Агрессивтілік бейімсізденудің көрінісі ретінде. Кәсіби іс-

әрекеттің қауіпсіздігін психологиялық қамтамасыз ету. Тәуекелге психологиялық даярлық . 

Пререквезиттері: Қарым-қатынас психологиясы, Педагогика тарихы 

Постреквизиттері: Коррекциялық педагогика және психология, Психологиялық диагностика 

Оқытудың күтілетін нәтижелер: А)білім беру кеңістігі субьектілеріне практикалық психологиялық көмек 

көрсетудің дағдылары;В)педагогикалық іс-әрекетте психологиялық іс-әрекетті психологиялық зерттеудің 

әдімнамалық негізін оқып-үйрену; С)психологияның әдістерін білімді түрде қолдану; практикада алған 

білімдерін дұрыс пайдалана алу; теориялық білімдерін практика жүзінде қолдана алу. 

 

Дублин дискрипторлары (А, В, С, Д, Е) 

Пәннің атауы: Экспериментальды психология 

Бағдарлама авторы: Қазбергенова Р.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттердің ғылыми психологиялық зерттеулердің әдістемелері жөнінде 

толығырақ мағлұмат беріп  негізгі түсініктерімен және әдістемелік зерттеулерімен оның дамуының негізгі 

бағыттарымен таныстыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Ғылыми зерттеу. Эксперименталды психологияға кіріспе. Эксперименталды 

психологияның пәні, мақсаты мен міндеті. Эксперименталды психологияның даму тарихы. Эксперименталды 

психологияның әдістемелік негізі. Ғылым әдістемесі. Ғылым парадигмасы. Психологиялық теория және оныңы 

құрылымы. Психологиялық зерттреулердің әдістерінің классификациясы. Эксперименталды психологиялық 

зерттеу. Эксперимент психологиясы. Эксперименталды қарым қатынас мәні мен сызба рөлі. Эксперименттің 

валидтісі. Валидтілік түрлері. Ауыстырмалы эксперимент. Эксперименталды таңдау. Психологиялық өлшем. 

Өлшем шкаласының түрлері. Психологиялық экспериментті жоспарлау. Түзету зерттеулері. Ғылыми қорытынды 

экспериментті аяқтау кезеңі ретінде.Экспериментті анықтамаларды бейнелеудің тәсңлдері мен формалары. 

Психологиялық зерттеулердің нәтижелерін көрсету формалары. 

Пререквизиттері: Психология, педагогика,  педагогика тарихы 

Постреквезиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А)Психологияның дамуындағы эксперименталды кезеңге дейінгілерге 

қатысты, практикада бақылау мен басқа эмпирикалық әдістер туралы білімдерін қалыптастыру және бекіту;  

психологиялық экспериментті жоспарлап және оны ұйымдастыру бойынша теориялық білімдерді меңгерту;  

эксперименталды зерттеудің өтілу барысында практикалық дағдыларды қалыптастырып, оның алған 

нәтижелерінің ұсынылуы мен өңделуін білуі; ғылыми зерттеудің өтілуінің белгілі бір мәдени деңгейін және 

эксперименталды жұмысқа бағытталуын қадағалау, білім алушылардың оқыту процесі кезінде алған білімін, 

білігі және дағдысын кәсіби қызметте қолдана алуы.В)Эксперименталды психологияның қалыптасуы мен 

тарихын білуі керек; эксперименталды психологияның өзекті мәселелерін білуі керек; психологиядағы 

теориялық және эмпирикалық білім туралы ұғымдарды білуі керек; теориялық білімдерін тәжірибеде пайдалана 

білуі керек; психологиялық эксперимент ерекшелігін, іс-әрекеттің эксперименталды психологиясы жайлы, 

әрекеттің табиғи және жасанды түрлері жайлы білімдері болуы керек.С)Практикалық жұмыстарды жоспарлау 

және жүргізу дағдысын меңгеруі керек; түрлі әлеуметтік жүйелерде эксперименталды зерттеулер жүргізу 
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дағдысын меңгеруі керек; психологиядағы ғылыми-ұғымды аппараттарды игеру шеберлігін меңгеруі керек; 

зерттеу іс-әрекет дағдыларын меңгеруі керек. 

 

Дублин дискрипторлары (А, В, С, Д, Е) 

Пәннің атауы: Білім беру жүйесіндегі психологиялық-педагогикалық қызмет 

Бағдарлама авторы: Кереймаганбетова Ж.Н. 

Курсты оқытудың мақсаты: Білім беру жүйесіндегі психологиялық-педагогикалық қызметтің мәні   және 

мазмұны жайлы түсінік қалыптастыру, сонымен қатар практикалық психологиялық көмек бағыттары бойынша 

білімдермен, диагностикалық зерттеулер жүргізу, психопрофилактикалық, психокоррекциялық жұмыстарды, 

психологиялық кеңес беру, психотерапия элементтерін ұйымдастыра білу іскерліктерімен қаруландыру болып 

табылады. Міндеттері: психолог пен мектеп әкімшілігінің әрекетін бір-біріне сәйкестендіру; оқушылармен 

диагностикалық зерттеу, түзету жұмыстарын жүргізу; педагог, ата-аналармен атқаратын жұмыс түрлерін 

ұйымдастыру және т. б. практикалық іс-әрекетте туындайтын қолданбалы  міндеттер туралы нақты ойлар 

қалыптастыру; білімгерлердің мамандықты игеруі бойынша кәсіби практика шартын меңгеру және дағды, 

білімгерлердің тәжірибесі  және өзіндік жұмыстарын реттеу. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Психологиялық-педагогикалық қызмет Қазақстан Республикасының білім 

мекемелерінде өткен ғасырдың соңғы он жылдығында ғана өз дәрежесінде қажет екенін дәлеледей білді. Осыған 

байланысты білім беру мекемелеріндегі практикалық психологтар қажетті құжаттарды жүргізіп, оларды қолдану 

барысында жиі қиындықтарды кездестіруде. Сондықтан бұл мәселе білім беру мекемелерінде психолог қызметін 

дұрыс ұйымдастыруды қажет етеді. 

Пререквизиттері:  Педагогика; Психология;  

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А)Құзыреттілік: Жеке кәсіби әрекетті жоспарлауды жүзеге асыру; 

практикалық әрекетті жүзеге асыру процесіндегі мазмұндық, уақытша, шексіз ресурстарды қолдану тиімділігі; 

эмпирикалық психологиялық зерттеулерді жоспарлау және жүргізу ,білім алушылардың оқыту процесі кезінде 

алған білімін, білігі және дағдысын кәсіби қызметте қолдана алуы.В) Біліктілік: Білім беру жүйесіндегі  

психологтың реттеуші әрекеті, заңдық-құқықтық және нормативтік актілердің негіздері; білім берудегі 

психологиялық қызметтің қалыптасуындағы теориялық-әдістемелік бағыттары; С)Отандық және шет ел 

тәжірибесіндегі қазіргі жағдайы және тарихы; білім берудегі психологтың кәсіби прктикалық әрекетінің түрлері 

және бағыттары; психолог пен мектеп әкімшілігінің әрекетін бір-біріне сәйкестендіру, оқушылармен 

диагностикалық зерттеу, түзету жұмыстарын жүргізу, педагог, ата-аналармен атқаратын жұмыс түрлерін 

ұйымдастыру және тб., практикалық іс-әрекетте туындайтын қолданбалы міндеттер туралы нақты ойлар 

қалыптастыру, білімгерлердің мамандықты игеруі бойынша кәсіби практика шартын меңгеру және дағды, 

білімгерлердің тәжірибесі  және өзіндік жұмыстарын реттей білуі керек. Д)Дағды: болашақ педагог-психолог 

мамандар білім беру жүйесіндегі психологиялық қызмет жұмысын өз практикасында іске асыра білуі керек. 

Е)Психологиялық сақтандыруды жүзеге асыру тәсілдері және құралдары; білім беру процесінде субьектіні 

дамытуды психологиялық қолдау. 

 

Дублин дискрипторлары (А, В, С, Д, Е) 

Пәннің атауы: Жас ерекшелік педагогикасы мен жас ерекшелік психологиясы  

Бағдарлама авторы: Исатаева Б.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: Қазіргі кезеңде жас физиологиясы мен мектеп гигиенасының заман талабына 

лайық, бәсекелестікке қабілетті педагогикалық мамандар дайындауда рөлі мен маңызы;   

Пәннің қысқаша мазмұны: Жас ерекшелік педагогикасы өз мазмұнында мектепалды және мектеп педагогикасы 

мен жоғары мектеп, ересектер педагогикасы мәселелерін қамтиды. Пән студенттерге адамның түрлі жас 

кезеңдеріне байланысты жүзеге асырылатын тәрбие мазмұны мен заңдылықтары туралы түсініктер береді. «Жас 

ерекшелік психологиясы»  адамның түрлі жас кезеңіне сай психологиялық және жекелік даму деңгейлерін, 

олардың статистикалық жас ерекшелік даму нормаларына сәйкестігін, әр түрлі факторлардың психикаға әсерін 

және т.б. мәселелерді талдап  меңгертеді.   

Пререквизиттері: Педагогика және психология негіздері, Психологиялық денсаулық және суицид превенциясы 

Постреквизиттері: Білім беру саласында  адами ресурстарды басқару, Жаңартылған білім беру әдістері. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А)Пікірлесу төңірегінде толеранттылық сезімін қалыптастыру және қарым-

қатынас деңгейін жоғарылату. В)Оқыту аймағы- пәннің негізгі кілттік мәселелерін талдай білу, ғылыми 

кеңістіктегі бағдарлау.С)Студент бұл пәнді оқу нәтижесінде жүйке жүйесінің физиологиясы мен гигиенасы және 

жас, сенсорлық жүйкелерінің физиологиясы мен гигиенасы және ішкі секрециялық бездер физиологиясы, 

балалар мен жасөспірімдердің жыныстық жетілуінің ерекшеліктері, балалар мен жасөспірімдердің денсаулығын 

қорғау, күшейту және жаттықтыру  негіздерін білу және түсіну керек. 

 

Дублин дискрипторлары (А, В, С, Д, Е) 

Пәннің атауы: Қазіргі педагогиканың өзекті мәселелері 

Бағдарлама авторы: Бахтиярова Г.Р. 

Курсты оқытудың мақсаты: Болашақ мамандарға қазіргі заманғы білім беру технологиясының теориялық 

негіздерін беру және практикада жүзеге асырудың жолдарын қарастыру. 
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Пәннің қысқаша мазмұны: Педагогика жеке адамды қалыптастыру үшін белсенді мақсатқа бағытталған жүйелі 

тәрбие, білім беру және оқыту жайлы ғылым. Жалпы білім беретін мектептердегі тұтас педагогикалық процесс 

жағдайында болашақ маманның білім, білік,дағдыларын дамыту; педагогикалық қызметтің теориялық және 

практикалық негіздеріне сәйкес кәсіби құзыреттіліктерін қалыптастыру. Педагогиканы оқытудың әдіснамалық 

және теориялық мәселелерімен студенттерді қаруландыру;пәнді оқытудың мақсатын, міндеттерін, мазмұнын, 

әдістері мен құралдарын анықтап  үйрету;тәжірибелік іскерліктерді меңгеру, мектептің оқу-тәрбие үрдістерін 

болжай білуге үйрету;туындаған педагогикалық жағдаятты дұрыс, әділ шеше алу құзыреттілігін көрсете алуға. 

Пререквизиттері: Педагогика және психология негіздері, Психологиялық денсаулық және суицид превенциясы 

Постреквизиттері: Педагогиканы оқыту әдістемесі, Психологияны оқыту әдістемесі, Арнайы педагогика. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А)Білу және түсіну: Әлемдік білім беру жүйесіндегі «технология» ұғымы. 

Педагогикалық технологияны жобалау. Білім үрдісіндегі технология мен әдістеменің өзара байланысы. 

Педагогикалық технологияның жіктелуі. В)Педагогикалық технологиялардың белгілері мен қасиеттері. 

Оқытудың дәстүрлі және инновациялық технологияларының ерекшеліктері. С)Тәжірибеде түсіну мен білуді 

пайдалана алу: Білім алушылардың оқыту процесі кезінде алған білімін, білігі және дағдысын кәсіби қызметте 

қолдана алуы. Оқытудың жаңа инновациялық технологияларын меңгеріп өз тәжірибесінде қолдана білуі керек. 

Д) Ойды жүйелей білу қабілеті және пікірді бағалау, талдауды жүйелеу: ойды жүйелей білу қабілеті және пікірді 

бағалау өз пікірлерін негіздей білу. Пікірлесу төңірегіндегі дағдысы: пікірлесу төңірегінде толеранттылық сезімін 

қалыптастыру және қарым-қатынас деңгейін жоғарылату. Е)Білім алу төңірегіндегі дағды: Білім беру 

технологияларының негізгі ұғымдарын білуі; білім үрдісіндегі технология мен әдістеменің өзара байланысын; 

педагогикалық технологияның жіктелуін; оқытудың дәстүрлі және инновациялық технологияларының 

ерекшеліктерін білуі керек.. Оқыту аймағы- пәннің негізгі кілттік мәселелерін талдай білу, ғылыми кеңістіктегі 

бағдарлау. Құзыреттілік: білім алушылардың оқыту процесі кезінде алған білімін, білігі және дағдысын кәсіби 

қызметте қолдана алуы. Біліктілік: білім беру технологияларының негізгі ұғымдарын білуі; білім үрдісіндегі 

технология мен әдістеменің өзара байланысын; педагогикалық технологияның жіктелуін; оқытудың дәстүрлі 

және инновациялық технологияларының ерекшеліктерін білуі керек. 

 

5.1 Модуль Педагогика мен психологияда замануи технологиялар 

 

Дублин дискрипторлары (А, В, С, Д, Е) 

Пәннің атауы: Әлеуметтік педагогика және әлеуметтік психология 

Бағдарлама авторы: Бахтиярова Г.Р. 

Курсты оқытудың мақсаты:  Практикалық психология және психологиялық көмек туралы жалпы түсінік. 

Психолог, клиент және тапсырыс беруші ұғымдары. Индивидуалды және топтық психотерапия. Топтың 

психокоррекциялық әсері. Кіші мектеп жасындағы балаларға психологиялық кеңес беру ерекшеліктері. 

Әлеуметтік психологиялық тренингтер. Әлеуметтік психологиялық тренингтердің түрлі форматтын өткізудің 

стилистикалық ерекшеліктері.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Жеке тұлғаның тәрбиесі мен қалыптасуына әлеуметтік ортаның әсерін зерделейтін, 

әлеуметтік ораның нақты шарттарын есепке ала отырып жеке тұлғаға тәрбие беруін оңтайландыру бойынша іс-

шаралар жүйесін әзірлейтін педагогиканың бір саласы. Әлеуметтік педагогика тәрбиелеудің әлеуметтану 

мәслелерін, әлеуметтік-педагогикалық виктимиология, және әлеуметтік тәрбие мәселелерін зерделейді. Бұл 

терминді неміс педагогы А. Дистервег XIX ғасырда енгізді. Біздің елде әлеуметтік педагогика саласында жетекші 

мамандар болып А.С. Макаренко, С.Т. Шацкий деп саналады. Пән психология мен әлеуметтену ғылымдарының  

қосылуынан шыққан. Бір тұтас топтардың әлеуметтік мінез-құлығының заңдылықтары туралы жалпы ғылыми 

білім және осы мінез-құлықты тәжірибе жүзінде зерттеу әдістері және де осындай мінез-құлыққа тиімді түрде 

әсер ететін құралдар мен әлеуметтік әсер ету технологиясының жиынтығы, деп қарастыруға болады. Әлеуметтік 

психология ғылымының маңызы – адам өмірінің барлық жақтары қарым-қытынас, топ ішілік және топ аралық 

қатынастардан құрылатынымен байланысты. Әсіресе, бұл ғылымның оқыту және тәрбиелеу практикасында, 

педагогикалық әсерлесуді ұйымдастыруда маңызы зор. 

Пререквизиттері: Педагогика және психология негіздері,  Психологиялық денсаулық және суицид 

превенциясы 

Постреквизиттері: Педагогиканы оқыту әдістемесі, Психологияны оқыту әдістемесі, Арнайы педагогика. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А)Психологиялық түзету және дамыту жұмыстары. В)Ойын психологиясы 

және ойын психотерапиясы. С)Студент курсты меңгеру барысында педагогикалық диагностика білім беру 

үдерісінде туындайтын барлық диагностикалық міндеттерді қамтиды. Оқу материалдарын игеруі, біліктілігі және 

дағдысының даму деңгейінің диагностикасы негізгі құзыреттіліктердің қалыптасу деңгейлері анықталады: 

педагогикалық диагностиканы өзбетінше жүргізу және тиімді жолдарын құрып өңдеуді; сандық-сапалық талдау 

нәтижелерін интерпретациялауды; оқу-тәрбие нәтижелерін анықтауды; оқу-тәрбие үдерісінің жүйелі кезеңдерін 

жоспарлауды; кейінгі әрекеттеріне мотивация жасауды; оқу-тәрбие үдерісін оңтайландыруды; балалар дамуының 

салыстырмалы деңгейін көрсетуді; белгілі бір ықпалдардың әсерінен даму деңгейінің өзгеруін талдауды 

меңгереді. 

 

 

 

https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D3%98%D0%BB%D0%B5%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%82%D1%96%D0%BA-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D2%9B_%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D3%98%D0%BB%D0%B5%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%82%D1%96%D0%BA_%D1%82%D3%99%D1%80%D0%B1%D0%B8%D0%B5
https://kk.wikipedia.org/wiki/XIX_%D2%93%D0%B0%D1%81%D1%8B%D1%80
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Дублин дискрипторлары (А, В, С, Д, Е) 

Пәннің атауы: Тұлғаны психологиялық-педагогикалық диагностикалау  

Бағдарлама авторы: Боранбаева Г.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты:  Практикалық психология және психологиялық көмек туралы жалпы түсінік. 

Психолог, клиент және тапсырыс беруші ұғымдары. Индивидуалды және топтық психотерапия. Топтың 

психокоррекциялық әсері. Кіші мектеп жасындағы балаларға психологиялық кеңес беру ерекшеліктері. 

Әлеуметтік психологиялық тренингтер. Әлеуметтік психологиялық тренингтердің түрлі форматтын өткізудің 

стилистикалық ерекшеліктері.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Психотерапиялық әдістермен техникалардың қазіргі жағдайы.  Жасөспірімдерге 

психологиялық кеңес беру ерекшеліктері. Психологиялық сауаттану. Психологиялық диагностика. Ересек 

жастағы дағдарыс және психологиялық кеңес беру ерекшеліктері. Денеге бағытталған психотерапия. Арт 

терапия. Психологиялық алдын алу. Қарт адамдарға психологиялық кеңес беру негіздері. Психологиялық кеңес 

беру.  

Пререквизиттері: Педагогика және психология негіздері, Психологиялық денсаулық және суицид превенциясы 

Постреквизиттері: Педагогиканы оқыту әдістемесі, Психологияны оқыту әдістемесі, Арнайы педагогика. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А)Психологиялық түзету және дамыту жұмыстары. В)Ойын психологиясы 

және ойын психотерапиясы. С)Студент курсты меңгеру барысында педагогикалық диагностика білім беру 

үдерісінде туындайтын барлық диагностикалық міндеттерді қамтиды. Д)Оқу материалдарын игеруі, біліктілігі 

және дағдысының даму деңгейінің диагностикасы негізгі құзыреттіліктердің қалыптасу деңгейлері анықталады: 

педагогикалық диагностиканы өзбетінше жүргізу және тиімді жолдарын құрып өңдеуді; сандық-сапалық талдау 

нәтижелерін интерпретациялауды; оқу-тәрбие нәтижелерін анықтауды; оқу-тәрбие үдерісінің жүйелі кезеңдерін 

жоспарлауды; кейінгі әрекеттеріне мотивация жасауды; оқу-тәрбие үдерісін оңтайландыруды; балалар дамуының 

салыстырмалы деңгейін көрсетуді; белгілі бір ықпалдардың әсерінен даму деңгейінің өзгеруін талдауды 

меңгереді. 

 

Дублин дискрипторлары (А, В, С, Д, Е) 

Пәннің атауы: Жаңартылған білім беру әдістері 

Бағдарлама авторы: Боранбаева Г.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: Білім беру мазмұнын жаңарту білім берудің қазіргі заманғы үрдістерін және 

қазақстандық білім берудің үздік практикасын кіріктіруге бағытталған. 

Пәннің қысқаша мазмұны:  Білімдерді функционалдық және шығармашылық қолдану; сыни ойлау; зерттеу 

жұмыстарын жүргізу; ақпараттық-коммуникативтік дағдыларды пайдалану; әр түрлі коммуникация тәсілдерін 

пайдалану; топта және жеке жұмыс істеу ептілігі; проблемаларды шешу және шешімдер қабылдауға ие оқушы 

тұлғасының үйлесімді қалыптасуы мен дамуы үшін қолайлы білім беру кеңістігін құру; Студент пәнді оқу кезінде 

АКТ қолдану дағдыларын дамытады. Ақпаратты іздеу және өңдеу барысында ұжымда идеялармен алмасады, өз 

жұмыстарын бағалайды және жетілдіреді, түрлі жабдықтар пен қосымшалардың кең ауқымын пайдаланады. 

Құндылықты-бағдарланған тәсіл студенттің құндылықтар жүйесін қалыптастырушы оқу-тәрбиелік үдерістің 

сәйкесінше формалары арқылы тұлғаның өзін-өзі танытуы үшін алғышарттар құруды көздейді. 

Пререквизиттері: Педагогика және психология негіздері, Психологиялық денсаулық және суицид превенциясы 

Постреквизиттері: Педагогиканы оқыту әдістемесі, Психологияны оқыту әдістемесі, Арнайы педагогика. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А)Студент пәнді оқу кезінде АКТ қолдану дағдыларын дамытады. 

В)Ақпаратты іздеу және өңдеу барысында ұжымда идеялармен алмасады, өз жұмыстарын бағалайды және 

жетілдіреді, түрлі жабдықтар пен қосымшалардың кең ауқымын пайдаланады. С)Студент курсты меңгеру 

барысында педагогикалық диагностика білім беру үдерісінде туындайтын барлық диагностикалық міндеттерді 

қамтиды. Д)Оқу материалдарын игеруі, біліктілігі және дағдысының даму деңгейінің диагностикасы негізгі 

құзыреттіліктердің қалыптасу деңгейлері анықталады: педагогикалық диагностиканы өзбетінше жүргізу және 

тиімді жолдарын құрып өңдеуді; сандық-сапалық талдау нәтижелерін интерпретациялауды; оқу-тәрбие 

нәтижелерін анықтауды; оқу-тәрбие үдерісінің жүйелі кезеңдерін жоспарлауды; кейінгі әрекеттеріне мотивация 

жасауды; оқу-тәрбие үдерісін оңтайландыруды; балалар дамуының салыстырмалы деңгейін көрсетуді; белгілі бір 

ықпалдардың әсерінен даму деңгейінің өзгеруін талдауды меңгереді. 

 

Дублин дискрипторлары (А, В, С, Д, Е) 

Пәннің атауы: Қазіргі заманғы білім беру технологиясы 

Бағдарлама авторы: Тағанова А.М. 

Курсты оқытудың мақсаты: Болашақ мамандарға қазіргі заманғы білім беру технологиясының теориялық 

негіздерін беру және практикада жүзеге асырудың жолдарын қарастыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Әлемдік білім беру жүйесіндегі «технология» ұғымы. Педагогикалық технологияны 

жобалау. Білім үрдісіндегі технология мен әдістеменің өзара байланысы. Педагогикалық технологияның 

жіктелуі. Педагогикалық технологиялардың белгілері мен қасиеттері. Оқытудың дәстүрлі және инновациялық 

технологияларының ерекшеліктері. Оқытудың жаңа инновациялық технологиялары. Мәселелік, дамыта оқыту, 

проблемалық оқытудың дидактикалық жүйесі.  

Пререквизиттері: Педагогика және психология негіздері, Психологиялық денсаулық және суицид провенциясы 



12 

 

Постреквизиттері: Педагогиканы оқыту әдістемесі, Психологияны оқыту әдістемесі, Арнайы педагогика, 

Шешендік өнер 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А)Білу және түсіну: Әлемдік білім беру жүйесіндегі «технология» ұғымы. 

Педагогикалық технологияны жобалау. Білім үрдісіндегі технология мен әдістеменің өзара байланысы. 

Педагогикалық технологияның жіктелуі. В)Педагогикалық технологиялардың белгілері мен қасиеттері. 

Оқытудың дәстүрлі және инновациялық технологияларының ерекшеліктері. С)Тәжірибеде түсіну мен білуді 

пайдалана алу: Білім алушылардың оқыту процесі кезінде алған білімін, білігі және дағдысын кәсіби қызметте 

қолдана алуы. Оқытудың жаңа инновациялық технологияларын меңгеріп өз тәжірибесінде қолдана білуі керек. 

Д)Ойды жүйелей білу қабілеті және пікірді бағалау, талдауды жүйелеу: ойды жүйелей білу қабілеті және пікірді 

бағалау өз пікірлерін негіздей білу. Пікірлесу төңірегіндегі дағдысы: пікірлесу төңірегінде толеранттылық 

сезімін қалыптастыру және қарым-қатынас деңгейін жоғарылату. Е)Білім алу төңірегіндегі дағды: Білім беру 

технологияларының негізгі ұғымдарын білуі; білім үрдісіндегі технология мен әдістеменің өзара байланысын; 

педагогикалық технологияның жіктелуін; оқытудың дәстүрлі және инновациялық технологияларының 

ерекшеліктерін білуі керек.. Оқыту аймағы- пәннің негізгі кілттік мәселелерін талдай білу, ғылыми кеңістіктегі 

бағдарлау. Құзыреттілік: білім алушылардың оқыту процесі кезінде алған білімін, білігі және дағдысын кәсіби 

қызметте қолдана алуы. Біліктілік: білім беру технологияларының негізгі ұғымдарын білуі; білім үрдісіндегі 

технология мен әдістеменің өзара байланысын; педагогикалық технологияның жіктелуін; оқытудың дәстүрлі 

және инновациялық технологияларының ерекшеліктерін білуі керек. 

 

Дублин дискрипторлары (А, В, С, Д, Е) 

Пәннің атауы:  Психогенетика 

Бағдарлама авторы: Утеуова А.А. 

Курсты оқытудың мақсаты:Психогенетика шынайы ғылыми парадигмаға негізделген жэне психикалық 

процестердегі мен адам мінез-құлығындағы тұқымқуалаудың ролі туралы психологиялық тұрғыдан түсінік беру.  

Пәннің қысқаша мазмұны: маман ретіндегі қалыптасудағы рөлі, психологиялық қызметтің құрылымы туралы, 

психологтың іс – әрекеті және оның мазмұны мен күрделі кәсіби іс – әрекеттің ерекшеліктері, психологтан адам, 

қоғам туралы кәсіби білуі талап етіледі. 

Пререквизиттері: Психология тарихы, Психологиялық денсаулық және суицид провенциясы 

Постреквизиттері: Педагогиканы оқыту әдістемесі, Психологияны оқыту әдістемесі, Арнайы педагогика. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А)Пәнге байланысты теорияларды генетикалық даму тарихын, негізгі 

психологиялық мектептер мен бағыттардың өзара байланысын ұғыну; В)Психология практикасындағы ғылыми 

зерттеулерді талдай алу; С)Психология ғылымындағы жүйелік бағыттырда анықтау; жеке тұлғалармен қарым-

қатынас икемділігін басқару психологтың құндылықтарын пайдалана білу; практикада бұл жұмыстарды орындау 

және талдай алуы. 

 

Дублин дискрипторлары (А, В, С, Д, Е) 

Пән атауы: Білім беру саласында  адами ресурстарды басқару 

Бағдарлама авторы: Тоғайбаева А.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: Компьютердің пайда болуы адамзат қоғамына көптеген өзгерістер әкелді. Ғылым 

мен техниканың қарқынды дамуы және әлеуметтік экономикалық өзгерістер жас ұрпақты тәрбиелеуге жаңаша 

көзқараспен қарауды талап етуде. Бүгінгі білім беруді жаңарту жағдайында оны ақпараттандыру басым мәнге ие 

болып отыр. Жалпы бүгінгі күні әлемнің барлық елдерінің қоғамдық даму негізі - білім, ақпарат және ақпараттық 

қоғам педагогикасы болып табылады. Соған сәйкес өркениет дамуының қазіргі кезеңін ақпараттандырумен және 

ақпараттық қоғамды қалыптастырумен байланыстыру кездейсоқ нәрсе емес. Қазіргітаңда республикамызда білім 

беруді, соның ішінде педагогиканы оқыту үдерісіндегі ақпараттық технологиялардың негізгі мақсаты – бұл 

қазіргі ақпараттық технологияларды қолдану негізінде біртұтас біліми ақпараттық орта құру арқылы мемлекеттік 

білім сапасын арттыру. Оқыту жүйесінде ақпараттық технологияларды қолдану қазіргі таңда білім беруді 

жетілдірудің негізгі бағыттарының біріне айналды. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Бұл пән білім мен идеяларды қалыптастыруға, ұйым үшін адам ресурстарын 

қалыптастыруды басқаруға және оларды тиімді пайдалануға мүмкіндік береді, қызметкерлердің біліктілігін 

барынша арттыру және ұйым мақсаттарына жету үшін жағдайларды анықтауға көмектеседі. Бұл пән келесідей 

аспектілер бойынша білімдер мен дағдыларды игеруге көмектеседі: еңбек нарығындағы сұраныс пен 

ұсыныстарды талдау; қызметкерлерге қажеттілікті болжау және жоспарлау;кадрларды іріктеу және таңдау; жаңа 

келгендердiң бейімделуi;адам ресурстарының тиімділігін арттыру;тұтастай алғанда ұйымның сапасын 

жақсарту;қызметкерлердің өмір сүру деңгейін арттыру;ынталандыру жүйелерін жетілдіру. 

Пререквизиттері: Педагогика және психология негіздері, Психологиялық денсаулық және суицид превенциясы 

Постреквизиттері: Педагогиканы оқыту әдістемесі, Психологияны оқыту әдістемесі, Арнайы педагогика. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А)Пәнді оқу барысында студенттер жаңа ақпараттық технологияларды 

пайдалану – педагогикалық іс-әрекеттердің мазмұны туралы білім алады,ақпаратты-коммуникациялық 

технологиялар деп локальдық, аймақтық, бүкіл әлемдік желілерде болатын педагогикалық оқыту үдерісі туралы 

зерделейді. В)Ақпараттандырудың негізгі бағыттарының бірі - білім саласын ақпараттандыру туралы талдау 

жасай алады, Білім беру жүйесін ақпараттандырудағы берілетін білім сапасын білім беруді ақпараттандырудың 
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тұжырымдамалық негіздері зерделенді және педагогикалық оқыту үдерісінде ақпараттық технологияларды 

қолдана алады. 

 

5.2 Модуль Педагогика мен психологияның әлеуметтік-психологиялық аспектілері 

Дублин дискрипторлары (А, В, С, Д, Е) 

Пәннің атауы:  Психологиялық диагностика 

Бағдарлама авторы: Кереймаганбетова Ж.Н. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерді психодиагностика ғылымының дамуы тарихының өзекті 

мәселелерімен және зерттеу әдістерінің, әдіснамалық мәселелерімен таныстыру және де, адамның психикалық 

қасиеті мен күйін ғылыми дәлелді тәсілдер арқылы сандық сипатта бағалайтын және нақты сапалық тұрғыдан 

талдайтын,сөйтіп адам психологиясының көрінісі туралы дұрыс болжамдық мәлімет беретін ізденіс аумағы 

туралы білімдермен қаруландыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Психодиагностика ғылым және практикалық іс әрекет ретінде. Психодиагностика 

түсінігі әдістердің ғылыми жүйесі және психологиялық диагноздың құрылымы ретінде. Кәсіби-этикалық 

принциптер. Психодиагностиканың қысқаша тарихы. Психодиагностиканың психометрикалық негіздері. Тесттік 

нормалар және оларды тексеру. Шкалалар, өлшеу кезеңдері және түрлері. Психодиагностикалық технология. 

Жеке тұлға психодиагностикасы. Патохарактерологиялық диагностика. Интеллект психодиагностикасы. 

Пререквизиттері: Педагогика және психология негіздері, Психологиялық денсаулық және суицид превенциясы 

Постреквизиттері: Педагогиканы оқыту әдістемесі, Психологияны оқыту әдістемесі, Арнайы педагогика 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А)Білім алушылардың оқыту процесі кезінде алған білімін, білігі және 

дағдысын кәсіби қызметте қолдана алуы. В)Психодиагностикалық әдістер мен кәсіби-этикалық принциптерді 

білуі керек. С)Курс шеңберінде алынған білім, білім алушының жоғары деңгейде теоретикалық, ғылыми және 

практикалық дайындығы маман ретінде қалыптасуын қамтамасыз етеді. 

 

Дублин дискрипторлары (А, В, С, Д, Е) 

Пәннің атауы: Отбасы психологиясы 

Бағдарлама авторы: Тильмагамбетова Р.Е. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерге медиация аумағында жұмыс істеуге алғы шарт болып табылады. 

Білім саласында медиация бағытындағы жұмысты жандандыру, Отбасы медиация негіздерін түсіндіру. 

Кәмелетке толмағандардың табысты әлеуметтенуіне жағдай жасау, мектеп ортасындағы жанжалды 

жағдайлардың алдын алу жүйесін қалпына келтіру технологияларын іске асыру моделін енгізу арқылы 

қақтығыстар санын азайту.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Медиация пәні мен тапсырмалары. Медиация және басқа ғылымдармен байланысы. 

Медиатордың заң аумағындағы жауапкершіліктері. 

ҚРда медиацияның дамуы. Шетелдегі медиацияның дамуы. 

Пререквизиттері: Биология мен адам анатомиясы мектеп курсы. 

Постреквизиттері: Адамдық ресурстарды басқару психологиясы.  

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А)Медиацияның теориялық және әдістемелік негіздерімен таныстыру; 

В)Практик-психологтардың  іс әрекетінде медиацияға қатысты тренингтерды қолдана алу; С)талқылаудың 

құрылымы, аргументтер және зерттелінген аймақтағы мәселелердің шешу. 

 

Дублин дискрипторлары (А, В, С, Д, Е) 

Пәннің атауы: Отбасы педагогикасының негіздері 

Бағдарлама авторы: Ергарина Ж.М. 

Курсты оқытудың мақсаты: Педагогика ғылымының саласы, ол институционалдық белгісіне қарай, яғни 

әлеуметтік институт - жас ұрпақты оқытумен және тәрбиелеумен айналысатын отбасы бойынша бөлінген. Бұл 

отбасындағы тәрбие туралы ғылым. Ол отбасы тәрбиесі жағдайларының ерекшеліктерін, олардың қолынан 

келетін мүмкіншіліктерін зерттейді, ата-аналар үшін балаларды тәрбиелеуге байланысты ғылыми негізделген 

ұсыныстарды жасайды. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Отбасы тәрбиесінің теориялық мәселелерін жасау; Отбасы тәрбиесінің тәжірибесін 

зерттеу; Ата-аналардың педагогикалық мәдениетін арттырудың жолдарын зерттеу; Отбасы және қоғамдық 

тәрбиенің, ата-аналар мен кәсіптік педагогтардың өзара әрекетінің технологиясының тиімді арақатынасын 

негіздеу; Психологиялық әдістер: балалардың суреттері арқылы отбасын зерттеудің әдістемесі, ойындарын және 

т.б. іс-әрекеттерін бақылау. 

Пререквизиттері: Биология мен адам анатомиясы мектеп курсы. 

Постреквизиттері: Адамдық ресурстарды басқару психологиясы. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А)Педагогиканың теориялық және әдістемелік негіздерімен таныстыру; 

В)Практик-психологтардың іс әрекетінде пелагогикаға қатысты тренингтерді қолдана алу; С)Талқылаудың 

құрылымы, аргументтер және зерттелінген аймақтағы мәселелердің шешу. 
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Дублин дискрипторлары (А, В, С, Д, Е) 

Пәннің атауы: Балалар психологиясы мен оқушылардың физиологиялық дамуы 

Бағдарлама авторы: Тильмагамбетова Р.Е. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттергі мектепке дейінгі балалардың психологиялық ерекшеліктері туралы 

білімдерін дамыта меңгертіп, мамандыққа сәйкес білім-біліктілік дағдыларын қалыптасыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Балалар психологиясы мен оқушылардың физиологиялық дамуы пәні, міндеттері.  

Балалар дамуының теориялары. Балалар психикасының даму заңдылықтарын зерттеу әдістері. Балалар 

психологиясының тарихы. Отандық және шетелдік психологтардың пікірлері. Психологиялық даму 

заңдылықтары. Нәрестелік және бөбелік кезеңнің дамуына сипаттама. Бала өмірінің алғашқы жылында 

кездесетін дағдарыстар. Сәбилік кезең. Ерте сәбилік шақтағы психологиялық ерекшеліктер, үш жас кезінде 

жаңадан пайда болатын заттық әрекеттер. Жетекші әрекет. Заттармен әрекет етуге көшудің түрлері. Мектеп 

жасына балалардың психологиялық даму ерекшеліктері. Мектепке дейінгі кезеңде психикалық дамуы. Баланың 

ақыл-ойын дамыту. Мектепке дейінгі кезендегі баланың түйсінуі, қабылдаужәне сенсорлық дамуы.Мектепке 

дейінгі кезеңдегі зейін,ес, қиялдың дамуы. Мектепке дейінгі кезеңдегі эмоциялық еріктік және психоәлеуметтік 

дамуы. Жеті жас дағдарысы. Баланың мектепке психологиялық дайындығы. 

Пререквизиттері:   Жалпы психология, Денсаулық психологиясы және суицид превенцияcы 

Постреквизиттері: Әсер ету психологиясы 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А)Балалар психологиясы мен жас даму психологиясы туралы психологиялық 

кәсіби білімдерді; мектеп жасына дейінгі балалардың психикасының дамуын, қалып-күйлерін, қасиеттерін жас 

ерекшеліктерімен салыстыра отырып меңгеруі. В)оқыту мен тәлім-тәрбие істерін жүргізтудегі әдіс-тәсілдердің 

өзекті мәселелерін психологиялық тұрғыда негіздеу. С)студенттерді мектеп жасына дейінгі жас ерекшеліктеріне 

сәйкес, психикалық даму жайында қажетті мағлуматтармен қаруландыру. Студенттерді бала психикасының 

ерекшеліктерімен таныстырып, өзін-өзі тани білуге баулу. 

 

Дублин дискрипторлары (А, В, С, Д, Е) 

Пәннің атауы: Әсер ету психологиясы 

Бағдарлама авторы: Кереймаганбетова Ж.Н. 

Курсты оқытудың мақсаты:Студенттерде эмоцияның түрлерін және ерік  күші психологиясымен білімдерін 

қаруландыру.Бұл курсты оқу студенттерде гуманистік көзқарас, психологиялық-педагогикалық творчествалық 

ойлау, коммуникативті хабардың дамуы арқылы тұлғалық потенциалын өздігінше жетілдіруге басымдылығын 

қалыптастыру болып саналады. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Әсер ету психологиясының курсы психологиялық дүниетаныммен негізгі 

психологиялық ұғымдарды  қалыптастыруға  жағдай жасайды.  Бұл  курс  психология туралы түсінік беріп қана 

қоймай, психологиялық ойлауын  қалыптастырады, жас мамандарды кәсіби дайындауда маңызды  орын алады. 

Қазақстан Республикасының нарықтық заман талаптарының қазіргі жағдайында түрлі экономикалық жүйелерде 

басқару қызметтерін тиімді жүзеге асыру үшін топ немесе жеке қызметтер іс- әрекетінің тиімділігін дамыту үшін 

жеке тұлға және жалпы социум дамуының психологиялық механизмдерін білу өте қажетті шарттардың бірі 

болып отыр. Тәжірибе көрсеткендей мамандардың менеджмент, маркетинг, қаржы және экономика 

салаларынан  алған білімдері жалпы нарықтық жүйе жұмысының және ондағы тиімділік деңгейінің 

жоғарылауына ықпал ететінін дәлелдеді. Эмоция және ерік. Эмоция туралы психологиялық  теориялар Дарвин 

ұсынған эмоциялар тұжырымдамасы. У.Джамс- Ланге теориясы. Л.Фестингердің  когнитивтік диссонанс 

теориясы. Аффект, фрустрация, көңіл күй, құмарлық. Стрестік жағдайлар. Эмоционалдық стрестік жағдайлар. 

Ерік туралы жалпы түсінік.  Ерік туралы психологиялық теориялармен көзкарастар. Ерік әрекеттерін талдау. 

Ерікті дамыту және тәрбиелеу.  

Пререквизиттері: Әлеуметтік педагогика және әлеуметтік психология, Тұлғаны педагогикалық-психологиялық 

диагностикалау 

Постреквизиттері: Көшбасшылық психологиясы, Кәсіби іс-әрекеттегі  педагогика  және психология. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А)Эмоцияны зерттеу және ерік түрлерімен танысу; Эмоция және ерікті басқа 

таным процесстерімен байланысын анықтай білу; В)Эмоция және ерікке байланысты  материалдарды талдай 

білу; С) Студенттер ерік және  эмоцияға байланысты зерттеу жұмыстарын жүргізе алады, эмоция және ерікті 

зерттеу әдістерін пайдалану арқылы әдістемелерді жүргізіп  нәтижесін шығаруды  үйренеді. 
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6В01101 – Педагогика және психология 

2(3) КУРС 

(Орта кәсіптік білім негізінде қашықтықтан білім беру технологиясы) 

 

Қабылдау жылы 2019 жыл 

Компонент 

(ЖК/ТК) 
Пән коды Пән атауы 

С
ем

ес
т
р

 

К
р

ед
и

т
 

са
н

ы
 

5.1 Модуль Педагогикалық-психологиялық практикум және педагогикалық акмеология, 28 кредит 

БП ЖК PPsOA 2208 Педагогика мен психологияны оқыту әдістемесі 3 5 

ЖББП ТК  KBN 2108 Кәсіпкерлік және бизнес негіздері 3 5 

БП ТК PA 2209 Педагогикалық акмеология 3 5 

БП ТК ZhBBMPsPN 

2210 

Жаңартылған білім беру мазмұнының психологиялық-

педагогикалық негіздері 
3 4 

БП TК KP 2211 Креативті педагогика  3 4 

БП ТК DO 2212 Дизайн ойлау 3 5 

Модуль 5.2 Педагогика мен психология негіздері, 28 кредит 

БП ЖК PPsOA 2208 Педагогика мен психология оқыту әдістемесі 3 5 

ЖББП ТК  KN 2108 Құқық негіздері 3 5 

БП ТК PPsР 2209 Педагогикалық психологиялық практикум  3 5 

БП ТК KKKP 2210 Конструктивті қарым-қатынас психологиясы 3 4 

БП TК PPsKB 2211 Педагогикалық және психологиялық кеңес беру 3 4 

БП ТК OP 2212 Отбасы психологиясы 3 5 

6.1 Модуль Әлеуметтік психологиялық мәселелер, 28 кредит 

БП ТК ZhPPsN 2213 Жанұя педагогикасы мен психологиясының негіздері 4 4 

БП ТК KZBBT 2214 Қазіргі заман білім беру технологиясы 4 4 

БП ТК AZh 2215 Академиялық жазу 4 4 

БП ТК Pg 2216 Психогенетика 4 4 

БП ТК APT 2217 Әлеуметтік психологиялық тренинг 4 5 

БП ТК KBBM 2218 Қазіргі білім беру менеджменті  4 5 

   Педпрактика 4 2 

6.2 Модуль Педагогика мен психологияның әлеуметтік-психологиялық аспектілері, 28 кредит 

БП ТК BBZhA 2213 Білім берудегі жаңартылған әдістер 4 4 

БП ТК TOT 2214 Тұлғаның өсу тренингі 4 4 

БП ТК KPОM 2215 Қазіргі педагогиканың өзекті мәселелері 4 4 

БП ТК KP 2216 Көшбасшылық психологиясы 4 4 

БП ТК BPODF 2217 Балалар психологиясы мен оқушылардың даму физиологиясы 4 5 

БП ТК KKEI 2218 Қолданбалы конфликтология және эмоционалды интеллект 4 5 

   Педпрактика 4 2 

 

6В01101 – Педагогика және психология 

2(2) КУРС 

(Жоғары кәсіптік білім негізінде қашықтықтан білім беру технологиясы) 

Қабылдау жылы 2019 жыл 

Компонент Пән коды Пән атауы 

С
ем

ес
т
р

 

К
р

ед
и

т
 

са
н

ы
 

4.1 Модуль Әлеуметтік педагогика және психология және медиация, 30 кредит 

БП TК  PPsBK 2213 Педагогика мен психологияны басқаруға кіріспе 3 5 

БП TК KPPs 2214 Коррекциялық педагогика және психология  3 5 

БП ТК PPsSZ 2215 Педагогика-психологиядағы статистикалық зерттеулер 3 5 

KП ТК APAPs 2302 Әлеуметтік педагогика және әлеуметтік психология 3 5 

KП TК MM 2303 Мектептегі медиация 3 5 

БП ТК TOT 2216 Тұлғаның өсу тренингі 3 5 

4.2 Модуль Арнаулы педагогика және инклюзивтік білім, 30 кредит 

БП TК  KBBM 2213 Қазіргі білім берудегі менеджмент 3 5 

БП TК AP 2214 Арнаулы педагогика  3 5 

БП ТК BPsР 2215 Басқару психологиясы және педагогикасы 3 5 
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KП ТК IBB 2302 Инклюзивті білім беру 3 5 

KП TК PsdN 2303 Психодиагностика негіздері 3 5 

БП ТК PPBT 2216 Педагогикалық процесті басқару және талдау 3 5 

5.1 Модуль Әлеуметтік және әсер ету психологиясы, 18 кредит 

БП TК APT 2217 Әлеуметтік психологиялық тренинг 4 5 

БП ТК PPsKShE 2218 Педагог-психологтың кәсіби шеберлігі мен этикасы 4 4 

БП ТК TZhTA 2219 Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі 4 4 

БП   Педпрактика 4 5 

5.2 Модуль Педагогикалық процесті басқару және психологиялық қызмет, 18 кредит 

БП TК ShO 2217 Шешендік өнер 4 5 

БП ТК PK 2218 Психологиялық қызмет 4 4 

БП ТК MKE 2219 Мұғалімнің кәсіби этикасы 4 4 

   Педпрактика 4 5 

 

Ескерту: қашықтықтан білім беру технологиясы бойынша берілген кейбір  пәндер күндізгі бөлім 

пәндерімен сәйкес келгендіктен пәндерге сипаттама берілмейді. 

5В010300 – Педагогика және психология 

3 КУРС 

Қабылдау жылы 2018 жыл 

Компонент 

(ЖК/ТК) 
Пән коды Пән атауы 

С
ем

ес
т
р

 

К
р

ед
и

т
 

са
н

ы
 

7.1 Модуль Психологиялық кеңес беру және өлшемдік технологиялар, 30 кредит 

БП МК KK(О)T 3201 Кәсіби қазақ (орыс) тілі 5 3 

БП МК  IBB 3202 Инклюзивті білім беру 5 3 

КП МК  PОА 3301 Педагогиканы оқыту әдістемесі 5 5 

КП МК  PsОА 3302 Психологияны оқыту әдістемесі 5 3 

КП ТК KKEI 3303 Қолданбалы конфликтология және эмоционалды интеллект 5 5 

КП ТК DPMT 3304 Дәстүрлі педагогикалық мәдениет тарихы 5 5 

БП ТК РsРТ 3203 Психология және педагогика тарихы 5 5 

БП    Педпрактика  5 1 

7.2 Модуль Арнаулы педагогика және өлшемдік технологиялар 30 кредит 

БП МК KK(О)T 3201 Кәсіби қазақ (орыс) тілі 5 3 

БП МК  IBB 3202 Инклюзивті білім беру 5 3 

КП МК  PОА 3301 Педагогиканы оқыту әдістемесі 5 5 

КП МК  PsОА 3302 Психологияны оқыту әдістемесі 5 3 

КП ТК KN 3303 Конфликтология негіздері 5 5 

КП ТК PIKM 3304 Педагогикалық имиджелогия және корпоративті мәдениет 5 5 

БП ТК АР 3203 Арнайы педагогика 5 5 

   Педпрактика  5 1 

8.1 Модуль Педагог психолог шеберлігі, психотерапия, танудың оқыту әдістемесі, 15 кредит 

БП МК KBShT 3204 Кәсіби-бағытталған шетел тілі 6 3 

КП ТК KKP 3305 Қарым-қатынас психологиясы 6 3 

БП ТК  PPsKShE 3205 Педагог-психологтың кәсіби шеберлігі мен этикасы 6 4 

БП ТК  PPsSZ 3206 Педагогика мен психологиядағы статистикалық зерттеулер 6 5 

8.2 Модуль Қолданбалы конфликтология және корпоративтік мәдениет, 15 кредит 

БП МК KBShT 3204 Кәсіби-бағытталған шетел тілі 6 3 

КП ТК PK 3305 Психологиялық қызмет 6 3 

БП ТК  EE 3205 Этнопсихология және этнопедагогика 6 4 

БП ТК  Deb 3206 Девиантология 6 5 

9.1 Модуль Мектеп медиациясы және әсер ету психологиясы,   15 кредит 

КП ТК AEP 3307 Әсер ету психологиясы 6 5 

КП ТК MМ 3308 Мектептегі медиация 6 5 

КП ТК PN 3309 Психоанализ негіздері 6 5 

9.2 Модуль Дизай ойлау  және әсер ету психологиясы, 15 кредит 

КП ТК KKP 3307 Қарым-қатынас психологиясы 6 5 

КП ТК KP 3308 Креативті педагогика 6 5 

КП ТК DО 3309 Дизайн ойлау 6 5 
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7.1 Модуль Психологиялық кеңес беру және өлшемдік технологиялар 

 

Дублин дискрипторлары (А, В, С, Д, Е) 

Пәннің атауы: Қолданбалы конфликтология және эмоционалды интеллект 

Бағдарлама авторы:  Ергарина Ж.М. 

Курсты оқытудың мақсаты: Қолданбалы конфликтология–жанжалдың шығу себептерін, олардың пайда 

болуын, әлеуметтік жағымды, жағымсыз факторларын зерттейтін ғылым. Эмоционалды интеллект – практикалық 

негізде адамдардың жекелік қасиетін, ішкі эмоциясын, ішкі қалауын, сондай – ақ өзінің ерік-жігерін басқара алу 

және өзгенің жан –дүниесін түсіне білу. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Кіріспе. Тарихы және негізгі ұғымдар. Ерікті қозғалыс пен әрекеттердің бұзылысы. 

А.Р.Лурия бойынша жіктелуі. Жоғарғы жүйке қызметінің ерікті регуляциясының бұзылуы және жалпы мінез–

құлық. Бас миының зақымдалуы кезіндегі сөйлеудің бұзылуы. Мидың мекенді кзақымдалуы кезіндегі естің 

бұзылуы. Мидың мекендік зақымдалуы кезіндегі зейініннің бұзылуы. Бас миының маңдай бөлігінің зақымдалуы 

кезіндегі ырықты зейін мен ырықсыз зейіннің арасындағы диссонация, әр түрлі бұзылыстар. 

Пререквизиттері: Әлеуметтік педагогика және әлеуметтік психология, Тұлғаны педагогикалық-психологиялық 

диагностикалау 

Постреквизиттері: Көшбасшылық психологиясы, Кәсіби іс-әрекеттегі педагогика және психология,  

Педагогтың кәсіби өзін өзі дамытудың негіздері 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А)Мидың мекендік зақымдалуы кезіндегі ойлаудың бұзылу ерекшеліктерін 

қарастырады. Бас миының маңдай бөлігінің, артқы бөлігінің, оң жақ және сол жақ жарты шарлардың зақымдалуы 

кезіндегі бұзылыстарды ажырата алады; В)Нейропсихологиядағы эмоциялық бұзылыстардың типтері туралы 

ақпарат алады. Жоғарғы жүйке қызметінің бұзылуындағы синдромды анализді жасай алады. С)Мидың мекендік 

зақымдалуы кезіндегі эмоцияның бұзылыстарының себептерін біледі, алынған теориялық білімдерді практикада 

қолдана алады. D)Кейбір ерекше тәсілдерге және психологиялық кеңес берудегі бөлек бағыттың шеңберіндегі 

әдістерге үйрету; Е)Іскерліктері, жеке  әдістемелермен жұмыс дағдысы. Кәсіби  қарым-қатынас  дағдылары. 

 

Дублин дискрипторлары (А, В, С, Д, Е) 

Пәннің  атауы:  Дәстүрлі педагогикалық мәдениет тарихы 

Бағдарлама авторы: Боранбаева Г.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: Дәстүрлі педагогикалық мәдениет тарихының зерттейтін сан алуан мәселелері 

(этностереотип, этноцентризм, ұлттық тұрпат, халық рухы, ұлттық намыс, ұлттық сана, дәстүр, салт және т.б.) 

бар. Дәстүрлі педагогикалық мәдениет тарихы міндеттері: әртүрлі халықтар мен мәдениеттер өкілдерінің 

психикалық ерекшеліктерін, ұлттық дүниетаным ерекшеліктерінің мәселелерін, ұлттық арақатынас 

ерекшеліктерінің мәселелерін, ұлттық мінез мәселелерін, ұлттық өздік санамен этникалық стереотиптердің 

міндеттері мен қалыптасу заңдылықтарын, ұлттық қоғамдастықтар мен қоғамның қалыптасу заңдылықтарын 

зерттейді. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Дәстүрлі педагогикалық мәдениет тарихы - психологияның бір саласы ретінде. 

Педагогикалық ойлаудың қалыптасу және даму тарихы. Қазіргі заманғы шетелдік этнопсихологияның негізгі 

бағыттары. Әлемнің түрлі халықтарының ұлттық–психологиялық ерекшеліктері. Тұлғаны зерттеудің 

педагогикалық-психологиялық мәселелері. Мәдениаралық ерекшеліктердің психологиясы. Этносаралық қарым-

қатынастың психологиясы. Жаңа мәдени ортаға бейімделеу. Каузальды атрибуциядағы мәдениаралық 

ерекшеліктер. Этностық ұқсастық. Маргинальды тұлға. Мәңгүрттік. Ұлттық нигилизм.Тіл - этностық 

ұқсастықтың факторы ретінде.Этностық стереотиптер - шынайылық мәселелері. 

Пререквезиттері: Әсер ету психологиясы, Қарым-қатынас психологиясы 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А)Құзіреттілік: дәстүрлі педагогикалық мәдениет тарихы курсынан алынған 

негізгі білімдерді практикада  қолдана алу; тұлғалық деңгейде және толық этностық бірлікте халықтардың ұлттық 

психологиясымен, психологиялық мінезінде көрінетін психологиялық ерекшеліктерін салыстырмалы зерттей 

білу. В)Біліктілік: қазіргі заманғы мәдениет тарихының теориялық-әдіснамалық аппаратын білу; қазіргі заманғы 

этнопсихологияның мәселелерін анықтаудың негізгі тұрғыларын білу; қазіргі заманғы этносаралық 

қатынастардың даму ерекшеліктерін білу; С)Этносаралық қатынастардың кемелденуі мен этносаралық өзара 

әрекеттің күшеюіне практикалық ұсыныстарды құру дағдысын игеру; психологиясы теориясы мен 

практикасындағы ғылыми зерттеулерді талдай алу; этносаралық қатынастардың болашақтағы дамуын болжай 

алу және мониторинг дағдыларын игеру. 

 

Дублин дискрипторлары: (А, В, С, Д, Е) 

Пәннің атауы: Психология және педагогика тарихы 

Бағдарлама авторы: Бахтиярова Г.Р. 

Курсты оқытудың мақсаты: Тұлға негіздерін және психикалық процестерді түсіндіру және психология тарихы 

негізіндегі теориялар мен концепцияларға шолу жасау. «Психология тарихы» пәнінің мазмұны оқу пәнінің 

мазмұны туралы білімдер, психологтан адам, қоғам туралы әр түрлі білімдерді талап ететін - маман ретінде 

қалыптасуындағы ролі, психология ғылымының пәні, мақсаты мен міндеттері, негізгі қағидалары мен 

http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BF&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC
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категроияларын анықтау, психология ғылымының пайда болуы мен қалыптасуына үлес қосқан ғалым 

ойшылдардың көзқарастарына шолу жасау, кәсіби міндеттерді орындау туралы мазмұнға бағытталған. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Кіріспе. Психология тарихына кіріспе. Ежелгі Шығыстағы психологиялық ойлар. 

Антикалық психология. Орта ғасырдағы психология және жаңа дәуір психологиясы. Европа  психологиясы. 18 

ғасырдағы психологияның дамуы. 19 ғасырдағы психологияның дамуы. Психологияның өзіндік ғылым ретінде 

қалыптасуы. 19-20 ғасырдағы психологияның Шетелдегі теоретикалық концепциялары. Эксперименталды 

психологияның 19 ғасырдың аяғы мен 20 ғасыр басында дамуы. Психологияның Дүниежүзілік мектептері (20 

ғ.10-50 жылд.) 

Пререквизиттері: Коррекциялық педагогика және психология, Әлеуметтік педагогика және әлеуметтік 

психология, Тұлғаны педагогикалық-психологиялық диагностикалау 

Постреквизиттері: Көшбасшылық психологиясы, Кәсіби іс-әрекеттегі  педагогика  және психология,  

Педагогтың кәсіби өзін өзі дамытудың негіздері 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А)Психологияның дамуына үлес қосқан ғалымдардың ойларын салыстыру; 

В)Практикада білім және қабілеттіліктерді түсіну және пайдалану; сабаққа конспект құрастыру, практикалық 

материалдарды дайындау; С)Талқылаудың құрылымы, аргументтер және зерттелінген аймақтағы мәселелердің 

шешу. 

 

7.2 Модуль Арнаулы педагогика және өлшемдік технологиялар 

 

Дублин дискрипторлары: (А, В, С, Д, Е) 

Пәннің атауы: Конфликтология негіздері 

Бағдарлама авторы: Кереймағанбетова Ж.Н. 

Курсты оқытудың мақсаты: Жас ұрпақтарға конфликтология ғылымының негізгі білімімен қаруландыру. 

Конфликтіні болдырмау, мәдениетті бәсекеге түсе білу қабілетгерін арттыру.Конфликтіліктен шыға білу, шешу 

іскерлігін қалыптастыру. Конфликтінің шығу, туу табиғаты, методологиялық негізі, зерттеу. Әдістері туралы ұғым 

беру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Конфликтология ғылымы. Оның зерттеу пәні. Негізгі салалары. Ғылым ретінде 

қалыптасу жолдары. Конфликт – әлеуметтік құбылыс ретінде. Саяси дағдарыстар. Этносаяси қақтығыстар. 

Құқықтық қақтығыс. Ұлттық конфликт (қақтығыстар, қарама-қайшылықтар психологиясы, ұйымдық конфликт, 

мекемені басқару ісіндегі қақтығыстар, қақтығыстарды басқару). 

Пререквизиттері: Әсер ету психологиясы, Қарым-қатынас психологиясы 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер:А)Конфликтіні болдырмау, мәдениетті бәсекеге түсе білу қабілеттігін арттыру. 

Конфликттен шыға білу, шешу істерін қалыптастыру. В)Конфликтологияның зерттеу әдістері. С)Өткізілген 

зерттеу жұмыстарына қорытынды жасай алу. Д)Практикалық психологтың іскерліктері, жеке әдістемелермен 

жұмыс дағдысы. Кәсіби қарым-қатынас дағдылары. Е)Конфликтіден шыға білу, шешу істерін қалыптастыру, 

болдырмау жұмыстарын үйрету. 

 

Дублин дискрипторлары: (А, В, С, Д, Е) 

Пәннің атауы: Педагогикалық имиджелогия және корпоративті мәдениет 

Бағдарлама авторы: Утеуова А.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: Имидж феноменін ескере отырып, теориялық негіздермен танысу, негізгі 

әлеуметтік- психологиялық механизмдермен және имидждің қалыптасу әдістерімен танысу. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Имидж мәселесін анықтау әлеуметтік мәдени феномен ретінде. Имидж феноменінің 

ұғымдар анықтамасы және әр түрлі психологиялық бағыттарда зерттеу. Имидждің классификациясы, құрылымы 

және  қалыптасуы. Имидж  құралдары. Имиджді қабылдау және көрсету процессі. Имидж қызметінің ортасы. 

Даралық имидж психологиясы. Корпоративті имидж психологиясы. Тауар немесе қызмет көрсетудегі имидждің 

психологиялық аспектісі. Саяси имидж психологиясы. Іскер адам имиджі. Шоу-бизнестегі имидж психологиясы. 

Имидж монирорингі және диагностикасы. 

Пререквизиттері: Әлеуметтік педагогика және әлеуметтік психология, Тұлғаны педагогикалық-психологиялық 

диагностикалау 

Постреквизиттері: Көшбасшылық психологиясы, Кәсіби іс-әрекеттегі педагогика және психология, Педагогтың 

кәсіби өзін өзі дамытудың негіздері 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А)Бұл курстың нәтижесінде студенттер әдістемелік имиджімен танысады, ол 

қоғамдағы әлеуметтік- гуманитарлық ғылыми ортада дамиды. В)Студенттер әр түрлі бағыттағы психологиялық 

имидж және психологиялық әдістемелік тұлғаның дамуын практикада қолдануына мүмкіндік алады. 

С)Бағдарлама соңында студенттер психологиялық әдісті өзінің кәсіби практикасында қолдана алады. 

біліктілік:Имидждің психолгиялық  аспектілерін зертеу; әлеуметтік – гуманитарлық ғылымдарда имидждің 

алатын орны мен мүмкіндіктерін қолдана білу. Д)Дағды:имиджді оқуда адам- индивид обьективті – субьективті  

мәнінің мағынасын диалектикалық тәсілдерін көрсете алу;қазіргі имидж проблемасына қатысты проблемаларды 

бөліп, талдау жасай алу дағдысы. 
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Дублин дискрипторлары: (А, В, С, Д, Е) 

Пәннің атауы: Арнайы педагогика 

Бағдарлама авторы: Таганова А.М. 

Курсты оқытудың мақсаты: Арнайы педагогика пәні, ұғымдық аппараттары, ғылыми негізделуі, мүмкіндігі 

шектеулі балаларды арнайы оқыту мен тәрбиелеудің теориялық негіздері туралы білімдерін қалыптастыру 

Пәннің қысқаша мазмұны: Арнайы педагогиканың ғылыми негізделуі және жалпы теориялық  сұрақтары.  

Арнайы педагогика ғылымы туралы түсінік. Арнайы педагогика пәні, мақсаты мен міндеттері. Арнайы 

педагогиканың ғылыми негіздері. Арнайы педагогиканың клиникалық негіздері. Арнайы педагогиканың 

лингвистикалық және психолингвистикалық негіздері. Арнайы педагогиканың әдіснамалық негіздері. Арнайы 

білім берудің педагогикалық жүйелері. Арнайы білім беру жүйесіндегі педагог. Мүмкіндігі шектеулі балаларды 

оқыту мен тәрбиелеудің педагогикалық жүйесі. Ерекше қажеттіліктері бар тұлғаларға түзете-педагогикалық 

көмек көрсету мәселелері. Есту қабілеті бұзылған балаларды оқыту мен тәрбиелеудің педагогикалық жүйесі. 

Көру қабілеті бұзылған балаларды оқыту мен тәрбиелеудің педагогикалық жүйесі. Тірек-қимыл аппараты 

бұзылған балаларды оқыту мен тәрбиелеудің педагогикалық жүйесі. Сөйлеу тілі бұзылған балаларды оқыту мен 

тәрбиелеудің педагогикалық жүйесі. Психикалық дамуы тежелген бұзылған балаларды оқыту мен тәрбиелеудің 

педагогикалық жүйесі. Зияты бұзылған балаларды оқыту мен тәрбиелеудің педагогикалық жүйесі. Күрделі 

кемшілігі бар балаларды оқыту мен тәрбиелеудің педагогикалық жүйесі. Эмоциалық дамуы тежелген тұлғаларға 

коррекциялық-педагогикалық көмек көрсету жүйесі. Арнайы педагогика және гуманистік технологиялар. 

Пререквизиттері: Әлеуметтік педагогика және әлеуметтік психология, Тұлғаны педагогикалық-психологиялық 

диагностикалау 

Постреквизиттері: Көшбасшылық психологиясы, Кәсіби іс-әрекеттегі педагогика және психология,  

Педагогтың кәсіби өзін өзі дамытудың негіздері 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А)Білім алушылардың оқыту процесі кезінде алған білімін, білігі және 

дағдысын кәсіби қызметте қолдана алуы. В)Қазіргі психология ғылымының даму негіздерін, арнайы білім 

берудің негіздерін, пәні мен мақсатын, міндетін. С)Арнайы педагогиканың лингвистикалық және 

психолингвистикалық негіздері. Арнайы педагогиканың әдіснамалық негіздерін, Мүмкіндігі шектеулі балаларды 

оқыту мен тәрбиелеудің педагогикалық жүйесін. Д)Есту қабілеті бұзылған балаларды оқыту мен тәрбиелеудің 

педагогикалық жүйесі. Көру қабілеті бұзылған балаларды, тірек-қимыл аппараты бұзылған балаларды, сөйлеу 

тілі бұзылған балаларды, психикалық дамуы тежелген бұзылған балаларды, зияты бұзылған балаларды, күрделі 

кемшілігі бар балаларды оқыту мен тәрбиелеудің педагогикалық жүйесін. Е)Эмоциалық дамуы тежелген 

тұлғаларға коррекциялық-педагогикалық көмек көрсету жүйесі. Дағды: қазіргі жағдайда педагог-

психологтардың прогрессивті идеялары мен көзқарастарын жүзеге асыру, оқу-тәрбие процесін тарихи принцип 

негізінде ұйымдастыра білу, педагогикалық-психологиялық теорияларды анализдей және практикада қолдана 

білу. 

 

8.1 Модуль Педагог психолог шеберлігі, психотерапия, танудың оқыту әдістемесі 

 

Дублин дискрипторлары: (А, В, С, Д, Е) 

Пәннің атауы: Қарым-қатынас психологиясы 

Бағдарлама авторы: Кереймаганбетова Ж.Н. 

Курсты оқытудың мақсаты: Тұлғааралық коммуникация, топаралық өзара әрекеттестікті қалыптастыру, кәсіби 

іс-әрекетте қарым-қатынас ережелері мен техникаларын қолдану шеберлігін меңгерту. Кәсіби іскерліктер мен 

дағдыларды меңгеруде қарым-қатынастың маңыздылығын ұғындыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Соңғы жылдарда адамның жан дүниесімен сырласып, оның психологиясын 

зерттеуде психологтар мен социолог мамандар, ұстаздар мен басқару қызметіндегі жетекшілерге жете зер салып 

көңіл аударып отырған маңызды мәселенің бірі адамдар арасындағы қарым-қатынас жасап, олардың өзара 

тілдесе білулерінің құпия сыры және оның кілті неде? Деген мәселенің шешімін табу қазіргі өмір талабы. Аталған 

мәселені зерттеудің қажеттілігі неде: қарым-қатынас болашақ маман тұлғасының қалыптасуының бір факторы 

екені белгілі. Ол топтық іс-әрекетінің реттеушісі және адамгершілік, эстетикалық құндылықтарды, мінез-

құлықтың топтық нормаларын қалыптастыру құралы болып табылады. Қарым-қатынас барысында вербалды 

емес белгілерді ескеру, болашақ психологқа диагностикалық мәліметтерді өңдеуге мүмкіндік береді. 

Пререквизиттері: Денсаулық психологиясы және суицид превенцияcы 

Постреквизиттері: Мектептегі медиация, Креативті педагогика 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А)Қарым-қатынас туралы нақты және ғылыми реттелген түсініктерін; негізгі 

кәсіби іскерліктер мен дағдыларды меңгеруде қарым-қатынастың маңыздылығын меңгере алу; В)Практикалық 

іс-әрекетте туындайтын қолданбалы міндеттер туралы нақты ойлар қалыптастыру; С)білімгерлердің 

мамандықты игеруі бойынша кәсіби практика шартын меңгеру және дағды, білімгерлердің тәжірибесі және 

өзіндік жұмыстарын реттеу. 
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Дублин дискрипторлары: (А, В, С, Д, Е) 

Пәннің атауы:  Педагог-психологтың кәсіби шеберлігі мен этикасы  

Бағдарлама авторы:  Ергарина Ж.М.  

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттердің болашақ мамандықтарына сай іскерлік қатынастар мен психология 

саласындағы техникалық базасын нығайту. Студенттерді іскерлік қатынастар жөніндегі маңызды әдістермен 

таныстыру. Студенттерді бұл қасиеттерді шығармашылықпен пайдалана білуге үйрету. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Іскерлік  қатынас психологиясы және этикасы зерттеу пәні, міндеттері. Жеке 

тұлғаның психикалық құрылымы.Батыстағы қазіргі психологияның негізгі бағыттары. Батыстағы қазіргі 

психологияның тұлғааралық қатынастар психологиясының мәселелері. Қатынас әлеуметтік категория ретінде. 

Келіссөз жүргізу процесінің психологиялық аспектілері. Көпшілік алдында сөз сөйлеудің психологиялық 

ерекшеліктері. Іскерлік қатынас процесіндегі вербалсыз ерекшеліктер.Жұмысшылар тобындағы іскерлік 

қатынас. Шиеленістер және оларды шешу жолдары.Іскерлік қатынас мәдениеті мен этикеті. 

Пререквизиттері: Әлеуметтік педагогика және әлеуметтік психология, Тұлғаны педагогикалық-психологиялық 

диагностикалау. 

Постреквизиттері: Көшбасшылық психологиясы, Кәсіби іс-әрекеттегі педагогика және психология, Педагогтың 

кәсіби өзін өзі дамытудың негіздері. 

Оқытудың күтілетін нәтижелер: А)Студенттердің болашақ мамандықтарына сай іскерлік қатынастар мен 

психология саласындағы техникалық негіздерімен танысады, іскерлік қатынастың этикасы мен 

психологиясының әдістерімен жүргізе алады. В)Iскерлік қарым-қатынастар психологиясы мен этикасының 

мақсатын, міндетін, құрылымын. Iскерлік қарым-қатынастар психология мен этикасының негізгі қағидаларын. 

Iскерлік қарым-қатынас кезіндегі өзара әрекет механизмін.Iскерлік қарым-қатынастың түрі, этапы, іске асыру 

және технологиялық формаларын.Iскерлік қатынастың вербальсыз ерекшеліктері. С)Iскерлік қатынастарда айла-

амалды бейтараптандыру механизмін меңгеру.Жұмыс тобындағы іскерлік қатынастар ерекшелігі. Д)Басшының 

психологиялық мәселелері мен басқару Ірекетінің мазмұны мен мәнін. Iскерлік қарым-қатынастардағы дау-

жанжалдар және оны шешу жолдары. Iскерлік қарым-қатынастың этикалық қағидалары. Е)Iскерлік этикасының 

ережелері. Iскерлік қарым-қатынастардың этикасы мен психологиясының ұлттық ерекшеліктері. 

 

Дублин дискрипторлары (А, В, С, Д, Е) 

Пәннің  атауы:  Педагогика және психологиядағы статистикалық зерттеулер 

Бағдарлама авторы: Бахтиярова Г.Р. 

Курсты оқытудың мақсаты: Педагогика және психологиядағы статистикалық зерттеулер – бұл математикалық 

тәсілдер, формулалармен әдістер көмегі арқылы сандық көрсеткіштерді, оның жасырын заңдылықтарын 

айқындай отырып бір жүйеге келтіріп жинақтайды. Бұлар тәжірибе нәтижесін анықтауға көмектеседі, 

қорытынды сенімділігін арттырады, теориялық жинақтаулар үшін негіздеме береді. Педагогика мен 

психологияда кеңінен қолданылатын статистикалық зерттеулер математикалық әдістерге тірке, реттеу, межелеу 

жатады. Статистикалық әдістер көмегі арқылы орташа көрсеткіштер анықталады: орташа арифметикалық, 

медиана ортасының көрсеткіші, таратылу дәрежесі, немесе орташа ауытқу, коэффициент.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Статистика әлеуметтік-экономикалық құбылыстармен процестерге зерттеу жүргізу 

барысында қоғамдық ғылымның негізгі қағидалары мен заңдылықтарына, яғни құбылыстарды танып білудің 

диалектикалық әдісіне сүйенеді. Бірақ, басқа ғылымдар сияқты статистиканың да өзіне тән ерекшеліктері мен 

зерттеу әдістері бар. Ол әдістер өздерінің қолданылуына және бірінен соң бірінің жалғасып келуіне қарай үш 

сатыға бөлінеді: 1) статистикалық бақылау, яғни бастапқы мәлеметтерді жинау; 2) жиналған мәлеметтерді 

өздеріне тән ерекшелігіне қарай топтау, оңдеу және жинақтау; 3) жинақталған, өңделген мәлеметтерге талдау 

жэне қорытынды жасау. Осы көрсетілген әдістер жиынтығын статистикалық әдістемелер немесе зерттеу 

кезеңдері деп атайды. Статистикалық бақылау - статистикалық зерттеудің бастапқы сатысы. Статистикалық 

бақылаудың негізгі мақсаты қоғамдық құбылыстардың өзгеруіне әсерін тигізген әрбір факторды өздеріне тән 

белгісіне қарай анықтау және нақты шындықтың толық қамтылуын, анық та, дәл, нақты, әрі керекті мәліметтерді 

жинау. Статистикалық бақылау әрқашанда кең көлемді, толық жүргізіледі.  

Пререквизиттері:  Педагогика; Психология; Педагогикалық-психология; 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А)Педагогика мен психологияда кеңінен қолданылатын статистикалық 

зерттеулер тірке, реттеу, межелеу жасай алады. В)Статистикалық әдістер көмегі арқылы орташа көрсеткіштерді 

анықтай алауы: орташа арифметикалық, медиана ортасының көрсеткіші, таратылу дәрежесі, немесе орташа 

ауытқу, коэффициент. 

 

8.2 Модуль Қолданбалы конфликтология және корпоративтік мәдениет 

 

Дублин дискрипторлары (А, В, С, Д, Е) 

Пәннің атауы: Пcихологиялық қызмет  

Бағдарлама авторы: Есенгулова М.Н. 

Курсты оқытудың мақсаты: Тұлға, іс-әрекет, мінез-құлық және қарым-қатынаспен байланысты психологиялық 

феномендарды пайдалану арқылы ұйымдастыру, іс-әрекет нәтижелігін көтеретін хронологияларды құрастыру 

дағдысын қалыптастыру. 
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Пәннің қысқаша мазмұны:  Ғылымның дамуын басқару. Басқарушылық қызметтің мәні негізгі әдістері, оны 

зерттеу. Теориясының элементтері. Өткізді функция. Болжау функциясы. жоспарлау функциясы. ұйымдастыру 

функциясы. Шешім қабылдау функциялары. ынталандыру функциясы. Коммуникативтік функция. Бақылау және 

түзету функциясы. Кадрлық функциясы. 

Пререквизиттері: биологиядан мектеп курсы. 

Постреквизиттері: Адамдық ресурстарды басқару психологиясы. Когнитивті психология. 

Оқытудан күтілетін нәтижелері: А)ұйымдастыру мәдениетінің психологиялық ерекшеліктері, өзара 

рекеттестік жжәне әсер ету. В)ұйымды құру және оның жұмысын ұйымдастыруға талдау жасау.С) ұйымішілік 

процесстерді диагностикалау және корекциялық жұмыс жүргізу дағдылары. 

 

Дублин дискрипторлары (А, В, С, Д, Е) 

Пәннің  атауы:  Этнопсихология және этнопедагогика  

Бағдарлама авторы: Боранбаева Г.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: Этнопсихология және этнопедагогиканың зерттейтін сан алуан мәселелері 

(этностереотип, этноцентризм, ұлттық тұрпат, халық рухы, ұлттық намыс, ұлттық сана, дәстүр, салт және т.б.) 

бар. Этнопсихология және этнопедагогика міндеттері: әртүрлі халықтар мен мәдениеттер өкілдерінің 

психикалық ерекшеліктерін, ұлттық дүниетаным ерекшеліктерінің мәселелерін, ұлттық арақатынас 

ерекшеліктерінің мәселелерін, ұлттық мінез мәселелерін, ұлттық өздік санамен этникалық стереотиптердің 

міндеттері мен қалыптасу заңдылықтарын, ұлттық қоғамдастықтар мен қоғамның қалыптасу заңдылықтарын 

зерттейді. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Этнопсихология және этнопедагогика - психологияның бір саласы ретінде.  

Этнопсихологиялық ойлаудың қалыптасу және даму тарихы.  Қазіргі заманғы  шетелдік  этнопсихологияның 

негізгі бағыттары.  Әлемнің түрлі  халықтарының ұлттық – психологиялық ерекшеліктері.  Тұлғаны зерттеудің 

этнопсихологиялық мәселелері.  Мәдениаралық ерекшеліктердің психологиясы. Этносаралық  қарым 

қатынастың  психологиясы. Жаңа мәдени ортаға  бейімделеу. Каузальды атрибуциядағы мәдениаралық 

ерекшеліктер.Этностық ұқсастық. Маргинальды тұлға. Мәңгүрітік. Ұлттық нигилизм.Тіл - этностық 

ұқсастықтың факторы ретінде.Этностық стереотиптер - шынайылық мәселелері. 

Пререквезиттері: Әсер ету психологиясы, Қарым-қатынас психологиясы 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А)Этнопсихология курсынан алынған негізгі білімдерді практикада қолдана 

алу;тұлғалық деңгейде және толық этностық бірлікте халықтардың ұлттық психологиясымен психологиялық 

мінезінде көрінетін психологиялық ерекшеліктерін салыстырмалы зерттей білу. В)Қазіргі заманғы 

этнопсихологияның теориялық-әдіснамалық аппаратын білу; қазіргі заманғы этнопсихологияның мәселелерін 

анықтаудың негізгі тұрғыларын білу; қазіргі заманғы этносаралық қатынастардың даму ерекшеліктерін білу; 

С)Этносаралық қатынастардың кемелденуі мен этносаралық өзара әрекеттің күшеюіне практикалық 

ұсыныстарды құру дағдысын игеру; психологиясы теориясы мен практикасындағы ғылыми зерттеулерді талдай 

алу; этносаралық қатынастардың болашақтағы дамуын болжай алу және мониторинг дағдыларын игеру. 

 

Дублин дискрипторлары (А, В, С, Д, Е) 

Пәннің атауы: Девиантология 

Бағдарлама авторы: Утеуова А.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттердің кәмелетке толмаған балалар мен жасөспірімдердің мінез  

құлықтарындағы ауытқуларды болжау және алдын алу бойынша түсініктері мен психологиялық және 

педагогикалық білімдерін жетілдіру. Жасөспірім топтарының криминогендік бағыттарының ерекшеліктері. 

Девиантты мінез-құлық және бұқаралық ақпарат құралдары. Превентивті психология. Субмәдениет және 

девиантты мінез-құлық. "Қиын" балалар мен жасөспірімдердің пайда болуының негізгі себептері. 

Л.С.Выготскийдің психикалық дамуды кезеңдерге бөлуі. Жас ерекшелікке қатысты психологиялық кеңес беру 

мәселелері. Кәсіби кеңес беру спецификасы мен міндеттері. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Девиантология  курсының пәні, міндеттері мен мақсаты. Девиантты мінез-құлықты 

психологиялық -педагогикалық түзету әдістері. Курстың басқа ғылыми пәндермен пәнаралық байланыстары. 

Кәмелетке толмағандардың девиация мәселесіне арналған теориялық зерттеулер. Ауытқушы мінез-құлықтың 

жалпы сипаттамасы.  

Пререквезиттері: Әсер ету психологиясы, Қарым-қатынас психологиясы 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А)Девиантологияның ғылыми ұстанымдары және концепцияларын 

білу;девиантология саласындағы білім, дағдыларын білу;девианттық және делинквенттік мінез құлықтың 

теориялық негіздерін білу;В)Девиантты мінез-құлықты балалармен түзету жұмыстарын жүргізе білу;  девиантты 

мінез-құлықты балалармен оларды қоршаған ортасы арасындағы қарым-қатынасын анықтау үшін сауалнамалар 

қолдану; С)девиантты мінез құлыққа икем балаларды  диагностикалау, жоспарлау, қалыптасу барысында 

бағалау. 

 

 

http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BF&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC
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9.1 Модуль Мектеп медиациясы және әсер ету психологиясы 

 

Дублин дискрипторлары (А, В, С, Д, Е) 

Пәннің атауы: Әсер ету психологиясы 

Бағдарлама авторы: Кереймаганбетова Ж.Н. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерде  эмоцияның түрлерін және ерік  күші психологиясымен білімдерін 

қаруландыру.Бұл курсты оқу студенттерде гуманистік көзқарас, психологиялық-педагогикалық творчествалық 

ойлау, коммуникативті хабардың дамуы арқылы тұлғалық потенциалын өздігінше жетілдіруге басымдылығын 

қалыптастыру болып саналады. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Әсер ету психологиясының курсы психологиялық дүниетаныммен негізгі 

психологиялық  ұғымдарды  қалыптастыруғажағдай жасайды.  Бұл  курс  психология туралы түсінік беріп қана 

қоймай, психологиялық ойлауын  қалыптастырады, жас мамандарды кәсіби дайындауда маңызды  орын алады. 

Қазақстан Республикасының нарықтық заман талаптарының қазіргі жағдайында түрлі экономикалық жүйелерде 

басқару қызметтерін тиімді жүзеге асыру үшін топ немесе жеке қызметтер іс- әрекетінің тиімділігін дамыту үшін 

жеке тұлға және жалпы социум дамуының психологиялық механизмдерін білу өте қажетті шарттардың бірі 

болып отыр. Тәжірибе көрсеткендей мамандардың менеджмент, маркетинг, қаржы және экономика 

салаларынан  алған білімдері жалпы нарықтық жүйе жұмысының және ондағы тиімділік деңгейінің 

жоғарылауына ықпал ететінін дәлелдеді. Эмоция және ерік. Эмоция туралы психологиялық теориялар Дарвин 

ұсынған эмоциялар тұжырымдамасы. У.Джамс- Ланге теориясы. Л.Фестингердің когнитивтік диссонанс 

теориясы. Аффект  фрустрация, көңіл күй, құмарлық. Стрестік жағдайлар. Эмоционалдық стрестік жағдайлар. 

Ерік туралы жалпы түсінік. Ерік туралы психологиялық теориялармен көзкарастар. Ерік әрекеттерін талдау. 

Ерікті дамыту және тәрбиелеу.  

Пререквизиттері: Әлеуметтік педагогика және әлеуметтік психология, Тұлғаны педагогикалық-психологиялық 

диагностикалау 

Постреквизиттері: Көшбасшылық психологиясы, Кәсіби іс-әрекеттегі  педагогика  және психология,  

Педагогтың кәсіби өзін өзі дамытудың негіздері 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А)Эмоцияны зерттеу және ерік түрлерімен танысу; Эмоция және ерікті басқа 

таным процесстерімен байланысын анықтай білу; В)Эмоция және ерікке байланысты материалдарды талдай білу; 

С)Студенттер ерік және эмоцияға байланысты зерттеу жұмыстарын жүргізе алады, эмоция және ерікті зерттеу 

әдістерін пайдалану арқылы әдістемелерді жүргізіп  нәтижесін шығаруды үйренеді. 

 

Дублин дискрипторлары (А, В, С, Д, Е) 

Пәннің атауы: Мектептегі медиация 

Бағдарлама авторы: Рамазанова Д.Ж. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерге медиация аумағында жұмыс істеуге алғы шарт болып табылады. 

Білім саласында медиация бағытындағы жұмысты жандандыру, мектептегі медиация негіздерін түсіндіру. 

Кәмелетке толмағандардың табысты әлеуметтенуіне жағдай жасау, мектеп ортасындағы жанжалды 

жағдайлардың алдын алу жүйесін қалпына келтіру технологияларын іске асыру моделін енгізу арқылы 

қақтығыстар санын азайту.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Медиация пәні мен тапсырмалары. Медиация және басқа ғылымдармен байланысы. 

Медиатордың заң аумағындағы жауапкершіліктері. 

ҚРда медиацияның дамуы. Шетелдегі медиацияның дамуы. 

Пререквизиттері: Әлеуметтік педагогика және әлеуметтік психология, Тұлғаны педагогикалық-психологиялық 

диагностикалау 

Постреквизиттері: Көшбасшылық психологиясы, Кәсіби іс-әрекеттегі  педагогика  және психология,  

Педагогтың кәсіби өзін өзі дамытудың негіздері 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А)Медиацияның теориялық және әдістемелік негіздерімен таныстыру; 

В)Практик-психологтардың іс әрекетінде медиацияға қатысты тренингтерды қолдана алу; С)талқылаудың 

құрылымы, аргументтер және зерттелінген аймақтағы мәселелердің шешу. 

 

Дублин дискрипторлары (А, В, С, Д, Е) 

Пәннің атауы: Психоанализ негіздері 

Бағдарлама авторы: Рамазанова Д.Ж. 

Курсты оқытудың мақсаты:Студенттерді психоанализ практикасына кәсіби даярлау болып табылады. 

Психоанализ пәнін игеру нәтижесінде студенттерде практикалық психологтың іс-әрекетінің негізгі сфералары 

мен түрлері туралы түсініктер қалыптасады. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Қазіргі кезде психоанализ туралы түсінік. Психоанализдің этикалық принциптері. 

Психоанализдің кезеңдері. Психоаналитикалық дәстүр. Психоанализдегі түс көруді талдау. Тұлғаның қорғаныс 

механизмдері. Психоанализдің фазалары. Психоанализдегі бағыттар.Жұмыстың транс әдістері. Топтық 

психотерапия. Кездесу топтары. Терапияның топтары. Отбасылық жұмыста психоанализді қолдану. Бастан 

кешіру теориясы мен психотерапия. Қазіргі психоанализдегі  интегративті тенденция. Еркін ассоциациялар. 

Пререквизиттері: Әлеуметтік педагогика және әлеуметтік психология, Тұлғаны педагогикалық-психологиялық 

диагностикалау 
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Постреквизиттері: Көшбасшылық психологиясы, Кәсіби іс-әрекеттегі  педагогика  және психология,  

Педагогтың кәсіби өзін өзі дамытудың негіздері 

Оқытудың күтілетін нәтижелер: А)Психоанализдің медико-терапевтік аспектілерін зертеу; қоғамда және 

мәдениетте адамды түсіну үшін психоаналитикалық жалпы дүниетаным орталығын ашып көрсету; 

В)Әлеуметтік–гуманитарлық ғылымдарда психоанализ мүмкіндіктерін қолдана білу оқуда адам-индивид 

обьективті–субьективті мәнінің мағынасын диалектикалық тәсілдерін көрсете алу қазіргі психоанализ 

проблемасына қатысты проблемаларды бөліп талдау жасай алу дағдысы. С)Кәсіби дайындауда көпжақтылық 

деңгейін жоғарылатады; психанализ туралы біртұтас, жүйелі білімдерге ие болу 

 

9.2 Модуль Дизайн ойлау  және әсер ету психологиясы 

 

Дублин дискрипторлары (А, В, С, Д, Е) 

Пәннің атауы: Қарым-қатынас психологиясы 

Бағдарлама авторы: Кереймаганбетова Ж.Н. 

Курсты оқытудың мақсаты: Тұлғааралық коммуникация, топаралық өзара әрекеттестікті қалыптастыру, кәсіби 

іс-әрекетте қарым-қатынас ережелері мен техникаларын қолдану шеберлігін меңгерту.  Кәсіби іскерліктер мен 

дағдыларды меңгеруде қарым-қатынастың маңыздылығын ұғындыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Соңғы жылдарда адамның жан дүниесімен сырласып, оның психологиясын 

зерттеуде психологтар мен социолог мамандар, ұстаздар мен басқару қызметіндегі жетекшілерге жете зер салып 

көңіл аударып отырған маңызды мәселенің бірі адамдар арасындағы қарым-қатынас жасап, олардың өзара 

тілдесе білулерінің құпия сыры және оның кілті неде? Деген мәселенің шешімін табу қазіргі өмір талабы. Аталған 

мәселені зерттеудің қажеттілігі неде: қарым-қатынас болашақ маман тұлғасының қалыптасуының бір факторы 

екені белгілі. Ол топтық іс-әрекетінің реттеушісі және адамгершілік, эстетикалық құндылықтарды, мінез-

құлықтың топтық нормаларын қалыптастыру құралы болып табылады. Қарым-қатынас барысында вербалды 

емес белгілерді ескеру, болашақ психологқа диагностикалық мәліметтерді өңдеуге мүмкіндік береді. 

Пререквизиттері: Денсаулық психологиясы және суицид превенцияcы 

Постреквизиттері: Мектептегі медиация, Креативті педагогика 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А)Қарым-қатынас туралы нақты және ғылыми реттелген түсініктерін; негізгі 

кәсіби іскерліктер мен дағдыларды меңгеруде қарым-қатынастың   маңыздылығын меңгере алу; В)Практикалық 

іс-әрекетте туындайтын қолданбалы міндеттер туралы нақты ойлар қалыптастыру; С)Білімгерлердің 

мамандықты игеруі бойынша кәсіби практика шартын меңгеру және дағды, білімгерлердің тәжірибесі  және 

өзіндік жұмыстарын реттеу. 

 

Дублин дискрипторлары (А, В, С, Д, Е) 

Пәннің атауы: Креативті педагогика 

Бағдарлама авторы: Кусаметова Г.К 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерді кәсіби педагогиканың қызметінің мәнімен таныстыру, оқу 

процесінің ұйымдастыру негіздерімен, педагог-психологтың кәсіби дайындығын түсіндіру, педагог кадрларын 

даярлада студенттердің жеке кәсіби маңызды елеулі қасиеттерімен таныстыру, жоғары кәсіби білім беру жүйесі 

туралы жалпы көзқарастары, білім берудегі кәсіби – педагогтың ондағы рөлі мен орны, жоғарғы оқу орнындағы 

білім беру ұйымдарының негізгі формалары, бұл процесті реттейтін нормативтік және құқықтық құжаттарымен 

таныстыру; 

Пәннің қысқаша мазмұны: Креативтілік – ағылшынның “creativity” сөзінен аударғанда шығармашылық деген 

мағына береді.Креативтілік адамның жаңа идеяларды ойлап табуы, ерекше шешімдер қабылдауы мен дәстүрлі 

ойлау жүйесінен алшақтауы, бір сөзбен айтқанда шығармашылыққа іс-әрекетке қабілеттілік ретінде 

түсіндіріледі. Креативтілікті зерттеуге байланысты теориялық және практикалық тұрғыдан белгілі бір 

нәтижелерге қол жеткізген материалдардың көптігіне қарамастан, осы уақытқа дейін оның көпшілік қабылдаған 

нақты анықтамасы берілмеген.  

Пререквизиттері: Әлеуметтік педагогика және әлеуметтік психология, Тұлғаны педагогикалық-психологиялық 

диагностикалау 

Постреквизиттері: Көшбасшылық психологиясы, Кәсіби іс-әрекеттегі педагогика және психология, Педагогтың 

кәсіби өзін өзі дамытудың негіздері 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А)Педагогикаға кіріспе санаттарын меңгеруге студенттерге мүмкіндік беру, 

пәннің кәсіби қызметінің психо – педагогикалық негіздерін, өзіннің педагогикалық көзқарасын қалыптастыруға 

көмек беру, одан әрі өздігінен білім алуға және өзін-өзі жетілдіру үшін негіз жасау, қазіргі заманғы педагогика 

жетістіктерін деңгейін көрсететін студенттердің білімі мен дағдыларын қалыптастыру. В)Кәсіби-педагогикалық 

іс-әрекет (ПКК) негізгі құндылықтарды білуі олардың мағынасы мен құндылықтарды түсінуді көрсететін барлық 

негізгі құндылықтар мамандық бойынша терең білім көрсетеді, барлық негізгі мәндерін әрбір ПКК жағдайына 

еркін түсіндіреді, адамға (студентке) қатысты құнды біртұтас көзқарас көрсетеді: болашақ маман тұлғасын кәсіби 

маңызды және елеулі қасиеттерін дамытуға қабілетті; нормативтік құқықтық базаны кәсіби және білім беру 

қызметін ұйымдастыру мүмкіндігі; кәсіптік және білім беру қызметінің тиімділігін арттыру жолдары мен 

құралдарын жобалауды білу; білім беру және кәсіби жетістіктерін портфелінің дәлелдемелер жинау үшін 

студенттер ұйымдастыруға дайын. Тұлғаның тәрбиедегі обьекті субьекті ретіндегі түсінігін тәжірибеде қолдана 
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білу. С)Тәрбие теориясының мәні. Тәрбиенің принциптері мен заңдылықтары. педагогтың кәсіби сапасы. Ойды 

жүйелей білу қабілеті және пікірді бағалау өз пікірлерін негіздей білу. Д)Пікірлесу төңірегінде толеранттылық 

сезімін қалыптастыру және қарым-қатынас деңгейін жоғарылату. Оқыту аймағы- пәннің негізгі кілттік 

мәселелерін талдай білу, ғылыми кеңістіктегі бағдарлау. Е)Іскерлік қарым-қатынас және өзара іс-қимыл 

дағдылары : технологиясы ақпарат көздерінің түрлі түрлерімен жұмыс істейтін, болашақ кәсіби қызметінде 

ұйымдастырушылық және әкімшілік міндеттерді кездесуге дайын. 

 

Дублин дискрипторлары (А, В, С, Д, Е) 

Пәннің атауы: Дизайн ойлау 

Бағдарлама авторы: Рамазанова Д.Ж. 

Курсты оқытудың мақсаты: Әртүрлі психологиялық фактілер мен теорияларды жүйелі-психологиялық 

талдау процесінде студенттерде танымдық дағдылар мен ептіліктерді дамыту. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Дизайн туралы мағлұмат беру, дизайн тақырыбына қатысты жаңа сөздерді игерту. 

Студенттің жалпы ой-өрісін кеңейту, мамандық бойынша дайындаудың теоретикалық базасын толықтыру, 

дизайн тарихы мен теориясы пәнінің көлемді материалынан жүйелі білім алу. 

Зейіннің түрлері және қызметтері. Зейін теориясы және оның физиологиялық механизмдері (Н.Н.Ланге, 

В.В.Вундт, И.П.Павлов, А.А.Ухтомский). Зейіннің негізгі қасиеттері және оның эксперименталды зерттеулері. 

Іс-әрекеттегі зейіннің дамуы. Тұлғаның дамуында естің рөлі. Ес психологиясының негізгі заңдылықтары. Естің 

когнитивті психологиясы. еске сақтаудың негізгі классификациясы. 

Пререквизиттері: Әлеуметтік педагогика және әлеуметтік психология, Тұлғаны педагогикалық-психологиялық 

диагностикалау 

Постреквизиттері: Көшбасшылық психологиясы, Кәсіби іс-әрекеттегі  педагогика  және психология,  

Педагогтың кәсіби өзін өзі дамытудың негіздері 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А)Жалпы психологияның құрылуы мен тарихы жайлы білімдерді;жалпы 

психологияның қазіргі жаңа мәселелерін; психологиялық құбылыстар мен процестердің негізгі заңдылықтары 

жайлы білімдерді;адам іс-әрекетінің психологиялық ерекшеліктерінің білімдерін; адам психикасының пайда 

болу және даму сұрақтарының білімдерін; В)Психикалық таным процестерінің жалпы сипаттамасының 

білімдерін;теориялық білімдерді практикада адекватты қолдануды;оқу-зерттеу іс-әрекетіне деген дағдыларды; 

С)Кәсіби қарым-қатынас дағдыларын иеленуі қажет. 

 

5В010300 – Педагогика және психология 

4 КУРС 

Қабылдау жылы 2017 жыл 
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13.1 Модуль Өзектендіру және психологиядағы практикалық бағыттар, 17 кредит 

КП ТК ZhTZZhA 4301 Жеке тұлғаны зерттеудегі жобалау әдістемесі 7 6 

КП ТК TOOOOOIAN 4302 
Тұлғанын өзін өзі өзектендірумен өзін өзі іске асыру 

негіздері 
7 6 

КП ТК КР 4303 Көшбасшылық психологиясы 7 5 

13.2 Модуль Педагогикалық акмеология және психологиядағы кеңес беру мәселелері, 17 кредит 

КП ТК РА  4301 Педагогикалық акмеология 7 6 

КП ТК AT 4302 Арттерапия 7 6 

КП ТК ZhTKB 4303 Жеке және топтық кеңес беру 7 5 

14.1 Модуль Ұйымдардағы арнайы жұмыстардың психологиялық мазмұны, 31 кредит 

КП ТК AZh  4304 Академиялық жазу 7 5 

КП ТК AKP 4305 Ақпараттық қоғамның педагогикасы 7 5 

КП ТК PP 4306 Практикалық психология 7 6 

   Педагогикалық практика 8 10 

   Дипломалды практика 8 5 

14.2 Модуль Білім берудегі топтық жұмыс педагогикасы, 31 кредит 

КП ТК TTAP 4304 Топ және тұлғаның әлеуметтік психологиясы 7 5 

КП ТК PKOODN 4305 Педагогтың кәсіби өзін өзі дамытудың негіздері 7 5 

КП ТК KIAPP 4306 Кәсіби іс-әрекеттегі  педагогика  және психология 7 6 

   Педагогикалық практика 8 10 

   Дипломалды практика 8 5 
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13.1 Модуль Өзектендіру және психологиядағы практикалық бағыттар 

 

Дублин дискрипторлары (А, В, С, Д, Е) 

Пәннің атауы: Жеке тұлғаны зерттеудегі жобалау әдістемесі 

Бағдарлама авторы: Исатаева Б.Б. 

Курсты оқыту мақсаты: Студенттерге жеке тұлғаны жобалау әдістерімен зертеу жұмысының механизмдерімен 

және процедуралық - ұйымдастырушылық аспектілерімен, теориялық және әдістемелік негіздерімен таныстыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Жобалау әдістерінің қалыптасу тарихы. Жобалау әдістерінің теориялық негіздері 

және пайда болу тарихы. З.Фрейд, ЛоуренсК, Франк ойлары. «Проекция» түсінігі. Тесттің пайда болу тарихы. 

К.Юнг бойынша ассоциативті эксперимент. Жобалау әдістерінің классификациясы. Жобалау әдістерінің негізгі 

классификациясы. Алғашқы жобалау техникаларының қалыптасу тарихы. Роршах әдісі(1921 ж). К.Юнг бойынша 

ассоциативті эксперименттің әр түрлілігі бойынша.ТАТ әдісі.«Аяқталмаған сөйлемдер» Саксалеви. Нақты 

жобалау әдістері. «Аяқталмаған сөйлемдер» әдістемесі. Қатынастар жүйесі, әдістемені жүргізу 

процедурасы,әлеуметтік – психологиялық зерттеу нәтижесін өңдеу.ТАТ (Тақырыптық  апперцепиялық тест).ТАТ 

қалыптасу тарихы: Г.Мюррей және К.Морган (1935 ж). ТАТ әдісінің базалық теориялық жағдайы. ТАТ әдісінің 

психоаналитикалық негіздері.ТАТ сюжеттік картиналарын  сипаттау.ТАТ жүргізудің ерлер және әйелдер үшін 

жүргізу ерекшеліктері.ТАТ әдісінің нұсқауы. Тестті өз бетінше орындау нұсқауы. «Үй. Ағаш. Адам» тесті. Үй, 

ағаш, адамның еркін суреті – клиницисттерге пациенттің жеке тұлғалық мәлімет жинау үшін,соның ішінде даму 

деңгейі, сензитивтілігі, икемділігі, жұмысқа қабілеттілігі және интеграциясы, сонымен бірге қоршаған ортасына 

және нақты адамдарға  қарым – қатынас сферасы туралы. 

Пререквизиттері: Педагог-психологтың кәсіби шеберлігі мен этикасы, Психологиялық қызмет, Мектептегі 

медиация. 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі психологиялық-педагогикалық пәндер 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А)Жеке тұлғаны жобалау әдістерімен зерттеудің теориялық негіздерін; 

жобалау әдістерінің классификациясын; жеке тұлғаның теориялық және әдіснамалық мәселелерін; практик 

психологтардың өз іс-әрекетттерінде жобалау әдістерін пайдалана білуі; қазіргі заманға сай психолог 

практикасында жеке тұлғаның қалыптасуы мен дамуында жобалау әдістерін орынды ұйымдастыру және оны 

жүзеге асыру жолдарын.В)Практикада теориялық білімдерді жүзеге асыра білуі; жобалау әдістерінің мақсат, 

міндетін, жүру барысын, нәтижені өңдеу жолдарын меңгеруі керек; практикада оқу-зерттеу іс-әрекет дағдыларын 

қолдану; оқу-ізденістік іс-әрекетінің  дағдылары. С)Студенттер  жобалау әдістері туралы  негізгі ұғымдары мен 

әдістемелік алғы шарттарының мәселесіне қатысты психологиялық көзқарастарды, жобалау әдістерін практикада 

қолдану кезінде пайда болатын теориялық және әдістемелік мәселелерді,жобалау әдістерінің зерттеу 

нәтижелерін талдауды, сонымен қатар жобалау әдістерінің практикада жүзеге асыру ерекшеліктері  туралы 

түсініктері қалыптасады. 

 

Дублин дискрипторлары (А, В, С, Д, Е) 

Пәннің  атауы:  Тұлғанын өзін өзі өзектендірумен өзін өзі іске асыру негіздері 

Бағдарлама авторы: Тоғайбаева А.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: Бұл адамның жеке потенциалы, бейімділігін абсолютті ашып көрсетуге мүмкіндік 

береді. Өзін-өзі актуалдау гуманистік психологияның концепциясының түсініктерімен байланысты. Оның негізгі 

құндылықтары: тұлғалық еркіндік, дамуға ұмтылыс, мүмкіндіктерді және тілектерін жүзеге асыру. Адамның өз 

өмір жолын, мақсаттарын, құндылықтарын, әдептілік нормаларын, болашақ мамандығы мен өмір жағдайларын 

өзінше таңдауы. Тұлғаның үміттену деңгейі — адам үміттенетін мақсат деңгейі. Ой-сананың бағытталуы деп ең 

алдымен психикалық әрекеттiң таңдамалылық сипатын, нақты объектi күнi бұрын ниеттi iрiктеуiн, не оған мән 

бермеуiн айтамыз. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Педагогикалық шеберлік-педагогикалық мәдениеттің компоненті ретінде мәні мен  

мазмұны. Педагогикалық шеберлікті қалыптастырудың негізгі кәсіби- педагогикалық іс-әрекет. Педагогикалық 

шеберліктің басты шарты педагогикалық эрудиция мен құзыреттілік. Педагогикалық техника педагог 

шеберлігінің элементі ретінде. Педагогтың сөзі тәрбиелік ықпал ету мен мағлұмат беру құралы ретінде. Кәсіптік 

шеберліктің құрамдас бөлігі  педагогикалық қарым қатынас. Педагогикалық қарым-қатынастың қажетті элементі 

педагогикалық этика мен такт. Педагогикалық қарым-қатынастың формасы коммуникативтік іс-әрекет. Педагог 

-психологтың өзін-өзі тәрбиелеуі және кәсіби шеберлігін қалыптастыру. Орта  оқу орындарында оқу-тәрбие 

процесін басқарудағы оқытушының шеберлігі. 

Пререквизиттері: Педагог-психологтың кәсіби шеберлігі мен этикасы, Психологиялық қызмет, Мектептегі 

медиация 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі психологиялық-педагогикалық пәндер 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А)Құзыреттілік: білім алушылардың оқыту процесі кезінде алған білімін, білігі 

және дағдысын кәсіби қызметте қолдана алуы.В)Біліктілік: курстың методологиялық, теориялық, практикалық 

негізін білуі, оқытудың белсенді әдістерін таңдай білуі керек. С)Дағды: мектепті басқару мен мектептің оқу-

тәрбие процесіне басшылық етуді, оқушыларға білім беру мен тәрбиенің сапасын көтерудің алғышарттарын және 

мектеп құжаттарының негізгі түрлерін  өз практикасында қолдана білуі. 
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Дублин дискрипторлары (А, В, С, Д, Е) 

Пәннің атауы: Көшбасшылық психологиясы 

Бағдарлама авторы: Рамазанова Д.Ж. 

Курсты оқытудың мақсаты: Көшбасшылық феномені биліктің «адами өлшемі» мәселесі. Көшбасшылық 

феномені – бұл саяси психологиядағы өте бір ерекше нәрсе. Біріншіден, бұл ең жарқын және сондықтан ең 

көрінетін проблемалардың бірі. Жалпы алғанда, саяси ғылым үшін – өзі зерттелмейтін, саясаттың дәл сол «адами 

факторында» осы биліктің нақты көрінісі. Бір жағынан, бұл саяси-психологиялық өлшемдегі билік – бұл билейтін 

адамның өзіне бағындыра білу қабілеті, яғни, көшбасшының, саяси институттың немесе режимнің кейбір 

потенциясы. Басқа жағынан, билік, дәл сол саяси-психологиялық өлшемде – бұл «төменгілердің» 

«жоғарылардағыларға» бағынуға дайын болуы. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Кіріспе. Тарихы және негізгі ұғымдар. Ерікті қозғалыс пен әрекеттердің бұзылысы. 

А.Р.Лурия бойынша жіктелуі. Жоғарғы жүйке қызметінің ерікті регуляциясының бұзылуы және жалпы мінез–

құлық. Бас миының зақымдалуы кезіндегі сөйлеудің бұзылуы. Мидың мекенді кзақымдалуы кезіндегі естің 

бұзылуы. Мидың мекендік зақымдалуы кезіндегі зейініннің бұзылуы. Бас миының маңдай бөлігінің зақымдалуы 

кезіндегі ырықты зейін мен ырықсыз зейіннің арасындағы диссонация, әр түрлі бұзылыстар. 

Пререквизиттері: Педагог-психологтың кәсіби шеберлігі мен этикасы, Психологиялық қызмет, Мектептегі 

медиация 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі психологиялық-педагогикалық пәндер 

Оқытудан күтілетін нәтижелері: А)Мидың мекендік зақымдалуы кезіндегі ойлаудың бұзылу ерекшеліктерін 

қарастырады. Бас миының маңдай бөлігінің, артқы бөлігінің, оң жақ және сол жақ жарты шарлардың зақымдалуы 

кезіндегі бұзылыстарды ажырата алады; В)Нейропсихологиядағы эмоциялық бұзылыстардың типтері туралы 

ақпарат алады. Жоғарғы жүйке қызметінің бұзылуындағы синдромды анализді жасай алады. С)Мидың мекендік 

зақымдалуы кезіндегі эмоцияның бұзылыстарының себептерін біледі, алынған теориялық білімдерді практикада 

қолдана алады. D)Кейбір ерекше тәсілдерге және психологиялық кеңес берудегі бөлек бағыттың шеңберіндегі 

әдістерге үйрету; Е)Іскерліктері, жеке  әдістемелермен жұмыс дағдысы. Кәсіби  қарым-қатынас  дағдылары. 

 

13.2 Модуль Педагогикалық акмеология және психологиядағы кеңес беру мәселелері 

 

Дублин дискрипторлары (А, В, С, Д, Е) 

Пәннің  атауы:  Педагогикалық акмеология  

Бағдарлама авторы: Кусаметова Г.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: Педагогика мен оған сабақтас ғылымдар жүйесінде адамның психикалық және 

кәсіби дамуы жайлы білімдерін жинақтау және жалпылау; диагностика, коррекцияны психологиялық-

акмеологиялық қамтамасыз ету түрлі теориялар мен әдістерге бағытталу,  маманның кәсіби мәнді қасиеттерін 

оңтайландыруды қамтамасыз ету, студенттерді дамытудың міндеттер тобын анықтау, оларды диагностикала, 

жүйелеу және талдау, міндеттердің әр тобына қатысты перспективті шешімдер қабылдау; арнайы білім беру 

жағдайында қолданылатын міндеттердің әр тобын шешу тәсілдерін жобалау;  акмеологияның пайда болуының 

негізгі ғылыми алғышарттарын оқыту; акмеологиялық заңдар, заңдылықтар, әдістер мен технологияМіндеттері: 

студенттерді дамытудың міндеттер тобын анықтау, оларды диагностикала, жүйелеу және талдау, міндеттердің 

әр тобына қатысты перспективті шешімдер қабылдау; арнайы білім беру жағдайында қолданылатын міндеттердің 

әр тобын шешу тәсілдерін жобалау; акмеологияның пайда болуының негізгі ғылыми алғышарттарын оқыту; 

акмеологиялық заңдар, заңдылықтар, әдістер мен технология 

Пәннің қысқаша мазмұны: Пән акмеология саласында негізгі акмеологиялық зерттеулер мен оның қазіргі жай-

күйі жайлы студенттердің білімін кеңейтуге бағытталған. Акмеология-өзін-өзі жетілдіру, өзін-өзі дамытудағы 

шығармашылық қабілетті, адами құндылық идеясының жиынтығы, оның рухани әлемін қарастырады. 

Құрылымдық әрекет ретіндегі тұлғаның шығармашылық деңгейін өзіндік жүзеге асырылуы, кәсібилік шыңының 

болашақтағы жетістіктері, өзін-өзі жетілдіруді бағдарлау, ойлау әрекетіндегі жеке шығармашылық, 

педагогикалық ойлау және тұлғаның педагогикалық бағыттылығын кәсіби деңгейде дайындау роцесін 

қалыптастыру оқыту курсының негізі болып табылады. 

Пререквизиттері: Педагог-психологтың кәсіби шеберлігі мен этикасы, Психологиялық қызмет, Мектептегі 

медиация. 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі психологиялық-педагогикалық пәндер 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А)Құзыреттілік:білім алушылардың жаңашылдықты, педагогтың кәсіби 

деңгейін анықтауды, педагогикалық шеберлікті  кәсіби қызметте қолдана алуы. В)Білімі: шығармашылықтың 

және кәсібиліктің жүзеге асырылуы,туралы білімі болуы керек. С)Іскерлік:қазіргі  білім беру технологиясымен 

таныстыру;маман дайындаудағы акмеологиялық бағыттылық және мазмұныны жүзеге асыру. Д)Дағды: өзін-өзі 

жетілдіру әдістерін, педагогтың шығармашылық деңгейін тәжірибеде қолдануды іске асыра білуі керек. 

 

Дублин дискрипторлары (А, В, С, Д, Е) 

Пәннің атауы: Арттерапия 

Бағдарлама авторы: Исатаева Б.Б. 

Курсты оқыту мақсаты: Болашақ мәдени-тынығу жұмысы қызметкерлерін даярлауда арттерапия әдістерді 

пайдалану және теориялық білімі мен оны іске асыру қабілетін кәсіби деңгейде аттыру. 
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Пәннің қысқаша мазмұны: Негізгі арт-терапиялық түсініктер. Арт-терапиядағы негізгі бағыттар мен 

теорияларға шолу. Арт-терапиялық жұмыстың түрлері. Оларды қолдану салалары. Арт-терапияны әр түрлі топ 

клиенттерімен жұмыста қолдану. Арт-терапиялық жұмыстың негізгі принциптері: жеке және топтық. Арт-

терапия техникалары. Арт-терапияның эмоциялық жағдайларды дифференциялауға бағытталған техникалары. 

Рефлексия және кері байланыс. Метафораларды жасау; 

Пререквизиттері: Педагог-психологтың кәсіби шеберлігі мен этикасы, Психологиялық қызмет, Мектептегі 

медиация. 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі психологиялық-педагогикалық пәндер 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А)Арт-терапия негізінің теориялық негіздері туралы; арт-терапияның 

коррекциялық және терапевтік әсер етуі туралы; арт-терапиядағы жеке тұлғаны зерттеу мен диагностикалық 

және зерттеу бағыттары туралы В)Арт-терапияның диагностикалау әдістерін туралы теориялық білімді меңгеріп, 

оларды практикада қолдана алу; С)Арт-терапия мазмұны, формалары мен нақты жолдарын ашып көрсету; 

балалар мен олардың ата-аналары арасындағы қарым –қатынасты терапиялық  турғыдан талдау; Д)Адамдардың 

әр түрлі категориясы арасындағы бос уақытты ұйымдастыруда арт-терапиялық әдістерді  іске асыра білу; 

адамдардың әр түрлі категориясы арасындағы бос уақытты ұйымдастыру мәселесіне қатысты сұрақтарды арт-

терапия арқылы шешімін таба білу. 

 

Дублин дискрипторлары (А, В, С, Д, Е) 

Пәннің атауы: Жеке және топтық кеңес беру  

Бағдарлама авторы: Ергарина Ж.М. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студентерді психологиялық кеңес беру практикасына кәсіби даярлау болып 

таблады. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Қазіргі кездегі психологиялық кеңес беру түсінігі. Кеңес берудің этикалық принциптері. 

Психологиялық кеңес беру түрлері. Жеке және топтық психологиялық кеңес беру процесі. Жеке және топтық кеңес 

берушінің жеке бас ерекшеліктері мен талаптары. Кеңес берудің қазіргі кездегі негізгі бағыттары. З. Фрейд. Кеңес 

берудегі контакт орнату. Жеке және топтық психологиялық кеңес  берудегі бихевиоралды қадам. Жеке және топтық 

кеңес беру процесінің қиындықтары мен қателіктері. Жеке және топтық психологиялық кеңес беруде 

экзестинционалды гуманистік бағытты қолдану. Нейролингвистикалық бағдарламалау. Гештальттерапия. Жұмыстың 

транстік әдістері.Трансактілі анализ Кездесу топтары. Психодрама. Психологиялық кеңес берудегі арттерапия. 

Пререквизиттері: Педагог-психологтың кәсіби шеберлігі мен этикасы, Психологиялық қызмет, Мектептегі 

медиация 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі психологиялық-педагогикалық пәндер 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А)Психологиялық кеңес өткізудегі ғылыми және ұйымдастырылған негізін; 

психологиялық кеңесті ұйымдастырудағы теоретикалық негізі; кеңес беру процесіндегі кезеңдер мен 

процедуралар; Жанұяда, мектепте психологиялық кеңес беру принциптері мен әдістерін. В)Нәтижені бағалай 

отырып, психологиялық кеңестің әртүрлі түрінің  техникасының өткізілуін және әдістемесін пайдалану. Клиент 

мәселесін талдау, кеңесші мен клиент арасында өзара түсінікті құру, клиентке әсер ету әдістерін 

пайдалану;С)Психологиялық кеңес нәтижесін қамтамасыздандыратын шартты құру; Клиенттің жекелей  

дамуына коммуникативті, өзара әсер  мәселесіне  байланысты мәселесі бойынша психологиялық кеңесті 

ұйымдастыру. 

 

14.1 Модуль Ұйымдардағы арнайы жұмыстардың психологиялық  мазмұны 

 

Дублин дискрипторлары (А, В, С, Д, Е) 

Пәннің атауы: Академиялық жазу 

Бағдарлама авторы: Тоғайбаева А.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: студенттердің бойына зерттеудің жазбаша түрлерін дарыту және академиялық 

мәтіндерді жазу қабілеттерін жетілдіру; студенттердің шет тілі бойынша білімін әрі қарай жетілдіру және тілдің 

грамматикалық, стилистикалық, жанрлық және тынс белгі ерекшеліктерін ескере отырып, әр түрлі жазбаша 

жұмыстарды (эссе, есеп, курстық жұмыс, диплом жұмысы және т.б.) жазу үшін қажет дағдылары мен 

машықтарын қалыптастыру. Құқық пен мемлекеттің негізгі түсініктерін, мемлекет, құқық, демократия, адам 

құқықтары мен бостандықтарның негізгі идеялары мен проблемаларын ашатын сұрақтарды білу; − құқық 

саласындағы әдебиеттермен, заңдармен, өзге де нормативтік-құқықтық актілермен жұмыс істей білу; сондай-ақ 

жалпы Қазақстан Республикасының құқықтық актілерін талдау әдістемесін білу; Қазақстанның қолданыстағы 

заңдары туралы жалпы мағлұматтарының болуы және олардың қоғамдық қатынастардағы орны мен қызметін 

білу. Игере білулері керек: - құқық салаларының негізгі ережелерін талдай алу; - оқып зерттелген нормативтік 

актілерді дұрыс қолдана білулері және түсіндіре білулері; тәжірибеде заңнамалық нормаларды қолдана білулері. 

Машықтана білуі керек: - қолданыстағы Қазақстан Республикасының заңнамасын білудің теориялық, танымдық 

аспектілерін бөліп көрсете білулері, күнделікті өмірге де, кәсіби өмірге де байланысты тәжірибелік шешімдерді 

дәйектеу үшін оларды қолдана білулері.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Ғылыми жұмыстарды рәсімдеу машықтары (мақалалар, курстық жұмыстар және 

т.б.);библиографиямен жұмыс істеу дағдылары, жазбаша жұмыстың жоспарын жасау;тілдің ғылыми сипатына 
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қарай тілдік құралдарды іріктей алу қабілеті;  мақсатын, құрылымын, стилистикалық ерекшеліктерін, жанрлық 

өзгешеліктерін ескере отырып, жазбаша және ауызша түрде академиялық мәтіндерді құрастыра алубіліктіліктері. 

Пререквизиттері: Педагог-психологтың кәсіби шеберлігі мен этикасы, Психологиялық қызмет, Мектептегі 

медиация 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі психологиялық-педагогикалық пәндер 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А)Әр түрлі жанрдағы қысқа эсселерді жазу қабілеттерің дамыту; 

В)Академиялық жұмыстарды бағалау ережелерімен таныстыру; С)Көлемді академиялық жұмыстарға соның 

ішінде курстық жұмыстарға қойылатын талаптармен таныстыру;D)Академиялық жұмыстарды дұрыс рәсімдеуді 

үйрету: мәтіннің құрылымын жасау, әдебиетке сілтеме жасау, таблицаны толтыру; Е)Іскерліктері, жеке  

әдістемелермен жұмыс дағдысы. Кәсіби  қарым-қатынас  дағдылары. 

 

Дублин дискрипторлары (А, В, С, Д, Е) 

Пәннің атауы: Ақпараттық қоғамның педагогикасы  

Бағдарлама авторы: Тоғайбаева А.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: Компьютердің пайда болуы адамзат қоғамына көптеген өзгерістер әкелді. Ғылым 

мен техниканың қарқынды дамуы және әлеуметтік экономикалық өзгерістер жас ұрпақты тәрбиелеуге жаңаша 

көзқараспен қарауды талап етуде. Бүгінгі білім беруді жаңарту жағдайында оны ақпараттандыру басым мәнге ие 

болып отыр. Жалпы бүгінгі күні әлемнің барлық елдерінің қоғамдық даму негізі - білім, ақпарат және ақпараттық 

қоғам педагогикасы болып табылады. Соған сәйкес өркениет дамуының қазіргі кезеңін ақпараттандырумен және 

ақпараттық қоғамды қалыптастырумен байланыстыру кездейсоқ нәрсе емес.  Қазіргі таңда республикамызда 

білім беруді, соның ішінде педагогиканы оқыту үдерісіндегі ақпараттық технологиялардың негізгі мақсаты – бұл 

қазіргі ақпараттық технологияларды қолдану негізінде  біртұтас біліми  ақпараттық орта құру арқылы 

мемлекеттік білім сапасын арттыру. 

Оқыту жүйесінде ақпараттық технологияларды қолдану қазіргі таңда білім беруді жетілдірудің негізгі 

бағыттарының біріне айналды. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Пәнді оқу барысында студенттер  педагогиканы оқыту үрдісі – оқушыға білім, 

тәрбие берудің және оны дамытудың мақсаттары шешілетін мақсатты бағытталған, бәрімізді өзгеріп отыратын 

мұғалім мен оқушылардың өзара әрекеттестігі туралы білім игереді .Оқыту – қазіргі заманның талаптарын ескере 

отырып, оқушылар тұлғасын, білім, іскерлік және дағдыларды меңгерте отырып, мақсатты қалыптастыру мен 

дамыту процесі. Оқыту процесіндегі негізгі мазмұнды игеру тетігі – өзара әрекеттестіктің арнайы формасындағы 

мақсатты ұйымдастырылған балалар мен ересектердің бірлескен іс-әрекеті, олардың мазмұнды танымдық 

әңгімелерімен танысады 

Пререквизиттері: Педагог-психологтың кәсіби шеберлігі мен этикасы, Психологиялық қызмет, Мектептегі 

медиация 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі психологиялық-педагогикалық пәндер 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А)Пәнді оқу барысында студенттер жаңа ақпараттық технологияларды 

пайдалану–педагогикалық іс-әрекеттердің мазмұны туралы білім алады,ақпаратты-коммуникациялық 

технологиялар деп локальдық, аймақтық, бүкіл әлемдік желілерде болатын педагогикалық оқыту үдерісі туралы 

зерделейді. В)Ақпараттандырудың негізгі бағыттарының бірі - білім саласын ақпараттандыру туралы талдау 

жасай алады. С)Білім беру жүйесін ақпараттандырудағы берілетін білім сапасын білім беруді ақпараттандырудың 

тұжырымдамалық негіздері зерделенді және педагогикалық оқыту үдерісінде ақпараттық технологияларды 

қолдана алады. 

 

Дублин дискрипторлары (А, В, С, Д, Е) 

Пәннің атауы: Практикалық психология 

Бағдарлама авторы: Тоғайбаева А.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: Психологиялық зерттеулердің әдістемелері жөнінде толығырақ мағлұмат беріп  

негізгі түсініктерімен және әдістемелік зерттеулерімен оның бағыттарымен таныстыру 

Пәннің қысқаша мазмұны: Практикалық психология және психологиялық көмек туралы жалпы түсінік. 

Психолог, клиент және тапсырыс беруші ұғымдары. Индивидуалды және топтық психотерапия. Мақсаты және 

міндеттері. Топтың психокоррекциялық әсері. Кіші мектеп жасындағы балаларға психологиялық кеңес беру 

ерекшеліктері. Әлеуметтік психологиялық тренингтер. Әлеуметтік психологиялық тренингтердің түрлі 

форматтын өткізудің стилистикалық ерекшеліктері.Психотерапиялық әдістермен техникалардың қазіргі 

жағдайы. Жасөспірімдерге психологиялық кеңес беру ерекшеліктері. Психологиялық сауаттану. Психологиялық 

диагностика. Ересек жастағы дағдарыс және психологиялық кеңес беру ерекшеліктері.Денеге бағытталған 

психотерапия. Арт терапия. Психологиялық алдын алу. Қарт адамдарға психологиялық кеңес беру негіздері. 

Психологиялық кеңес беру. Психологиялық түзету және дамыту жұмыстары. Ойын психологиясы және ойын 

психотерапиясы. Трансперсоналды психотерапия. Психотерапиядағы  шығыс техникалары. медитация, 

релаксациялық әдістер, ароматерапия. Теологиялық және гуманистік парадигмалар тұрғысынан жек адамға 

көмек көрсетуді салыстырмалы талдау жасау. Психотерапия. Эриксондық гипноз. Психологиялық қорғаныстың 

қалыпты жағдайдағы және жеке адамның соматикалық аурулары кезіндегі ерекшеліктері. Психологтың кәсіби 

шеберлігі және этикалық нормалары. Отбасылық психотерапия. Нейролингвистикалық бағдарламалау (НЛБ). 

Ересектер мен балалардың невроздары бойынша психотерапия. 
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Пререквизиттері: Педагог-психологтың кәсіби шеберлігі мен этикасы, Психологиялық қызмет, Мектептегі 

медиация 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі психологиялық-педагогикалық пәндер 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А)Білім алушылардың оқыту процесі кезінде алған білімін, білігі және 

дағдысын кәсіби қызметте қолдана алуы. В)Психологиялық зерттеулердің әдістемелері жөнінде толығырақ 

мағлұмат беріп негізгі түсініктерімен және әдістемелік зерттеулері, оның бағыттары, кіші мектеп жасындағы 

балаларға психологиялық кеңес беру ерекшеліктері туралы білуі керек. С)Психологиялық түзету және дамыту 

жұмыстары мен әлеуметтік психологиялық тренингтерді өз практикасында іске асыра білуі керек. 

 

14.2 Модуль Білім берудегі топтық жұмыс педагогикасы 

 

Дублин дискрипторлары (А, В, С, Д, Е) 

Пәннің атауы: Топ және тұлғаның әлеуметтік психологиясы 

Бағдарлама авторы: Исатаева Б.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: студенттерді психологиялық кеңес беру практикасына кәсіби даярлау болып 

таблады. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Психологиялық ғылымда “тұлға” категориясы іргелі ұғымдардың қатарына жатады. 

Бірақ “тұлға” ұғымы тек психологияға тән емес, ол барлық қоғамдық ғылымдармен зерттеледі, оның ішінде 

философиямен, әлеуметтанумен, педагогикамен, т.б. Сонда психологиялық ғылым шеңберінде тұлғаны зерттеу 

спецификасы неде және психологиялық тұрғыдан тұлға дегеніміз не?Алдымен сұрақтың екінші бөлігіне жауап беруге 

тырысайық. Бұны жасау оңай емес, себебі тұлға деген не деген сұраққа барлық психологтар түрліше  жауап береді. 

Олардың жауаптары мен ойларының әрқилы болуы тұлға феноменінің күрделі екендігін білдіреді. Осы орайда 

И.С.Кон былай деп жазады: “Бір жағынан, ол  нақты индивидті әрекет субъектісі ретінде, оның барлық жеке бас 

қасиеттерімен, әлеуметтік рольдерімен бірге белгілейді. Екінші жағынан, тұлға индивидтің әлеуметтік қасиеттері 

ретінде, осы адамның басқа адамдармен тура немесе жанама өзара әрекеттесуі нәтижесінде түзілген бойындағы 

әлеуметтік маңызы бар қасиеттердің жиынтығы ретінде түсіндіріледі. Тұлғамен қарым-қатынасқа түсетін адамдар 

оны еңбек, таным және қарым-қатынас субъектісінде көреді.” 

Пререквизиттері: Педагог-психологтың кәсіби шеберлігі мен этикасы, Психологиялық қызмет, Мектептегі 

медиация 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі психологиялық-педагогикалық пәндер 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А)Психологиялық кеңес өткізудегі ғылыми және ұйымдастырылған негізін; 

психологиялық кеңесті ұйымдастырудағы теоретикалық негізі; кеңес беру процесіндегі кезеңдер мен 

процедуралар; Жанұяда, мектепте психологиялық кеңес беру принциптері мен әдістерін. В)Нәтижені бағалай 

отырып, психологиялық кеңестің әртүрлі түрінің техникасының өткізілуін және әдістемесін пайдалану. Клиент 

мәселесін талдау, кеңесші мен клиент арасында өзара түсінікті құру, клиентке әсер ету әдістерін пайдалану; 

С)Психологиялық кеңес нәтижесін қамтамасыздандыратын шартты құру; Клиенттің жекелей дамуына 

коммуникативті, өзара әсер  мәселесіне  байланысты мәселесі бойынша психологиялық кеңесті ұйымдастыру. 

 

Дублин дискрипторлары (А, В, С, Д, Е) 

Пәннің  атауы:  Педагогтың кәсіби өзін өзі дамытудың негіздері 

Бағдарлама авторы: Бахтиярова Г.Р. 

Курсты оқытудың мақсаты: Өзін-өзі тану мен өзін-өзі дамыту проблемаларының талқылануы, жеке-дара 

дамуының әрқилы кезеңдерінде тұлғаға психологиялық-педагогикалық қолдаудың көрсетілуі жөніндегі 

жұмыстардың басым көпшілігі педагогикалық ұжымға және нақты педагогқа жұктеледі.Өзін-өзі жүйелі түрде 

танып, дамытып отыратын, өзін-өзі белсенді тәрбиелеп отыратын ұстаз ғана өзгелерге тиімді көмек көрсетіп, 

өзін-өзі тәрбиелеу мәдениетіне ықпал ететін ахуалды қалыптастыра алады. Олай болмаған жағдайда оның 

балаларды өзін-өзі дамытуға ынталандыру іс-әрекеті оның дербес тәжірибесімен бекітілмей тек баяндаушы 

сипатта болады. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Педагогикалық шеберлік-педагогикалық мәдениеттің компоненті ретінде мәні мен  

мазмұны.  Педагогикалық шеберлікті қалыптастырудың негізгі кәсіби- педагогикалық іс-әрекет. Педагогикалық 

шеберліктің басты шарты педагогикалық эрудиция мен құзыреттілік. Педагогикалық техника педагог 

шеберлігінің элементі ретінде. Педагогтың сөзі тәрбиелік ықпал ету мен мағлұмат беру құралы ретінде. Кәсіптік 

шеберліктің құрамдас бөлігі  педагогикалық қарым қатынас. Педагогикалық қарым-қатынастың қажетті элементі 

педагогикалық этика мен такт. Педагогикалық қарым-қатынастың формасы коммуникативтік іс-әрекет. Педагог 

-психологтың өзін-өзі тәрбиелеуі және кәсіби шеберлігін қалыптастыру. Орта  оқу орындарында оқу-тәрбие 

процесін басқарудағы оқытушының шеберлігі. 

Пререквизиттері: Педагог-психологтың кәсіби шеберлігі мен этикасы, Психологиялық қызмет, Мектептегі 

медиация  

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі психологиялық-педагогикалық пәндер 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А)Құзыреттілік: білім алушылардың оқыту процесі кезінде алған білімін, білігі 

және дағдысын кәсіби қызметте қолдана алуы.В)Біліктілік: курстың методологиялық, теориялық, практикалық 

негізін білуі, оқытудың белсенді әдістерін таңдай білуі керек. С)Дағды: мектепті басқару мен мектептің оқу-
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тәрбие процесіне басшылық етуді, оқушыларға білім беру мен тәрбиенің сапасын көтерудің алғышарттарын және 

мектеп құжаттарының негізгі түрлерін  өз практикасында қолдана білуі. 

 

Дублин дискрипторлары (А, В, С, Д, Е) 

Пәннің  атауы:  Кәсіби іс-әрекеттегі  педагогика  және психология  

Бағдарлама авторы: Таганова А.М. 

Курсты оқытудың мақсаты: Педагогтың кәсіби өзін-өзі дамытудың негізі мәдениеттің компоненті ретінде мәні 

мен мазмұны. Педагогикалық шеберлікті қалыптастырудың негізгі кәсіби- педагогикалық іс-әрекет. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Психологтың кәсіби этикасы – бұл психологтың өз іс-әрекетінде әріптестерімен, 

ғылыми қоғаммен, зерттелінушілермен, сұхбаттасушымен, жәрдем сұрап келген адамдармен қарым-қатынас 

барысында спецификалық құлықтық, адамгершілік, өнегелілік талаптарды жүзеге асыру болып табылады. 

Ғалымдардың барлық категориялары үшін маңызды болып табылатын (экспериментальды мәліметтерді 

жинақтаудағы ғылыми шындық пен әдептілікті сақтау, тексерілмеген мәліметтер негізінде шыққан шұғыл 

шешімдерді, бөгде адамдардың зерттеу нәтижелері мен көзқарастарын меншіктенуден бас тарту т.б.) әртүрлі 

этикалық талаптар мен қағида, ережелермен қатар, психолог зерттеу жүргізу барысында зерттелінушінің жекелік 

қадір-қасиетін, олардың қызығушылықтарын кемсітуші немесе нұқсан келтіруші әдістерді, техникаларды, 

рәсімдерді қолданбауы қажет. 

Пререквизиттері: Педагог-психологтың кәсіби шеберлігі мен этикасы, Психологиялық қызмет, Мектептегі 

медиация 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі психологиялық-педагогикалық пәндер 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А)Құзыреттілік: білім алушылардың оқыту процесі кезінде алған білімін, білігі 

және дағдысын кәсіби қызметте қолдана алуы.В)Біліктілік: курстың методологиялық, теориялық, практикалық 

негізін білуі, оқытудың белсенді әдістерін таңдай білуі керек. С)Дағды: мектепті басқару мен мектептің оқу-

тәрбие процесіне басшылық етуді, оқушыларға білім беру мен тәрбиенің сапасын көтерудің алғышарттарын және 

мектеп құжаттарының негізгі түрлерін  өз практикасында қолдана білуі. 

 

6В01102 – Психология және білім беру менеджменті 
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5.1 Модуль Қарым-қатынас психологиясы және бизнес негіздері, 28 кредит 

ЖББП ЖК KBN 2101 Кәсіпкерлік және бизнес негіздері 3 5 

БП ЖК APN 2201 Арнайы педагогика негіздері 3 3 

БП ТК KPEZ 2202 Қолданбалы педагогикадағы эксперименталды зерттеулер 3 5 

БП ТК KKKP 2203 Конструктивті қарым-қатынас психологиясы 3 5 

БП ЖК ADP 2204 Адам даму психологиясы 3 5 

БП ТК KPP 2205 Коррекциялық педагогика және психология 3 5 

5.2 Модуль Педагогиканың өзекті мәселелері және бизнес негіздері, 28 кредит 

ЖББП ЖК KN 2101 Құқық негіздері 3 5 

БП ЖК APN 2201 Арнайы педагогика негіздері 3 3 

БП ТК EP 2202 Эксперименталды психология 3 5 

БП ТК BBJPPK 2203 Білім беру саласындағы психологиялық-педагогикалық қызметі 3 5 

БП ЖК ADP 2204 Адам даму психологиясы  3 5 

БП ТК KPOM 2205 Қазіргі педагогиканың өзекті мәселелері 3 5 

6.1 Модуль Жанұя психологиясы және білім беру технологиясы, 28 кредит 

БП ЖК PPsOA 2206 Педагогиканы және психологияны оқыту әдістемесі 4 5 

БП ТК TPPD 2207 Тұлғаны педагогикалық- психологиялық диагностикалау 4 5 

БП ЖК ZhBBA  2208 Жаңартылған білім беру әдістері 4 5 

БП ТК KZBBT 2209 Қазіргі заман білім беру технологиясы  4 5 

БП ТК Pg 2210 Психогенетика 4 3 

БП TК BBSARB 2211 Білім беру саласындағы адами ресурстарды басқару 4 3 

  Педагогикалық практика 4 2 

6.2 Модуль Психофизиология негіздері және оқытудың жаңашыл әдіс- тәсілдері, 28 кредит 

БП ЖК PPsOA 2206 Педагогиканы және психологияны оқыту әдістемесі 4 5 

БП ТК DP 2207 Дифференциалды психология 4 5 

БП ЖК ZhBBA  2208 Жаңартылған білім беру әдістері 4 5 

БП ТК PN 2209 Психофизиология негіздері 4 5 
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5.1 Модуль Қарым-қатынас психологиясы және бизнес негіздері 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Кәсіпкерлік және бизнес негіздері  

Бағдарлама авторы: Нургалиева Ш.Т. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерге әлеуметтік-экономикалық аспектілері мен қоршаған орта әсерін 

ескере отырып, бизнесті ұйымдастырудың тәжірибесін, міндеттерін, мақсаттарын дұрыс талдауға үйрету. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Бизнес түсінігі, бизнес және экономика, кәсіпкерлік фирма және ұйымдық-

құқықтық нысандары мен кәсіпкерлік қызметтің түрлері, кәсіпкерлік фирманы ұйымдастыру және тіркеу, 

кәсіпкерлік ортаға фирманың енуі, фирманы қайта ұйымдастыру, тарату, жойылуы, бизнес жүйесіндегі 

бәсекелстік, коммерциялық мәмілелер мен келісім-шарттар, бизнестің инфрақұрылымы.  

Пререквизиттері: Мектеп курсындағы қоғамдық-гуманитарлық пәндер 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А.Білу және түсіну: кәсіпкерлік қызметтін негізгі түрлері мен формаларын, 

кәсіпкерлік құрылымның бизнес-жоспарын құру; В.Білімді және түсіну қабілеттілігін практикада қолдануы: 

фирманы басқару жүйесінде және бизнестің құрылу мәселелерін өз бетінше талдай алуды; С.Пайымдай білу, 

қорытынды жасау және идеяны бағалау қабілеттілігі: қойылған экономикалық міндеттерді шешу үшін 

статистикалы, ғылыми, тәжірибелік ақпараттарды жинақтау, өңдеу, талдау; Д.Қарым-қатынас іскерлігі: бизнес-

жоспарды жазу барысында алынған білімдерін кәсіпорынды жүйелік басқару үшін пайдалану; Е.Оқытудағы 

іскерлігі: басқарудың ұйымдастырушылық құрылымының тиімді синтезі мен талдау дағдысы. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) Е) 

Пәннің атауы: Арнайы педагогика негіздері 

Бағдарлама авторы: Таганова А.М. 

Курсты оқытудың мақсаты: Арнайы педагогика пәні, ұғымдық аппараттары, ғылыми негізделуі, мүмкіндігі 

шектеулі балаларды арнайы оқыту мен тәрбиелеудің теориялық негіздері туралы білімдерін қалыптастыру 

Пәннің қысқаша мазмұны: Арнайы педагогиканың  ғылыми негізделуі және жалпы теориялық  сұрақтары.  

Арнайы педагогика ғылымы туралы түсінік. Арнайы педагогика пәні, мақсаты мен міндеттері. Арнайы 

педагогиканың ғылыми негіздері. Арнайы педагогиканың клиникалық негіздері. Арнайы педагогиканың 

лингвистикалық және психолингвистикалық негіздері.  Арнайы педагогиканың әдіснамалық негіздері. Арнайы 

білім берудің педагогикалық жүйелері. Арнайы білім беру жүйесіндегі педагог. Мүмкіндігі шектеулі балаларды 

оқыту мен тәрбиелеудің педагогикалық жүйесі. Ерекше қажеттіліктері бар тұлғаларға түзете-педагогикалық 

көмек көрсету мәселелері. Есту қабілеті бұзылған балаларды оқыту мен тәрбиелеудің педагогикалық жүйесі. 

Көру қабілеті бұзылған балаларды оқыту мен тәрбиелеудің педагогикалық жүйесі. Тірек-қимыл аппараты 

бұзылған балаларды оқыту мен тәрбиелеудің педагогикалық жүйесі. Сөйлеу тілі бұзылған балаларды оқыту мен 

тәрбиелеудің педагогикалық жүйесі. Психикалық дамуы тежелген бұзылған балаларды оқыту мен тәрбиелеудің 

педагогикалық жүйесі. Зияты бұзылған балаларды оқыту мен тәрбиелеудің педагогикалық жүйесі. Күрделі 

кемшілігі бар балаларды оқыту мен тәрбиелеудің педагогикалық жүйесі. Эмоциалық дамуы тежелген тұлғаларға 

коррекциялық-педагогикалық көмек көрсету жүйесі. Арнайы педагогика және гуманистік технологиялар. 

Пререквизиттері: Психологиялық денсаулық және суицид  провенциясы 

Постреквизиттері: Білім беру саласындағы психологиялық-педагогикалық қызметі, Адам даму психологиясы 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А)білім алушылардың оқыту процесі кезінде алған білімін, білігі және 

дағдысын кәсіби қызметте қолдана алуы. В)қазіргі психология ғылымының даму негіздерін, арнайы білім берудің 

негіздерін, пәні мен мақсатын, міндетін. С)Арнайы педагогиканың лингвистикалық және психолингвистикалық 

негіздері. Арнайы педагогиканың әдіснамалық негіздерін, Мүмкіндігі шектеулі балаларды оқыту мен 

тәрбиелеудің педагогикалық жүйесін. Д) Есту қабілеті бұзылған балаларды оқыту мен тәрбиелеудің 

педагогикалық жүйесі. Көру қабілеті бұзылған балаларды , тірек-қимыл аппараты бұзылған балаларды, сөйлеу 

тілі бұзылған балаларды, психикалық дамуы тежелген бұзылған балаларды, зияты бұзылған балаларды, күрделі 

кемшілігі бар балаларды оқыту мен тәрбиелеудің педагогикалық жүйесін. Е) Эмоциалық дамуы тежелген 

тұлғаларға коррекциялық-педагогикалық көмек көрсету жүйесі.Дағды: қазіргі жағдайда педагог-психологтардың 

прогрессивті идеялары мен көзқарастарын жүзеге асыру, оқу-тәрбие процесін тарихи принцип негізінде 

ұйымдастыра білу, педагогикалық-психологиялық теорияларды анализдей және практикада қолдана білу. 

 

 

 

 

 

 

БП ТК BPOFD 2210 Балалар психологиясы мен оқушылардың физиологиялық дамуы 4 3 

БП ТК BAAKKP 2211 Бала мен ата-ана қарым-қатынас психологисы 4 3 

  Педагогикалық практика 4 2 
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Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) Е) 

Пәннің атауы: Қолданбалы педагогикадағы эксперименталды зерттеулер 

Бағдарлама авторы: Тағанова А.М. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттердің ғылыми психологиялық зерттеулердің әдістемелері жөнінде 

толығырақ мағлұмат беріп негізгі түсініктерімен және әдістемелік зерттеулерімен оның дамуының негізгі 

бағыттарымен таныстыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Ғылыми зерттеу. Қолданбалы педагогика кіріспе. Қолданбалы педагогикадағы 

эксперименталды зерттеулер пәні, мақсаты мен міндеті. Қолданбалы педагогикадағы эксперименталды 

зерттеулер даму тарихы. Қолданбалы педагогикадағы эксперименталды зерттеулер әдістемелік негізі. Ғылым 

әдістемесі. Ғылым парадигмасы. Психологиялық теория және оныңы құрылымы. Психологиялық зерттреулердің 

әдістерінің классификациясы. Эксперименталды психологиялық зерттеу. Эксперимент психологиясы. 

Эксперименталды қарым қатынас мәні мен сызба рөлі. Эксперименттің валидтісі. Валидтілік түрлері. 

Ауыстырмалы эксперимент. Эксперименталды таңдау. Психологиялық өлшем. Өлшем шкаласының түрлері. 

Психологиялық экспериментті жоспарлау. Түзету зерттеулері. Ғылыми қорытынды экспериментті аяқтау кезеңі 

ретінде.Экспериментті анықтамаларды бейнелеудің тәсңлдері мен формалары.  

Пререквизиттері: Психология, Педагогика, Педагогика тарихы, Психологиялық денсаулық және суицид  

провенциясы 

Постреквезиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А)Психологияның дамуындағы эксперименталды кезеңге дейінгілерге 

қатысты, практикада бақылау мен басқа эмпирикалық әдістер туралы білімдерін қалыптастыру және бекіту; 

психологиялық экспериментті жоспарлап және оны ұйымдастыру бойынша теориялық білімдерді меңгерту; 

эксперименталды зерттеудің өтілу барысында практикалық дағдыларды қалыптастырып, оның алған 

нәтижелерінің ұсынылуы мен өңделуін білуі; ғылыми зерттеудің өтілуінің белгілі бір мәдени деңгейін және 

эксперименталды жұмысқа бағытталуын қадағалау, білім алушылардың оқыту процесі кезінде алған білімін, 

білігі және дағдысын кәсіби қызметте қолдана алуы. В)Эксперименталды психологияның қалыптасуы мен 

тарихын білуі керек; эксперименталды психологияның өзекті мәселелерін білуі керек; психологиядағы 

теориялық және эмпирикалық білім туралы ұғымдарды білуі керек; теориялық білімдерін тәжірибеде пайдалана 

білуі керек; психологиялық эксперимент ерекшелігін, іс-әрекеттің эксперименталды психологиясы жайлы, 

әрекеттің табиғи және жасанды түрлері жайлы білімдері болуы керек.С)Практикалық жұмыстарды жоспарлау 

және жүргізу дағдысын меңгеруі керек; түрлі әлеуметтік жүйелерде эксперименталды зерттеулер жүргізу 

дағдысын меңгеруі керек; психологиядағы ғылыми-ұғымды аппараттарды игеру шеберлігін меңгеруі керек; 

зерттеу іс-әрекет дағдыларын меңгеруі керек. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) Е) 

Пәннің атауы: Конструктивті қарым-қатынас психологиясы 

Бағдарлама авторы: Кереймаганбетова Ж.Н. 

Курсты оқытудың мақсаты: Тұлғааралық коммуникация, топаралық өзара әрекеттестікті қалыптастыру, кәсіби 

іс-әрекетте қарым-қатынас ережелері мен техникаларын қолдану шеберлігін меңгерту. Кәсіби іскерліктер мен 

дағдыларды меңгеруде конструктивті қарым-қатынастың маңыздылығын ұғындыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Соңғы жылдарда адамның жан дүниесімен сырласып, оның психологиясын 

зерттеуде психологтар мен социолог мамандар, ұстаздар мен басқару қызметіндегі жетекшілерге жете зер салып 

көңіл аударып отырған маңызды мәселенің бірі адамдар арасындағы қарым-қатынас жасап, олардың өзара 

тілдесе білулерінің құпия сыры және оның кілті неде? Деген мәселенің шешімін табу қазіргі өмір талабы. Аталған 

мәселені зерттеудің қажеттілігі неде: қарым-қатынас болашақ маман тұлғасының қалыптасуының бір факторы 

екені белгілі. Ол топтық іс-әрекетінің реттеушісі және адамгершілік, эстетикалық құндылықтарды, мінез-

құлықтың топтық нормаларын қалыптастыру құралы болып табылады. Конструктивті қарым-қатынас барысында 

вербалды емес белгілерді ескеру, болашақ психологқа диагностикалық мәліметтерді өңдеуге мүмкіндік береді. 

Пререквизиттері: Психология, Педагогика 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А)Қарым-қатынас туралы нақты және ғылыми реттелген түсініктерін; негізгі 

кәсіби іскерліктер мен дағдыларды меңгеруде қарым-қатынастың маңыздылығын меңгере алу; В)практикалық 

іс-әрекетте туындайтын қолданбалы міндеттер туралы нақты ойлар қалыптастыру; С)білімгерлердің 

мамандықты игеруі бойынша кәсіби практика шартын меңгеру және дағды, білімгерлердің тәжірибесі  және 

өзіндік жұмыстарын реттеу. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) Е) 

Пәннің атауы: Адам даму психологиясы 

Бағдарлама авторы: Исатаева Б.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: Жас ұғымның психологиялық ерекшеліктерін, жас даму заңдылықтары мен  

механизімдерін зерттеу. Даму психологиясының жалпы және жеке әдістерімен танысу. Кәсіби, сараптап  

ойлауды, байқағыштықты, зейінділікті  дамыту. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Даму психологиясы – студенттерді дайындау, олардың білім деңгейін  көтеру  

жүйесіндегі негізгі пәндердің бірі. Даму психологиясы пәні негізінде  студенттерді адамның жеке  басының  
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дамуы мен қалыптасу заңдылықтары жайындағы біліммен қаруландыру. Объектісі: Бала жасының  даму 

ерекшеліктері, оның жеке басының  қалыптасу  заңдылықтары. Пәні: Жеке адамның психикалық  дамуындағы 

жас даму психологиясы. Курстың  мақсаты – онтогенездің  әр түрлі  сатыларындағы  психикалық даму мәселелері 

бойынша негізгі теориялар мен тұжырымдамалар туралы суденттерде жүйелі түсінік  қалыптастыру 

Пререквизиттері: Психология тарихы, Психологиялық денсаулық және суицид провенциясы 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А)Құзыреттілік: білім алушылардың оқыту процесі кезінде алған білімін, білігі 

және дағдысын кәсіби қызметте қолдана алуы. В)Біліктілік: оқу тәрбие процесінде балаларға индивидуальды 

ықпалды анықтау мақсатымен олардың психологиялық даму ерекшеліктерін ұғынып, мектептегі оқуға 

психологиялық дайындық мәселелерін білуі керек. С)Дағды: баланың мектепке психологиялық даярлығын 

зерттеуді, баланы мектепке даярлаудағы психологтың қызметін өз практикасында іске асыра білуі керек. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) Е) 

Пәннің атауы: Коррекциялық педагогика және психология 

Бағдарлама авторы: Тоғайбаева А.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: Қазіргі кезеңде жас физиологисы мен мектеп гигиенасының заман талабына 

лайық, бәсекелестікке қабілетті педагогикалық мамандар дайындауда рөлі мен маңызы;   

Пәннің қысқаша мазмұны: Оқу курсы индивидтердің  әлеуметтік-психологиялық бейімделуі бұзылуын алдын 

алу және түзету педагогикасы мен психологиясының құралдары, бүгінгі уақыт талабына сай диагностика жүргізу 

жұмыстары және  білім беру практикасындағы түрлі қарама-қайшылықтарды шешу және оқушылардың жас 

ерекшеліктеріне байланысты түрлі әлеуметтік рөлдерді орындаудағы қиындықтарды алдын-алу, жою 

жұмыстарын жүргізуде бала тұлғасына бүтіндей ықпал ету заңдылықтарын меңгертуді көздейді. 

Пререквизиттері: Педагогика және психологияны басқаруға кіріспе, Психологиялық денсаулық және суицид 

превенциясы. 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А)Пікірлесу төңірегінде толеранттылық сезімін қалыптастыру және қарым-

қатынас деңгейін жоғарылату. В)Оқыту аймағы- пәннің негізгі кілттік мәселелерін талдай білу, ғылыми 

кеңістіктегі бағдарлау. С)Студент бұл пәнді оқу нәтижесінде жүйке жүйесінің физиологиясы мен гигиенасы және 

жас, сенсорлық жүйкелерінің физиологиясы мен гигиенасы және ішкі секрециялық бездер физиологиясы, 

балалар мен жасөспірімдердің жыныстық жетілуінің ерекшеліктері, балалар мен жасөспірімдердің денсаулығын 

қорғау, күшейту және жаттықтыру  негіздерін білу және түсіну керек. 

 

5.2 Модуль Педагогиканың өзекті мәселелері және бизнес негіздері 
 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Құқық негіздері 

Бағдарлама авторы: з.ғ.магистрі, Молдабеков Е.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: Құқықтық талдау әр түрлі дәлелдер мен мәселелерді шешу 

Пәннің қысқаша мазмұны: Бұл пән құқық нормаларын қолдану, тұжырымдау және құқықтық талдау әр түрлі 

дәлелдер мен мәселелерді шешу кезінде; жинау және түсіндіру үшін ақпаратты қалыптастыру пайымдауларды 

ескере отырып, әлеуметтік, этикалық және ғылыми көзқарастарды; хабар ақпарат, мамандарға да және маман 

еместерге де ақпараттарды, идеяларды, мәселелер мен олардың шешімдері туралы мәлімет беруге  

Пререквизиттері: Қазақстан тарихы. Адам және Қоғам мектеп курсы  

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А)Құқық теориясы, сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет, Қазақстан 

Республикасының Конституциясы; қолданыстағы заңнаманың негізгі ережелерін; жүйесі мемлекеттік және 

жергілікті басқару органдарының және олардың өкілеттік шеңберін әдістері; қоғамдық қатынастарды құқықтық 

реттеу; сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясатын білу және түсіну В)Дағдыларын талдау, оқиғалар мен іс-

әрекеттері тұрғысынан құқықтық реттеу саласындағы және жүгінуге қажетті нормативтік актілерге; 

қолданыстағы заңдарға бағдарлануы; пайдалана отырып, заң өз құқықтары мен мүдделерін қорғау; қазақстандық 

патриотизм, азаматтық жауапкершілік, төзімділік мәдениетті көрсету; С)Құқықтық талдау әр түрлі дәлелдер мен 

мәселелерді шешу кезінде; жинау және түсіндіру үшін ақпаратты қалыптастыру пайымдауларды ескере отырып, 

әлеуметтік, этикалық және ғылыми көзқарастарды; D)Хабар ақпарат, мамандарға да және маман еместерге де 

ақпараттарды, идеяларды, мәселелер мен олардың шешімдері туралы мәлімет беруге; Е)Құқық нормаларын 

қолдану. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) Е) 

Пәннің атауы: Экспериментальды психология 

Бағдарлама авторы: Қазбергенова Р.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттердің ғылыми психологиялық зерттеулердің әдістемелері жөнінде 

толығырақ мағлұмат беріп  негізгі түсініктерімен және әдістемелік зерттеулерімен оның дамуының негізгі 

бағыттарымен таныстыру. 
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Пәннің қысқаша мазмұны: Ғылыми зерттеу. Эксперименталды психологияға кіріспе. Эксперименталды 

психологияның пәні, мақсаты мен міндеті. Эксперименталды психологияның даму тарихы. Эксперименталды 

психологияның әдістемелік негізі. Ғылым әдістемесі. Ғылым парадигмасы. Психологиялық теория және оныңы 

құрылымы. Психологиялық зерттреулердің әдістерінің классификациясы. Эксперименталды психологиялық 

зерттеу. Эксперимент психологиясы. Эксперименталды қарым қатынас мәні мен сызба рөлі. Эксперименттің 

валидтісі. Валидтілік түрлері. Ауыстырмалы эксперимент. Эксперименталды таңдау. Психологиялық өлшем. 

Өлшем шкаласының түрлері. Психологиялық экспериментті жоспарлау. Түзету зерттеулері. Ғылыми қорытынды 

экспериментті аяқтау кезеңі ретінде.Экспериментті анықтамаларды бейнелеудің тәсңлдері мен формалары. 

Психологиялық зерттеулердің нәтижелерін көрсету формалары. 

Пререквизиттері: Психология, педагогика,  педагогика тарихы 

Постреквезиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А)Психологияның дамуындағы эксперименталды кезеңге дейінгілерге 

қатысты, практикада бақылау мен басқа эмпирикалық әдістер туралы білімдерін қалыптастыру және бекіту;  

психологиялық экспериментті жоспарлап және оны ұйымдастыру бойынша теориялық білімдерді меңгерту;  

эксперименталды зерттеудің өтілу барысында практикалық дағдыларды қалыптастырып, оның алған 

нәтижелерінің ұсынылуы мен өңделуін білуі; ғылыми зерттеудің өтілуінің белгілі бір мәдени деңгейін және 

эксперименталды жұмысқа бағытталуын қадағалау, білім алушылардың оқыту процесі кезінде алған білімін, 

білігі және дағдысын кәсіби қызметте қолдана алуы.В)Эксперименталды психологияның қалыптасуы мен 

тарихын білуі керек; эксперименталды психологияның өзекті мәселелерін білуі керек; психологиядағы 

теориялық және эмпирикалық білім туралы ұғымдарды білуі керек; теориялық білімдерін тәжірибеде пайдалана 

білуі керек; психологиялық эксперимент ерекшелігін, іс-әрекеттің эксперименталды психологиясы жайлы, 

әрекеттің табиғи және жасанды түрлері жайлы білімдері болуы керек.С)Практикалық жұмыстарды жоспарлау 

және жүргізу дағдысын меңгеруі керек; түрлі әлеуметтік жүйелерде эксперименталды зерттеулер жүргізу 

дағдысын меңгеруі керек; психологиядағы ғылыми-ұғымды аппараттарды игеру шеберлігін меңгеруі керек; 

зерттеу іс-әрекет дағдыларын меңгеруі керек. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) Е) 

Пәннің атауы: Білім беру саласындағы психологиялық-педагогикалық қызмет 

Бағдарлама авторы: Кереймаганбетова Ж.Н. 

Курсты оқытудың мақсаты: Білім беру жүйесіндегі психологиялық-педагогикалық қызметтің мәні   және 

мазмұны жайлы түсінік қалыптастыру, сонымен қатар практикалық психологиялық көмек бағыттары бойынша 

білімдермен, диагностикалық зерттеулер жүргізу, психопрофилактикалық, психокоррекциялық жұмыстарды, 

психологиялық кеңес беру, психотерапия элементтерін ұйымдастыра білу іскерліктерімен қаруландыру болып 

табылады. Міндеттері: психолог пен мектеп әкімшілігінің әрекетін бір-біріне сәйкестендіру; оқушылармен 

диагностикалық зерттеу, түзету жұмыстарын жүргізу; педагог, ата-аналармен атқаратын жұмыс түрлерін 

ұйымдастыру және т. б. практикалық іс-әрекетте туындайтын қолданбалы  міндеттер туралы нақты ойлар 

қалыптастыру; білімгерлердің мамандықты игеруі бойынша кәсіби практика шартын меңгеру және дағды, 

білімгерлердің тәжірибесі  және өзіндік жұмыстарын реттеу. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Психологиялық-педагогикалық қызмет Қазақстан Республикасының білім 

мекемелерінде өткен ғасырдың соңғы он жылдығында  ғана өз дәрежесінде қажет екенін дәлеледей білді. Осыған 

байланысты білім беру мекемелеріндегі практикалық психологтар қажетті құжаттарды жүргізіп, оларды қолдану 

барысында жиі қиындықтарды кездестіруде. Сондықтан бұл мәселе білім беру мекемелерінде психолог қызметін 

дұрыс ұйымдастыруды қажет етеді. 

Пререквизиттері:  Педагогика; Психология;  

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А)Құзыреттілік: Жеке кәсіби әрекетті жоспарлауды жүзеге асыру; 

практикалық әрекетті жүзеге асыру процесіндегі мазмұндық, уақытша, шексіз ресурстарды қолдану тиімділігі; 

эмпирикалық психологиялық зерттеулерді жоспарлау және жүргізу ,білім алушылардың оқыту процесі кезінде 

алған білімін, білігі және дағдысын кәсіби қызметте қолдана алуы.В) Біліктілік: Білім беру жүйесіндегі  

психологтың реттеуші әрекеті, заңдық-құқықтық және нормативтік актілердің негіздері; білім берудегі 

психологиялық қызметтің қалыптасуындағы теориялық-әдістемелік бағыттары; С)Отандық және шет ел 

тәжірибесіндегі қазіргі жағдайы және тарихы; білім берудегі психологтың кәсіби прктикалық әрекетінің түрлері 

және бағыттары; психолог пен мектеп әкімшілігінің әрекетін бір-біріне сәйкестендіру, оқушылармен 

диагностикалық зерттеу, түзету жұмыстарын жүргізу, педагог, ата-аналармен атқаратын жұмыс түрлерін 

ұйымдастыру және тб. практикалық іс-әрекетте туындайтын қолданбалы міндеттер туралы нақты ойлар 

қалыптастыру, білімгерлердің мамандықты игеруі бойынша кәсіби практика шартын меңгеру және дағды, 

білімгерлердің тәжірибесі және өзіндік жұмыстарын реттей білуі керек. Д)Дағды: болашақ педагог-психолог 

мамандар білім беру жүйесіндегі психологиялық қызмет жұмысын өз практикасында іске асыра білуі керек. 

Е)Психологиялық сақтандыруды жүзеге асыру тәсілдері және құралдары; білім беру процесінде субьектіні 

дамытуды психологиялық қолдау. 
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Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) Е) 

Пәннің атауы: Қазіргі педагогиканың өзекті мәселелері 

Бағдарлама авторы: Бахтиярова Г.Р. 

Курсты оқытудың мақсаты: Болашақ мамандарға қазіргі заманғы білім беру технологиясының теориялық 

негіздерін беру және практикада жүзеге асырудың жолдарын қарастыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Педагогика жеке адамды қалыптастыру үшін белсенді мақсатқа бағытталған жүйелі 

тәрбие, білім беру және оқыту жайлы ғылым. Жалпы білім беретін мектептердегі тұтас педагогикалық процесс 

жағдайында болашақ маманның білім, білік, дағдыларын дамыту; педагогикалық қызметтің теориялық және 

практикалық негіздеріне сәйкес кәсіби құзыреттіліктерін қалыптастыру. Педагогиканы оқытудың әдіснамалық 

және теориялық мәселелерімен студенттерді қаруландыру; пәнді оқытудың мақсатын, міндеттерін, мазмұнын, 

әдістері мен құралдарын анықтап үйрету;тәжірибелік іскерліктерді меңгеру, мектептің оқу-тәрбие үрдістерін 

болжай білуге үйрету;туындаған педагогикалық жағдаятты дұрыс, әділ шеше алу құзыреттілігін көрсете алуға. 

Пререквизиттері: Педагогика және психологияны басқаруға кіріспе,  Психологиялық денсаулық және суицид 

превенциясы 

Постреквизиттері: Педагогиканы және психологияны оқыту әдістемесі, Арнайы педагогика. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А)Білу және түсіну: Әлемдік білім беру жүйесіндегі «технология» ұғымы. 

Педагогикалық технологияны жобалау. Білім үрдісіндегі технология мен әдістеменің өзара байланысы. 

Педагогикалық технологияның жіктелуі. В)Педагогикалық технологиялардың белгілері мен қасиеттері. 

Оқытудың дәстүрлі және инновациялық технологияларының ерекшеліктері. С)Тәжірибеде түсіну мен білуді 

пайдалана алу: Білім алушылардың оқыту процесі кезінде алған білімін, білігі және дағдысын кәсіби қызметте 

қолдана алуы. Оқытудың жаңа инновациялық технологияларын меңгеріп өз тәжірибесінде қолдана білуі керек. 

Д)Ойды жүйелей білу қабілеті және пікірді бағалау, талдауды жүйелеу: ойды жүйелей білу қабілеті және пікірді 

бағалау өз пікірлерін негіздей білу. Пікірлесу төңірегіндегі дағдысы: пікірлесу төңірегінде толеранттылық сезімін 

қалыптастыру және қарым-қатынас деңгейін жоғарылату. Е)Білім алу төңірегіндегі дағды: Білім беру 

технологияларының негізгі ұғымдарын білуі; білім үрдісіндегі технология мен әдістеменің өзара байланысын; 

педагогикалық технологияның жіктелуін; оқытудың дәстүрлі және инновациялық технологияларының 

ерекшеліктерін білуі керек. Оқыту аймағы- пәннің негізгі кілттік мәселелерін талдай білу, ғылыми кеңістіктегі 

бағдарлау. Құзыреттілік: білім алушылардың оқыту процесі кезінде алған білімін, білігі және дағдысын кәсіби 

қызметте қолдана алуы. Біліктілік: білім беру технологияларының негізгі ұғымдарын білуі; білім үрдісіндегі 

технология мен әдістеменің өзара байланысын; педагогикалық технологияның жіктелуін; оқытудың дәстүрлі 

және инновациялық технологияларының ерекшеліктерін білуі керек. 

 

6.1 Модуль Жанұя психологиясы және білім беру технологиясы 
 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) Е) 

Пәннің атауы: Педагогиканы және психологияны оқыту әдістемесі 

Бағдарлама авторы: Исатаева Б.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: «Педагогиканы және психологияны оқыту әдістемесі» пәнінің мақсаты - 

эксперименталды-психологиялық зерттеулерді ұйымдастыру және өткізу; ғылыми зерттеудегі психологиялық 

заңдылықтарды үйрену; эмпирикалық материалдарды жинауға психологиялық зерттеу әдістерін өз алдына 

қолдана білу. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Педагогика және психология ғылымының пәнi ретінде және оқу пәні ретінде. 

«Педагогика және сихология» оқу пәнінің пәндік мазмұнының конструктілеу міндеттері. Ғылымның бүгінгі 

парадигмаларын ескерумен бipre оқу пәнінің тужырымдамасын конструктілеу. Мектепгегі психологияны 

оқытудың альтернативтік бағдарламасы. Психологияны оқытудың байланысы мектеп психологының 

практикалық басқа жұмыс түрлерімен оқу пәні ретінде. Жалпы оқу пәнi бойынша сабақты жоспарлау және 

ұйымдастыру. Оқытудың міндеттерін кұра білу, әpi класс және кластан тыс жұмыстардағы оқытудың мазмұның 

ұйымдастыру. Tүciндipy, меңгеру және бақылау міндеттерін шешуге оқу уақытын бөліп, реттеу. Сабақты 

ұйымдастырудьң және оқытудың белсенді әдістерінің топтық формаларының ерекшеліктері. Оқыту және білім 

беру уғымы. Оқу іс-әрекетінің мақсаты. Кең мағынадағы оғу және оқыту. Оқыту міндеттерінің үш типі. Оқыту 

шығармашылық үpдic ретінде. Оқу үрдісінің кұрылымы. Оқытудың дәстүрлі формалары. Оқытудың 

инновациялық үлгілері. Оқу пәнi мазмұның тандаудың негізri принциптері. Меңгеруді ұйымдастырудьң 

психологиялық ерекшеліктері. Жалпы жіне абстрактілік сипатты білдіретін білімді меңгеру. Психологиялық 

білім объектісінің мазмұны және құрылымы. Білімді улгі тұрғысынан айта шығару.  

Пререквезиттері: Білім беру саласындағы психологиялық-педагогикалық қызмет  

Постреквизиттері: Білім беру саласында  адами ресурстарды басқару. 

Оқытудың күтілетін нәтижелер: А)Эмпирикалық педагогикалық-психологиялық зерттеудің методологиясың; 

педагогика және психологияны оқыту әдістемесі ерекшеліктерін білу; негізгі психологиялық категориялар мен 

көріністердің дамуын білу; психологиядағы бақылау әдісің ерекшеліктерін білу; В)Психология оқыту әдістемесі 

курсынан алынған негізгі білімдерді практикада қолдана алу; психологияның дамуына үлес қосқан ғалымдардың 

ойларын салыстыру; дүниежүзілік  психология классиктерінің концепцияларына талдау жүргізу; дағдыларды 

меңгеруі керек, психология ғылымындағы жүйелік бағыттарды анықтау; психологиясы теориясы мен 

практикасындағы ғылыми зерттеулерді талдай алу; практикалық жұмыстарды орындау, талдау жасау. С)Педагог-
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психолог мамандарын кәсіби дайындауда көпжақтылық деңгейін жоғарылатады; психологияны оқыту туралы 

біртұтас, жүйелі білімдерге ие болу; педагогика және психологияны оқыту барысында диагностикалық тәсілдерді 

меңгеру; педагогика және психология пәні бойынша ғылыми теориялар, әдістемелік ерекшеліктері туралы 

білімдер, педагогикалық-психологиялық ортадағы  мәдениет. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) Е) 

Пәннің атауы: Тұлғаны педагогикалық - психологиялық диагностикалау  

Бағдарлама авторы: Боранбаева Г.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: Практикалық психология және психологиялық көмек туралы жалпы түсінік. 

Психолог, клиент және тапсырыс беруші ұғымдары. Индивидуалды және топтық психотерапия. Топтың 

психокоррекциялық әсері. Кіші мектеп жасындағы балаларға психологиялық кеңес беру ерекшеліктері. 

Әлеуметтік психологиялық тренингтер. Әлеуметтік психологиялық тренингтердің түрлі форматтын өткізудің 

стилистикалық ерекшеліктері.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Психотерапиялық әдістермен техникалардың қазіргі жағдайы.  Жасөспірімдерге 

психологиялық кеңес беру ерекшеліктері. Психологиялық сауаттану. Психологиялық диагностика. Ересек 

жастағы дағдарыс және психологиялық кеңес беру ерекшеліктері. Денеге бағытталған психотерапия. Арт 

терапия. Психологиялық алдын алу. Қарт адамдарға психологиялық кеңес беру негіздері. Психологиялық кеңес 

беру.  

Пререквизиттері: Педагогика және психологияны басқаруға кіріспе,  Психологиялық денсаулық және суицид 

превенциясы 

Постреквизиттері: Педагогиканы және психологияны оқыту әдістемесі. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А)Психологиялық түзету және дамыту жұмыстары. Ойын психологиясы және 

ойын психотерапиясы.В)Студент курсты меңгеру барысында педагогикалық диагностика білім беру үдерісінде 

туындайтын барлық диагностикалық міндеттерді қамтиды. С)Оқу материалдарын игеруі, біліктілігі және 

дағдысының даму деңгейінің диагностикасы негізгі құзыреттіліктердің қалыптасу деңгейлері анықталады: 

педагогикалық диагностиканы өзбетінше жүргізу және тиімді жолдарын құрып өңдеуді; сандық-сапалық талдау 

нәтижелерін интерпретациялауды; оқу-тәрбие нәтижелерін анықтауды; оқу-тәрбие үдерісінің жүйелі кезеңдерін 

жоспарлауды; кейінгі әрекеттеріне мотивация жасауды; оқу-тәрбие үдерісін оңтайландыруды; балалар дамуының 

салыстырмалы деңгейін көрсетуді;белгілі бір ықпалдардың әсерінен даму деңгейінің өзгеруін талдауды 

меңгереді. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) Е) 

Пәннің атауы: Жаңартылған білім беру әдістері 

Бағдарлама авторы: Боранбаева Г.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты:  Білім беру мазмұнын жаңарту білім берудің қазіргі заманғы үрдістерін және 

қазақстандық білім берудің үздік практикасын кіріктіруге бағытталған. 

Пәннің қысқаша мазмұны:  Білімдерді функционалдық және шығармашылық қолдану; сыни ойлау; зерттеу 

жұмыстарын жүргізу; ақпараттық-коммуникативтік дағдыларды пайдалану; әр түрлі коммуникация тәсілдерін 

пайдалану; топта және жеке жұмыс істеу ептілігі; проблемаларды шешу және шешімдер қабылдауға ие оқушы 

тұлғасының үйлесімді қалыптасуы мен дамуы үшін қолайлы білім беру кеңістігін құру; Студент пәнді оқу кезінде 

АКТ қолдану дағдыларын дамытады. Ақпаратты іздеу және өңдеу барысында ұжымда идеялармен алмасады, өз 

жұмыстарын бағалайды және жетілдіреді, түрлі жабдықтар пен қосымшалардың кең ауқымын пайдаланады. 

Құндылықты-бағдарланған тәсіл студенттің құндылықтар жүйесін қалыптастырушы оқу-тәрбиелік үдерістің 

сәйкесінше формалары арқылы тұлғаның өзін-өзі танытуы үшін алғышарттар құруды көздейді. 

Пререквизиттері: Педагогика және психологияны басқаруға кіріспе,  Психологиялық денсаулық және суицид 

превенциясы 

Постреквизиттері: Педагогиканы және психологияны оқыту әдістемесі. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А)Студент пәнді оқу кезінде АКТ қолдану дағдыларын дамытады. Ақпаратты 

іздеу және өңдеу барысында ұжымда идеялармен алмасады, өз жұмыстарын бағалайды және жетілдіреді, түрлі 

жабдықтар пен қосымшалардың кең ауқымын пайдаланады.В)Студент курсты меңгеру барысында 

педагогикалық диагностика білім беру үдерісінде туындайтын барлық диагностикалық міндеттерді қамтиды. 

С)Оқу материалдарын игеруі, біліктілігі және дағдысының даму деңгейінің диагностикасы негізгі 

құзыреттіліктердің қалыптасу деңгейлері анықталады: педагогикалық диагностиканы өзбетінше жүргізу және 

тиімді жолдарын құрып өңдеуді; сандық-сапалық талдау нәтижелерін интерпретациялауды; оқу-тәрбие 

нәтижелерін анықтауды; оқу-тәрбие үдерісінің жүйелі кезеңдерін жоспарлауды; кейінгі әрекеттеріне мотивация 

жасауды; оқу-тәрбие үдерісін оңтайландыруды; балалар дамуының салыстырмалы деңгейін көрсетуді; белгілі бір 

ықпалдардың әсерінен даму деңгейінің өзгеруін талдауды меңгереді. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) Е) 

Пәннің атауы: Қазіргі заманғы білім беру технологиялары 

Бағдарлама авторы: Тағанова А.М. 

Курсты оқытудың мақсаты: Болашақ мамандарға қазіргі заманғы білім беру технологиясының теориялық 

негіздерін беру және практикада жүзеге асырудың жолдарын қарастыру. 
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Пәннің қысқаша мазмұны: Әлемдік білім беру жүйесіндегі «технология» ұғымы. Педагогикалық технологияны 

жобалау. Білім үрдісіндегі технология мен әдістеменің өзара байланысы. Педагогикалық технологияның 

жіктелуі. Педагогикалық технологиялардың белгілері мен қасиеттері. Оқытудың дәстүрлі және инновациялық 

технологияларының ерекшеліктері. Оқытудың жаңа инновациялық технологиялары. Мәселелік, дамыта оқыту, 

проблемалық оқытудың дидактикалық жүйесі.  

Пререквизиттері: Педагогика және психологияны басқаруға кіріспе,  Психологиялық денсаулық және суицид 

провенциясы 

Постреквизиттері: Бағалаудың өлшемдік технологиялары, Педагогика мен психологиядағы статистикалық 

зерттеулер 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А)Білу және түсіну: Әлемдік білім беру жүйесіндегі «технология» ұғымы. 

Педагогикалық технологияны жобалау. Білім үрдісіндегі технология мен әдістеменің өзара байланысы. 

Педагогикалық технологияның жіктелуі. В)Педагогикалық технологиялардың белгілері мен қасиеттері. 

Оқытудың дәстүрлі және инновациялық технологияларының ерекшеліктері. С)Тәжірибеде түсіну мен білуді 

пайдалана алу: Білім алушылардың оқыту процесі кезінде алған білімін, білігі және дағдысын кәсіби қызметте 

қолдана алуы. Оқытудың жаңа инновациялық технологияларын меңгеріп өз тәжірибесінде қолдана білуі керек. 

Д)Ойды жүйелей білу қабілеті және пікірді бағалау, талдауды жүйелеу: ойды жүйелей білу қабілеті және пікірді 

бағалау өз пікірлерін негіздей білу. Пікірлесу төңірегіндегі дағдысы: пікірлесу төңірегінде толеранттылық сезімін 

қалыптастыру және қарым-қатынас деңгейін жоғарылату. Е)Білім алу төңірегіндегі дағды: Білім беру 

технологияларының негізгі ұғымдарын білуі; білім үрдісіндегі технология мен әдістеменің өзара байланысын; 

педагогикалық технологияның жіктелуін; оқытудың дәстүрлі және инновациялық технологияларының 

ерекшеліктерін білуі керек.. Оқыту аймағы- пәннің негізгі кілттік мәселелерін талдай білу, ғылыми кеңістіктегі 

бағдарлау. Құзыреттілік: білім алушылардың оқыту процесі кезінде алған білімін, білігі және дағдысын кәсіби 

қызметте қолдана алуы. Біліктілік: білім беру технологияларының негізгі ұғымдарын білуі; білім үрдісіндегі 

технология мен әдістеменің өзара байланысын; педагогикалық технологияның жіктелуін; оқытудың дәстүрлі 

және инновациялық технологияларының ерекшеліктерін білуі керек. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) Е) 

Пәннің атауы:  Психогенетика 

Бағдарлама авторы: Утеуова А.А. 

Курсты оқытудың мақсаты:Психогенетика шынайы ғылыми парадигмаға негізделген жэне психикалық 

процестердегі мен адам мінез-құлығындағы  тұқымқуалаудың ролі туралы психологиялық тұрғыдан түсінік беру.  

Пәннің қысқаша мазмұны: маман ретіндегі қалыптасудағы рөлі, психологиялық қызметтің құрылымы туралы, 

психологтың іс – әрекеті және оның мазмұны мен күрделі кәсіби іс – әрекеттің ерекшеліктері, психологтан адам, 

қоғам туралы кәсіби білуі талап етіледі. 

Пререквизиттері: Педагогика және психологияны басқаруға кіріспе, Психологиялық денсаулық және суицид 

провенциясы 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А)Пәнге байланысты теорияларды генетикалық даму тарихын, негізгі 

психологиялық мектептер мен бағыттардың өзара байланысын ұғыну; В)Психология практикасындағы ғылыми 

зерттеулерді талдай алу; С)Психология ғылымындағы жүйелік бағыттырда анықтау; жеке тұлғалармен қарым-

қатынас икемділігін басқару психологтың құндылықтарын пайдалана білу; практикада бұл жұмыстарды орындау 

және талдай алуы. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) Е) 

Пән атауы: Білім беру саласында  адами ресурстарды басқару 

Бағдарлама авторы:  Тоғайбаева А.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: Компьютердің пайда болуы адамзат қоғамына көптеген өзгерістер әкелді. Ғылым 

мен техниканың қарқынды дамуы және әлеуметтік экономикалық өзгерістер жас ұрпақты тәрбиелеуге жаңаша 

көзқараспен қарауды талап етуде.   Бүгінгі білім беруді жаңарту жағдайында оны ақпараттандыру басым мәнге 

ие болып отыр. Жалпы бүгінгі күні әлемнің барлық елдерінің қоғамдық даму негізі - білім, ақпарат және 

ақпараттық қоғам педагогикасы болып табылады. Соған сәйкес өркениет дамуының қазіргі кезеңін 

ақпараттандырумен және ақпараттық қоғамды қалыптастырумен байланыстыру кездейсоқ нәрсе емес. 

Қазіргітаңда республикамызда білім беруді, соның ішінде педагогиканы оқыту үдерісіндегі  ақпараттық 

технологиялардың негізгі мақсаты – бұл қазіргі ақпараттық технологияларды қолдану негізінде  біртұтас біліми 

ақпараттық орта құру арқылы мемлекеттік білім сапасын арттыру.Оқыту жүйесінде ақпараттық технологияларды 

қолдану қазіргі таңда білім беруді жетілдірудің негізгі бағыттарының біріне айналды. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Бұл пән білім мен идеяларды қалыптастыруға, ұйым үшін адам ресурстарын 

қалыптастыруды басқаруға және оларды тиімді пайдалануға мүмкіндік береді, қызметкерлердің біліктілігін 

барынша арттыру және ұйым мақсаттарына жету үшін жағдайларды анықтауға көмектеседі. Бұл пән келесідей 

аспектілер бойынша білімдер мен дағдыларды игеруге көмектеседі: еңбек нарығындағы сұраныс пен 

ұсыныстарды талдау; қызметкерлерге қажеттілікті болжау және жоспарлау;кадрларды іріктеу және таңдау;жаңа 

келгендердiң бейімделуi;адам ресурстарының тиімділігін арттыру;тұтастай алғанда ұйымның сапасын 

жақсарту;қызметкерлердің өмір сүру деңгейін арттыру;ынталандыру жүйелерін жетілдіру. 
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Пререквизиттері: Педагогика және психологияны басқаруға кіріспе, Психологиялық денсаулық және суицид 

превенциясы. 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А)Пәнді оқу барысында студенттер жаңа ақпараттық технологияларды 

пайдалану – педагогикалық іс-әрекеттердің мазмұны туралы білім алады,ақпаратты-коммуникациялық 

технологиялар деп локальдық, аймақтық, бүкіл әлемдік желілерде болатын педагогикалық оқыту үдерісі туралы 

зерделейді. В)Ақпараттандырудың негізгі бағыттарының бірі - білім саласын ақпараттандыру туралы талдау 

жасай алады, Білім беру жүйесін ақпараттандырудағы берілетін білім сапасын білім беруді ақпараттандырудың 

тұжырымдамалық негіздері зерделенді және педагогикалық оқыту үдерісінде ақпараттық технологияларды 

қолдана алады. 

 

6.2 Модуль Психофизиология негіздері және оқытудың жаңашыл әдіс- тәсілдері 
 

Дублин дескрипторлары (А,В,С,Д,Е) 

Пәннің атауы: Дифференциалды психология 

Бағдарлама авторы: Ергарина Ж.М. 

Курсты оқыту мақсаты: Адамның индивидуалдылығы және оның қалыптасу заңдылықтар түсінігін ашу. 

Тәрбие,оқыту және адамдардың кәсіби бағдарына негізделген дифференциалды психология бойынша 

білімдерінің практикалық бағыттылығын анықтау; 

Пәннің қысқаша мазмұны: Пәннің мазмұны болашақ маманға психология облысындағы психофизиология 

туралы білімдерді жинақтап, кеңейту, фундаменталды пән  ретіндегі мақсатын, міндетін және мазмұнын түсінуге, 

психикалық процестердің және мінез-құлықтың физиологиялық механизмдер негізін көрсету, «Дифференциалды 

психологиясы» курсы психология ғылымының негізгі, базалық саласының қатарына жатады. Дифференциалды 

психологияның пәні жеке тұлғалар арасындағы, сонымен қатар адамдардың топтары арасындағы 

ерекшеліктерінің себептері мен салдарының психологиялық айырмашылықтары болып табылады. Индивуалды 

айырмашылық болып психикалық процестердің өту ерекшеліктері, психикалық күйдің, эмоционалды 

процестердің, сонымен қатар, тұлғаның темпераменті, мінезі және қабілеті сияқты жалпы құбылыстардың пайда 

болуы мен динамикасы түсіндіріледі. 

Пререквизиттері:  Психологиялық денсаулық және суицид превенциясы 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А)Адамның индивидуалдылығын ұйымдастырудың негізгі деңгейлерін білу; 

В)Нейрофизиологиялық,конституциялық,жыныстық және басқа да деңгейлерде негізделген индивидуалды 

айырмашылықтың негізгі аспектілерін айқындау; С)Тәрбие,оқыту және адамдардың кәсіби бағдарына 

негізделген дифференциалды психология бойынша білімдерінің практикалық бағыттылығын анықтау; Д)Өмірде 

психологиялық білімді қолдануға ұмтылуын дамыту; Е)Өз жүріс-тұрысы мен айналасындағылардың жүріс-

тұрысын талдау және түсіну дағдыларын қалыптастыру. 

 

Дублин дескрипторлары (А,В,С,Д,Е) 

Пәннің атауы: Психофизиология  негіздері 

Бағдарлама авторы: Утеуова А.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: Шынайы ғылыми парадигмаға негізделген және психикалық процестердің 

нейронды белсенділікпен байланысты мазмұны көрсететін психикалық процестер ағымының түсіндірмелі 

модельдерін көрсету. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Пәннің мазмұны болашақ маманға психология облысындағы психофизиология 

туралы білімдерді жинақтап, кеңейту, фундаменталды пән  ретіндегі мақсатын, міндетін және мазмұнын түсінуге, 

психикалық процестердің және мінез-құлықтың физиологиялық механизмдер негізін көрсету.  

Пререквизиттері: Психологиялық денсаулық және суицид превенциясы 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А)Пәнге байланысты Отандық және шетелдік әдебиеттерді салыстыра отырып 

ұғыну; В)Практикада білім және қабілеттіліктерді түсіну және пайдалану; сабаққа конспект құрастыру, 

практикалық материалдарды дайындау; С)Талқылаудың құрылымы, аргументтер және зерттелінген аймақтағы 

мәселелердің шешу, жеке тұлғалармен қарым-қатынас икемділігін басқару психологтың құндылықтарын 

пайдалана білу, жеке тұлға проблемасын кәсіби психолог ретінде шеше білу. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) Е) 

Пәннің атауы: Балалар психологиясы мен оқушылардың физиологиялық дамуы 

Бағдарлама авторы: Тильмагамбетова Р.Е. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттергі мектепке дейінгі балалардың психологиялық ерекшеліктері туралы 

білімдерін дамыта меңгертіп, мамандыққа сәйкес білім-біліктілік дағдыларын қалыптасыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Балалар психологиясы мен оқушылардың физиологиялық дамуы пәні, міндеттері. 

Балалар дамуының теориялары. Балалар психикасының даму заңдылықтарын зерттеу әдістері. Балалар 

психологиясының тарихы. Отандық және шетелдік психологтардың пікірлері. Психологиялық даму 

заңдылықтары. Нәрестелік және бөбелік кезеңнің дамуына сипаттама. Бала өмірінің алғашқы жылында 
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кездесетін дағдарыстар. Сәбилік кезең. Ерте сәбилік шақтағы психологиялық ерекшеліктер, үш жас кезінде 

жаңадан пайда болатын заттық әрекеттер. Жетекші әрекет. Заттармен әрекет етуге көшудің түрлері. Мектеп 

жасына балалардың психологиялық даму ерекшеліктері. Мектепке дейінгі кезеңде психикалық дамуы. Баланың 

ақыл-ойын дамыту. Мектепке дейінгі кезендегі баланың түйсінуі, қабылдаужәне сенсорлық дамуы.Мектепке 

дейінгі кезеңдегі зейін,ес, қиялдың дамуы. Мектепке дейінгі кезеңдегі эмоциялық еріктік және психоәлеуметтік 

дамуы. Жеті жас дағдарысы. Баланың мектепке психологиялық дайындығы. 

Пререквизиттері: Психологиялық денсаулық және суицид превенциясы 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А)Балалар психологиясы мен жас даму психологиясы туралы психологиялық 

кәсіби білімдерді; мектеп жасына дейінгі балалардың психикасының дамуын, қалып-күйлерін, қасиеттерін жас 

ерекшеліктерімен салыстыра отырып меңгеруі. В)Оқыту мен тәлім-тәрбие істерін жүргізтудегі әдіс-тәсілдердің 

өзекті мәселелерін психологиялық тұрғыда негіздеу. С)Студенттерді мектеп жасына дейінгі жас ерекшеліктеріне 

сәйкес, психикалық даму жайында қажетті мағлуматтармен қаруландыру. Студенттерді бала психикасының 

ерекшеліктерімен таныстырып, өзін-өзі тани білуге баулу. 

 

Дублин дескрипторлары (А,В,С,Д,Е) 

Пәннің атауы: Бала мен ата-ана қарым-қатынас психологиясы 

Бағдарлама авторы: Кереймаганбетова Ж.Н. 

Курсты оқытудың мақсаты: Тұлғааралық коммуникация, топаралық өзара әрекеттестікті қалыптастыру, кәсіби 

іс-әрекетте қарым-қатынас ережелері мен техникаларын қолдану шеберлігін меңгерту. Кәсіби іскерліктер мен 

дағдыларды меңгеруде қарым-қатынастың маңыздылығын ұғындыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Соңғы жылдарда адамның жан дүниесімен сырласып, оның психологиясын 

зерттеуде психологтар мен социолог мамандар, ұстаздар мен басқару қызметіндегі жетекшілерге жете зер салып 

көңіл аударып отырған маңызды мәселенің бірі адамдар арасындағы қарым-қатынас жасап, олардың өзара 

тілдесе білулерінің құпия сыры және оның кілті неде? Деген мәселенің шешімін табу қазіргі өмір талабы. Аталған 

мәселені зерттеудің қажеттілігі неде: қарым-қатынас болашақ маман тұлғасының қалыптасуының бір факторы 

екені белгілі. Ол топтық іс-әрекетінің реттеушісі және адамгершілік, эстетикалық құндылықтарды, мінез-

құлықтың топтық нормаларын қалыптастыру құралы болып табылады. Қарым-қатынас барысында вербалды 

емес белгілерді ескеру, болашақ психологқа диагностикалық мәліметтерді өңдеуге мүмкіндік береді. 

Пререквизиттері: Психологиялық денсаулық және суицид превенциясы 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А)Қарым-қатынас туралы нақты және ғылыми реттелген түсініктерін; негізгі 

кәсіби іскерліктер мен дағдыларды меңгеруде қарым-қатынастың   маңыздылығын меңгере алу; В)Практикалық 

іс-әрекетте туындайтын қолданбалы міндеттер туралы нақты ойлар қалыптастыру; С)Білімгерлердің 

мамандықты игеруі бойынша кәсіби практика шартын меңгеру және дағды, білімгерлердің тәжірибесі  және 

өзіндік жұмыстарын реттеу. 

 

6В01102 – Психология және білім беру менеджменті 

2(2) КУРС 

(Жоғары кәсіптік білім негізінде қашықтықтан білім беру технологиясы) 

 

Қабылдау жылы: 2019 жыл 

Компонент 

(ЖК/ТК) 
Пән коды Пән атауы 

С
ем

ес
т
р

 

К
р

ед
и

т
 

са
н

ы
 

4.1 Модуль Басқару психология және медиация, 30 кредит 

БП ТК PPsBK 2201 Педагогика және психологияны басқаруға кіріспе 3 5 

БП ТК ZhBBMPsPN 

2202 

Жаңартылған білім беру мазмұнының психологиялық-

педагогикалық негіздері 
3 5 

БП ТК PPS 2203 Педагогика-психологиядағы статистикалық зерттеулер 3 5 

КП ТК MDBBSB 2304 Мектепке дейінгі білім беру саласын басқару 3 5 

КП ТК MM 2305 Мектептегі медиация 3 5 

КП ТК KN 2306 Коучинг негіздері 3 5 

4.2 Модуль Басқару психология және инклюзивтік білім, 30 кредит 

БП ТК KBBM 2201 Қазіргі білім берудегі менеджмент 3 5 

БП ТК BBZhBE 2202 Білім беру жүйесін басқару ерекшеліктері 3 5 

БП ТК BP 2203 Басқару психологиясы 3 5 

КП ТК PPkN 2304 Психотерапия және психокоррекция негіздері 3 5 

КП ТК PdN 2305 Психодиагностика негіздері 3 5 

КП ТК KKEI 2306 Қолданбалы конфликтология және эмоциональды интеллект 3 5 
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Ескерту: қашықтықтан білім беру технологиясы бойынша берілген кейбір  пәндер күндізгі бөлім 

пәндерімен сәйкес келгендіктен пәндерге сипаттама берілмейді. 

6B01201-Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу 

2 КУРС 

Қабылдау жылы 2019 жыл 

Компонент 

(ЖК/ТК) 
Пән коды Пән атауы 

С
ем

ес
т
р

 

К
р

ед
и

т
 

са
н

ы
 

5.1 Модуль Мектепке дейінгі білім берудің педагогикалық-психологиялық, кәсіпкерлік және тілдік 

негіздері, (Тәрбиеші-психолог), 29 кредит 

ЖББП ТК KBN 2108 Кәсіпкерлік және бизнес негіздері  3 5 

БП ТК PPsi 2201 Педагогикалық психология  3 5 

БП ТК ZhEFMDG 2202 Жас ерекшелік физиологиясы және мектепке дейінгі гигиена  3 5 

БП ЖК ShT 2203 Шетел тілі (B1,B2 деңгей) 3,4 6 

БП ТК BPsi 2204 Балалар психологиясы (орыс тілінде) 4 5 

  Педагогикалық практика 4 2 

  Тілдік практика 4 1 

5.2 Модуль Мектепке дейінгі білім берудің психофизиологиялық, кәсіпкерлік және тілдік негіздері, 

(Тәрбиеші-логопед), 29 кредит 

ЖББП ТК KN 2108 Құқық негіздері 3 5 

БП ТК DN 2201 Дефектология негіздері  3 5 

БП ТК MZhDBFD 2202 Мектеп жасына дейінгі балалардың физиологиялық дамуы  3 5 

БП ЖК ShT 2203 Шетел тілі (B1,B2 деңгей) 3,4 6 

БП ТК APsi 2204 Арнайы психология (орыс тілінде) 4 5 

  Педагогикалық практика 4 2 

  Тілдік практика 4 1 

6.1 Модуль Мектепке дейінгі білім берудің теориялық-әдістемелік негіздері, 27кредит  

(Тәрбиеші-психолог) 

БП ЖК КMDP 2207 Қазіргі мектепке дейінгі педагогика 3 5 

БП ТК DST 2208 Денсаулықты сақтау технологиялары  3 5 

БП ТК LODT 2209 Логикалық ойлауды дамыту технологиялары  4 5 

БП ТК TК 2210 Тілдік құзыреттілік  4 5 

БП ТК DTЕZh 2211 Дүниетанудағы экожүйе (ағылшын тілінде) 4 4 

БП ТК PDA 2212 Педагогикалық диагностика әдістемесі (орыс тілінде) 4 3 

6.2 Модуль Мектепке дейінгі жаста даму ерекшеліктері және оқыту әдістемелері, 27 кредит  

(Тәрбиеші-логопед) 

БП ЖК КMDP 2207 Қазіргі мектепке дейінгі педагогика 3 5 

БП ТК MZhDBDTTA 2208 МЖД балалар дене тәрбиесінің теориясы мен әдістемесі  3 5 

БП ТК MZhDBKMOTA 

2209 

МЖД балаларға қарапайым математиканы оқыту теориясы мен 

әдістемесі 
4 5 

БП ТК MZhDBTDA 2210 МЖД балалардың тілін дамыту әдістемесі  4 5 

БП ТК DTA 2211 Дүниетану теориясы мен әдістемесі (ағылшын тілінде) 4 4 

БП ТК EKSMAFP 2212 Есту, көру, сөйлеу мүшелерінің анатомиясы, физиологиясы 

және патологиясы (орыс тілінде) 
4 3 

5.1 Модуль Әлеуметтік психология және психотерапия, 18 кредит 

КП ТК 
ZhBBMKPK 

2204 

Жаңартылған білім беру мазмұнының қатысушылырын 

психологиялық қолдау 
4 5 

БП ТК APT 2205 Әлеуметтік психологиялық тренинг 4 5 

БП ТК KMB 2206 Қазіргі мектепті басқару 4 4 

БП ТК IBB 2207 Инклюзивті білім беру  4 3 

  Педагогикалық практика 4 1 

5.2 Педагогикалық процесті басқару және психологиялық қызмет, 18 кредит 

КП ТК PPsBT 2204 Педагогикалық процесті басқару және талдау 4 5 

БП ТК ShO 2205 Шешендік өнер 4 5 

БП ТК PK 2206 Психологиялық қызмет 4 4 

БП TК MKE 2207 Мұғалімнің кәсіби этикасы 4 3 

  Педагогикалық практика 4 1 
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5.1 Модуль Мектепке дейінгі білім берудің педагогикалық-психологиялық, кәсіпкерлік және тілдік 

негіздері, (Тәрбиеші-психолог) 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Кәсіпкерлік және бизнес негіздері  

Бағдарлама авторы: Нургалиева Ш.Т. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерге әлеуметтік-экономикалық аспектілері мен қоршаған орта әсерін 

ескере отырып, бизнесті ұйымдастырудың тәжірибесін, міндеттерін, мақсаттарын дұрыс талдауға үйрету. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Бизнес түсінігі, бизнес және экономика, кәсіпкерлік фирма және ұйымдық-

құқықтық нысандары мен кәсіпкерлік қызметтің түрлері, кәсіпкерлік фирманы ұйымдастыру және тіркеу, 

кәсіпкерлік ортаға фирманың енуі, фирманы қайта ұйымдастыру, тарату, жойылуы, бизнес жүйесіндегі 

бәсекелстік, коммерциялық мәмілелер мен келісім-шарттар, бизнестің инфрақұрылымы.  

Пререквизиттері: Мектеп курсындағы қоғамдық-гуманитарлық пәндер 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А.Білу және түсіну: кәсіпкерлік қызметтін негізгі түрлері мен формаларын, 

кәсіпкерлік құрылымның бизнес-жоспарын құру; В.Білімді және түсіну қабілеттілігін практикада қолдануы: 

фирманы басқару жүйесінде және бизнестің құрылу мәселелерін өз бетінше талдай алуды; С.Пайымдай білу, 

қорытынды жасау және идеяны бағалау қабілеттілігі: қойылған экономикалық міндеттерді шешу үшін 

статистикалы, ғылыми, тәжірибелік ақпараттарды жинақтау, өңдеу, талдау; Д.Қарым-қатынас іскерлігі: бизнес-

жоспарды жазу барысында алынған білімдерін кәсіпорынды жүйелік басқару үшін пайдалану; Е.Оқытудағы 

іскерлігі: басқарудың ұйымдастырушылық құрылымының тиімді синтезі мен талдау дағдысы. 

 

Дублин дискрипторлары: (А, В, С, Д, Е) 

Пәннің атауы: Педагогикалық психология 

Бағдарлама авторы: Есенғұлова М.Н. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерді педагогикалық психологиясының жалпы негіздерімен таныстыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Педагогикалық психология пәні және міндеттері. Педагогикалық психология 

ғылымының даму тарихы. Педагогикалық психологияның әдістері және принциптері. Шет ел және отандық 

психология ғылымындағы педагогикалық тұжырымдар.  

Пререквизиттері: Психология, Педагогика 

Постреквизиттері: Балалар психологиясы, Педагогикалық диагностика әдістемесі 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А)Педагогиканың теориялық - әдістемелік негіздерін және оның даму 

тарихын, дүниежүзілік педагогикалық мұраны; тұтас педагогикалық процестің теориясы мен тәжірибесін; 

педагогикалық үдерісті жүзеге асыру технологиясын; меңгеруі керек: педагогикалық үдерісте педагогикалық 

қарым − қатынас және өзара; психология-педагогикалық ғылым саласындағы жаңа жетістіктерін біледі; B)Кәсіби 

деңгейде білім мен түсінуді қолдану, дәлелдерді қалыптастыру және оқылатын саладағы мәселелерді шешу; 

оқыту үдерісін практикада жүзеге асырып, оқу-тәрбиелік жүйені модельдеуге қабілетті; C)Педагогикалық 

қызметпен байланысты  білік пен дағдыларды өңдеу, мәселені шешудің түрлі, альтернативті нұсқаларын ұсына 

алады; педагогикалық процестің заңдылықтарына, тәрбие тетіктеріне сәйкес оқу-тәрбие жұмысын жобалау және 

жүзеге асыру; D)Негізгі сипаттамалары (ауыспалы) бойынша сыныптағы оқу-тәрбие үрдісінің диагностикасын 

жүзеге асыру және оның одан әрі дамуын болжау; оқу-тәрбие міндеттерін қалыптастыру, осы міндеттерге 

барабар қызмет түрлерін, формалары мен әдістерін таңдау; білім беру және тәрбиелеу үдерісіне жеке тәсілдерді 

әзірлеу; Е)Білім беруді ұйымдастыру саясатының аумағында оқытудың әдістері мен құралдарын өз бетінше 

таңдай алу қабілетін көрсетеді; өзін-өзі тану, инновациялық және шығармашылық ғылыми-зерттеу қызметіне 

дайындық; педагогикалық қарым-қатынас және сөйлеу мәдениетін, өзін-өзі тәрбиелеу және өздігінен білім алу 

негіздерін меңгеру. 

 

Дублин дискрипторлары: (А, В, С, Д, Е) 

Пәннің атауы: Жас ерекшелік физиологиясы және мектепке дейінгі гигиена 

Бағдарлама авторы: Туретаева Г.И. 

Курсты оқытудың мақсаты: Пәннің негізгі ұғымдары мен таныстыру, басқа ғылым салаларымен байланысын 

айқындау және оқушылардың физиологиялық дамуын бағалау тәсілдерін меңгерту. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Жас ерекшелік физиологиясы және мектепке дейінгі гигиена пәнінің мақсаты және 

мазмұны. Физиологиялық даму ұғымы. Пәннің басқа ғылым салалары мен байланысы.  Өсу мен дамудың негізгі 

биологиялық заңдылықтары. Оқыту, тәрбиелеу жұмысында маңызды орын алатын шартты рефлекстер. Дене 

бітімі дамуын зерттеу. Балалардың физиологиялық дамуын бағалау тәсілдері.  

Пререквизиттері: Психология, Педагогика 

Постреквизиттері: Есту, көру, сөйлеу мүшелерінің анатомиясы, физиологиясы және патологиясы, Жас 

ерекшелік психологиясы 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А)Болашақ мұғалімнің кәсіби-маңызды тұлғалық қасиеттерін дамыту 

(гуманизм, педагогикалық ойлау, коммуникативтік дағдылар, педагогикалық акт, төзімділік және т. б.) В)Кәсіби 

деңгейде білім мен түсінуді қолдану, арнайы білім беру саласындағы мәселелерді шешу және дәлелдерді 

қалыптастыру; С)Әлеуметтік, этикалық және ғылыми пайымдауларды ескере отырып, пайымдауларды 
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қалыптастыру үшін ақпаратты жинау мен интерпретациялауды жүзеге асыру; қазіргі заманғы ақпараттық 

ағындарды меңгерген; D)Болашақ дефектологтардың дүниетанымдық ұстанымын дамыту және теориялық 

білімді практикалық білікке аудару қабілеті ретінде негізгі құзыреттілік жиынтығын қалыптастыру (зерттеу, 

дидактикалық, тәрбиелік, коммуникативтік, ақпараттық және т.б.). Е)Педагогикалық іс-әрекетпен байланысты 

міндеттерді шешудің әртүрлі, оның ішінде балама нұсқаларын әзірлеу, ұсыну шеберлігі мен дағдыларын 

көрсетеді;  

 

Дублин дискрипторлары: (А, В, С, Д, Е) 

Пәннің атауы: Шетел тілі (B1,B2 деңгей) 

Бағдарлама авторы: Бозғұланова Н.Е. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерді  шет тілi негіздерімен таныстыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Шетел тілін оқытудың бұл деңгейінде адам,  қоршаған орта, денсаулық, экология, 

спорт және сұлулық, әлеуметтік проблемалар туралы мәліметтер берілген. Әдебиет, өнер, кино, қарым-қатынас, 

мамандық таңдау мәселелері қарастырылады. Сондай-ақ жаңалық, музыка, жарнама, жұмыс, мансап, эмоция, 

сезім, ақша, бизнес, достық, достар тақырыптары оқытылады. 

Пререквизиттері: Шетел тілі және мектеп курсындағы шетел тілі 

Постреквизиттері: Шетел тілі (С1 деңгей) 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: A)Меңгерген білім, білік және дағдыны іс-жүзінде қолдана алады. B)Шет тілін 

оқи отырып, оның ерекшеліктерін меңгереді. C)Шет тілінен алған білімдерін пайдалана біледі. D)Басқару 

принциптерін тәжірибеде қолдана білу. Е)Кәсіби іс-әрекетке дағдылану. 

 

Дублин дискрипторлары: (А, В, С, Д, Е) 

Пәннің атауы: Балалар психологиясы (орыс тілінде) 

Бағдарлама авторы: Исембаева Н.Ж. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерді  балалар психологиясының жалпы негіздерімен таныстыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Балалар психологиясының пәні және міндеттері. Шет ел және отандық психология 

ғылымындағы баланың психикалық даму тұжырымдамасы. Балалар психологиясының әдістері және 

принциптері. Туғаннан жеті жасқа дейінгі баланың психикалық дамуына жалпы сипаттама. 

Пререквизиттері: Психология, Педагогика және гуманитарлық пәндер 

Постреквизиттері: Балалар психологиясының қауіпсіздігі, Логопсихология 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: A)Мектеп жасына дейінгі балалардың тұлғалық қалыптасуы туралы қазіргі 

балалар психикасының онтогенездік дамуын үздіксіз білім беру негізінде жас кезеңдері арасындағы өзара 

байланыс, жаңадан пайда болатын әрекеттерді игеру; B)Білім алушылардың балалар психологиясын оқыту 

процесі кезінде алған білімін, білігі және дағдысын кәсіби қызметте қолдана алуы; кәсіби әрекетте тиімді 

коррекция жасау шеберлігін дамыту; коррекциялық жұмыс жүргізу жұмыстарын терең меңгеру; C)Мектеп 

жасына дейінгі балалардың психикалық дамуы бағытындағы басты мағлұматтармен қаруландыру оны жүзеге 

асырудың  әдістемесін іске асыра білуі керек; D)Мектеп жасына дейінгі балалардың психикасының дамуын, 

қалып-күйлерін, қасиеттерін жас ерекшеліктермен салыстыра отырып қолдану қабілеті; Е)Оқыту мен тәлім-

тәрбие істерін жүргізудегі әдіс-тәсілдердің өзекті мәселелерін психологиялық тұрғыда негіздеу; қалыптастыра 

және дамыта білу дағдысы; командада жумыс жасау қабілеттілігі, өз көзқарасын дұрыс қорғау, жаңа нәтижелерді 

ұсына білу. 

 

5.2 Модуль Мектепке дейінгі білім берудің психофизиологиялық, кәсіпкерлік және тілдік негіздері, 

(Тәрбиеші-логопед) 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Құқық негіздері 

Бағдарлама авторы: з.ғ.магистрі, Молдабеков Е.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: Құқықтық талдау әр түрлі дәлелдер мен мәселелерді шешу 

Пәннің қысқаша мазмұны: Бұл пән құқық нормаларын қолдану, тұжырымдау және құқықтық талдау әр түрлі 

дәлелдер мен мәселелерді шешу кезінде; жинау және түсіндіру үшін ақпаратты қалыптастыру пайымдауларды 

ескере отырып, әлеуметтік, этикалық және ғылыми көзқарастарды; хабар ақпарат, мамандарға да және маман 

еместерге де ақпараттарды, идеяларды, мәселелер мен олардың шешімдері туралы мәлімет беруге  

Пререквизиттері: Қазақстан тарихы. Адам және Қоғам мектеп курсы  

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А)Құқық теориясы, сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет, Қазақстан 

Республикасының Конституциясы; қолданыстағы заңнаманың негізгі ережелерін; жүйесі мемлекеттік және 

жергілікті басқару органдарының және олардың өкілеттік шеңберін әдістері; қоғамдық қатынастарды құқықтық 

реттеу; сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясатын білу және түсіну В)Дағдыларын талдау, оқиғалар мен іс-

әрекеттері тұрғысынан құқықтық реттеу саласындағы және жүгінуге қажетті нормативтік актілерге; 

қолданыстағы заңдарға бағдарлануы; пайдалана отырып, заң өз құқықтары мен мүдделерін қорғау; қазақстандық 

патриотизм, азаматтық жауапкершілік, төзімділік мәдениетті көрсету; С)Құқықтық талдау әр түрлі дәлелдер мен 

мәселелерді шешу кезінде; жинау және түсіндіру үшін ақпаратты қалыптастыру пайымдауларды ескере отырып, 
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әлеуметтік, этикалық және ғылыми көзқарастарды; D)Хабар ақпарат, мамандарға да және маман еместерге де 

ақпараттарды, идеяларды, мәселелер мен олардың шешімдері туралы мәлімет беруге; Е)Құқық нормаларын 

қолдану 

 

Дублин дискрипторлары: (А, В, С, Д, Е) 

Пәннің атауы: Дефектология негіздері 

Бағдарлама авторы: Туретаева Г.И. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерді  дефектология ғылымының жалпы негіздерімен таныстыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Мектепке дейінгі арнайы педагогика ғылымының зерттеу мәселесі. Мектепке 

дейінгі арнайы педагогикадағы оқыту және тәрбиелеу мәселесі. Оқытудың әдістері, заңдылықтары, принциптері. 

Тәрбиенің әдістері, заңдылықтары, принциптері. Жас ерекшелік кезеңдері, оған қысқаша сипаттама.  

Пререквизиттері: Педагогика және гуманитарлық пәндер 

Постреквизиттері: Мектепке дейінгі инклюзивтік білім беру, Мүмкіндігі шектеулі балаларды тілге оқыту 

әдістемесі 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: A)Меңгерген білім, білік және дағдыны іс-жүзінде қолдана алады. B)Мектепке 

дейінгі оқыту және тәрбиемен таныса отырып отырып, оның ерекшеліктерін меңгереді. C)Жас ерекшелік 

кезеңдерін  пайдалана біледі. D)Мектепке дейінгі білім беру туралы оқып үйренеді. Е)Аталған теорияны 

пайдаланып іске асыра алады. 

 

Дублин дискрипторлары: (А, В, С, Д, Е) 

Пәннің атауы: Мектеп жасына дейінгі балалардың физиологиялық дамуы 

Бағдарлама авторы: Туретаева Г.И. 

Курсты оқытудың мақсаты: Мектеп жасына дейінгі балалардың физиологиялық дамуы пәні болашақ 

педагогтарға балалар мен жасөспірімдер ағзасында жасқа байланысты болатын анатомо-физиологиялық 

ерекшеліктерді білуге үйрету және салауатты өмір салтын қалыптастыру жолдары туралы мағлұмат беру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Оқушылардың физиологиялық дамуы пәні, мазмұны. Өсу мен дамудың 

заңдылықтары, зерттеу әдістері. Жүйке жүйесінің физиологиясы, жасқа байланысты дамуы. Жоғары дәрежелі 

жүйке жүйесінің қызметі туралы түсінік. Шартсыз және шартты рефлекстер. ЖДЖЖ –нің типтері. Сенсорлы 

жүйелер, олардың жасқа байланысты дамуы. Ішкі секреция бездерінің физиологиясы, оның жасқа байланысты 

дамуы. Жыныстық тәрбие. Тірек-қимыл аппараты, оның жасқа байланысты дамуы. Тыныс алу жүйесінің 

физиологиясы, оның жасқа байланысты дамуы. Асқорыту жүйесінің физиологиясы, жасқа байланысты дамуы.  

Пререквизиттері: Психология, Педагогика 

Постреквизиттері: Есту, көру, сөйлеу мүшелерінің анатомиясы, физиологиясы және патологиясы, Жас 

ерекшелік психологиясы. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер А)Мектеп жасына дейінгі балалардың өсу мен дамуының жалпы 

заңдылықтарын біледі; В)Оқу және арнайы әдебиеттермен өзбетімен жұмыс істей алады; C)Жас ерекшелік 

кезеңдерін  пайдалана біледі. D)Мектепке дейінгі білім беру туралы оқып үйренеді. Е)Аталған теорияларды 

пайдаланып іске асыра алады. 

 

Дублин дискрипторлары: (А, В, С, Д, Е) 

Пәннің атауы: Арнайы психология (орыс тілінде) 

Бағдарлама авторы: Есенғұлова М.Н. 

Курсты оқытудың мақсаты: Білім алуда ерекше қажеттіліктері бар тұлғаларға арнайы білім беру үрдісі туралы 

білімдер жүйесін беру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Арнайы педагогиканың негізгі ұғымдары мен түсініктері. Дамудағы кемістіктердің 

статистикасы мен жіктеулері. Арнайы педагогиканың пәндік салалары. Арнайы педагогикадағы ғылыми-зерттеу 

әдістері. Арнайы педагогиканың философиялық негіздері. Арнайы педагогиканың әлеуметтік-мәдени негіздері. 

Арнайы педагогиканын экономикалық негіздері. Арнайы педагогиканың психологиялық негіздері. Арнайы білім 

берудің құқықтық негіздері. Оқыту процесі туралы түсінік. Арнайы оқыту процесінің ерекшеліктері. 

Пререквизиттері: Психология, Педагогика және гуманитарлық пәндер 

Постреквизиттері: Балалар психологиясының қауіпсіздігі, Логопсихология 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: A)Ерте диагностиканы ұйымдастыру және дамуда мүмкіншілігі шектеулі 

балаларға түзету-педагогикалық қолдау көрсету жолдарын игереді; В)Жалпы білім беру процесіне кіріктірілген 

баланы міндетті түрде психологиялық-педагогикалық сүйемелдеу жолдарын біледі; С)Әр бала үшін мүмкін 

болатын және пайдалы кіріктіру түрін анықтай алады; D)Даму мүмкіндігі шектеулі жандарды ерте анықтап, 

кешенді көмек көрсетуді біледі; Е)Мектепке дейінгі мекемедегі мүмкіндігі шектеулі балалармен жүргізілетін 

жұмыстарды анықтау дағдысы қалыптасады. 

 

6.1 Модуль Мектепке дейінгі білім берудің теориялық-әдістемелік негіздері (Тәрбиеші-психолог) 

 

Дублин дискрипторлары: (А, В, С, Д, Е) 

Пәннің атауы: Қазіргі мектепке дейінгі педагогика 

Бағдарлама авторы: Досжанова С.Е. 
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Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерді  қазіргі мектепке дейінгі педагогиканың жалпы негіздерімен 

таныстыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Мектепке дейінгі педагогика ғылым ретінде: пәні, қызметі. Балалардың дамуы және 

оларды тәрбиелеу туралы қазіргі отандық және шетел теориялары, оларға сипаттама. Нәрестелік шақтағы 

балалардың дамуы және оларды тәрбиелеу. Сәбилік шақтағы және мектеп жасына дейінгі балалардың дамуы 

және оларды тәрбиелеу. Мектеп жасына дейінгі балалардың тәрбие теориясы мен әдістемесі. Мектеп жасына 

дейінгі балаларды әлеуметтендіру. Балабақшадағы дидактика. 

Пререквизиттері: Педагогика, Тәрбиешінің педагогикалық этикасы 

Постреквизиттері: Мектепке дейінгі білім берудегі Монтессори технологиясы, Мектепке дейінгі білім берудегі 

цифрлық технологиялар. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: A)Меңгерген білім, білік және дағдыны іс-жүзінде қолдана алады. B)Мектепке 

дейінгі оқыту және тәрбиемен таныса отырып отырып, оның ерекшеліктерін  меңгереді. C)Жас ерекшелік 

кезеңдерін пайдалана біледі. D)Мектепке дейінгі білім беру туралы оқып үйренеді. Е)Аталған теорияны 

пайдаланып іске асыра алады. 

 

Дублин дискрипторлары: (А, В, С, Д, Е) 

Пәннің атауы: Денсаулықты сақтау технологиялары 

Бағдарлама авторы: Жулаева А.И. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерді психологиялық логопедиялық, педагогикалық және емдік 

сауықтыру шараларының міндеттерімен қаруландыру., сөйлеу тілінің бұзылымдарын қалыптастыру арқылы 

дамыту және түзетуде жеке тұлғалық ерекшеліктерін ескеру. Мақсаты - студенттерге сөйлеу тілінде ақаулықтары 

бар балаларды логоритмикалық және музыкалық ырғақтық әдістемелік жұмысын меңгерту және логопедиялық 

ритмиканы реабилитациялық әдістемелік кешенді жүйесінде пайдалану. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Баланы жан-жақты дамыту, сөйлеуге үйрету, қимылдық дағдыларды игерту, 

берілген тапсыралардың мәні мен мағынасын түсінуге, қиындықты жеңуге үйрету, шығармашылық жағынан 

дамуға қабілеттілікті дамыту. Аталған жұмыстар мен музыка арасындағы байланысты орнату қағидасы. 

Логопедиялық ритмика сабақтарында әр түрлі бағытта жүру; буындық тонусты реттеу, зейіннің белсенділігін 

арттыруға арналған тыныс алу, дауыс жаттығулары; артикуляциялық жаттығулар, музыканың көмегінсіз 

орындалатын тіл жаттығулары; музыкалық ырғақтылықты қалыптастыратын жаттығулар; ырғақты би 

жаттығулары; ән айту. 

Пререквизиттері: Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар, Педагогика 

Постреквизиттері: Мектепке дейінгі білім берудегі Монтессори технологиясы, МДҰ логопедиялық 

жұмыстарды ұйымдастыру формалары 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: A)Тұтығу тіл кемшілігі кезіндегі ересектермен және балалармен жүргізілетін 

коррекциялық дамыту жұмыстары кезіндегі жетекші әрекеттерді ұйымдастыруға бағытталған нормативтік 

құжаттармен жұмыс жасау, оларды пайдалана білу; B)Тұтығу тіл кемшілігі анықталған баламен, ересектермен 

қарым-қатынас жасау; тұтығу тіл кемшілігін түзетуге арналған әдістемелік және дидактикалық материалдарға 

іріктеу жасауды анықтау; C)Сөйлеу тілі бұзылған балалардың психикалық жағдайларын тексеру әдістерін 

қолдануды қалыптастыру; D)Логоритмика ғылымының теориялық-методологиялық негіздерін, зерттеу әдістерін 

білу керек; жеке тұлғалармен қарым-қатынас икемділігін басқару психологтың құндылықтарын пайдалана білу; 

жеке тұлға проблемасын кәсіби психолог ретінде шеше білу; Е)Қазіргі заманғы және классикалық педагогикалық 

теорияларды ғылыми талдау арқылы зияты бұзылған тұлғалардың арнайы білім алуы туралы педагогикалық 

теорияларды түсіндіру, білу; командада жумыс жасау қабілеттілігі, өз көзқарасын дұрыс қорғау, жаңа 

нәтижелерді ұсына білу; компромисске бара білу, ұжымның көзқарасымен өз көзқарасын бірлестіре білу; жеке 

және кәсіби жоғарлауға ұмтылу;кәсіби іс-әрекетке дағдылану басқару принциптерін тәжірибеде қолдана білу. 

 

Дублин дискрипторлары: (А, В, С, Д, Е) 

Пәннің атауы: Логикалық ойлауды дамыту технологиялары 

Бағдарлама авторы: Исембаева Н.Ж. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерге мектеп жасына дейінгі балаларға қарапайым математиканы 

оқытудың теориялық негіздері мен әдістемесін меңгерту. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Курстың пәні және міндеттері. Курстың теориялық негізі. Мектепке дейінгі ұйымда 

логиканы дамытудың теориясы мен әдістемесі. Мектепке дейiнгi балаларды санаумен таныстырудың әдістемелік 

жүйесі. Мектепке дейiнгi балаларды есептеумен таныстырудың әдістемелік жүйесі. Мектепке дейiнгi балаларды  

пішінмен таныстырудың әдістемелік жүйесі. Мектепке дейiнгi балаларды заттың көлемімен таныстырудың 

әдістемелік жүйесі. Мектепке дейiнгi балаларды  кеңістікпен таныстырудың әдістемелік жүйесі. Мектепке 

дейiнгi балаларды уақыт және оның қатынасымен таныстырудың әдістемелік жүйесі Шағын жинақталған 

балабақшада қарапайым математика сабағын ұйымдастыру әдістемесі. Балаларды оқытуда үлгілеу, ақпараттық 

технология және басқа қазіргі әдістерді қолдану әдістемесі.  

Пререквизиттері: Педагогика және гуманитарлық пәндер  

Постреквизиттері: Мектепке дейінгі білім берудегі Монтессори технологиясы, Педагогикалық шеберлік және 

R&D  балаларды басқару негіздері (Research & Development) 
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Оқытудан күтілетін нәтижелер: A)Мектепке дейінгі балаларға берілетін қарапайым математиканы оқыту 

теориясы мен әдістемесіне байланысты меңгерген білім, білік және дағдыны іс-жүзінде қолдану қабілеттілігі; 

мектеп жасына дейінгі балаларға қарапайым математиканы оқыту теориясы мен әдістемесі бойынша негізгі 

түйінді құзыреттеріне қойылатын талаптар; B)Мектеп жасына дейінгі балаларға қарапайым математиканы оқыту 

теориясы мен әдістемелік негіздерін;математикалық түсініктерді дамытуда тұлғалық-бағдарлық тәсілдерді 

жүзеге асыру жолдарын; C)Балаларды оқытуда үлгілеу, ақпараттық технология және басқа қазіргі әдістерді 

қолдану әдістемесін пайдалану; балалардың математикалық түсініктерін қалыптастыруда мектепке дейінгі ұйым 

мен мектеп арасындағы сабақтастықты талдау; D)Мектепке дейiнгi балаларды санаумен, пішінмен, есептеумен, 

заттың көлемімен таныстырудың әдістемелік жүйесін жүргізуге дағдылану; мектепке дейiнгi балаларды 

кеңістікпен, уақытпен таныстырудың әдістемелік жүйесін жүргізуге дағдылану; Е)Мектепке дейінгі ұйымдағы 

қарапайым математиканы ұйымдастыруда педагогикалық және ақпараттық технологияларды пайдалану; жеке 

және кәсіби жоғарлауға ұмтылу; кәсіби іс-әрекетке дағдылану; басқару принциптерін тәжірибеде қолдана білу. 

 

Дублин дискрипторлары (А, В, С, Д, Е) 

Пәннің атауы: Тілдік құзыреттілік 

Бағдарлама авторы: Аманжол М. 

Курсты оқытудың мақсаты: Тіл ұғымына сипаттама беру және оның маңызын түсіндіру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Тіл. Тілдік құзыреттілік. Тілдік білім беру. Лингвистикалық құзыреттіліктер. 

Қарым-қатынас құзыреттілігі. Лингвомәдени құзыреттілік. Оқушылардың лингвомәдени құзыреттілігін 

қалыптастырудың әдістемелік негіздері. Мектеп жасына дейінгі бала мен тәрбиешінің қарым-қатынасының 

психологиялық-педагогикалық негіздері. Кіші мектеп жасындағы балалардың тілдік құзыреттілігінің 

диагностикасы. Кіші мектеп жасындағы бала мен мұғалім қарым-қатынасының психологиялық-педагогикалық 

негіздері. ЖОО оқу-тәрбие үдерісінде студенттердің тілдік құзыреттілігін қалыптастырудың психологиялық-

педагогикалық шарттары. 

Пререквизиттері: Қазақ (орыс) тілі, Тәрбиешінің педагогикалық этикасы 

Постреквизиттері: Бағалаудың өлшемдік технологиясы, МЖД Балаларды ағылшын тіліне үйрету әдістемесі 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: A)Меңгерген білім, білік және дағдыны іс-жүзінде қолдана алады. B)Мектепке 

дейінгі оқыту және тәрбиемен таныса отырып отырып, оның ерекшеліктерін меңгереді. C)Қарым-қатынас 

жасауда тілдік құзыреттілікті пайдалана біледі. D)Мектепке дейінгі білім беруде тілдік қарым-қатынас туралы 

оқып үйренеді. Е)Аталған теорияны пайдаланып іске асыра алады. 

 

Дублин дискрипторлары: (А, В, С, Д, Е) 

Пәннің атауы: Дүниетанудағы экожүйе (ағылшын тілінде) 

Бағдарлама авторы: Аманжол М. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерге дүниетану ғылымдары негіздерінен теориялық білім берумен қоса 

болашақ мамандардың практикалық іс-әрекетін дамытып, біліктері мен педагогтық  дағдыларын дамыту. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Курстың пәні мақсат, міндеттер, обьектісі. Жер қабаттары туралы түсінік. Биосфера 

және оның шекарасы. Адам және тірі ағза. Тірі ағзаның өмір сүру ортасы. Ағзаның тіршілік әрекеті.  Өсімдіктер 

және жануарлар туралы жалпы түсінік. Өсімдіктер мен жануарлардың адам өміріндегі және табиғаттағы маңызы. 

Жануарлар мен өсімдіктерді қорғау.  Экологиялық факторлар. Қоғам және табиғат дамуы туралы жалпы заң. 

Қоршаған ортаны қорғауға экологиялық жауапкершілік.  Мектеп жасына дейінгі балаларды табиғатпен 

таныстырудағы жер үлескісі мен тірі табиғат бұрышының маңызы. Мектепке дейінгі балаларды табиғатпен 

таныстыру әдістемесі және қоршаған ортамен таныстыру жұмысын жоспарлау. Мектепке дейінгі жаста  

табиғатпен таныстыру әдістемесі. Мектеп  жасына дейінгі  балаларды қоршаған ортамен таныстырудың 

формалары мен әдістері.  Шағын кешенді мектепке дейінгі мекемелерде педагогикалық процесті ұйымдастыру 

әдістемесі. Балаларды қоршаған ортамен таныстыруда ата-аналармен жүргізілетін жұмыс формалары. Мектепке 

дейінгі тәрбие мен оқыту бағдарламаларындағы қоршаған ортамен таныстыру мазмұны. Бағдарламадағы 

«Таным», «Әлеуметтік орта» білім беру салаларына талдау. 

Пререквизиттері: Педагогика және гуманитарлық пәндер  

Постреквизиттері: Бейнелеу әрекеті және АРТ терапия 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: A)Дүниетану пәні бойынша мемлекеттік стандарт пен оның талаптарын, 

дүниетану пәнінің бағдарламасын; дүниетану пәнінің мазмұнын білуі керек; B)Балаларды дүниетанумен 

таныстыруда тірі табиғат бұрышы, жасыл алаңның орны,  табиғатпен таныстыру әдістемесі, дүниетануды оқыту 

әдістері, мектепке дейінгі ұйымда балаларды қоршаған ортамен таныстыру жұмысын жоспарлау, ата-аналармен 

жұмыс формалары, балалардың құзыреттілігінің индикаторы туралы студенттердің  түсініктерін кеңейту. 

C)Студенттерді түрлі сабақтар типтерін ұйымдастыруға жаттықтыру, қоршаған ортамен таныстырудың әдіс-

тәсілдерін үйрету, бақылау түрлерін, оны ұйымдастырудың әдістерін, бақылау нәтижелерін қорытындылауға 

үйрету, топсаяхатты, серуенді ұйымдастыру түрлері мен әдістерін үйрету, оқу-тәрбие жұмыстарын 

ұйымдастырудың белсенді жаңа технологиясын қолдануға жаттықтыру. D)Бастауыш ғылыми-жаратылыстану 

білімінің теориялық негіздері мен технологиясынан білімдерін қолдана алады, қазіргі әлемдегі экологияның 

маңызын түсінеді, дүниетанудың негізгі ұстанымдарын ұстанады және насихаттай  алады, кіші мектеп 

жасындағы оқушылардың ғылыми дүниетанымы кеңейеді. Е)Дүниетану пәнінің оқыту әдістері мен тәсілдерін, 

оқыту технологияларын меңгеруі керек. 
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Дублин дискрипторлары: (А, В, С, Д, Е) 

Пәннің атауы: Педагогикалық диагностика әдістемесі (орыс тілінде) 

Бағдарлама авторы: Туребаева К.Ж. 

Курсты оқытудың мақсаты: Болашақ мамандарды педагогикалық диагностика әдістемесімен таныстыру, 

зерттеу іскерліктері мен дағдыларын қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Педагогиалық диагностика әдістемесі пәнінің теориялық негізі. Пәннің  мақсат, 

міндеттері. Педагогикалық диагностика ғылыми-қолданбалы мәселе ретінде. Мектеп жасына дейінгі бала 

дамуының педагогикалық диагностикасының  ғылыми-әдістемелік негіздері. Мектепке дейінгі білім беруде 

педагогикадық диагностика жүргізу әдістемесі. Педагогикалық диагностика туралы түсінік. Теориялық және 

практикалық диагностика. Педагогикалық диагностика пәні. Баланы психологиялық-педагогикалық тұрғыда 

зерттеуде диагностиканың орны. Диагностика міндеттері. Жеке тұлғаның дербес даму үрдісі. Мектеп жасына 

дейінгі балалардың психологиялық-педагогикалық сипаттамасы. Педагогикалық диагностиканың мәні мен 

қызметі. Педагогикалық диагностиканың обьектісі. Мектеп жасына дейінгі бала дамуының әр түрлі кезеңіндегі 

педагогикалық диагностиканың ролі. Диагностиканың бала дамуын болжау мүмкіндігі. Педагогикалық ықпал, 

диагностика мазмұнын саралау. Әлеуметтік-педагогикалық жағдайлар және оның мектеп жасына дейінгі бала 

дамуына әсері. Баланы педагогикалық тұрғыда зерттеу. Диагностика жүргізу көрсеткіштері: жоспар бойынша, 

тәрбиешінің сұранысы бойынша, психолог бақылауының нәтижелерін саралау негізінде. 

Пререквизиттері: Педагогика және гуманитарлық пәндер  

Постреквизиттері: Психологиялық-педагогикалық зерттеудің теориясы мен әдістемесі, Мектеп жасына дейінгі 

баланы мектепке оқуға дайындаудың психологиялық диагностикасы 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: A)Меңгерген білім, білік және дағдыны іс-жүзінде қолдана алады. 

B)Психологиялық-педагогикалық зерттеудің теориясы мен әдістемесі пәнімен таныса отырып отырып, оның 

ерекшеліктерін меңгереді. C)Психологиялық-педагогикалық зерттеудің теориясы мен әдістемесінен меңгерген 

білімдерді пайдалана біледі. D)Психологиялық-педагогикалық зерттеудің теориясы мен әдістемесі туралы оқып 

үйренеді. Е)Теория мен практиканы байланыстыра алады. 

 

6.2 Модуль Мектепке дейінгі жаста даму ерекшеліктері және оқыту әдістемелері (Тәрбиеші-логопед) 

 

Дублин дискрипторлары: (А, В, С, Д, Е) 

Пәннің атауы: МЖД балалар дене тәрбиесінің теориясы мен әдістемесі 

Бағдарлама авторы: Исембаева Н.Ж. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерді мектеп жасына дейінгі балалар дене тәрбиесі теориясы мен 

әдістемесі мәселелерімен жан-жақты таныстыру,  меңгерту. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Курстың пәні, мақсат,  міндеттері. Дене  тәрбиесі теориясы және  әдістемесі пәні 

және оның дамуы. Дене тәрбиесінің негізгі педагогикалық ұғымдары. Дене тәрбиесі теориясы және әдістемесінің 

зерттеу әдістері. Мектеп жасына дейінгі дене тәрбиесі теориясының дамуы. Шетелдік және отандық мектепке 

дейінгі дене тәрбиесі. Қазіргі таңдағы ҚР-ғы дене тәрбиесі. Дене тәрбиесінің ұлттық жүйесінің қалыптасуы. 

Мектеп жасына дейінгі балалар дене тәрбиесінің міндеттері мен құралдары. Дене жаттығуларына сипаттама. 

Мектепке дейінгі дене тәрбиесі құжаттары (стандарт, бағдарлама, әдістемелік нұсқаулар, авторлық 

бағдарламалар т.б.) және ондағы дене тәрбиесі мазмұны. «Алғашқы қадам», «Зерек бала», «Біз мектепке 

барамыз» бағдарламалары мен олардағы «Денсаулық» білім беру саласына жан-жақты талдау. Жас ерекшелік 

кезеңдеріндегі дене тәрбиесі (0-6 жас) теориясы мен әдістемесі. Дене тәрбиесі процесінде үйрету, тәрбиелеу, 

дамыту, қимыл-қозғалыс дағдыларын қалыптастыру, дене қасиетін тәрбиелеу және гимнастика. Мектепке дейінгі 

дене тәрбиесіндені қимыл-қозғалыс ойындары және спорттық жаттығулар. Мектепке дейінгі ұйымдардағы дене 

тәрбиесін ұйымдастыру формалары мен әдістемесі.  Мектепке дейінгі ұйымдардағы дене тәрбиесін жоспарлау, 

есепке алу, әдістемелік басшылық, сабақтастық мәселелері. 

Пререквизиттері: Дене шынықтыру, Педагогика 

Постреквизиттері: Мектепке дейінгі білім берудегі Монтессори технологиясы 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А)Оқу процесінде меңгерген білім, білік және дағдыны іс-жүзінде қолдану 

қабілеттілігі. В)Мектепке дейінгі ұйымдардағы дене тәрбиесінің теориялық, әдістемелік негіздерін; мектепке 

дейінгі ұйымдарда дене шынықтыру оқу іс-әрекетін ұйымдастыру;С)Мектепке дейінгі дене тәрбиесі іс-

әрекеттерін қазіргі ғылыми зерттеу әдістері негізінде бақылау және талдау; мектепке дейінгі ұйымдағы дене 

шынықтыру іс әрекетін жоспарлау; D)Мектеп жасына дейінгі балалардың жас және жеке-дара ерекшелігін 

ескеріп, дене шынықтыру әрекетін ұйымдастыру; мектеп жасына дейінгі балаларды дене шынықтыруға үйретуде 

қазіргі технологияларды пайдалану; мектеп жасына дейінгі балалардың дене тәрбиесін ұйымдастыру үшін 

заттық, кеңістік орта құру.Е)Мектепке дейінгі ұйымдардың дене шынықтыру іс әрекетінде  инновациялық 

технологияларды пайдалану, дене тәрбиесін ұйымдастырудың барлық формаларын жүргізе білу дағдысы. 

Дублин дискрипторлары: (А, В, С, Д, Е) 

Пәннің атауы: МЖД балаларға қарапайым математиканы оқыту теориясы мен әдістемесі 

Бағдарлама авторы Рыстыгулова А.Т. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерге мектеп жасына дейінгі балаларға қарапайым математиканы 

оқытудың теориялық негіздері мен әдістемесін меңгерту. 
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Пәннің қысқаша мазмұны: Курстың пәні және міндеттері. Курстың теориялық негізі. Мектепке дейінгі ұйымда 

қарапайым математиканы оқытудың теориясы мен әдістемесі. Математикалық түсініктерді дамытуда тұлғалық-

бағдарлық тәсілдерді жүзеге асыру. Мектепке дейiнгi балаларды санаумен таныстырудың әдістемелік жүйесі. 

Мектепке дейiнгi балаларды есептеумен таныстырудың әдістемелік жүйесі. Мектепке дейiнгi балаларды 

пішінмен таныстырудың әдістемелік жүйесі. Мектепке дейiнгi балаларды заттың көлемімен таныстырудың 

әдістемелік жүйесі. Мектепке дейiнгi балаларды  кеңістікпен таныстырудың әдістемелік жүйесі. Мектепке 

дейiнгi балаларды уақыт және оның қатынасымен таныстырудың әдістемелік жүйесі Шағын жинақталған 

балабақшада қарапайым математика сабағын ұйымдастыру әдістемесі. Балаларды оқытуда үлгілеу, ақпараттық 

технология және басқа қазіргі әдістерді қолдану әдістемесі. Балалардың математикалық түсініктерін 

қалыптастыруда мектепке дейінгі ұйым мен мектеп арасындағы сабақтастық. «Таным» білім аясы мазмұны. 

Пререквизиттері: Педагогика және гуманитарлық пәндер  

Постреквизиттері: Музыка тәрбиесінің теориясы мен практикасы, Бағалаудың өлшемдік технологиясы 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: A)Мектепке дейінгі балаларға берілетін қарапайым математиканы оқыту 

теориясы мен әдістемесіне байланысты меңгерген білім, білік және дағдыны іс-жүзінде қолдану қабілеттілігі; 

мектеп жасына дейінгі балаларға қарапайым математиканы оқыту теориясы мен әдістемесі бойынша негізгі 

түйінді құзыреттеріне қойылатын талаптар; B)Мектеп жасына дейінгі балаларға қарапайым математиканы оқыту 

теориясы мен әдістемелік негіздерін;математикалық түсініктерді дамытуда тұлғалық-бағдарлық тәсілдерді 

жүзеге асыру жолдарын; C)Балаларды оқытуда үлгілеу, ақпараттық технология және басқа қазіргі әдістерді 

қолдану әдістемесін пайдалану; балалардың математикалық түсініктерін қалыптастыруда мектепке дейінгі ұйым 

мен мектеп арасындағы сабақтастықты талдау; D)Мектепке дейiнгi балаларды санаумен, пішінмен, есептеумен, 

заттың көлемімен таныстырудың әдістемелік жүйесін жүргізуге дағдылану; мектепке дейiнгi балаларды 

кеңістікпен, уақытпен таныстырудың әдістемелік жүйесін жүргізуге дағдылану; Е)Мектепке дейінгі ұйымдағы 

қарапайым математиканы ұйымдастыруда педагогикалық және ақпараттық технологияларды пайдалану; жеке 

және кәсіби жоғарлауға ұмтылу; кәсіби іс-әрекетке дағдылану; басқару принциптерін тәжірибеде қолдана білу. 

 

Дублин дискрипторлары: (А, В, С, Д, Е) 

Пәннің атауы: МЖД балалардың тілін дамыту әдістемесі. 

Бағдарлама авторы: Қайыржанқызы А. 

Курсты оқытудың мақсаты: МЖД балалардың тілін дамыту әдістемесін оқытудың маңызын түсіндіру 

Пәннің қысқаша мазмұны: Тіл дамыту әдістемесінің теориялық негіздері. Мектепке дейінгі ұйымдарда 

балалардың тілін дамыту бойынша жұмыс жүйесі. Мектепке дейінгі жастағы балалардың байланыстыра сөйлеуін 

дамытудың теориясы мен әдістемесі. Мектепке дейінгі балалардың диалогтық сөйлеуін дамытудың теориясы мен 

әдістемесі. Балалардың монолог тілін дамытудың теориясы мен әдістемесі. Балалармен сөздік жұмысының 

теориясы мен әдістемесі. Мектепке дейінгі жастағы балалардың грамматикалық құрылысын қалыптастыру 

теориясы мен әдістемесі. Мектепке дейінгі жастағы балалардың дыбыс мәдениетін тәрбиелеудің теориясы мен 

әдістемесі. Балаларды сауат ашуға дайындаудың теориясы мен әдістемесі. Көркем әдебиетпен таныстыру 

теориясы мен әдістемесі. Мектепке дейінгі ұйымдарда балалардың тілін дамыту бойынша жұмысты жоспарлау.  

Пререквизиттері: Педагогика және гуманитарлық пәндер 

Постреквизиттері: Бейнелеу әрекеті және АРТ терапия, МЖД Балаларды ағылшын тіліне үйрету әдістемесі 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: A)Меңгерген білім, білік және дағдыны іс-жүзінде қолдана алады. B)Тіл 

дамыту теориясы мен әдістемесінің ерекшеліктерін меңгереді. C)Меңгерген білімдерді педагогикалық үдерісте  

пайдалана біледі. D)Тіл дамыту теориясы мен әдістемесі туралы оқып үйренеді. Е)Теория мен практиканы 

байланыстыра алады. 

 

Дублин дискрипторлары: (А, В, С, Д, Е) 

Пәннің атауы: Дүниетану теориясы мен әдістемесі (ағылшын тілінде) 

Бағдарлама авторы: Каримова Г.М. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерге жаратылыстану ғылымдары негіздерінен теориялық білім берумен 

қоса болашақ мамандардың практикалық іс-әрекетін дамытып, біліктері мен педагогтық  дағдыларын дамыту. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Курстың пәні мақсат, міндеттер, обьектісі. Жер қабаттары туралы түсінік. Биосфера 

және оның шекарасы. Адам және тірі ағза. Тірі ағзаның өмір сүру ортасы. Ағзаның тіршілік әрекеті.  Өсімдіктер 

және жануарлар туралы жалпы түсінік. Өсімдіктер мен жануарлардың адам өміріндегі және табиғаттағы маңызы. 

Жануарлар мен өсімдіктерді қорғау.  Экологиялық факторлар. Қоғам және табиғат дамуы туралы жалпы заң. 

Қоршаған ортаны қорғауға экологиялық жауапкершілік.  Мектеп жасына дейінгі балаларды табиғатпен 

таныстырудағы жер үлескісі мен тірі табиғат бұрышының маңызы. Мектепке дейінгі балаларды табиғатпен 

таныстыру әдістемесі және қоршаған ортамен таныстыру жұмысын жоспарлау. Мектепке дейінгі жаста  

табиғатпен таныстыру әдістемесі. Мектеп  жасына дейінгі  балаларды қоршаған ортамен таныстырудың 

формалары мен әдістері. Шағын кешенді мектепке дейінгі мекемелерде педагогикалық процесті ұйымдастыру 

әдістемесі. Балаларды қоршаған ортамен таныстыруда ата-аналармен жүргізілетін жұмыс формалары. Мектепке 

дейінгі тәрбие мен оқыту бағдарламаларындағы қоршаған ортамен таныстыру мазмұны. Бағдарламадағы 

«Таным», «Әлеуметтік орта» білім беру салаларына талдау. 

Пререквизиттері: Педагогика және гуманитарлық пәндер  

Постреквизиттері: Бейнелеу әрекеті және АРТ терапия 
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Оқытудан күтілетін нәтижелер A)Дүниетану пәні бойынша мемлекеттік стандарт пен оның талаптарын, 

дүниетану пәнінің бағдарламасын; дүниетану пәнінің мазмұнын білуі керек; B)Балаларды дүниетанумен 

таныстыруда тірі табиғат бұрышы, жасыл алаңның орны, табиғатпен таныстыру әдістемесі, дүниетануды оқыту 

әдістері, мектепке дейінгі ұйымда балаларды қоршаған ортамен таныстыру жұмысын жоспарлау, ата-аналармен 

жұмыс формалары, балалардың құзыреттілігінің индикаторы туралы студенттердің түсініктерін кеңейту. 

C)Студенттерді түрлі сабақтар типтерін ұйымдастыруға жаттықтыру, қоршаған ортамен таныстырудың әдіс-

тәсілдерін үйрету, бақылау түрлерін, оны ұйымдастырудың әдістерін, бақылау нәтижелерін қорытындылауға 

үйрету, топсаяхатты, серуенді ұйымдастыру түрлері мен әдістерін үйрету, оқу-тәрбие жұмыстарын 

ұйымдастырудың белсенді жаңа технологиясын қолдануға жаттықтыру. D)Бастауыш ғылыми-жаратылыстану 

білімінің теориялық негіздері мен технологиясынан білімдерін қолдана алады, қазіргі әлемдегі экологияның 

маңызын түсінеді, дүниетанудың негізгі ұстанымдарын ұстанады және насихаттай  алады, кіші мектеп 

жасындағы оқушылардың ғылыми дүниетанымы кеңейеді.Е)дүниетану пәнінің оқыту әдістері мен тәсілдерін, 

оқыту технологияларын меңгеруі керек. 

Дублин дискрипторлары: (А, В, С, Д, Е) 

Пәннің атауы: Есту, көру, сөйлеу мүшелерінің анатомиясы, физиологиясы және патологиясы (орыс тілінде) 

Бағдарлама авторы: Каримова Г.М. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерге есту, көру, сөйлеу мүшелерінің анатомиясы, физиологиясы және 

патологиясының теориясы, ерекшеліктері туралы білімдерді меңгерту. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Есту, көру, сөйлеу мүшелерінің анатомиясы. Есту, көру, сөйлеу мүшелерінің 

физиологиясы. Есту, көру, сөйлеу мүшелерінің патологиясының теориясы, ерекшеліктері. Есту, көру, сөйлеу 

мүшелерінің кемшілігі бар балалармен жүргізілетін коррекциялық дамыту жұмыстары. Тұтығу тіл кемшілігі 

анықталған баламен қарым –қатынас жасау. Есту, көру, сөйлеу мүшелерінің кемшілігі бар балалардың 

психикалық жағдайларын тексеру әдістері. Студенттерді психологиялық, логопедиялық, педагогикалық және 

емдік сауықтыру шараларының міндеттерімен таныстыру. Баланы жан–жақты дамыту.  

Пререквизиттері: Педагогика және гуманитарлық пәндер  

Постреквизиттері: Мектепке дейінгі инклюзивтік білім беру, ЖСТЖ кезіндегі түзету жұмысының әдістемесі 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: A)Меңгерген білім, білік және дағдыны іс-жүзінде қолдана алады. B)Тәрбие 

теориясы мен әдістемесінің ерекшеліктерін меңгереді.C)Меңгерген білімдерді педпроцесте пайдалана біледі. 

D)Тәрбие теориясы мен әдістемесі туралы оқып үйренеді. Е)Теория мен практиканы байланыстыра алады. 

6B01201-Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу 

2(3) КУРС 

(Орта кәсіптік білім негізінде қашықтықтан білім беру технологиясы) 

 

Қабылдау жылы 2019 жыл 

Компонент 

(ЖК/ТК) 
Пән коды Пән атауы 

С
ем

ес
т
р

 

К
р

ед
и

т
 

са
н

ы
 

4.1 Модуль Мектепке дейінгі білім берудің теориялық әдістемелік негіздері, 28 кредит  

(Тәрбиеші-психолог) 

БП ЖК КMDP 2206 Қазіргі мектепке дейінгі педагогика 3 5 

БП ТК DST 2207 Денсаулықты сақтау технологиялары  3 5 

БП ТК LODT 2208 Логикалық ойлауды дамыту технологиялары  3 5 

БП ТК DTЕZh 2209 Дүниетанудағы экожүйе (ағылшын тілінде) 3 4 

БП ТК PDA 2210 Педагогикалық диагностика әдістемесі (орыс тілінде) 3 4 

ЖББП ТК KBN 2108 Кәсіпкерлік және бизнес негіздері  3 5 

4.2 Модуль Мектепке дейінгі жаста даму ерекшеліктері және оқыту әдістемелері, 28 кредит  

(Тәрбиеші-логопед) 

БП ЖК КMDP 2206 Қазіргі мектепке дейінгі педагогика 3 5 

БП ТК MZhDBDTTA 2207 МЖД балалар дене тәрбиесінің теориясы мен әдістемесі  3 5 

БП ТК MZhDBKMOTA 

2208 

МЖД балаларға қарапайым математиканы оқыту теориясы 

мен әдістемесі 
3 5 

БП ТК DTA 2209 Дүниетану теориясы мен әдістемесі (ағылшын тілінде) 3 4 

БП ТК EKSMAFP 2210 Есту, көру, сөйлеу мүшелерінің анатомиясы, физиологиясы 

және патологиясы (орыс тілінде) 
3 4 

ЖББП ТК KN 2108 Құқық негіздері 3 5 

5.1 Модуль Мектепке дейінгі білім берудің психологиялық теориясы мен әдістемесі, 28 кредит 

(Тәрбиеші-психолог) 

БП ТК BPK 2211 Балалар психологиясының қауіпсіздігі 4 5 
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БП ТК PPZTA 2212 Психологиялық-педагогикалық зерттеудің теориясы мен 

әдістемесі 

4 5 

БП ЖК BOT 2213 Бағалаудың өлшемдік технологиясы  4 5 

БП ЖК  ІВВ 2214 Инклюзиті білім беру  4 5 

БП ТК MDВВСТ 2215 Мектепке дейінгі білім берудегі цифрлық технологиялар  4 3 

БП ТК MDBBM 2216 Мектепке дейінгі білім беру менеджменті 4 3 

  Педагогикалық практика 4 2 

5.2 Модуль Мектепке дейінгі білім берудің психологиялық-педагогикалық теориясы мен әдістемесі,  

28 кредит (Тәрбиеші-логопед) 

БП ТК ZhEP 2211 Жас ерекшелік психологиясы 4 5 

БП ТК GZZhA 2212 Ғылыми зерттеулерді жоспарлау әдістемесі 4 5 

БП ЖК BOT 2213 Бағалаудың өлшемдік технологиясы  4 5 

БП ЖК  ІВВ 2214 Инклюзиті білім беру  4 5 

БП ТК AMDBBСT 2215 Арнайы мектепке дейінгі білім берудегі цифрлық 

технологиялар  

4 3 

БП ТК MDBBUB 2216 Мектепке дейінгі білім беруді ұйымдастыру және басқару 4 3 

  Педагогикалық практика 4 2 

 

6B01201-Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу 

2(2) КУРС 

(Жоғары кәсіптік білім негізінде қашықтықтан білім беру технологиясы) 

 

Қабылдау жылы 2019 жыл 

Компонент 

(ЖК/ТК) 
Пән коды Пән атауы 

С
ем
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т
р

 

К
р
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и

т
 

са
н

ы
 

3.1 Модуль Мектепке дейінгі білім берудің психологиялық теориясы мен әдістемесі, 24 кредит 

(Тәрбиеші-психолог) 

БП ТК BPK 2210 Балалар психологиясының қауіпсіздігі 2 4 

БП ТК PPZTA 2211 Психологиялық-педагогикалық зерттеудің теориясы мен 

әдістемесі 

2 6 

БП ЖК BOT 2212 Бағалаудың өлшемдік технологиясы  2 3 

БП ЖК  ІВВ 2213 Инклюзиті білім беру  2 3 

БП ТК MDВВСТ 2214 Мектепке дейінгі білім берудегі цифрлық технологиялар  2 5 

БП ТК MDBBM 2215 Мектепке дейінгі білім беру менеджменті 3 3 

3.2 Модуль Мектепке дейінгі білім берудің психологиялық-педагогикалық теориясы мен әдістемесі,  

24 кредит (Тәрбиеші-логопед) 

БП ТК ZhEP 2211 Жас ерекшелік психологиясы 2 4 

БП ТК GZZhA 2212 Ғылыми зерттеулерді жоспарлау әдістемесі 2 6 

БП ЖК BOT 2213 Бағалаудың өлшемдік технологиясы  2 3 

БП ЖК  ІВВ 2214 Инклюзиті білім беру  2 3 

БП ТК AMDBBСT 2215 Арнайы мектепке дейінгі білім берудегі цифрлық 

технологиялар  

2 5 

БП ТК MDBBUB 2216 Мектепке дейінгі білім беруді ұйымдастыру және басқару 3 3 

4.1 Модуль Мектепке дейінгі білім берудегі инновациялар, 27 кредит (Тәрбиеші-психолог) 

КП ТК BAARTT 2301 Бейнелеу әрекеті және АРТ терапия 3 5 

КП ТК МТ 2302 Музыка тарихы 3 5 

КП ТК MDBBMT 2303 Мектепке дейінгі білім берудегі Монтессори технологиясы  3 5 

КП ТК MDВВІТ 2304 Мектепке дейінгі білім берудегі инновациялық технологиялар  3 5 

КП ТК PShRDBBN 2305 Педагогикалық шеберлік және R&D  балаларды басқару 

негіздері (Research & Development) 

3 4 

КП ТК MZhDBATUA 2306 МЖД Балаларды ағылшын тіліне үйрету әдістемесі  3 3 

4.2 Модуль Мектепке дейінгі арнайы білім берудегі технологиялар, 27 кредит (Тәрбиеші-логопед) 

КП ТК MZhDBBATA 2301 МЖД балалар бейнелеу әрекетінің теориясы мен әдістемесі 3 5 

БП ТК MTTР 2302 Музыка тәрбиесінің теориясы мен практикасы 3 5 

КП ТК АMDВВМТ 2303 Арнайы мектепке дейінгі білім берудегі Монтессори 

технологиясы  

3 5 

КП ТК PL 2304 Психолингвистика 3 5 

КП ТК MShBTOA 2305 Мүмкіндігі шектеулі балаларды тілге оқыту әдістемесі  3 4 
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КП ТК LP 2306 Логопсихология  3 3 

5.1 Модуль Мектепке дейінгі білім берудің жаңартылған мазмұны 18 кредит (Тәрбиеші-психолог) 

КП ТК MDUТ 2307 Мектепке дейінгі ұйымдардағы тьютор 4 5 

КП ТК SAAZM 2308 Сауат ашу әдістемесінің жаңартылған мазмұны  4 5 

КП ТК LN 2309 Логопедия негіздері 4 3 

  Педагогикалық практика 4 5 

5.2 Модуль Мектепке дейінгі білім  ұйымдарындағы арнайы жұмыстар мазмұны 18 кредит  

 (Тәрбиеші-логопед) 

КП ТК АВUМ 2307 Арнайы білім ұйымдарындағы менеджмент 4 5 

КП ТК MZDBMODPD 

2308 

Мектеп жасына дейінгі баланы мектепке оқуға дайындаудың 

психологиялық диагностикасы  

4 5 

КП ТК ZhSTKTZhA 2309 ЖСТК кезіндегі түзету жұмысының әдістемесі 4 3 

  Педагогикалық практика 4 5 

 

5B010100-Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу 

3 КУРС 

Қабылдау жылы 2018 жыл 

Компонент 

(ЖК/ТК) 
Пән коды Пән атауы 

С
ем
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р
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и

т
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н
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11.1 Модуль Мектепке дейінгі білім берудің психологиялық теориясы мен әдістемесі, 15 кредит 

(Тәрбиеші-психолог) 

БП ТК BPK 2215 Балалар психологиясының қауіпсіздігі 4 5 

КП ТК BAARTT 2305 Бейнелеу әрекеті және АРТ терапия 4 5 

КП ТК MDBBMT 3306 Мектепке дейінгі білім берудегі Монтессори технологиясы  5 5 

Модуль 11.2 Мектепке дейінгі білім берудің психологиялық-педагогикалық теориясы мен әдістемесі,  

15 кредит (Тәрбиеші-логопед) 

БП ТК ZhEP 2215 Жас ерекшелік психологиясы 4 5 

КП ТК MZhDBBATA 2305 МЖД балалар бейнелеу әрекетінің теориясы мен әдістемесі 4 5 

КП ТК АMDВВМТ 3306 Арнайы мектепке дейінгі білім берудегі Монтессори 

технологиясы  

5 5 

12.1 Модуль Мектепке дейінгі білім берудегі инновациялар және кәсіби тілдік дамыту, 15 кредит 

(Тәрбиеші-психолог) 

БП ЖК BOT 3216 Бағалаудың өлшемдік технологиясы  5 3 

БП ЖК MTTA 3217 Музыка тәрбиесінің теориясы мен әдістемесі 5 5 

БП ТК MDBBCT 3218 Мектепке дейінгі білім берудегі цифрлық технологиялар  6 5 

  Педагогикалық практика 6 2 

12.2 Модуль Мектепке дейінгі арнайы білім берудегі технологиялар және кәсіби тілдік дамыту,  

15 кредит (Тәрбиеші-логопед) 

БП ЖК BOT 3216 Бағалаудың өлшемдік технологиясы  5 3 

БП ЖК MTTA 3217 Музыка тәрбиесінің теориясы мен әдістемесі 5 5 

БП ТК AMDBBСT 3218 Арнайы мектепке дейінгі білім берудегі цифрлық 

технологиялар  

6 5 

  Педагогикалық практика 6 2 

13.1 Модуль Мектепке дейінгі білім беру дидактикасы мен тілдік дамыту әдістемесі, 18 кредит 

(Тәрбиеші-психолог) 

КП ТК MDВВІТ 3307 Мектепке дейінгі білім берудегі инновациялық технологиялар  5 3 

КП ТК PShRDBBN 3308 Педагогикалық шеберлік және R&D  балаларды басқару 

негіздері (Research & Development) 

6 5 

КП ТК MZhDBATUA 3309 МЖД Балаларды ағылшын тіліне үйрету әдістемесі  6 5 

БП ТК PPZTA 3219 Психологиялық-педагогикалық зерттеудің теориясы мен 

әдістемесі 

6 5 

13.2 Модуль Мектепке дейінгі арнайы білім беру және тілдік дамыту әдістемесі, 18 кредит 

(Тәрбиеші-логопед) 

КП ТК PL 3307 Психолингвистика 5 3 

КП ТК MShBTOA 3308 Мүмкіндігі шектеулі балаларды тілге оқыту әдістемесі  6 5 

КП ТК LP 3309 Логопсихология  6 5 

БП ТК GZZhA 3219 Ғылыми зерттеулерді жоспарлау әдістемесі 6 5 
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11.1 Модуль Мектепке дейінгі білім берудің психологиялық теориясы мен әдістемесі (Тәрбиеші-психолог) 

 

Дублин дискрипторлары: (А, В, С, Д, Е) 

Пәннің атауы: Мектепке дейінгі білім берудегі Монтессори технологиясы 

Бағдарлама авторы: Исембаева Н.Ж. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерге мектепке дейінгі білім берудегі Монтессори технологиясының 

теориясы, педагогикалық ерекшеліктері туралы білімдерді меңгерту. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Мектепке дейінгі білім берудегі Монтессори технологиясының мақсаты, міндеті. 

Монтессоридің педагогикалық жүйесі және оның маңызы. Монтессори технологиясын қолданудың әдіс –

тәсілдері. Монтессори методикасы. Тәжірибелік жолмен іске асатын жаттығулар. Мүмкіншіліктері шектелген 

балаларды түзете дамыту жұмыстарында Монтессори әдісін қолдану. Монтессори аймағы. М.Монтессоридің 

дидактикалық материалдары. М.Монтессори топтарында жұмыс жасау ерекшеліктері. М.Монтессори 

жүйесіндегі сенсорлық даму.  

Пререквизиттері: Мектепке дейінгі педагогика, Мектеп жасына дейінгі балалар робототехникасы мен лего-

құрастыру негіздері, Логикалық ойлауды дамыту технологиялары 

Постреквизиттері: Мектепке дейінгі ұйымдардағы тьютор, Мектепалды даярлық және майнд-фитнес негіздері 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: A)Меңгерген білім, білік және дағдыны іс-жүзінде қолдана алады. 

B)Балалардың оқу жетістігін бағалау бойыша мұғалім жұмысының мазмұнын сипаттай алады. C)Монтессори  

технологиясын қолданудың әдіс –тәсілдерін игереді D)М.Монтессоридің дидактикалық материалдарын қолдана 

алады. Е)Аталған теорияны пайдаланып іске асыра алады. 

 

11.2 Модуль  Мектепке дейінгі білім берудің психологиялық-педагогикалық теориясы мен әдістемесі 

(Тәрбиеші-логопед) 

 

Дублин дискрипторлары: (А, В, С, Д, Е) 

Пәннің атауы: Арнайы мектепке дейінгі білім берудегі Монтессори технологиясы 

Бағдарлама авторы: Туретаева Г.И. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерге арнайы мектепке дейінгі білім берудегі Монтессори 

технологиясының теориясы, педагогикалық ерекшеліктері туралы білімдерді меңгерту.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Мектепке дейінгі білім берудегі Монтессори технологиясының мақсаты, міндеті. 

Монтессоридің педагогикалық жүйесі және оның маңызы. Монтессори  технологиясын қолданудың әдіс-

тәсілдері. Монтессори методикасы. Тәжірибелік жолмен іске асатын жаттығулар. Мүмкіндіктері шектеулі 

балаларды түзете дамыту жұмыстарында Монтессори әдісін қолдану. Монтессори аймағы. М.Монтессоридің 

дидактикалық материалдары. М.Монтессори топтарында жұмыс жасау ерекшеліктері. М.Монтессори 

жүйесіндегі сенсорлық даму. 

Пререквизиттері: Мектеп жасына дейінгі балалар робототехникасы мен лего-құрастыру негіздері, Арнайы 

психология. 

Постреквизиттері: МЖД балалардың сөйлеу тілі диагностикасының технологиялары, МДҰ логопедиялық 

жұмыстарды ұйымдастыру формалары. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: A)Меңгерген білім, білік және дағдыны іс-жүзінде қолдана алады. 

B)Балалардың оқу жетістігін бағалау бойыша мұғалім жұмысының мазмұнын сипаттай алады. C)Монтессори 

технологиясын қолданудың әдіс –тәсілдерін игереді D)М.Монтессоридің дидактикалық материалдарын қолдана 

алады. Е)Аталған теорияны пайдаланып іске асыра алады. 

 

12.1 Модуль Мектепке дейінгі білім берудегі инновациялар және кәсіби тілдік дамыту 

(Тәрбиеші-психолог) 

Дублин дискрипторлары: (А, В, С, Д, Е) 

Пәннің атауы: Бағалаудың өлшемдік технологиясы 

Бағдарлама авторы: Кенжеғұлова А.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерге балалардың оқу жетістігін критериальді бағалау технологиясын 

меңгеруге, бағалаудың құралдарын қолдануға, мақсат және мазмұнына сәйкес түзете-дамыту жұмысын 

ұйымдастыруға жол ашады 

Пәннің қысқаша мазмұны: Бағалау жүйесінің дамуының тарихы. Балалардың оқу әрекетін бағалаудың жалпы 

жолдары. Критериальді бағалау ұғымын анықтау және оның оқу-танымдық құзіреттілікті қалыптастырудың рөлі. 

Балалар оқу жетістіктерін критериальді бағалаудың мәні, рөлі, қызметі. Балалар оқу жетістіктерін критериальді 

бағалау педагогикалық технология ретінде. Бағалау кезеңдері мен құралдары. Таксономия оқыту нәтижесін 

бағалау құралы ретінде. Мүмкіншілігі шектеулі балалардың жетістіктерін бағалау жүйісін шетелдік 

әдебиеттерден талдау. Критериальды бағалау қағидаларын, міндеттерін, қызметінің тізімін құрастыру және өз 

нұсқаларын ұсыну.  

Пререквизиттері: Қазіргі мектепке дейінгі педагогика, Педагогика 

Постреквизиттері: 12-жылдық білім берудің психологиялық-педагогикалық негіздері, Сауат ашу әдістемесінің 

жаңартылған мазмұны 



52 

 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: A)Меңгерген білім, білік және дағдыны іс-жүзінде қолдана алады. 

B)Балалардың оқу жетістігін бағалау бойыша мұғалім жұмысының мазмұнын сипаттай алады. C)Балалардың 

қауіпсіздік психологиясының әдістерін игереді D)Мүмкіншілігі шектеулі балалардың оқу-танымдық іс-

әрекетінің ерекшеліктерін ескере отырып, бағалау құралдары мен процедураларын қолдана алады. Е)Балаларды 

объективті бағалау үшін рубрикаторларды құрастыру және қолдану, оқыту нәтижелерін жоспарлай алады. 

Дублин дискрипторлары: (А, В, С, Д, Е) 

Пәннің атауы: Музыка тәрбиесінің теориясы мен әдістемесі 

Бағдарлама авторы: Исембаева Н.Ж. 

Курсты оқытудың мақсаты: Болашақ музыка жетекшілері мен тәрбиешілерін музыка тәрбиесінің тарихы және 

практикасымен таныстыру.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Пәнге кіріспе және музыка практикумы туралы түсінік. Музыкалық өнердің 

ерекшеліктері, көркемдік образ, мызкалық образ, музыка тілі, музыкалық сөйлеу ұғымдарына сипаттама. 

Бағдарламалық және бағдарламалық емес музыкалардың жалпы ерекше қасиеттері. Мектеп жасына дейінгі 

балалардың музыкалық тәрбиесіне кешендік ықпал жасаудың негізгі принциптері. Мектепке дейінгі балалардың 

музыкалық тәрбие берудегі жүйелердің сипаттамасы (Д.Б.Кабалевский, Ы.А.Алтынсарин, М.Балтабаев, 

А.Райымбергенов, т.б). Қазақтың халық музыкасының ерекшеліктері және мазмұны. Камералық музыкаға 

сипаттама. Хормен ән айтуға және ән салуға үйретудің әдіс –тәсілдері. Хор өнерінің ерекшеліктері. 

Симфониялық музыкаға сипаттама.  

Пререквизиттері: Бейнелеу әрекеті және АРТ терапия, Педагогика 

Постреквизиттері: Мектеп жасына дейінгі балалардың драмалық әрекетін ұйымдастыру 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: A)Музыкалық іс –әрекетті ұйымдастыру  процесінде меңгерген білік, білім 

және дағдыны іс –жүзінде қолдана алады. B)Мектепке дейінгі ұйымдарда музыкалық оқу қызметін 

ұйымдастырудың теориялық, әдістемелік негіздерін меңгереді; C)Мектепке дейінгі ұйымдағы музыкалық іс-

әрекетін жоспарлайды, мектеп жасына дейінгі балалардың жас және жеке –дара ерекшелігін ескеріп, музыкалық 

әрекетін ұйымдастырады. D)Мектепке дейінгі ұйымдардың музыкалық іс –әрекеітінде инновацияны пайдалана 

біледі; Е)Музыкалық шығарма мазмұнынын талдау, бағалау.   

 

Дублин дискрипторлары: (А, В, С, Д, Е) 

Пәннің атауы: Мектепке дейінгі білім берудегі цифрлық технологиялар 

Бағдарлама авторы: Туребаева К.Ж. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерге білім берудегі цифрлық технологиялар туралы жан-жақты мәлімет 

бере отырып, оны мектепке дейінгі білім беруде қолдану жолдарын меңгерту.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Пәннің мақcат, міндеттері, мазмұны. Цифрлық технологиялар. Цифрлық 

технологиялардың жіктелуі. Жаһандану жағдайында цифрлық технологияларды сараптау. Мектепке дейінгі 

білім берудегі цифрлық технологиялар олардың ерекшеліктері. Мектепке дейінгі ұйымдағы дамытушы ортаның 

құрылуында цифрлық технологиялық тәсілдерді білу. Педагогтық қызметте цифрлық технологияларды қолдану 

реті. Мектеп жасына дейінгі балаларды оқыту мен тәрбиелеуде цифрлық технологияның алатын орны. Тұлға 

тәжірибесінде оқу процесінің рөлі.  

Пререквизиттері: Білім берудегі цифрлық технологиялар, Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар 

Постреквизиттері: Сауат ашу әдістемесінің жаңартылған мазмұны, 21-ғасыр мұғалімінің кәсіби дамуы 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: A)Мектепке дейінгі білім берудегі цифрлық технологиялар пәніне байланысты 

меңгерген білім, білік және дағдыны іс жүзінде қолдана алады. B)Мектепке дейінгі білім берудегі цифрлық 

технологиялар пәнімен таныса отырып отырып, оның ерекшеліктерін меңгереді. C)Мектепке дейінгі білім 

берудегі цифрлық технология бойынша негізгі түйінді құзыреттеріне қойылатын талаптарды игереді. 

D)Мектепке дейінгі білім беру процесіне ата –аналарды қатыстырудың инновациялық формасын анықтайды. 

Е)Теориялық білімді практикамен байланыстыра алады. 

 

12.2 Модуль Мектепке дейінгі арнайы білім берудегі технологиялар және кәсіби тілдік дамыту 

(Тәрбиеші-логопед) 

 

Дублин дискрипторлары: (А, В, С, Д, Е) 

Пәннің атауы: Арнайы мектепке дейінгі білім берудегі цифрлық технологиялар 

Бағдарлама авторы: Туретаева Г.И. 

Курсты оқытудың мақсаты: Арнайы мектепке дейінгі білім берудегі цифрлық технологиялар түсінігін 

студенттерде қалыптастыру. Арнайы білім берудегі цифрлық технологиялар білімдерін меңгерту. Тәрбиеші –

логопед жұмысының іскерлігі мен дағдыларын қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Пәннің мақcат, міндеттері, мазмұны. Арнайы мектепке дейінгі білім берудегі 

цифрлық технологиялар. Цифрлық технологиялардың жіктелуі. Жаһандану жағдайында цифрлық 

технологияларды сараптау. Арнайы мектепке дейінгі білім берудегі цифрлық технологиялар олардың 

ерекшеліктері. Мектепке дейінгі ұйымдағы дамытушы ортаның құрылуында цифрлық технологиялық тәсілдерді 

білу. Педагогтық қызметте цифрлық технологияларды қолдану реті. Арнайы мектепке дейінгі білім берудегі 

цифрлық технологияның алатын орны. Тұлға тәжірибесінде оқу процесінің рөлі. «Менің айналамдағы дыбыстар» 
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компьютерлік бағдарламасы бойынша мектеп жасына дейінгі балалардың сөйлеу тілін қалыптастыру бойынша 

логопедиялық жұмыстар. 

Пререквизиттері: Білім берудегі цифрлық технологиялар, Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар 

Постреквизиттері: МДҰ логопедиялық жұмыстарды ұйымдастыру формалары, 21-ғасыр мұғалімінің кәсіби 

дамуы. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: A)Арнаулы мектепке дейінгі білім берудегі цифрлық технологиялар пәніне 

байланысты меңгерген білім, білік және дағдыны іс жүзінде қолдана алады. B)Арнаулы мектепке дейінгі білім 

берудегі цифрлық технологиялар пәнімен таныса отырып отырып, оның ерекшеліктерін меңгереді. C)Арнаулы 

мектепке дейінгі білім берудегі цифрлық технология бойынша негізгі түйінді құзыреттеріне қойылатын 

талаптарды игереді. D)Мектепке дейінгі білім беру процесіне ата –аналарды қатыстырудың инновациялық 

формасын анықтайды. Е)Теориялық білімді практикамен байланыстыра алады. 

 

Модуль 13.1 Мектепке дейінгі білім беру дидактикасы мен тілдік дамыту әдістемесі (Тәрбиеші-психолог) 

 

Дублин дискрипторлары: (А, В, С, Д, Е) 

Пәннің атауы: Мектепке дейінгі білім берудегі инновациялық технологиялар 

Бағдарлама авторы: Рыстыгулова А.Т. 

Курсты оқытудың мақсаты: Болашақ мамандарға білім берудегі инновациялық технологиялар туралы  жан-

жақты мәлімет бере отырып, оын мектепке дейінгі білім беруде қолдану жолдарын меңгерту. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Пәннің мақсат, міндеттері, мазмұны. Инновациялық технологиялар. Инновациялық 

технологияның жіктелуі. Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеудегі инновациялық технологиялар олардың 

ерекшеліктері. Ойын технологиясы. Денсаулық сақтау технологиясы. Тұлғаға бағдарланған технология. Дамыта 

оқыту технологиясы. Сын тұрғысынан оқыту технологиясы. Жобалау әдісі. Инновациялық технологияның 

жетістіктері мен кемшіліктері. Технологиялық инновацияларды саралау. Мектепке дейінгі білім беру жүйесінде 

инновациялық технологияларды қолдану. Мектепке дейінгі ұйымда инновациялық технологияларды қолданудың 

тиімділігі. Мектепке дейінгі білім беру жүйесінде инновациялық технологияларды қолдану әдістері мен 

тиімділігі. 

Пререквизиттері: Мектеп жасына дейінгі балалар робототехникасы мен лего-құрастыру негіздері, Қазіргі 

мектепке дейінгі педагогика. 

Постреквизиттері: Мектепке дейінгі ұйымдардағы тьютор, Сауат ашу әдістемесінің жаңартылған мазмұны. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: A)Мектепке дейінгі білім берудегі инновациялық технологиялар пәніне 

байланысты меңгерген білім, білік, дағдыны іс жүзінде қолдана алады. B)Мектепке дейінгі білім берудегі 

инновациялық технологияларды қолдану аясын меңгереді. C)Инновациялық технологиялардың жетістіктерін 

игереді. D)Мектепке дейінгі білім берудегі инновациялық технологиялар туралы оқып үйренеді. Е)Теория мен 

практиканы байланыстыра алады. 

 

Дублин дискрипторлары: (А, В, С, Д, Е) 

Пәннің атауы: Педагогикалық шеберлік және R&D  балаларды басқару негіздері (Research & Development) 

Бағдарлама авторы: Досжанова С.Е. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерге педагогикалық шеберлік және оны игеру ерекшеліктері туралы білім 

беру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Педагогикалық шеберлік–педагогикалық мәдениеттің компоненті ретінде мәні мен 

мазмұны. Педагогикалық шеберлікті қалыптастырудың негізі кәсіби–педагогикалық іс–әрекет. Педагогикалық 

шеберліктің басты шарты педагогикалық эрудиция мен құзыреттілік. Педагогикалық техника педагог 

шеберлігінің элементі ретінде. Педагогтың сөзі тәрбиелік ықпал ету мен мағлұмат беру құралы ретінде. Кәсіптік 

шеберліктің құрамдас бөлігі педагогикалық қарым–қатынас. Педагогикалық қарым–қатынастың қажетті 

элементі педагоги калық этика мен такт. Тәрбиеші-психолог дайындау жүйесінде педагогикалық  шеберлік 

негіздерін қалыптастыру. Педагогтың сыртқы келбеті. Педагогикалық техника. 

Пререквизиттері: Мектепке дейінгі білім берудегі инновациялық технологиялар, Бағалаудың өлшемдік 

технологиясы. 

Постреквизиттері: Мектепке дейінгі ұйымдардағы тьютор, Сауат ашу әдістемесінің жаңартылған мазмұны 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: A)Меңгерген білім, білік және дағдыны іс-жүзінде қолдана алады. 

B)Оқытудың белсенді әдістерін таңдай біледі. C)Педагогикалық шеберлік бойынша меңгерген білімдерді  

пайдалана біледі. D)Педагогикалық шеберлік туралы оқып үйренеді. Е)Теория мен практиканы байланыстыра 

алады. 

 

Дублин дискрипторлары: (А, В, С, Д, Е) 

Пәннің атауы: МЖД Балаларды ағылшын тіліне үйрету әдістемесі 

Бағдарлама авторы Кульниязова Ж.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерге мектеп жасына дейінгі балаларға ағылшын тілін үйретудің 

әдістемесін, үйрету барысныда жаңа технологияларды қолдану туралы білім беру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Мектеп жасына дейінгі балаларға ағылшын тілін үйретудің ғылыми –әдіснамалық 

принциптері, арнайы әдістері, тәсілдері. Мектеп жасына дейінгі балаларды ағылшынша сөйлеуге үйретуді 
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ұйымдастырудың формалары. Мектеп жасына дейінгі балаларға ағылшын тілін үйретудің жолдары. Ағылшынша 

сөйлеуге үйретудің инновациялық әдіс-тәсілдері. Мектеп жасына дейінгі балаларға ағылшын тілін үйретуде 

жүргізілетін жұмыстардың ерекшелігі. Ағылшын тілін үйретудің кезеңдері. Мектеп жасына дейінгі балаларға 

ағылшын тілін үйрету жұмыстарының жүйелі түрде ұйымдастырылуы.   

Пререквизиттері: Мектепке дейінгі педагогика, Шетел тілі 

Постреквизиттері: Мектепалды даярлық және майнд-фитнес негіздері 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: A)Ана тілінің базалық құндылықтарын игерген, мемлекеттік және басқа 

тілдерде мәдени-әлеуметтік өзара қарым-қатынасқа дайын, қоршаған ортамен ауызша және ауызша емес 

құралдармен қарам-қатынасқа қабілетті мектепке дейінгі жастағы балалардың көптілді тұлғасын тәрбиелей 

алады. В)Мемлекеттік, орыс және ағылшын тілдерінде білім беру үдерісін ұйымдастыру үшін қажетті жағдайлар 

жасау арқылы үш тілділік білім беру саясатын іске асыруды біледі. С)Шет тілінің ақпараттар көздері арқылы 

(соның ішінде мультимедиялық) әлемдік мәдениеттің құндылықтарын игереді. D)Балаларға өзін-өзі дамыту 

жұмыстарында көмек беру, оның өз бетімен білім алуына жағдай жасау, теориялық білімді практикалық біліммен 

ұштастыра білуді меңгереді. Е)Балаларды топта сақталатын ережелермен таныстыру, тұлғалық-бағдарлық 

тәсілдерді жүзеге асыру жолдарын, баланың әрі қарай өзін дамытуда бағыт беру, басқару принциптерін 

тәжірибеде қолдана біледі. 

 

Дублин дискрипторлары: (А, В, С, Д, Е) 

Пәннің атауы: Психологиялық-педагогикалық зерттеудің теориясы мен әдістемесі 

Бағдарлама авторы: Туретаева Г.И. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттер білім жүйесін меңгеруін, психология мен педагогикадағы өзекті 

мәселелер бойынша ғылыми зерттеулерді дайындау мен жүргізу дағдыларын қалыптастыру және дамыту 

Пәннің қысқаша мазмұны: Психологиялық-педагогикалық зерттеу әдіснамасы және әдістері. Психологиялық 

және педагогикалық әдістердің сипаттамасы. Байқау: мәні мен ерекшелігі. Сауалнаманың ерекшелігі және 

сауалнама. Тесттер туралы жалпы түсінік. Эксперимент: мәні мен ұйымдастырылуы. Танудың 

қалыпсыздандырылған әдістері. Социометриялық әдістердің мүмкіндіктері. Зерттеу кезеңдері. Зерттеудің 

бағдарламасы мен дизайны. Зерттеуді жоспарлау. Психологиялық-педагогикалық зерттеулер жүргізу тәжірибесі. 

Деректерді математикалық өңдеу. Түсіндіру модельдері. Зерттеу нәтижелерін тіркеу. 

Пререквизиттері: Педагогика мамандығына кіріспе, Педагогика, Психология 

Постреквизиттері: Арнайы білім ұйымдарындағы менеджмент, 12-жылдық білім берудің психологиялық-

педагогикалық негіздері. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А)Психологиялық-педагогикалық құбылыстарды тану әдістемесінің 

деңгейлерінің жалпы сипаттамаларын білу; В)Психологиялық-педагогикалық зерттеулердің нәтижелерін өңдеу, 

түсіндіру және жазу рәсімдері мен ережелерін білу; С)Жоғары білім берудің педагогика және психология 

саласындағы ғылыми-зерттеу мәселелерін, дайындық, негізгі және қорытынды сатыларында нақты ғылыми-

зерттеу қызметін жүзеге асыру дайындығы; D)Белгілі бір психологиялық-педагогикалық зерттеулер әмбебап, 

жалпы ғылыми және нақты ғылыми әдіснама принциптерін қарастыру және іске асыру қабілеті; E)Теориялық 

және эмпирикалық білім деңгейлерін жоғары мектептің білім процесінде әртүрлі әдістерін, психологиялық-

педагогикалық іс-шаралар мен  тәжірибеде пайдалана білу дайындығы. 

 

13.2 Модуль Мектепке дейінгі арнайы білім беру және тілдік дамыту әдістемесі (Тәрбиеші-логопед) 

 

Дублин дискрипторлары: (А, В, С, Д, Е) 

Пәннің атауы: Психолингвистика 

Бағдарлама авторы Туребаева К.Ж. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерде психолингвистиканың тілдесім әрекеті туралы, 

психолингвистикалық білімнің негізгі мәні, білім мен мән-мағынаның арақатынасы, тілдесімдік қызметпен 

байланысты мәселелерді тұжырымдау, психолингвистика негіздері бойынша білімдерін қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Психолингвистика тілдесім әрекеті туралы ғылым. Психолингвистика пәні және 

объектілері. Психолингвистикалық анықтамалар. Психолингвистиканың пайда болу себептері. 

Психолингвистика тарихы.лебіз огтогенезі. Сөйлеудің психологиялық қырлары. Тілдесімнің пайда болу 

теориялары. Тілдесім жасау модельдері. Тілдесім жасаудың схоластикалық модельдері. Н.Хомскийдің 

генеративтік грамматикасы. Сөзді қабылдау. Тілдік мүмкіншіліктерді және тілдік белсенділікті түзуші 

(Н.Хомский, Дж.Миллер) ретінде сөйлесімдік құлық. Трансформацияның психологиялық дәлдігі негізінде 

қалыптасқан психолингвистикалық зерттеулер (Дж.Миллер, К.Мак –Кииннің, Г.Сэвиннің, Э.Перчоноктың  

эксперименттері). Семантикалық компоненттің кіріспесінде қалыптасқан психолингвистикалық эксперименттер. 

Мәтін психолингвистика объектісі ретінде. Психолингвистикалық бақылаулар. Этнопсихолингвистика. 

Пререквизиттері: Психология, Балалар психоневропатологиясының негіздері 

Постреквизиттері: Мүмкіндігі шектеулі балаларды тілге оқыту әдістемесі, Мектепалды даярлық және майнд-

фитнес негіздері. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: A)Психолингвистика ғылымының теориялық және әдіснамалық негіздерін 

игереді. B)Психолингвистикалық жұмыстарды ұйымдастыруды меңгереді. C)Зияты бұзылған балалардың сөйлеу 
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тілін дамытудың әдістемесін біледі. D)Логопедиялық жұмыстарды ұйымдастыру формалары туралы оқып 

үйренеді. Е)Теория мен практиканы байланыстыра алады. 

 

Дублин дискрипторлары: (А, В, С, Д, Е) 

Пәннің атауы: Мүмкіндігі шектеулі балаларды тілге оқыту әдістемесі 

Бағдарлама авторы: Дүйсенбаева Р.Д. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерге мүмкіндігі шектеулі балалардың дыбыстарды дұрыс айтуын  

қалыптастыру әдістемесімен таныстыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Мүмкіндігі шектеулі балаларды тілге оқыту әдістемесі пәні. Сөйлеу тілін дамыту 

тәсілдері мен әдістері. Байланыстырып сөйлеу тілін дамыту әдістемесі. Тілдік қарым–қатынас формаларын және 

қызметін дамыту. Сөздікті дамыту әдістемесі. Сөздік жұмысының мазмұны мен міндеттері. Сөйлеу тілінің 

грамматикалық құрылымын қалыптастыру әдістемесі. Сөйлеу мәдениетінің дыбыстық тәрбиесі. Сөйлеу тілінің 

мәдениетін дыбыстық қалыптастыру тәсілдері мен әдістері. Дауыстың сапасы және сөйлеу тілінің ырғағын 

қалыптастыру. Сөйлеу тілінің мәнерлілігін тәрбиелеу. Естіп сөйлеуін қалыптастыру. Тілдік тыныстауға 

тәрбиелеу. Сөйлеу тілін дамыту бойынша жұмысты жоспарлау және ескеру.  

Пререквизиттері: Педагогика, Тілдің айтылу жағын түзету. 

Постреквизиттері: ЖСТЖ кезіндегі түзету жұмысының әдістемесі, МЖД балалардың сөйлеу тілі 

диагностикасының технологиялары. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: A)Сөйлеу тілінің бұзылымдарының теориялық және әдіснамалық негіздерін 

игереді. B)Сөйлеу тілінде кемшілігі бар балалармен қарым –қатынасқа түсіп, сөйлеу тілі мен ырғағын 

қалыптастыруды меңгереді. C)Сөйлеу тілін дамытудың әдістемесін біледі. D)Логопедиялық жұмыстарды 

ұйымдастыру формалары туралы оқып үйренеді. Е)Теория мен практиканы байланыстыра алады. 

 

Дублин дискрипторлары: (А, В, С, Д, Е) 

Пәннің атауы: Логопсихология 

Бағдарлама авторы: Туретаева Г.И. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерді логопсихологияның зерттеу әдіснамасы мен оны дамытудың 

бағыттарының негізгі түсініктерімен таныстыру. Пәнді оқып –үйрену барысында есту, көру, ақыл-ой  және 

сөйлеудің кемшілігімен олардың ақыл-ой дамуының ерекшеліктері мен балалардағы ауытқушылықтың 

табиғатын дұрыс түсінуге мүмкіндік беру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Логопсихология пәні, міндеттер мен әдістері, зерттеудің негізгі бағыттары, қысқаша 

тарихы туралы сипаттама. Сөйлеу тілі бұзылымдарының алғашқы бұзылымдары нәтижесінде туындаған 

психикалық процестердің бұзылуын түзету әдістері. Сөйлеу тілі бұзылымдарының әртүрлі формалары бар 

психикалық процестердің онтогенезі. Сөйлеу тілі бұзылымдары бар балаларға арналған даму перспективаларын 

және оларды тәрбиелеу мен оқытудың тиімді құралдарын анықтау. 

Пререквизиттері: Психолингвистика, Арнайы психология 

Постреквизиттері: ЖСТЖ кезіндегі түзету жұмысының әдістемесі, Мүмкіндігі шектеулі балалармен 

психологиялық жұмыстарды ұйымдастыру 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: A)Логопсихология ғылымының теориялық және әдіснамалық негіздерін 

игереді. B)Логопсихологиялық жұмыстарды ұйымдастыруды меңгереді. C)Сөйлеу потологиясы бар  балалардың 

жеке және әлеуметтік даму ерекшеліктерін ажырата алады. D)Сөйлеу қабілетінің бұзылуы бар балалармен 

психологиялық жұмыс түрлерін игереді. Е)Негізгі сөйлеу тілінде кемшілігі нәтижесінде пайда болған 

психикалық бұзылуларды түзету әдістерін қолдана алады. 

 

Дублин дискрипторлары: (А, В, С, Д, Е) 

Пәннің атауы: Ғылыми зерттеулерді жоспарлау әдістемесі 

Бағдарлама авторы: Досжанова С.Е. 

Курсты оқытудың мақсаты: Болашақ мамандарды педагогикалық-психологиялық зерттеу теориясы мен 

әдістемесін таныстыру, зерттеу іскерліктері мен дағдыларын қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Курстың мақсаты, міндеттері, мазмұны. Ғылыми іс –әрекет (ғылыми процесс 

ретінде). Ғылыми іс–әрекет, оның мақсаттары мен міндеттері. Пәннің міндеттері. Педагогикалық –

психологиялық теориялық негізі. Ғылыми зерттеу жұмысының түрлері. Ғылыми зерттеудің кезеңдері. Зерттеудің 

тақырыбы мен мәселесін анықтау –ғылыми ізденістің алғашқы кезеңі. Зерттелетін мәселесінің жағдайын талдау. 

Ғылыми зерттеулердің алғашқы қойылу кезеңі. Зерттеу жүргізілу процесі және қорытынды кезеңі. Зерттеу 

әдістері. Теориялық және эмперикалық ғылыми педагогикалық зерттеу әдістері. Педагогикалық эксперимент, 

оның ғылыми зерттеу жүйесіндегі орны. Эксперимент нәтижесінің мониторингі. Озық тәжірибелерді зерттеу 

және жинақтау. 

Пререквизиттері: Педагогика мамандығына кіріспе, Педагогика, Психология 

Постреквизиттері: 12-жылдық білім берудің психологиялық-педагогикалық негіздері, Мектепалды даярлық 

және майнд-фитнес негіздері. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А)Психологиялық-педагогикалық құбылыстарды тану әдістемесінің 

деңгейлерінің жалпы сипаттамаларын білу; В)Психологиялық-педагогикалық зерттеулердің нәтижелерін өңдеу, 

түсіндіру және жазу рәсімдері мен ережелерін білу; С)Жоғары білім берудің педагогика және психология 
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саласындағы ғылыми-зерттеу мәселелерін, дайындық, негізгі және қорытынды сатыларында нақты ғылыми-

зерттеу қызметін жүзеге асыру дайындығы; D)Белгілі бір психологиялық-педагогикалық зерттеулер әмбебап, 

жалпы ғылыми және нақты ғылыми әдіснама принциптерін қарастыру және іске асыру қабілеті; E)Теориялық 

және эмпирикалық білім деңгейлерін жоғары мектептің білім процесінде әртүрлі әдістерін, психологиялық-

педагогикалық іс-шаралар мен  тәжірибеде пайдалана білу дайындығы. 

 

5B010100-Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу 

3(3) КУРС 

(Орта кәсіптік білім негізінде қашықтықтан білім беру технологиясы) 

Қабылдау жылы 2018 жыл 

Компонент 

(ЖК/ТК) 
Пән коды Пән атауы 

С
ем

ес
т
р

 

К
р

ед
и

т
 

са
н

ы
 

9.1 Модуль Бағалаудың өлшемдік технологиясы және балалар психологиясы, 8 кредит  

(Тәрбиеші-психолог) 

БП ЖК  BOT 3216 Бағалаудың өлшемдік технологиясы  5 3 

БП ТК BP 2217 Балалар психологиясы 3 5 

9.2 Модуль Мектепке дейінгі білім берудің психологиялық-педагогикалық теориясы мен әдістемесі,  

8 кредит (Тәрбиеші-логопед) 

БП ЖК BOT 3216 Бағалаудың өлшемдік технологиясы  5 3 

БП ТК АP 2217 Арнайы психология 3 5 

10.1 Модуль Мектепке дейінгі білім берудегі инновациялық бағыттары, 23 кредит (Тәрбиеші-психолог) 

КП ТК MDBBMT 3307 Мектепке дейінгі білім берудегі Монтессори технологиясы  5 6 

KП TК PShRDBBN 3308 Педагогикалық шеберлік және R&D  балаларды басқару 

негіздері (Research & Development) 

5 5 

  Педагогикалық практика  6 10 

  Дипломалды практика 6 2 

10.2 Модуль Арнайы мектепке дейінгі ұйымдардағы әдістемелік жұмыстар, 23 кредит  

(Тәрбиеші-логопед) 

КП ТК АMDВВМТ 3307 Арнайы мектепке дейінгі білім берудегі Монтессори 

технологиясы  

5 6 

KП TК MShBTOA 3308 Мүмкіндігі шектеулі балаларды тілге оқыту әдістемесі  5 5 

  Педагогикалық практика 6 10 

  Дипломалды практика 6 2 

 

Ескерту: қашықтықтан білім беру технологиясы бойынша берілген кейбір  пәндер күндізгі бөлім 

пәндерімен сәйкес келгендіктен пәндерге сипаттама берілмейді. 

5B010100-Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу 

4 КУРС 

Қабылдау жылы 2017 жыл 

Компонент 

(ЖК/ТК) 
Пән коды Пән атауы 

С
ем

ес
т
р

 

К
р

ед
и

т
 

са
н

ы
 

13.1 Модуль Мектепке дейінгі білім берудің инновациялық бағыттары 13 кредит (Тәрбиеші-психолог) 

БП ТК 12ZBBPPN 4219 12-жылдық білім берудің психологиялық-педагогикалық негіздері 7 3 

БП ТК 21GMKD 4220 21-ғасыр мұғалімінің кәсіби дамуы 7 5 

КП ТК MDUТ 4313 Мектепке дейінгі ұйымдардағы тьютор 7 5 

13.2 Модуль Арнайы мектепке дейінгі ұйымдардағы әдістемелік жұмыстар 13 кредит(Тәрбиеші-логопед) 

БП ТК MDULZhUF 4219 МДҰ логопедиялық жұмыстарды ұйымдастыру формалары  7 3 

БП ТК MShBPsiZU 4220 Мүмкіндігі шектеулі балалармен психологиялық жұмыстарды 

ұйымдастыру 

7 5 

КП ТК ABUM 4313 Арнайы білім ұйымдарындағы менеджмент 7 5 

14.1 Модуль Мектепке дейінгі білім берудің жаңартылған мазмұны 35 кредит (Тәрбиеші-психолог) 

КП ТК SAAZM 4314 Сауат ашу әдістемесінің жаңартылған мазмұны  7 5 

КП ТК АР 4315 Арнайы психология 7 5 

КП ТК MDMFN 4316 Мектепалды даярлық және майнд-фитнес негіздері  7 5 
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КП ТК MZDBDAU 4317 Мектеп жасына дейінгі балалардың драмалық әрекетін 

ұйымдастыру  

7 5 

  Педагогикалық практика 8 10 

  Дипломалды практика 8 5 

14.2 Модуль Мектепке дейінгі білім  ұйымдарындағы арнайы жұмыстар мазмұны 35 кредит  

(Тәрбиеші-логопед) 

КП ТК MZDBMODPD 

4314 

Мектеп жасына дейінгі баланы мектепке оқуға дайындаудың 

психологиялық диагностикасы  

7 5 

КП ТК ZCTZKTZA 4315 ЖСТЖ кезіндегі түзету жұмысының әдістемесі  7 5 

КП ТК MZDBSTDT 4316 МЖД балалардың сөйлеу тілі диагностикасының 

технологиялары  

7 5 

КП ТК SYRBKA 4317 Сөйлеудің ырғақтық-ритмдік бұзылуын коррекциялау әдістемесі  7 5 

  Педагогикалық практика 8 10 

  Диплоалды практика 8 5 

 

13.1 Модуль Мектепке дейінгі білім берудің инновациялық бағыттары (Тәрбиеші-психолог) 

 

Дублин дискрипторлары: (А, В, С, Д, Е) 

Пәннің атауы: 12-жылдық білім берудің психологиялық-педагогикалық негіздері 

Бағдарлама авторы: Кенжеғұлова А.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерді 12-жылдық білім берудің психологиялық-педагогикалық 

негіздерімен таныстыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: ҚР-да 12 жылдық орта білім беру моделіне көшу жағдайындағы білім беруді 

басқарудың жаңа тәсілдері. 12 жылдық білім беру мақсаты, міндеттері. 12 жылдық білім беретін мектеп 

құрылымы. Қазақстан Республикасындағы 12 жылдық жалпы орта білім беру тұжырымдамасы. 12 жылдық білім 

беруге көшу жағдайында оқушылардың психологиялық-педагогикалық сүйемелдеу. 

Пререквизиттері: Бағалаудың өлшемдік технологиясы, Мектепке дейінгі педагогика. 

Постреквизиттері: Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру деңгейіндегі пәндер. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А)Қазақстанның тарихи дамуының негізгі кезеңдерін, заңдылықтарын және 

өзіндік ерекшелігін терең түсіну және ғылыми талдау негізінде азаматтық ұстанымын көрсете білу; В)Әлеуметтік 

тәртіпті реттеу формалары мен негізгі заңдылықтарын, жеке тұлғаға социологиялық көзқарас, этикалық және 

рухани құндылықтарды меңгерген; C)Ана тілінде өзінің ойын жүйелеп сауатты және ретімен түсіндіреді, қазақ 

(орыс) тілінде ауызша және жазбаша дағдыларын, шет тілінде ғылыми мәтіндермен жұмыс жасауды меңгерген; 

D)Пәндік, психология-педагогикалық және әдістемелік білім жүйесін, сондай ақ, кәсіби қызметінде нақты 

әлеуметті-педагогикалық жағдайларын ескере отырып іскерлік пен дағдылар арқылы теориялық білімдерін 

қолдана білуін меңгереді; педагогтың кәсіби парызын, педагог қызметінің нәтижелері үшін жауапкершілікті 

сезінеді; E)Білім беру саласындағы нормативтік және құқықтық құжаттарды, оқу-нұсқаулық құжаттамаларды 

білу, ағымдағы оқу-ұйымдастырушылық құжаттамаларды құрастыру жолындағы біліктілігі мен дағдыларын 

пайдалану (дидактикалық, сынақ материалдар және т.б.). 

 

Дублин дискрипторлары: (А, В, С, Д, Е) 

Пәннің атауы: 21-ғасыр мұғалімінің кәсіби дамуы 

Бағдарлама авторы: Такишева Г.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: Пән бітіруші түлектердің әлем өзгерісінің динамикалық жағдайында үздіксіз 

кәсіби дамуына дайын болуына ықпал етеді. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Бұл бағдарламаны жүзеге асырудағы тақырыптық мазмұны білім алушылардың 

функционалді сауаттылығын дамытудағы ЮНЕСКО және ОЭСР ұсыныстарының негізгі тұжырымдамаларымен 

келісілген және оларды мектеп тәжірибесінде бағдарламаның 7 модульдің контекстінде іс жүзіне асыруға ықпал 

жасайтын әдістемелік сипаттағы ұсыныстарды қамтиды: Сабақ беру және оқытудағы жана әдіс-тәсілдер; Сын 

тұрғыда ойлауға оқыту; Оқыту үшін және оқытуды бағалау; Сабақ беру және оқыту барысында ақпараттық-

коммуникативтік технологияларды пайдалануы; Талантты және даралы оқушыларды оқыту; Оқушылардың жас 

ерекшеліктеріне сәйкес сабақ беру және оқыту; Оқытудағы басқару мен көшбасшылығы.  

Пререквизиттері: Мектепке дейінгі білім беру менеджменті, Педагогикалық шеберлік және R&D  балаларды 

басқару негіздері (Research & Development). 

Постреквизиттері: Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру деңгейіндегі пәндер. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А)Оқу және оқыту процесін жетілдіруде мұғалімнің көшбасшысылық сапасын 

дамыту принциптері мен мектептің көшбасшылық қазіргі кезендегі концепциясын білуі керек; В)Қазіргі әлемде 

оқушылардың белсеңді және жетістіккі әрекет етуге дайындығын қалыптастыра алуы керек; С)Оқыту мен 

тәрбиелеу мәселелерінде белсенді азаматты, ақпарат технологиялар сферасында құзыретті, конструктивті 

диалогқа қабілетті болашақ маманды тәрбиелеуді дайын болу; D)Оқушылардың жеке тұлағалық дамуын, өзін-өзі 

реттеуін және өзбетінше оқу нышандарын тәрбиелеуге ықпал ететін оқу процесін ұйымдастырудағы дағдыларын 
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меңгеруі керек; Е)Кәсіби-педагогикалық және жеке тұлғалық мәселелерді кездейсоқ жағдайларда сауатты шеше 

білуі және рефлесияны жүзеге асыра алуы керек. 

 

Дублин дискрипторлары: (А, В, С, Д, Е) 

Пәннің атауы: Мектепке дейінгі ұйымдардағы тьютор 

Бағдарлама авторы: Досжанова С.Е. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерді мектепке дейінгі ұйымдардағы тьютор жұмысының бағыттарымен 

таныстыра отырып, әдістемесін меңгерту. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Мектепке дейінгі ұйымдардағы тьютор. Оқыту процесін ұйымдастыру стратегиясы 

және таным әрекетінің даму кезеңдері. Оқыту әрекетінің қалыптасуы және құрылымы. Педагогикалық қабілет 

туралы түсінік, құрылымы, іске асыру әдістері, қалыптастыру шарттары. Қазіргі мектепке дейінгі білім беру 

педагогының қалыптасу деңгейі: танымдық, жобалық, құрастырушылық, ұйымдастырушылық, педагогикалық 

іскерлік, қарым-қатынас компоненті. Тәрбиеші тұлғасы. Педагогтың адамгершілік бейнесі. Балалармен, 

ұжыммен  қарым-қатынас мәдениеті. Тұлғаның жағымдылық бағыттары, ерекшелік сипаты, темпераменті, 

танымдық процестерінің бірқалыптылығы, эмоциональдық қарым-қатынас орнату іскерлігі. Қазіргі мектепке 

дейінгі мекеме педагогының кәсіби әрекетіне қойылатын талаптар. Педагогтың сөйлеу мәдениеті. Топқа сөйлеу 

әдісі арқылы ықпал ету, әлеуметтік қарым-қатынас орнату. Педагогтың әлеуметтік, перцепциптік ерекшелігі. 

Педагог еңбегіндегі тактика, этика, негізгі категориялар туралы түсінік, оқыту және тәрбиелеу процесін іске 

асыру механизмі. Коммуникативтік, интерактивтік және қарым-қатынастың перцептивтік жағы. Педагогтың 

қарым-қатынас техникасы және технологиясы. Педагогтың қарым-қатынас стилі. Оқыту процесіндегі қарым-

қатынас стилі, түрлері. Қарым-қатынас стилінің классификациясы (дәстүрлі, жалпы қабылданған қарым-қатынас 

моделі). Қарым-қатынастағы әлеуметтік, психологиялық тренингтер. Педагогтың қарым-қатынас стиль 

диагностикасы. 

Пререквизиттері: Мектепке дейінгі педагогика, Мектепке дейінгі ұйымдардағы тәрбие жұмысының теориясы 

мен әдістемесі. 

Постреквизиттері: Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру деңгейіндегі пәндер. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А)Меңгерген білім, білік және дағдыны іс-жүзінде қолдану қабілеттілігі 

қалыптасады; В)Адами құндылық нормаларына негізделген толеранттық, адалдық, әділдік, мамандығына және 

балаларға деген сүйіспеншілікті, жалпы және мектепке дейінгі педагогиканың методологиялық негіздері мен 

категорияларын; даму заңдылықтарын және мектеп жасына дейінгі балалардың әлеуметтік қалыптасады; 

С)Мектепке дейінгі ұйымдарда оқыту мен тәрбиелеу процесін ұйымдастыруға ата-аналарды тарту әдістері мен 

инновациялық формаларын, педагогикалық үрдістегі үштік ( бала ата-ана, тәрбиеші) қарым-қатыстың орыны мен 

маңызын меңгереді; D)Педагогогикалық ынтымақтастықты ұйымдастыру (бала- педагог, педагог - бала, педагог 

- ата-ана), мектепке дейiнгi балаларды оқыту, тәрбиелеу, дамуының заңдылығы және ғылыми-теориялық негiзiн 

біледі; Е)Қазақстан Республикасы заңдылықтары мен құқықтық жүйесiнiң негiзiн, құқық қорғау ұйымдарын, 

кәсiбiнiң құқықтық және адамгершiлiк-этикалық ролiн бiледі. 

 

13.2 Модуль Арнайы мектепке дейінгі ұйымдардағы әдістемелік жұмыстар (Тәрбиеші-логопед) 

 

Дублин дискрипторлары: (А, В, С, Д, Е) 

Пәннің атауы: МДҰ логопедиялық жұмыстарды ұйымдастыру формалары 

Бағдарлама авторы: Дүйсенбаева Р.Д. 

Курсты оқытудың мақсаты: МДҰ логопедиялық жұмыстарды ұйымдастыру формаларын білуде болашақ 

мамандардың кәсіби-педагогикалық құзіреттілігін қалыптастыру болып табылады. 

Пәннің қысқаша мазмұны: МДҰ логопедиялық жұмысты ұйымдастыру формалары пәнін оқытуда сөйлеу 

мүмкіндіктері шектеулі балалармен логопедиялық жұмысты ұйымдастыру формалары туралы мәліметтер 

беріледі. Көру қабілеті зақымдалған балалармен логопедиялық жұмысты ұйымдастырудың формалары 

көрсетіледі. Церебральды сал ауруы (БЦСА) бар балалармен логопедиялық жұмысты ұйымдастыру формалары 

баяндалады. 

Пререквизиттері: Мектеп жасына дейінгі балалардың тілін дамыту әдістемесі, Есту, көру, сөйлеу мүшелерінің 

анатомиясы, физиологиясы және патологиясы 

Постреквизиттері: Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру деңгейіндегі пәндер 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: A)Меңгерген білім, білік және дағдыны іс-жүзінде қолдана алады. B)МДҰ 

логопедиялық жұмыстарды ұйымдастыру формаларымен таныса отырып отырып, оның ерекшеліктерін 

меңгереді. C)Логопедиялық жұмыстардың ұйымдастыру формаларын пайдалана біледі. D)Мектепке дейінгі 

түзете-дамыта білім беру туралы оқып үйренеді. Е)Аталған теорияны пайдаланып іске асыра алады 

 

Дублин дискрипторлары (А, В, С, Д, Е) 

Пәннің атауы: Мүмкіндігі шектеулі балалармен психологиялық жұмыстарды ұйымдастыру 

Бағдарлама авторы: Есенғұлова М.Н. 

Курсты оқытудың мақсаты: Арнайы мектепке дейінгі ұйымдардағы психологиялық жұмыстарды 

ұйымдастыру мен жүзеге асыру технологиясын, тәрбие үрдісінің негіздерін танып білуде болашақ мамандардың 

кәсіби-педагогикалық құзіреттілігін қалыптастыру болып табылады. 
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Пәннің қысқаша мазмұны: Психологиялық жұмыстарының мәні, мақсаты мен міндеттері; Тәрбиешінің іс-

әрекетінің жүйесі мен бағыттары; Психологиялық жұмыстары формалары, әдістері, құралдары; Тәрбие 

жұмысының және ұжымдық шығармашылық іс технологиялары; Психологиялық жұмыстарды ұйымдастырудың 

әдістемесі мен технологиясы. Психологиялық жұмыстарды басқарудағы тәрбиешінің рөлі. Мүмкіндігі шектеулі 

балалармен психологиялық жұмыстарды ұйымдастыруды жоспарлау әдістемесі.  Психологиялық жұмыстардың 

негізі. Тәрбиешінің ата-аналармен атқаратын жұмыстарының мазмұны мен міндеттері.  

Пререквизиттері: Балалар психоневропатологиясының негіздері, Психология. 

Постреквизиттері: Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру деңгейіндегі пәндер. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: A)Меңгерген білім, білік және дағдыны іс-жүзінде қолдана алады. 

B)Психологиялық жұмыстармен таныса отырып, оның ерекшеліктерін  меңгереді. C)Жас ерекшелік кезеңдерін  

пайдалана біледі. D)Мектепке дейінгі түзете-дамыта білім беру туралы оқып үйренеді. Е)Аталған теорияны 

пайдаланып іске асыра алады. 

 

Дублин дискрипторлары: (А, В, С, Д, Е) 

Пәннің атауы: Арнайы білім ұйымдарындағы менеджмент 

Бағдарлама авторы: Туребаева К.Ж. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерді арнайы білім беру ұйымдары менеджментімен таныстыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Менеджменттің шетелдік теориялары мен тұжырымдамалары. Қазіргі 

менеджменттің мәні мен өзіне тән сипаты. Білім берудегі менеджмент. Педагогикалық менеджмент мақсаттары, 

міндеттері, қызметі. Педагогикалық менеджмент заңдылықтары мен принциптері: олардың бірліктері мен өзара 

байланысы. Педагогикалық менеджменттің әдіснамалық негіздері. Педагогикалық менеджменттің жүйелі 

сипаты. Білім беру сапасы ғылыми басқарудың мақсаты мен нәтижесі ретінде: педагогикалық менеджмент 

сапасының талаптары. Менеджменттегі көшбасшылық ұғымы мен анықтамасы. Педагогикалық менеджменттегі 

көшбасшылықты талдау. 

Пререквизиттері: Мектепке дейінгі білім беру менеджменті, Мектепке дейінгі инклюзивтік білім беру 

Постреквизиттері: Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру деңгейіндегі пәндер 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: A)Меңгерген білім, білік және дағдыны іс-жүзінде қолдана алады. 

B)Менеджмент біліммен таныса отырып отырып, оның ерекшеліктерін меңгереді. C)Білім беруде басқаруды 

пайдалана біледі. D)Басқару, көшбасшылық туралы оқып үйренеді. Е)Аталған теорияны пайдаланып іске асыра 

алады. 

 

14.1 Модуль Мектепке дейінгі білім берудің жаңартылған мазмұны (Тәрбиеші-психолог) 

 

Дублин дискрипторлары: (А, В, С, Д, Е) 

Пәннің атауы: Сауат ашу әдістемесінің жаңартылған мазмұны 

Бағдарлама авторы: Аманжол М.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерді  сауат ашу әдістемесінің жаңартылған мазмұнымен таныстыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Сауат ашу әдістемесінің жаңартылған мазмұны пәнін оқытуда сауат ашудың 

ғылыми негіздері туралы айтылады. Жаңартылған білім мазмұны жағдайындағы сауат ашуда жүргізілетін оқу-

тәрбие жұмысының түрлері берілген. Сауат ашу арқылы баланың тілі мен ойын дамыту жолдары көрсетілген. 

Сауат ашуда пайдаланылатын көрнекті құралдар, жүргізілетін сауат ашу жұмысының ерекшеліктері 

қарастырылады. 

Пререквизиттері: Бағалаудың өлшемдік технологиясы, Мектепке дейінгі педагогика 

Постреквизиттері: Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру деңгейіндегі пәндер 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: A)Меңгерген білім, білік және дағдыны іс-жүзінде қолдана алады. B)Сауат 

ашу әдістемесінің жаңартылған мазмұнымен таныса отырып отырып, оның ерекшеліктерін меңгереді. 

C)Жұмыстарды ұйымдастыру формаларын пайдалана біледі. D)Мектепке дейінгі білім беру туралы оқып 

үйренеді. Е)Аталған теорияны пайдаланып іске асыра алады. 

 

Дублин дискрипторлары: (А, В, С, Д, Е) 

Пәннің атауы: Арнайы психология 

Бағдарлама авторы: Есенғұлова М.Н. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерді арнайы психологияның ұғымдарымен, зерттеу әдіснамасымен, оны 

дамытудың негізгі бағыттарымен таныстыру. Оны зерттеу барысында студенттерде есту кемшілігі, көру, 

зиятының, сөйлеу кемшілігінің, психикалық дамуының ерекшеліктерін, кемістіктерінің нақты түсінігін дұрыс 

қалыптастыруы қажет. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Арнайы психология ғылым ретінде. Арнайы психологияның пайда болу алғы 

шарттары. Арнайы психологияның басқа ғылымдармен байланысы. Арнайы психологияның қағидалары. 

Пререквизиттері: Психология, Балалар психологиясы. 

Постреквизиттері: Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру деңгейіндегі пәндер. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: A)Арнайы психологияның негізгі түсініктері мен категорияларын меңгеру; 

мақсатын, міндетін, құрылымын, негізгі қағидаларын, механизмін, технологиялық формаларын, мазмұны мен 

мәнін игеру. B)Практика барысында арнайы психологияның категориялық аппаратын талдай алауы және  ерекше 
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қажеттіліктері бар балалардың психологиялық ерекшеліктеріне мінездеме бере алуы керек. C)Дамуында ауытқуы 

бар балалардың өзіндік ерекшеліктерінің айырмашылықтарын білуі тейіс. D)Дамуында ауытқуышылығы бар 

балаларға кәсіби деңгейде көмек көрсете алу. Е)Әртүрлі категориядағы балалардың қабылдау, сана, ойлау, ес 

процестерінің бұзылыстарының айырмашылықтарын танып білу 

 

Дублин дискрипторлары: (А, В, С, Д, Е) 

Пәннің атауы: Мектепалды даярлық және майнд-фитнес негіздері 

Бағдарлама авторы: Исембаева Н.Ж. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерді мектепалды даярлық және майнд-фитнес негіздерімен таныстыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Мектепалды даярлық тобында миды жаттықтыру әдістері. Миды жаттықтырудың 

бес тәсілі: есте сақтауды арқылы миды жаттықытру; сөйлеу арқылы миды жаттықтыру; ойлау арқылы миды 

жаттықтыру; назар аудару арқылы миды жаттықтыру; визуалды-кеңістік дағдылар арқылы миды жаттықтыру. 

Пререквизиттері: Балалар психологиясы, Педагогика 

Постреквизиттері: Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру деңгейіндегі пәндер 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: A)Меңгерген білім, білік және дағдыны іс-жүзінде қолдана алады. B)Майнд-

фитнес мазмұнымен таныса отырып отырып, оның ерекшеліктерін меңгереді. C)Жұмыстарды ұйымдастыру 

формаларын пайдалана біледі. D)Мектепке дейінгі білім беру туралы оқып үйренеді. Е)Аталған теорияны 

пайдаланып іске асыра алады. 

 

Дублин дискрипторлары: (А, В, С, Д, Е) 

Пәннің атауы: Мектеп жасына дейінгі балалардың драмалық әрекетін ұйымдастыру 

Бағдарлама авторы: Қайыржанқызы А. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерді Мектеп жасына дейінгі балалардың драмалық әрекетін 

ұйымдастыру негіздерімен таныстыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Театрландырылған әрекет балалардың шығармашылық қабілеттерін дамыту 

құралы. «Драма» ұйымдастырылған оқу қызметі балалардың шығармашылық қабілеттерін дамыту құралы. 

«Драма» ұйымдастырылған оқу қызметін ұйымдастырудың түрлері мен әдістері. Балалардың шығармашылық 

қабілеттерін табысты дамытуға жағдай жасау. 

Пререквизиттері: Музыкалық тәрбиесінің теориясы мен практикасы, Мектеп жасына дейінгі балалар бейнелеу 

әрекетінің теориясы мен әдістемесі 

Постреквизиттері: Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру деңгейіндегі пәндер 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: A)Меңгерген білім, білік және дағдыны іс-жүзінде қолдана алады. B)Мектеп 

жасына дейінгі балалардың драмалық әрекетімен таныса отырып отырып, оның ерекшеліктерін меңгереді. C) 

Жұмыстарды ұйымдастыру формаларын пайдалана біледі. D)Мектепке дейінгі білім беру туралы оқып үйренеді. 

Е)Аталған теорияны пайдаланып іске асыра алады. 

 

14.2 Модуль Мектепке дейінгі білім ұйымдарындағы арнайы жұмыстар мазмұны (Тәрбиеші-логопед) 

 

Дублин дискрипторлары: (А, В, С, Д, Е) 

Пәннің атауы: Мектеп жасына дейінгі баланы мектепке оқуға дайындаудың психологиялық диагностикасы 

Бағдарлама авторы: Исембаева Н.Ж. 

Курсты оқытудың мақсаты: Балаларды мектепте оқытуға мектепалды даярлықтың теориялық, әдістемелік   

негіздерімен таныстыру, мектепалды даярлықтың оқу-тәрбие жұмыстарын орындау іскерліктерін қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Курстың мақсат, міндеттері мазмұны. ҚР-дағы мектепке дейінгі тәрбиені 

дамытудағы стратегиялық бағыттар. ҚР-ғы мектепалды даярлық мәселелері. Мектепалды даярлықты 

ұйымдастыру және басқару. Жалпы білім беретін мектептердегі мектепалды сыныптары. Ата - аналардың немесе 

олардың міндетін атқарушы тұлғалардың міндеттері. Мектепалды кластарға қойылатын негізгі талаптар. 

Балалардың мектепке педагогикалық, психологиялық дайындығы. Баланың мектептегі оқуға психологиялық 

дайындығының диагностикасы. Мектепке қабылдауға тестілеу. Мектепалды кластар сапасын басқару, бақылау. 

Мектепалды даярлықтағы әрекет түрлері. Әрекет түрлерінің оқу - әдістемелік кешені. Мектепалды даярлықтағы 

оқу-тәрбие процесі, әдістемесі.  

Пререквизиттері: Жас ерекшелік психология, Мектепке дейінгі балалар қарым-қатынастарының 

психологиялық-педагогикалық негіздері 

Постреквизиттері: Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру деңгейіндегі пәндер 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: A)Пәнге байланысты меңгерген білім, білік және дағдыны іс-жүзінде қолдану 

қабілеттілігі. B)Болашақ маман ретінде өздерінің алдында тұрған негізгі міндеттерін шешумен байланысты 

болатын ізденушілік-зерттеушілік қызметтерінің деңгейін байқата білу;оқыту нәтижесі ретіндегі түйінді 

құзыреттіліктердің ұғымын аша білу (ақпараттық, коммуникативтік, проблеманы шеше білу), оларды ажырату. 

C)Балаларды мектепалды дайындау тұжырымдамасының құрылымы мен мазмұнын білу, мектепке дейінгі тәрбие 

мен оқыту стандарттарының құрылымы мен мазмұнын білу және бұрынғы стандарттан айырмашылығын 

ажырата білу. D)5-6 жастағы балаларды зерттей білу және мониторинг, диагностика жүргізе білу дағдысы, өз 

құзыреттіліктерін қалыптастыра және дамыта білу дағдысы. Е)Аталған теорияны пайдаланып іске асыра алады. 
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Дублин дискрипторлары: (А, В, С, Д, Е) 

Пәннің атауы: ЖСТЖ кезіндегі түзету жұмысының әдістемесі 

Бағдарлама авторы: Дүйсенбаева Р.Д. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерді жалпы сөйлеу тілі жетіспеушілігінің классификациясы және жұмыс 

бағыттарымен таныстыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Жалпы сөйлеу тілі бұзылымының алдын алу. ЖСТЖ бар балалармен жүргізілетін 

түзету шаралары. МЖД балалардың жағымсыз эмоционалды жағдайын түзету және жағымды оқу мотивациясын 

қалыптастыру. ЖСТЖ бар балаларға қолданылатын логопедиялық технологиялары.  

Пререквизиттері: Логопедия негіздері, Мектеп жасына дейінгі балалардың тілін дамыту әдістемесі. 

Постреквизиттері: Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру деңгейіндегі пәндер. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: A)Меңгерген білім, білік және дағдыны іс-жүзінде қолдана алады.B)Арнайы 

педагогикамен таныса отырып отырып, оның ерекшеліктерін меңгереді.C)Жас ерекшелік кезеңдерін  пайдалана  

біледі. D)Мектепке дейінгі түзете-дамыта білім беру туралы оқып үйренеді. Е)Аталған теорияны пайдаланып іске 

асыра алады. 

 

Дублин дискрипторлары: (А, В, С, Д, Е) 

Пәннің атауы: МЖД балалардың сөйлеу тілі диагностикасының технологиялары 

Бағдарлама авторы: Дүйсенбаева Р.Д. 

Курсты оқытудың мақсаты: Мектеп жасына дейінгі балалардың сөйлеу тілі ерекшелігі, оның диагностикасы 

туралы студенттерді білім, білік, дағдымен қаруландыру 

Пәннің қысқаша мазмұны: МЖД балалардың сөйлеу тілі диагностикасының технологиялары пәнін оқытуда 

анатомиялық сөйлеудің механизмі, сөйлеу дамуының бастапқы кезеңдері туралы қарастырылады. Балалардың 

сөздерінің лексикалық дамуы, онтогенезде тілдің грамматикалық дағыларын игеру мәселелері айтылған. 

Онтогенез дамуының сөйлеумен байланысы көрсетілген. Сөйлеу тілі диагностикасының технологиялары туралы 

мәлімет берілген. 

Пререквизиттері: Мектеп жасына дейінгі балалардың тілін дамыту әдістемесі, Мектепке дейінгі инклюзивтік 

білім беру. 

Постреквизиттері: Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру деңгейіндегі пәндер. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А)Тіл мәдениеті негіздері пәніне байланысты меңгерген білім, білік және 

дағдыны іс-жүзінде қолдану қабілеттілігі. Тіл мәдениеті негіздері бойынша негізгі түйінді құзыреттеріне 

қойылатын талаптар. B)Тіл мәдениетінің ғылыми-теориялық негіздерін; тілдік қатынастың ерекшеліктері және 

құрамын. C)Тілдік қатынасқа түсушілер қызметін пайдалану; тілдік қатынасты жүзеге асыратын қатысымдық 

тұлғаларды қолдану. D)Тіл мәдениетіне тәрбиелеудің әдіс-тәсілдерін қолдана білуге;тіл мәдениеті әдістемесін  

қолдануға дағдылану. Е)Аталған теорияны пайдаланып іске асыра алады. 

 

Дублин дискрипторлары: (А, В, С, Д, Е) 

Пәннің атауы: Сөйлеудің ырғақтық-ритмдік бұзылуын коррекциялау әдістемесі 

Бағдарлама авторы: Исембаева Н.Ж. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерге сөйлеудің ырғақтық-ритмдік бұзылуын коррекциялау әдістемесі 

туралы мәлімет бере отырып, түсініктер қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Сөйлеудің ырғақтық-ритмдік бұзылуын коррекциялау әдістемесін оқытуда 

сөйлеудің ырғақты-ритмдік бұзылымының патогенезі, этиологиясы туралы қарастырылады. Тұтығу, тіл 

кемшілігінің невроздық және невротикалық типіндегі клиникалық және психологиялық педагогикалық 

сипаттамаларына түсінік беріледі. Тұтығу тіл кемшілігін реабилитациялау туралы көзқарастар, қалыпты сөйлеуін 

логопедиялық технологиялар арқылы қалыптастыру жолдары көрсетілген. 

Пререквизиттері: Логопедия негіздері, Мектеп жасына дейінгі балалардың тілін дамыту әдістемесі. 

Постреквизиттері: Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру деңгейіндегі пәндер. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: A)Пәнге байланысты меңгерген білім, білік және дағдыны іс-жүзінде қолдану 

қабілеттілігі. B)Болашақ маман ретінде өздерінің алдында тұрған негізгі міндеттерін шешумен байланысты 

болатын ізденушілік-зерттеушілік қызметтерінің деңгейін байқата білу; C)Сөйлеудің ырғақтық-ритмдік 

бұзылуын коррекциялау әдістемесін мен мазмұнын білу және бұрынғы стандарттан айырмашылығын ажырата 

білу. D)5-6 жастағы балаларды зерттей білу және мониторинг, диагностика  жүргізе білу дағдысы, өз 

құзыреттіліктерін қалыптастыра және дамыта білу дағдысы. Е)Аталған теорияны пайдаланып іске асыра алады. 
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6В01301-Бастауышта оқытудың педагогикасы мен әдістемесі 

2 КУРС 

Қабылдау жылы 2019 жыл 

 

3 Модуль Жаратылыстану ғылымдарының негіздері және тәрбие жұмысы 

 

Дублин  дескрипторлары:А),В),С), Д),Е)  

Пәннің атауы: Бастауыш мектептегі тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі  

Бағдарлама авторы: аға оқытушы, магистр Баймаханова Г.Қ. 

Курсты оқытудың мақсаты: Тәрбие үдерісінің негіздерін және тәрбиелік  іс-әрекеттің әдістемесі мен 

технологиясын танып білуде болашақ мұғалімдердің кәсіби – педагогикалық құзыреттіліктігін қалыптастыру 

болып табылады.    

Пәннің қысқаша мазмұны: Ұсынылған«Бастауыш мектептегі тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі» 

курсы болашақ маманның бастауыш мектепте тәрбие шараларын ұйымдастыру формалары мен әдіс – тәсілдерін  

қалыптасырады. Тәрбиенің теориялық және әдіснамалық негіздерін, бастауыш мектептегі сынып жетекшісі 

жұмысының ерекшеліктерін, мектеп пен сыныптың тәрбиелік жүйесін,қазіргі таңдағы оқу – тәрбие үдерісіндегі 

технологиясын және ғылыми - әдістемелік қамтамасыздандыру жөнінде  ұғым қалыптастырады.  

Пререквизиттері: Жас ерекшелік физиологиясы және мектеп гигиенасы,  Педагогика.  

Постреквизиттері: Этнопедагогика, Этнопсихология, Отбасы педагогикасы мен психологиясы. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А)Мақсат пен міндеттерді, сонымен қатар тәрбиеленушілердің жас және жеке 

ерекшеліктерін ескере отырып, тәрбиенің түрлерін таңдау; В) тәрбиенің әдістері мен тәсілдерін вариативті 

қолдану, тәрбиені ұйымдастыру формаларын, құралдарын таңдау және пайдалану; С)Сынып ұжымын 

қалыптастыру үрдісіне педагогикалық басшылық жасауды және басқаруды жүзеге асыру; Д)Сынып сағаттарын, 

ұжымдық шығармашылық істі және әр түрлі бағыттағы тәрбиелік іс –шараларды ұйымдастыру; Е)Дарынды 

балалармен жұмысты ұйымдастыру. 

 

 

 

 

Компонент 
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3 Модуль  Жаратылыстану  ғылымдарының негіздері және тәрбие жұмысы, 15 кредит 

БП ЖК BMTSHTA 2203 БМ Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі  3 3 

БП  ЖК ZhOA 2202 Жаратылыстануды оқыту әдістемесі  4 5 

БП  ЖК Ped 2205 Педагогика  3 5 

  Педагогикалық практика 4 2 

4.1 Модуль Білім беру мәселелері және қалыптастыру негіздері, 20 кредит 

ЖББП ТК KBN 2107 Кәсіпкерлік және бизнес негіздері  3 5 

БП ТК ZhN 2206 Жаратылыстану негіздері  3 5 

БП TК KZK(О)TN 2207 Қазіргі заманғы қазақ (орыс) тілінің негіздері  3 5 

БП ТК ВMKB 4309 Болашақ маманның қазіргі бағдары  3 5 

4.2 Модуль Функционалды стилистика және қалыптастыру негіздері, 20 кредит 

ЖББП TК KN 2108 Құқық негіздері 3 5 

БП ТК OZhN 2206 Өлкетану және жертану негіздері    3 5 

БП ТК  OKTFSS 2207 Орыс (қазақ) тілінің функционалды стилистикасы  3 5 

БП ТК KBKTN 2208 Кәсіби бағытталған қалыптастырудың теориялық негіздері  3 5 

5.1 Модуль  Жаңартылған білім мазмұнындағы әдебиет пен музыка, 21  кредит 

БП  ТК BMIA 2209 Бастауыш мектепте оқытудың интербелсенді әдістері 4 5 

БП  ТК ВА 2210 Балалар әдебиеті 4 5 

БП  ТК МОOA 2211 Музыка өнерін оқыту әдістемесі  4 5 

БП  ТК BBSTA 2212 Бастауыш білім саласында тұлғаның әлеуметтенуі 4 3 

БП  ТК МОP 2213 Мәнерлеп оқу практикумы 4 3 

5.2 Модуль  Әдебиет және музыкалық тәрбие беру теориясы, 21 кредит 

БП  ТК BMKBBT  2209 Бастауыш мектептегі қазіргі білім беру технологиялары 4 5 

БП  ТК ShBA 2210 Шетел балалар әдебиеті 4 5 

БП  TК MTTT 2211 Музыкалық тәрбиенің теориясы мен технологиясы 4 5 

БП  ТК KMOAPN 2212 Кіші мектеп оқушыларын әлеуметтендірудің педагогикалық негізі 4 3 

БП  ТК BAMOP 2213 Балалар әдебиеті мен мәнерлеп оқу практикумы 4 3 
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Дублин  дескрипторлары:А), В), С), Д),Е)  

Пәннің атауы:Жаратылыстануды оқыту әдістемесі 

Бағдарлама авторы: оқытушы,  магистр Әбіл А.С 

Курсты оқытудың мақсаты: Қазіргі жаратылыстану ғылымы және оның зерттеу әдістері жөнінде білім негізін 

қалыптастыру, техника мен технология дамуындағы жаратылыстану ғылымының идеялары мен жетістіктерімен 

таныстыру.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Жаратылыстануды оқыту жаратылыстануды оқытудың  мақсат-міндеттері және  

жаратылыстануды  оқытудың әдіс-тәсілдерін, пәннің бағдарламалық мазмұны, оқулықтың құрылымы, сабақты 

ұйымдастыру формасы, критериалды бағалау технологиясымен танысады. Жаратылыстану  сабағындағы 

ресустарын дайындау және пайдалану мүмкіндіктері, оқушылардың зертеушілік, ойлау, тілдік дағдысын 

қалыптастырудың жолдарын меңгертеді. Бастауыш мектепте жаратылыстану пәнін оқытуды ұйымдастыру 

формалары.  

Пререквизиттері: Биология (мектеп курсы), Жаратылыстану негіздері, Өлкетану және жертану негіздері. 

Постреквизиттері: «Дүниетануды»  оқыту әдістемесі, Шағын жинақты мектепте оқу – тәрбие үдерісі. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А)табиғатты сүйе білу қабілетін дамыту;В)дүние жүзі, қоршаған орта 

жүніндегі танымын кеңейту; С)педагогикалық құзіреттілігін қалыптастыру;Д)білім,білік, дағдыларды әрекетте 

қолдану іскерлігін қалыптастыру; Е)Бастауыш сынып мұғалімдерінің өзін -өзі дамыту құзіреттілігін 

қалыптастыру. 

 

Дублин  дескрипторлары:А), В), С), Д),Е)  

Пәннің атауы: Педагогика  

Бағдарлама авторы: п.ғ.к., доцент Жусупова Ж.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: Орта білім беру жүйесінде педагогикалық іс-әрекетті жүзеге асыру бойынша 

болашақ мұғалімдердің кәсіби педагогикалық бағыттылығы мен кәсіби құзыреттілігін қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: «Педагогика» курсы студенттің болашақ мамандығына бағыт бағдар беріп, кәсіби 

біліктілігін қалыптастырады. Жалпы педагогика теориясы  және әдіснамасы. Тәрбие теориясы мен әдіснамасы.  

Тәрбие мақсаты мен заңдылықтары. Дүниетаным.  Тәрбие бағыттарының мазмұны. Тәрбие әдіс, тәсілдері, 

формалары. Класс жетекші қызметі. Педагогикалық іс-әрекет. Дидактика. Оқыту принциптері мен 

заңдылықтары. Оқыту әдістері мен формалары. Білімді тексеру, бақылау жұмыстары. Мектептану. Мектепішілік 

бақылау. Мектептің әдістемелік жұмыстары. Мектепті аттестациялау мәселелері қарастырылады. 

Пререквизиттері: Жас ерекшелік физиологиясы мен мектеп гигиенасы,педагогикалық практика. 

 Постреквизиттері: Бастауыш мектептегі тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі,этнопедагогика, 

этнопсихология. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А)Тұтас педагогикалық үдеріс теориясы мен практикасын;В)Педагогикалық 

үдерісті жүзеге асыру технологиясын;С)Мектептің педагогикалық үдерісін басқарудың мазмұны мен 

ерекшеліктерін;Д)Педагогикалық қатынас пен педагогикалық техниканы; Е)Педагогикалық  үрдістің қызметін 

түсінеді.   

 

4.1  Модуль  Білім беру мәселелері және  қалыптастыру негіздері 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Кәсіпкерлік және бизнес негіздері  

Бағдарлама авторы: Нургалиева Ш.Т. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерге әлеуметтік-экономикалық аспектілері мен қоршаған орта әсерін 

ескере отырып, бизнесті ұйымдастырудың тәжірибесін, міндеттерін, мақсаттарын дұрыс талдауға үйрету. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Бизнес түсінігі, бизнес және экономика, кәсіпкерлік фирма және ұйымдық-

құқықтық нысандары мен кәсіпкерлік қызметтің түрлері, кәсіпкерлік фирманы ұйымдастыру және тіркеу, 

кәсіпкерлік ортаға фирманың енуі, фирманы қайта ұйымдастыру, тарату, жойылуы, бизнес жүйесіндегі 

бәсекелстік, коммерциялық мәмілелер мен келісім-шарттар, бизнестің инфрақұрылымы.  

Пререквизиттері: Мектеп курсындағы қоғамдық-гуманитарлық пәндер 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А.Білу және түсіну: кәсіпкерлік қызметтін негізгі түрлері мен формаларын, 

кәсіпкерлік құрылымның бизнес-жоспарын құру; В.Білімді және түсіну қабілеттілігін практикада қолдануы: 

фирманы басқару жүйесінде және бизнестің құрылу мәселелерін өз бетінше талдай алуды; С.Пайымдай білу, 

қорытынды жасау және идеяны бағалау қабілеттілігі: қойылған экономикалық міндеттерді шешу үшін 

статистикалы, ғылыми, тәжірибелік ақпараттарды жинақтау, өңдеу, талдау; Д.Қарым-қатынас іскерлігі: бизнес-

жоспарды жазу барысында алынған білімдерін кәсіпорынды жүйелік басқару үшін пайдалану; Е.Оқытудағы 

іскерлігі: басқарудың ұйымдастырушылық құрылымының тиімді синтезі мен талдау дағдысы. 
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Дублин  дескрипторлары: А), В), С), D),Е) 

Пәннің атауы:Жаратылыстану  негіздері 

Бағдарлама авторы: оқытушы,  магистр Әбіл А.С 

Курсты оқытудың мақсаты: Жаратылыстану ғылымының ұстанымдарын, әдістері мен әдіснамалық негіздерін 

меңгертуді мақсат етіп қояды.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Жаратылыстану негіздері» курсы болашақ педагогтарға ботаника негіздері, өсімдік 

ағзасының құрылымы, зоология негіздері, өсімдіктердің морфологиясы, таксономиясы және экологиясы жөнінде 

білім бере отырып пәннің әдіснамалық негіздерін меңгертуді қамтамасыз етеді. Бастауыш мектептегі 

жаратылыстану-ғылыми білім негіздерін бере отырып, оқушылардың, табиғаттану ұғымдары мен түсініктерін 

қалыптастырады және дамытады.  

Пререквизиттері: Биология (мектеп курсы), Жас ерекшелік физиологиясы және мектеп гигиенасы, педагогика. 

Постреквизиттері: Жаратылыстануды оқыту әдістемесі, «Дүниетануды» оқыту әдістемесі, Шағын жинақты 

мектепте оқу – тәрбие үдерісі.  

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А)Өмірдің мәнін, негізгі тіршілік үдестерінің принциптерін, эволюциядағы 

адамзаттың рөлін; В)Жер бетіндегі тіршілікті сақтау және әлеуметтік проблемаларды шешудегі жаратылыс 

ғылыми білімнің рөлін;С)Жаратылыстану дамуының түйінді кезеңі ретінде ғылыми парадигманың  ауысуы мен 

жаратылыстанудағы өзгеріс  туралы, ғылыми ұтымдылық типінің ауысуын;Д)Қоғам және адам, тірі және өлі 

табиғат дамуының диалектикалық принципі ретінде синергетика және әмбебап эволюционизм принципі 

туралы;Е)Эволюциядағы адамзаттың рөлін меңгеру. 

 

Дублин  дескрипторлары: А), В), С), D),Е) 

Пәннің атауы: Қазіргі заманғы қазақ (орыс) тілінің негіздері  

Бағдарлама авторы: п.ғ. к., қауымдастырылған профессор Сейтенова С.С. 

Курсты оқытудың мақсаты: Қазақ тілін және қазақ тілінің логикасын сонымен қатар логикалық жүйедегі 

грамматикалық заңдылықтарын меңгеру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Бұл курс қазіргі заманғы қазақ  (орыс) тілінің салаларынан теориялық білім бере 

отырып,  сөзді жан-жақты зерттеу: оның дыбыстық құрылымы, айтылу ережелері (орфоэпия),жазылу нормасы( 

орфография), сөз мағынасы (лексика), сөз құрылымы және сөз тудыру тәсілдері (сөзжасам), сөзжасамның 

морфемдік тәсілдерін және морфология мен синтаксис бойынша білім алып, тілдік талдауға үйретіледі. 

Пререквизиттері: Қазақ (орыс) тілі, педагогика,педагогикалық практика. 

Постреквизиттері: Синтаксис сөз тіркесі, Жай және құрмалас сөйлемдер, Лексика және фразеология,бастауыш 

мектепте орыс( қазақ) тілін оқытудың теориясы мен әдістемесі.  

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А)Құжаттармен жұмыс істей білу, дидактикалық және әдістемелік 

материалдарды пайдалана алу, В)Қазақ тілін(орыс тілін) оқыту барысында әдіс-тәсілдерді пайдалана білу, 

мәнерлеп оқу дағдысын жетілдіру жолдарын білу,С)Лингвистикалық сөздіктермен жұмыс жасай білу, 

орфографиялық, пунктуациялық қатемен жұмыс жасай білу; Д)Педагогикалық технологияларды пайдалана білу; 

Е)Дағдыны өз мамандықтарына сай оқу-тәрбие процесінде пайдалана білу. 

 

Дублин дискрипторлары: А), В), С), D), Е) 

Пәннің атауы: Болашақ маманның кәсіби бағдары 

Бағдарлама авторы: п.ғ.к., доцент Адильшинова З.У.   

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттердің болашақ мамандық қызметіне жағымды көзқарасын қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Курс болашақ маманның кәсіби бағдарын  қалыптастыру факторларын білуді 

меңгертеді. Кәсіби қызметті қалыптастырудың шарттарын үйренеді. Болашақ маманның кәсіби бағытын, кәсіби 

қызмет және болашақ мамандықтың бейнесін қалыптастырудағы моделін жасауды, еңбек өнімділігі мен 

өнімділікті арттыруды, адамның тұтастық құрылымы ретінде кәсіби бағыттылығы мен қазіргі білім беру 

жүйесінінде  кәсіби бағдарының негізгі мәселелері, тенденциялары бойынша білімдерін қалыптастырады. 

Пререквизиттер: Педагогика, Бастауыш мектептегі тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі, 

Педагогикалық шеберлік. 

Постреквизиттер: Магистратура деңгейіндегі пәндер 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А)Қазіргі қоғамдағы педагогтің әлеуметтік орны, болашақ мамандықтарының 

мәні; В)ҚР- ның білім беру жүйесі, педагогикалық білім ғылым мен практикадағы құзыреттілік; 

С)Педагогикалық үдерістегі педагогикалық қарым- қатынасты орната алу;Д)Сөйлеу мәдениетін 

меңгеру;Е)Өздігінен білім алу және өзін өзі тәрбиелеу негіздерін меңгерту. 

 

4.2 Модуль  Функционалды стилистика және қалыптастыру негіздері 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Құқық негіздері 

Бағдарлама авторы: з.ғ.магистрі, Молдабеков Е.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: Құқықтық талдау әр түрлі дәлелдер мен мәселелерді шешу 

Пәннің қысқаша мазмұны: Бұл пән құқық нормаларын қолдану, тұжырымдау және құқықтық талдау әр түрлі 

дәлелдер мен мәселелерді шешу кезінде; жинау және түсіндіру үшін ақпаратты қалыптастыру пайымдауларды 
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ескере отырып, әлеуметтік, этикалық және ғылыми көзқарастарды; хабар ақпарат, мамандарға да және маман 

еместерге де ақпараттарды, идеяларды, мәселелер мен олардың шешімдері туралы мәлімет беруге  

Пререквизиттері: Қазақстан тарихы. Адам және Қоғам мектеп курсы  

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А)Құқық теориясы, сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет, Қазақстан 

Республикасының Конституциясы; қолданыстағы заңнаманың негізгі ережелерін; жүйесі мемлекеттік және 

жергілікті басқару органдарының және олардың өкілеттік шеңберін әдістері; қоғамдық қатынастарды құқықтық 

реттеу; сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясатын білу және түсіну В)Дағдыларын талдау, оқиғалар мен іс-

әрекеттері тұрғысынан құқықтық реттеу саласындағы және жүгінуге қажетті нормативтік актілерге; 

қолданыстағы заңдарға бағдарлануы; пайдалана отырып, заң өз құқықтары мен мүдделерін қорғау; қазақстандық 

патриотизм, азаматтық жауапкершілік, төзімділік мәдениетті көрсету; С)Құқықтық талдау әр түрлі дәлелдер мен 

мәселелерді шешу кезінде; жинау және түсіндіру үшін ақпаратты қалыптастыру пайымдауларды ескере отырып, 

әлеуметтік, этикалық және ғылыми көзқарастарды; D)Хабар ақпарат, мамандарға да және маман еместерге де 

ақпараттарды, идеяларды, мәселелер мен олардың шешімдері туралы мәлімет беруге; Е)Құқық нормаларын 

қолдану 

Дублин дескрипторлары: А), В), С), D), Е) 

Пәннің атауы: Өлкетану және  жертану негіздері  

Бағдарлама авторы: аға оқытушы Әбіл А.С 

Курсты оқытудың мақсаты: Экологиялық мағлұматтарды пайдалана отырып, өсімдіктер әлемі және жануарлар 

әлемінің әр алуандығымен таныстыру, өсімдіктер мен қоршаған орта арасындағы өзара байланысты көрсету, 

өсімдік пен жануарлар мүшелерінде (ағзаларында) жүретін процестерді зерттеу, өсімдіктер мен жануарлардың 

шаруашылық маңызын көрсету, сонымен қатар жануарлар мен өсімдіктер ресурстарын тиімді  пайдалану және 

қорғау бағытында экологиялық біліммен қаруландыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Өлкетану және жертану курсының мақсаты, міндеттері болашақ мамандарды флора 

мен фаунаның әртүрлілігімен таныстыра отырып, экологиялық мәліметтер және оларды қолдану жолдарын 

үйренеді, қоршаған ортамен өсімдіктер арасында өзара байланысты, жануарлар мен өсімдіктер ағзасында 

болатын негізгі үрдістерді және өсімдіктермен жануарлардың экономикалық маңыздылығын ұғынады. 

Пререквизиттері: География (мектеп курсы), жас ерекшілік физиологиясы мен мектеп гигиенасы. 

Постреквизиттері: Жаратылыстануды оқыту әдістемесі, Дүниетануды оқыту әдістемесі, Шағын жинақты 

мектепте оқу – тәрбие үдерісі. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А)Өсімдіктер әлемі және жануарлар әлемінің әр алуандығын ұғынады; 

В)Негізгі физика-географиялық ұғымдармен танысады; С)Географиялық қабатта өтетін негізгі процестердің 

мәнісін зерттеуге машықтанады; Д)Географиялық объектілер, құбылыстар мен процестердің өзара тығыз 

байланыста болатындығын анықтау әдістерін меңгереді; Е)Экологиялық білімін тереңдетеді. 

 

Дублин  дескрипторлары: А), В), С), D), Е) 

Пәннің атауы: Орыс   (қазақ) тілінің функционалды стилистикасы  

Бағдарлама авторы: п.ғ. к., қауымдастырылған профессор Сейтенова С.С.  

Курсты оқытудың мақсаты: Қазақ тілін практикалық меңгеру деңгейін арттыру, тіл мәдениеті, оның негізгі 

ұғымдары, жалпы функционалдық стильдері және ресми -  іскерлік стильдер туралы түсініктерді қалыптастыру.  

Пәннің  қысқаша мазмұны: Ұсынылған «Орыс (қазақ) тілінің функционалды стилистикасы» курсы  болашақ 

педагогтарды публицистикалық, ресми іс қағаздар стилі, көркем әдебиет стилі және ауызекі сөйлеу  стильдерінің 

қолданылу ерекшеліктерін, сөйлеу қарым-қатынасын, коммуникативтік дағдының моделін, әр түрлі құжаттардың 

стилін, әртүрлі үлгідегі сөздіктер және мәтіндермен жұмыс жасауды меңгертеді. 

Пререквизиттері: Қазақ (орыс) тілі, педагогика,педагогикалық  практика. 

Постреквизиттері: Синтаксис сөз тіркесі, жай және құрмалас сөйлемдер,  лексика және фразеология,бастауыш 

мектепте орыс( қазақ) тілін оқытудың теориясы мен әдістемесі.  

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А)Сауатты түрде тілдік ресурстарды, қазіргі қазақ әдебиетінің тілдік 

нормативтік аспектілерін пайдалана білу;)қазақ тілінің стилистикалық жүйесінде жүру қабілеті, әртүрлі 

функционалдық үлестірім мәтіндерінің құрылымы;С)Берілген тақырып бойынша ауызша және жазбаша мәтін 

құрастыру; Д)Әртүрлі функционалдық стилдегі жұмыста талдау дағдыларының қажеттілігі; Е)Сөйлемді талдау. 

 

Дублин дескрипторлары: А), В), С), D), Е) 

Пәннің атауы: Кәсіби бағытталған қалыптастырудың теориялық негіздері 

Бағдарлама авторы: п.ғ.к.доцент Адильшинова З.У.  

Курсты оқытудың мақсаты: Болашақ бастауыш сынып мұғалімдерін Кәсіби бағытталған қалыптастырудың 

теориялық негіздерімен қаруландыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Кәсіби бағытталған қалыптастырудың теориялық негіздерінің теориялық негіздері. 

Кәсіби бағыттылықтың бағыттары. Кәсіби қалыптасу. Кәсіби құзыреттілік негіздері. Кәсіби бағдар 

жұмыстарының маңызы.  

Пререквизиттері: Орыс (қазақ) тілі, педагогика,педагогикалық  практика. 



66 

 

Постреквизиттері: Лексика және фразеология, тіл мамандарын даярлаудағы инновациялық технологиялар, 

жалпы тіл білімі және тілдер типологиясы. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А)Кәсіби бағдар туралы білім қалыптасады;В)Кәсібиліктің  құрылысы мен 

қолдану үрдістерін білу;С)Кәсіби құзыреттілікті қолдану қабілеті мен дайындығы;Д)Кәсіби мамандарды 

дайындау қабілеті және дайындығы; Е)Берілген тақырыптың ауызша және жазбаша мәтінін құрастыра білу.  

 

5.1 Модуль  Жаңартылған білім  мазмұнындағы әдебиет пен музыка 

 

Дублин  дескрипторлары: А), В), С), D), Е)  

Пәннің атауы: Бастауыш мектепте оқытудың интербелсенді  әдістері 

Бағдарлама авторы: п.ғ. к., қауымдастырылған профессор Сейтенова С.С.  

Курсты оқытудың мақсаты: Бастауыш мектепте оқытудың интербелсенді әдістерін қолданудың  әдіс- 

тәсілдерін игерту. 

Пәннің қысқаша мазмұны: «Бастауыш мектепте оқытудың интерактивті әдістері» курсы: болашақ мамандарға 

бастауыш мектепте сабақ барысында және сабақтан тыс кезеңдерде интербелсенді әдістердің түрлерін, оларды 

қолданудың мәнін ұғындырып, жұппен, топпен жұмыс жасаудың жолдарын меңгертеді; интербелсенді әдістерді 

жүргізуде пайдаланылатын дидактикалық материалдар мен логикалық тапсырмаларды тиімді қолдануға 

үйретеді.    

Пререквизиттері: Жас ерекшелік физиологиясы мен мектеп гигиенасы, педагогика, педагогикалық шеберлік.   

Постреквизиттері: Болашақ маманның кәсіби бағдары, бастауыш мұғалім қызметіндегі педагогикалық 

шығармашылық. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А)Бастауыш мектепте интербелсенді әдісті қолданудың тиімді жақтарын 

меңгереді;В)Оқыту әдістерінің түрлерін біледі;С)Интербелсенді әдістің құралдарын ұғынады;Д)Оқу – тәрбие 

үдерісінде интербелсенді әдістің білім сапасын арттыруда қажеттілігін түсінеді;Е)Оқу – тәрбие үрдісінде 

интербелсенді әдісті қолдану арқылы  қарым – қатынас жасаудың маңыздылығы туралы білімдерін жетілдіреді.   

 

Дублин  дескрипторлары: А), В), С), D), Е)  

Пәннің атауы: Балалар әдебиеті    

Бағдарлама авторы: п.ғ.к.доцент Адильшинова З.У.   

Курсты оқытудың мақсаты: Көркем сөз өнерінің бір саласы балалар әдебиетінің ерекшеліктерін 

таныту,студенттердің  әдеби теориялық білімдерін шыңдау 

Пәннің қысқаша мазмұны: Балалар әдебиеті курсының мақсаты мен ерекшелігін айқындаудың маңыздылығы. 

ХІХ ғасырдағы балалар әдебиеті.ХХ ғасырдың 20-30 жылдарындағы балалар әдебиетінің көрнекті өкілдерінің 

шығармалары туралы жүйелі түсінік.Балалар әдебиетіндегі әлем халықтарының озық шығармаларын талдауға, 

дәйекті дәлеледеуге, зерделеуге үйретеді. Балалар әдебиетіндегі соғыс тақырыбы. Шешендік сөздер туралы ұғым. 

Пререквизиттері: Педагогика, Педагогикалық шеберлік, Қазіргі заманғы қазақ (орыс) тілінің негіздері.   

Постреквизиттері: Шешендік өнерді үйрету әдістемесі, Бастауыш мектепте әдебиетті оқытудың теориясы мен 

әдістемесі, XVIII-XX ғ.орыс әдебиеті.  

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А)Халық ауыз әдебиеті үлгілері мен жазба әдебиет өкілдері шығармаларын, 

көркем шығарма түрлерін, оларды талдауға және өз көзқарастарын айтуға үйрену;В)Көркем шығарманың 

тақырыбы, композициясы, негізгі идеясы, жоспары т.б. әдебиет теориясынаналған білімдерін практикада 

қолдану; С)Тақырыбы бір-біріне ұқсас шығармалардың кейіпкерлерін, оқиғаларын салыстыра пайымдай алу 

және бастауыш сынып балалары үшін көркем шығармаларды іріктей білуді үйрену;Д)Адамгершілік, 

елжандылық, еңбексүйгіштік, салауаттылық, мәдениеттілік тұлғасын тәрбиелеу іскерлігін қалыптастыру; 

Е)Тақырыбы бір-біріне ұқсас шығармалардың кейіпкерлерін, оқиғаларын салыстыра пайымдай алу,бастауыш 

сынып балалары үшін көркем шығармаларды іріктей білу, ауызша сөйлеу мен жазбаша сөйлеу тілін жетілдіру,өз 

ойын, өз пікірін білдіруді және өзіндік көзқарасын қалыптастыру.  

 

Дублин  дескрипторлары: А), В), С), D), Е) 

Пәннің атауы: Музыка өнерін оқыту әдістемесі  

Бағдарлама авторы: аға оқытушы, магистр Ерболатова А.Қ. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттердің музыкалық-педагогикалық мәдениетінің негізін қалыптастыру 

және  болашақ бастауыш мектеп мұғалімдерін музыкалық тәрбие беру жұмысына даярлау. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Бұл курсты меңгеру барысында болашақ мамандар бастауыш мектептегі музыка 

өнерін оқыту әдістемесін, музыкалық дамудың диагностикасын, музыканың негізгі белгілерін, музыкалық-

сенсорлық қабілеттер және есту қабілетін және  музыкалық мәдениеттің негізін қалыптастыру туралы білім алып, 

музыкалық вокал оқушылардың  музыкалық қабілетін дамыту жолдары екендігін ұғынады. 

Пререквизиттері: Жас ерекшелік физиологиясы және мектеп гигиенасы,педагогика, педагогикалық шеберлік.  

Постреквизиттері: Бастауыш мектеп мұғалім қызметіндегі педагогикалық шығармашылық, болашақ кәсіби 

бағдары, педагогикалық практика. 

 Оқытудан күтілетін нәтижелер: А)Бастауыш сынып оқушылардың жас ерекшеліктіне сәйкес музыкалық 

жұмыстарды ұйымдастыру әдістемесін  білу;В)Музыка сабағының құрылысын талдау, әдістер мен тәсілдерді 

тиімді пайдалану;С)Музыкалық шығырмалардың мазмұнын талдау, бағалау;Д)Музыкалық шығармаларды 
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тыңдау және талдау;Е)музыкалық іс- әрекеттерді ұйымдастыру және басқарудың табыстылығына бағытталған 

теориялық негіздерін меңгеру.  

 

Дублин дескрипторлары: А), В), С), D), Е) 

Пәннің атауы: Бастауыш білім саласында тұлғаның әлеуметтенуі 

Бағдарлама авторы: п.ғ.к.,доцент Адильшинова З.У.    

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттер бойында мұғалім мамандығына қажетті құзыреттіліктер мен  өзін-өзі 

жетілдіруді үнемі дамытып отыру қажеттілігін қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Ұсынылған курс келесі мәселелерді қарастырады: білім берудің негізгі теориялары 

және тұлғаны дамыту; әлеуметтік педагогиканың негізгі ұғымдарын ; бастауыш мектепте әлеуметтендіру процесі 

мен әлеуметтік білім берудің мәнін; әлеуметтік білім берудегі өзара әрекеттесу әдістері; кіші мектеп жасындағы 

оқушылардың  әлеуметтендіру процесінің ерекшеліктерін; бастауыш мектеп оқушыларының әлуметтенуінің 

негізгі бағыттары. 

Пререквизиттері: Жас ерекшелік физиологиясы және мектеп гигиенасы, педагогика,бастауыш мектептегі 

тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі..  

Постреквизиттері: Бастауыш мектеп мұғалім қызметіндегі педагогикалық шығармашылық,отбасы 

педагогикасы мен психологиясы,кіші мектеп жасындағы дарынды балалармен жұмыс.  

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А)Педагогтің өз кәсіби шеберлігін қалыптастырудың жолдарын білуі, өзінің 

шығармашылығын, дүниетанымын, қабілетін қалыптастыра білуі, өзін жан-жақты дамыту мен жетілдірудің 

жолдарын білуі тиіс; В)Қазіргі педагогтың құзіреттілігіне қойылатын талаптар, оның құқықтары мен міндеттерін 

білуі,С)Мұғалімінің тұлғалық  және кәсіби қызметін білуі; Д)Бастауыш мектеп мұғалімінің кәсіби-педагогикалық 

мәдениетін арттыру формаларын білуі;Е)Өзін-өзі бақылау және педагогикалық іс-әрекет нәтижелерін жүзеге 

асыру. 

 

Дублин  дескрипторлары:А), В), С), D), Е) 

Пәннің атауы:  Мәнерлеп оқу практикумы  

Бағдарлама авторы: п.ғ. к., қауымдастырылған профессор Сейтенова С.С.  

Курсты оқытудың мақсаты: Көркем шығарманы әдеби тілдің нормасы мен орфоэпиялық ережесін, 

шығарманың тақырыбы мен идеялық мазмұнын түсініп, шығарманың көркемдігі мен жанрлық табиғатын 

түрліше дауыс бояуы арқылы аша білуге, ана тілінің байлығын меңгеруге, белгілі бір жылдамдықпен дауыс 

үнділігін, ырғағын сақтай отырып оқуға үйрету. 

Пәннің қысқаша мазмұны: «Мәнерлеп оқу  практикумы» курсы  мәнерлеп сөйлеу құралдары, әдеби тілдің 

негізгі ерекшеліктері, балаларға арналған көркем шығармалардың  ерекшеліктері, сөйлеу дағдысын жетілдіру, 

әдеби шығармаларды талдау әдістемелері,сабақта  жеке, топтық жұмыстарды ұйымдастыра білу  үшін қажетті 

ғылыми-теориялық білім жүйесін қалыптастыру болып табылады.Оқу техникасы және оған жаттығудың 

жолдары туралы білімдерінің қалыптасуына негіз болады. 

Пререквизиттері: Әдебиет (мектеп курсы),  қазақ (орыс) тілі, педагогика.   

Постреквизиттері: Шешендік өнерді үйрету әдістемесі, Бастауыш мектеп мұғалім қызметіндегі педагогикалық 

шығармашылық, Бастауыш мектепте әдебиетті оқытудың теориясы мен әдістемесі. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А)Мәнерлеп оқу практикумы әдістемесін және оқушылар тілі дамуын;ойын 

ауызша және жазбаша түрде дұрыс, келістіре баяндай білуге үйрету мәселелерін;В)оқылған шығармаға сәйкес 

сұрақтар қойып, оқушылардың шығарма мазмұнын дұрыс түсінуін; талданған шығармалардың тақырыбын, 

идеясын, басты кейіпкерлерін, негізгі мазмұнын; С)ауызша және жазбаша тілін дамыту;Д) пәнді ұйымдастыру 

кезінде оқушылардың жас ерекшелігіне айрықша көңіл бөліп, жас ерекшелік психологиясының ерекшеліктерін 

үнемі назарда ұстау керектігін; Е)көркем шығармаларды оқушылардың жас ерекшелігіне сай іріктеп алу. 

 

5.2 Модуль  Жаңартылған білім  мазмұнындағы музыка және қалыптастыру негіздері 

 

Дублин дискрипторлары:А), В), С), D), Е) 

Пәннің атауы:  Бастауыш мектептегі қазіргі білім беру технологиялары  

Бағдарлама авторы: п.ғ.к., доцент Адильшинова З.У.     

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттердің  бастауыш мектептегі қазіргі білім беру технологиялары туралы 

білімдерін қалыптастыру.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Бастауыш мектептегі қазіргі білім беру технологиялары  

пәнінің мақсат, міндеттері. Қазіргі білім беру технологияларына жалпы сипаттама. Интербелсенді оқыту 

әдістерді қолданудың деңгейлері. Қолдану. Түсіну. Талдау. Жинақтау. 

Пререквизиттері: Қазақ (орыс) тілі, қазіргі заманғы қазақ (орыс) тілінің негіздері, Мәнерлеп оқу практикумы, 

Бастауыш мектепте сөзжасам мен морфология. 

Постреквизиттері: Бастауыш  мектепте орыс  (қазақ) тілін оқытудың теориясы мен әдістемесі, жалпы тіл білімі 

және тілдер типологиясы,тіл мамандарын даярлаудағы инновациялық технологиялар.  

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А)Бастауыш мектептегі қазіргі білім беру технологиялары танысады; 

В)Интербелсенді әдістердің дамуы;С)Бастауыш мектеп оқушылары интербелсенді әдістемесімен танысады;Д) 

педагогикалық технологияларды қолдануды меңгереді; Е)Әдістемені үйренеді.   
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Дублин дискрипторлары: А), В), С), Д), Е) 

Пәннің атауы: Шетел балалар әдебиеті 

Бағдарлама авторы: п.ғ.к.,доцент Адильшинова З.У 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттердің шетел балалар әдебиетінің теориясы бойынша білімдерін 

қалыптастыру.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Шетел балалар  әдебиеті курсы болашақ мамандардың әдеби құзыреттіліктерін 

қалыптастыру мақсатына бағытталады. XVIII-XX ғғ. жекелеген поэтикалық шығармашылықтың пайда болуы 

және дамуы, XVIII-XX ғғ орыс (қазақ) әдебиеті шығармалары,  орыс (қазақ)  мәдениетіндегі  халықтың жеке 

поэтикалық шығармашылығы, қоғамның мүдделеріне сай  жыр жолдары, XVIII-XX ғғ. орыс (қазақ)  мәдениетінің 

еңбектерін меңгеру үшін қажетті  білімдерін қалыптастырады.    

Пререквизиттері: Орыс тілінің диалектологиясы мен фонетикасы, Мәнерлеп оқу практикумы, Балалар әдебиеті.  

Постреквизиттері: Бастауыш  мектепте орыс  (қазақ) тілін оқытудың теориясы мен әдістемесі, жалпы тіл білімі 

және тілдер типологиясы, тіл мамандарын даярлаудағы инновациялық технологиялар. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А)Шетел балалар  әдебиетінің теориясымен танысады; В)Шетел тарихи-

мәдени процесінің дамуымен; С)Шетел лексикасымен танысады); Д)Жанрлық-композициялық құрылыммен; 

Е)XVIII- XX ғ.шетел әдебиетінің шығармаларымен танысады. 

 

Дублин дискрипторлары: А), В), С), D), Е) 

Пәннің атауы: Музыкалық тәрбиенің теориясы мен технологиясы  

Бағдарлама авторы: аға оқытушы, магистр Ерболатова А.Қ. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттердің музыкалық-педагогикалық мәдениетінің негізін қалыптастыру 

және  болашақ бастауыш мектеп мұғалімдерін музыкалық тәрбие  беру жұмысына даярлау. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Бұл курс болашақ мамандардың кәсіби құзыреттіліктерін қалыптастырып,  балалар 

музыкасының ерекшеліктері, әуеннің мазмұны, музыканы тыңдау және талдау, музыкаға баулу ерекшеліктерін, 

музыканы оқыту  принциптер мен  әдістерін, қазақстандық және шетелдік композиторлардың шығармашылығы 

жөнінде  қажетті білім береді. Балалар музыкасының ерекшеліктері. Мелодияның мазмұны. Музыканы тыңдау 

және талдау кезеңдері. Музыкалық тірбиенің ерекшеліктері; оқыту принциптері мен әдістері.Қазақстан және 

шетел композиторларының шығармашылығы.  

Пререквизиттері: Музыка өнерін оқыту әдістемесі, Мәнерлеп оқу практикумы, педагогика  

Постреквизиттері: Бастауыш мектеп мұғалім қызметіндегі педагогикалық шығармашылық, Болашақ маманның 

кәсіби бағдары. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А)Бастауыш сынып оқушылардың жас ерекшеліктіне сәйкес музыкалық 

жұмыстарды ұйымдастыру әдістемесін  білу; В)Музыка сабағының құрылысын талдау, әдістер мен тәсілдерді 

тиімді пайдалану; С)Музыкалық шығырмалардың мазмұнын талдау, бағалау; Д)Музыкалық шығармалырды 

тыңдау және талдау; Е)Музыкалық іс- әрекеттерді ұйымдастыру және басқарудың табыстылығына бағытталған 

теориялық негіздерін меңгеру.  

 

Дублин дискрипторлары:А), В), С), D), Е) 

Пәннің атауы:  Кіші мектеп оқушыларын әлеуметтендірудің педагогикалық негізі 

Бағдарлама авторы: аға оқытушы Кенжебекова Н.Ә.   

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерді Кіші мектеп оқушыларын әлеуметтендірудің педагогикалық негізін 

қалыптастыру.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Кіші мектеп оқушыларын әлеуметтендірудің педагогикалық негізінің теориялық 

негіздері. Әлеуметтендіру ұғымы. Кіші мектеп оқушыларын әлеуметтендірудің маңызы. Әлеуметтік мәселелер. 

Әлеуметтік педагогиканың Кіші мектеп оқушыларын әлеуметтендірудегі маңызы.  

Пререквизиттері: Мәнерлеп оқу практикумы, Балалар әдебиеті.  

Постреквизиттері: БМ әдебиеттік оқудың теориясы мен әдістемесі, сауат ашу және жазуға үйрету әдістемесі.     

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А)бастауыш кіші мектеп оқушыларын әлеуметтендірудің педагогикалық 

негізін қалыптастыру. теориясын білу; В)бастауыш мектептегіәлеуметтік білімі мен дағдыларын қалыптастыру; 

С)бастауыш мектептегі әлеуметтік жағдайлар;  Д)бастауыш сыныптарда әлеуметтенуді қалыптастыру; Е)сөздік 

қорды молайту.    

 

Дублин дискрипторлары: А), В), С), D), Е) 

Пәннің атауы: Балалар әдебиеті мен мәнерлеп оқу практикумы  

Бағдарлама авторы:  п.ғ.к.доцент Адильшинова З.У   

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерге балалар әдебиеті мен мәнерлеп оқу практикумы туралы білім беру.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Балалар әдебиеті-мәнерлеп оқу білімдерін қалыптастырады: мәнерлеп оқудың 

ерекшеліктері, балалар әдебиетінің қалыптасу тарихын, функциональдық белгілері бойынша балалар 

шығармаларының жіктелуін, балалар фольклорының жанрларын, халық ертегілерінің жанрлық ерекшеліктері 

мен түрлерін, өзге ұлт фольклоры және оның ерекшеліктері туралы түсініктер. Балалар фольклоры–халық ауыз 

әдебиет шығармашылығының бір түрі. Балалар әдебиетінің ерекшеліктері. Балалар әдебиетінің  шығу тегі. 

Функционалдық сипаттамалары бойынша балалар шығармашылығы топтары. Халық ертегінің жанрлық 

ерекшеліктері. 
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Пререквизиттері: Педагогика, Мәнерлеп оқу практикумы, Балалар әдебиеті.  

Постреквизиттері: Этнопедагогика, БМ әдебиетті  оқытудың теориясы мен әдістемесі, Қазақ балалар әдебиет 

үрдісі.  

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А)Балалар әдебиеті туралы білім беру; В)Мәнерлеп оқудың ерекшеліктерін 

түсіндіру; С)Функционалдық сипаттамалары бойынша балалар шығармашылығы топтарын анықтау; Д)Балалар 

әдебиетінің шығу тегін түсіндіру; Е)Балалар әдебиеті шығармаларымен таныстыру.   

 

6В01301-Бастауышта оқытудың педагогикасы мен әдістемесі 

2(3) КУРС 

(Орта кәсіптік білім негізінде қашықтықтан білім беру технологиясы) 

 

Қабылдау жылы 2019 жыл 

 

6В01301-Бастауышта оқытудың педагогикасы мен әдістемесі 

2(2) КУРС 

(Жоғары кәсіптік білім негізінде қашықтықтан білім беру технологиясы) 

 

Қабылдау жылы 2019 жыл 

Компонент 

(ЖК/ТК) 
Пән коды Пән атауы 

С
ем

ес
т
р

 

К
р

ед
и

т
 

са
н

ы
 

5 Модуль Инклюзивті және жаратылыстану ғылымының негіздері, 23 кредит 

БП ЖК КMZhBZh 2205 Кіші мектеп жасындағы балалармен жұмыс 3 3 

БП  ЖК ZhOA 2206 Жаратылыстануды оқыту әдістемесі  4 5 

БП ЖК  ІВВ 2207 Инклюзиті білім беру  4 3 

БП ЖК MN 2208 Математика негіздері 3 5 

KП ЖК МОP 2301 Мәнерлеп оқу практикумы 4 5 

  Педагогикалық практика 4 2 

6.1 Модуль Білім беру мәселелері және қалыптастыру негіздері, 20 кредит 

ЖББП ТК KBN 2101 Кәсіпкерлік және бизнес негіздері  3 5 

БП ТК ZhN 2201 Жаратылыстану негіздері  3 5 

БП TК KZK(О)TN 2202 Қазіргі заманғы қазақ (орыс) тілінің негіздері  3 5 

БП ТК PSh 2203 Педагогикалық шеберлік  3 5 

6.2  Модуль Қалыптастыру негіздері, 20 кредит 

ЖББП T KN 2101 Құқық негіздері 3 5 

БП ТК OZhN 2201 Өлкетану және жертану негіздері    3 5 

БП ТК  O(K)TРК 2202 Орыс (қазақ) тілінің практикалық курсы  3 5 

БП ТК PE 2203 Педагогикалық этика  3 5 

7.1 Модуль Жаңартылған білім мазмұнындағы әдебиет пен музыка, 19  кредит 

БП  ТК ВА 2204 Балалар әдебиеті 4 5 

БП  ТК МОТA 2205 Музыка өнерін оқыту әдістемесі  4 5 

БП  ТК POOZh 2206 Педагогтың өзін-өзі жаңғыртуы 4 3 

БП  ТК GPZА 3207 Ғылыми педагогикалық зерттеу әдістемесі 5 3 

БП  ТК BMМKPSh 3208 Бастауыш мектеп мұғалімі қызметіндегі педагогикалық шығарма 5 3 

7.2 Модуль  Педагогика, психология және өнер, 19 кредит 

БП  ТК ZhBA 2204 Шетел балалар әдебиеті 4 5 

БП  ТК MTTT 2205 Музыкалық тәрбиенің теориясы мен технологиясы 4 5 

БП  TК ОOТООDPK 2206 Өзін-өзі тану мен өзін-өзі дамытудағы педагогикалық қолдау 4 3 

БП  ТК GZZh 3207 Ғылыми зерттеуді жоспарлау 5 3 

БП  ТК ZhEP 3208 Жас ерекшелік психологиясы 5 3 

Компонент 

(ЖК/ТК) 
Пән коды Пән атауы 

С
ем

ес
т
р

 

К
р

ед
и

т
 

са
н

ы
 

4.1 Модуль  Жаңартылған білім мазмұнындағы қалыптастыру әдістемесі, 26 кредит 

БП ТК BMIO 1212 БМ-те интербелсенді әдістерді оқыту 2 3 

БП ТК ZhEP 1213 Жас ерекшелік психологиясы 2 3 
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Ескерту: қашықтықтан білім беру технологиясы бойынша берілген кейбір  пәндер күндізгі бөлім 

пәндерімен сәйкес келгендіктен пәндерге сипаттама берілмейді. 

5В010200-Бастауышта оқытудың педагогикасы мен әдістемесі 

3 КУРС 

Қабылдау жылы 2018 жыл 

БП ТК ZhOA 2214 Жаратылыстануды оқыту әдістемесі  3 5 

КП ТК DOA 2302 «Дүниетануды» оқыту әдістемесі 3 5 

КП ТК KEOTT2303 Көркем еңбекті оқытудың теориясы мен технологиясы 3 5 

КП ТК BMOFS2304 БМ оқушыларының функционалдық сауаттылығы 3 5 

4.2 Модуль  Жаңартылған білім мазмұнындағы қалыптастыру технологиясы, 26 кредит 

БП ТК ВMKPT 1212 БМ тегі қазіргі педагогикалық технологиялар 2 3 

БП ТК PPs 1213 Педагогикалық психология  2 3 

БП ТК ZhOTA 2214 Жаратылыстануды оқытудың теориясы мен әдістемесі 3 5 

КП ТК KOOА 2302 Қоршаған ортаны оқыту әдістемесі 3 5 

КП ТК KSKOK 2303 Қазақстанда сәндік қолданбалы өнердің қалыптасуы 3 5 

КП ТК KMOKK 2304 Кіші мектеп оқушыларының құзіреттілігін қалыптастыру 3 5 

5 Модуль  Бастауыш мектепте арнайы пәндерді оқытудың теориясы мен әдістемесі, 26 кредит 

КП ЖК МОA 2305 Математиканы оқыту әдістемесі 4 5 

БП ЖК ВMK(O)TOTA 2215 БМ қазақ (орыс) тілін оқытудың теориясы мен әдістемесі  4 5 

БП ЖК ShZhMOTY 2216 Шағын жинақты мектептегі оқу тәрбие үдерісі 4 4 

КП ЖК SAZhYA 2306 Сауат ашу және жазуға үйрету әдістемесі 4 4 

КП ЖК PSh 2307 Педагогикалық шеберлік 4 3 

  Педагогикалық практика 4 5 

Компонент 

(ЖК/ТК) 
Пән коды Пән атауы 

С
ем
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т
р
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7 Модуль Бастауыш мектептегі арнайы пәндер теориясы мен әдістемесі, 27 кредит 

БП МК BMTZhTA 2212 Бастауыш мектепте тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі 4 3 

БП МК KBT 2213 Критериалды бағалау технологиясы 4 3 

БП МК BBM 2214 Білім берудегі менеджмент 4 3 

КП МК МOA 3305 Математиканы оқыту әдістемесі 5 5 

КП ЖК DOA 3306 Дүниетануды оқыту әдістемесі 5 5 

КП ЖК SAZhYA 3307 Сауат ашу және жазуға үйрету әдістемесі  5 5 

  Педагогикалық практика 6 3 

8 Модуль Инклюзивті білім беру және  өнер әдістемесі, 24  академиялық кредит 

БП МК KK(O)T 3215 Кәсіби қазақ (орыс) тілі 5 3 

БП МК KBShT 3216 Кәсіби-бағытталған шетел тілі 6 3 

БП МК  IBB 3217 Инклюзивті білім беру 5 3 

КП ЖК 

OTOBMKTAOA 

3308 

Орыс тілінде оқытатын бастауыш мектепте қазақ тілі мен 

әдебиетін оқыту әдістемесі 

6 5 

БП ЖК BMMOOA 3218 БМ-те музыка өнерін оқыту әдістемесі 6 5 

КП ЖК ShOOA 3309 Шешендік өнерді оқыту әдістемесі 6 5 

9.1 Модуль  Орыс тілін оқыту әдістемесі және дене мәдениеті,  10 кредит 

БП  ТК 
ВMK(O)TOTA 

3219 

Бастауыш мектепте қазақ (орыс) тілін оқытудың теориясы мен 

әдістемесі  

5 5 

КП ТК 
BMDTMOA 3310 Бастауыш  мектепте дене тәрбиесі мәдениетін оқытудың 

әдістемесі 

6 5 

9.2 Модуль Орыс тілін оқыту әдістемесі және салауатты өмір салтын қалыптастыру, 10 кредит 

БП  ТК ShZhMK(O)TOTA 

3219 

Шағын жинақты мектепте қазақ (орыс) тілін оқытудың теориясы 

мен әдістемесі 

5 5 

КП ТК KMOSOSK 3310 Кіші мектеп оқушыларының салауатты өмір салтын 

қалыптастыру 

6 5 

10.1 Модуль Орыс тілі мен әдебиеттік оқу әдістемесі, 9 кредит 

БП ЖК BMAOA 3220 Бастауыш мектепте әдебиетті оқытудың әдістемесі  5 4 

БП ТК ShZhOTAOTA 

3221 

ШЖМ-те орыс тілі мен әдебиетті оқытудың теориясы мен 

әдістемесі 

6 5 
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7 Модуль Бастауыш мектептегі арнайы пәндер теориясы мен әдістемесі 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) Д) Е)  

Пәннің атауы:  Математиканы оқыту әдістемесі  

Бағдарлама авторы: аға оқытушы, магистр Баймаханова Г.Қ.     

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерге математиканы оқыту әдістемесі курсы бойынша маңызды 

математикалық ұғымдар мен оның мәнін ашып көрсету, математиканы оқытуға қажетті теориялық білімдермен 

қаруландыру, математикалық дағдылар мен пәнді оқыту әдістемесін қалыптастыру.   

Пәннің қысқаша мазмұны: Математиканы оқыту әдістемесінің жалпы мәселелері. Математиканы оқытудың 

пәні, теориясы мен әдістемесі. Математиканы оқытудың мақсаттары. Бастауыш мектеп математикасы курсын 

оқытудағы ғылыми таным әдістері (бақылау, эксперимент, салыстыру). Курсты оқытудағы ғылыми оқытудағы 

ғылыми таным әдістері (индукция, дедукция). Оқытудың ғылыми әдістері (аналогия, модельдеу). Математиканы 

оқытудың  әдістері мен принциптері. Математиканы оқытуды ұйымдастыру.  

Пререквизиттері: Мектептегі математика курсы, математика негіздері, педагогика.   

Постреквизиттері: Болашақ маманның кәсіби бағдары,бастауыш мектепте оқытудың интербелсенді әдістері. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А)Математикалық ұғымдардың мәні туралы түсініктер; В)Жиындарға 

қолданылатын амалдардың қасиеттері мен заңдары туралы білім;С)Пікірлерге, предикаттарға және ақырлы, 

ақырсыз жиындарға амалдар қолдану білігі;Д) математикалық ұғымның құрылымдық анықталуын талдай білу; 

Е)Мәтіндік есептерді шығаруға қажетті амалдарды таңдауды негіздей білу дағдысы. 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) Д) Е)  

Пәннің атауы: Дүниетануды оқыту әдістемесі 

Бағдарлама авторы: аға оқытушы, магистр Баймаханова Г.Қ.     

Курсты оқытудың мақсаты: Қазіргі жаратылыстану ғылымы және оның зерттеу әдістері жөнінде білім негізін 

қалыптастыру, техника мен технология дамуындағы жаратылыстану ғылымының идеялары мен жетістіктерімен 

таныстыру.    

Пәннің қысқаша мазмұны: Жаратылыстану бағытында бастауыш сыныптарда білім беруде әлем жайлы ой 

өрістерінің кеңеюіне, қоршаған әлемді қабылдаудың дамуына, қоршаған ортаны қорғау және бағалай білуге 

үйрету. Мен –зерттеуші. Тірі табиғат. Өлі табиғат.  Заттар мен олардың құрылымы. Жер және космос. Табиғат 

физикасы.  

Пререквизиттері: Өлкетану мен жертану негіздері, Жаратылыстану негіздері, Жаратылыстануды оқыту 

әдістемесі,білім беру менеджменті. 

Постреквизиттері: Ғылыми-педагогикалық зерттеу әдістемесі, Болашақ маманның кәсіби бағдары. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А)Табиғатты сүйе білу қабілетін дамыту В)Дүние жүзі, қоршаған орта 

жүніндегі танымын кеңейту; С)Педагогикалық құзіреттілігін қалыптастыру; Д)Білім,білік, дағдыларды әрекетте 

қолдану іскерлігін қалыптастыру; Е)Бастауыш сынып мұғалімдерінің өзін-өзі дамыту құзіреттілігін 

қалыптастыру  

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) Д) Е)  

Пәннің атауы:  Сауат ашу және  жазуға үйрету әдістемесі  

Бағдарлама авторы: аға оқытушы Досмырза Р.Ж. 

Курсты оқытудың мақсаты: Мемлекеттік стандарт талабына сәйкес болашақ мұғалімдерге сауат ашу және  

жазуға үйрету әдістемесі негізінде білім, білік, дағдыны қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Сауатты жазуға үйретудің психологиялық-педагогикалық негіздері, сауат ашу 

кезеңіндегі жазудың түрлері, сауат ашудың әр кезеңіндегі жазуға үйретудің мақсат- міндеттері, 1-сынып 

оқушыларының графикалық және каллиграфиялық жазу дағдыларын жетілдіру жолдары. 

Пререквизиттер: Қазіргі заманғы қазақ тілі негіздері, Педагогика,  

Постреквизиттер: Қазақ (орыс) тілін оқытудың теориясы мен әдістемесі, Бастауыш мектеп оқушыларының 

функциональдық сауаттылығы. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А)Сауатты жазуға үйретудің педагогикалық-психологиялық негіздеріне 

сүйену; В)Бастауыш сынып оқушыларының көркем жазу дағдысын қалыптастыру; С)Жетілдірудің жолдарын, 

жазуға үйрету; Д)Графикалық және каллиграфиялық қатемен жұмыс жасау әдісін білуі тиіс. Е)Дағдыны, өз 

мамандықтарына сай оқу-тәрбие процесінде пайдалана білу.  

 

8 Модуль Инклюзивті білім беру және өнер әдістемесі 

 

Дублин дискрипторлары: А), В), С), Д), Е) 

Пәннің атауы: Орыс тілінде  оқытатын бастауыш мектепте орыс тілі мен әдебиетін оқыту әдістемесі  

10.2 Модуль Оқыту тарихы және тиімді технологиясы, 9 кредит 

БП ЖК BMAOA 3220 Бастауыш мектепте әдебиетті оқытудың әдістемесі  5 4 

БП ТК ShZhMK(O)TOAT 

3221 

Шағын жинақты мектепте қазақ (орыс) тілін оқыту әдістемесінің 

тарихы 

6 5 
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Бағдарлама авторы: п.ғ. к., қауымдастырылған профессор Сейтенова С.С. 

Курсты оқытудың мақсаты: Болашақ мұғалімдерге орыс тілінде оқытпайтын бастауыш мектептерде әдебиетті 

оқыту әдістемесі туралы қажетті білім беру. Студенттердің әдістемелік дағдыларын жетілдіру және жаңа оқыту 

технологияларын қолдануды үйрету. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Орыс тілі мен әдебиетін ғылым ретінде оқыту әдістемесі. Орыс тілі әдістемесінің 

тарихи және қазіргі заманғы дамуы. Әдіс орыс тілі әдістемесінің категориясы ретінде.  Орыс тілінде тәрбие 

жұмысын ұйымдастырудың формалары мен түрлері, орыс тілін оқыту құралдары. Әдебиеттерді ғылым, пән және 

пәндік-әдістемелік зерттеу пәні ретінде оқыту әдістемесі. Әдебиеттерді оқыту әдістерінің тарихи және қазіргі 

заманғы дамуы. Әдеби оқу сабақтарындағы шығармашылық жұмыстар. 

Пререквизиттері: Балалар әдебиеті, Сөзжасам мен морфология, ШЖМ қазақ(орыс)тілін оқытудың теориясы 

мен әдістемесі. 

Постреквизиттері: Шағын жинақты мектепте оқу-тәрбие үдерісі, Мәтінді лингвистикалық талдау әдістемесі.  

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А)Болашақ бастауыш сынып мұғалімдеріне орыс тілінде оқытпайтын 

бастауыш мектептерде әдебиетті оқыту әдістемесінің теориялық негіздерін игерту; В)Болашақ бастауыш сынып 

мұғалімдерін орыс тілінде оқытпайтын бастауыш мектептерде әдебиетті оқыту әдістемесін оқытудың озық 

әдістерінде оқыту, процестер мен оқу нәтижелерін зерттеу және талдауға үйрету, оқу материалдарының 

нәтижелері игерту; C)«Қазақ тілі», «Әдеби оқу» пәндерін сапалы оқып үйрену ережелерін игеру, сабақ 

жоспарларын әзірлеу, талдау, салыстыру; Д)Оқытуда түсіндіру және талдау әдістерін үйрену, балалармен жұмыс 

істеу жолдарын үйрену; E)Кітаптармен (оқулықтармен, оқу құралдарымен) жұмыс істей білу, тақырып бойынша 

сабаққа арналған оқу материалдарын дайындау. 

 

Дублин  дескрипторлары: (А, В, С, D, Е) 

Пәннің атауы: Бастауыш мектепте музыка өнерін оқыту әдістемесі  

Бағдарлама авторы:  магистр Акашева А.Б 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттердің музыкалық-педагогикалық мәдениетінің негізін қалыптастыру 

және  болашақ бастауыш мектеп мұғалімдерін музыкалық тәрбие  беру жұмысына даярлау. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Балалар музыкасының ерекшеліктері. Мелодияның мазмұны. Музыканы тыңдау 

және талдау кезеңдері. Музыкалық тәрбиенің ерекшеліктері; оқыту принциптері мен әдістері. Қазақстан және 

шетел композиторларының шығармашылығы.   

Пререквизиттері: Оқушылардың физиологиялық дамуы, Педагогика, Психология Педагогикалық шеберлік 

Постреквизиттері: Болашақ маманның кәсіби бағдары, Педагогикалық этика. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А)Бастауыш сынып оқушылардың жас ерекшеліктіне сәйкес музыкалық 

жұмыстарды ұйымдастыру әдістемесін білу; В)Музыка сабағының құрылысын талдау, әдістер мен тәсілдерді 

тиімді пайдалану; С)Музыкалық шығырмалардың мазмұнын талдау, бағалау; Д)Музыкалық шығармаларды 

тыңдау және талдау; Е)Музыкалық іс-әрекеттерді ұйымдастыру және басқарудың табыстылығына бағытталған 

теориялық негіздерін меңгеру.  

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) Д) Е)  

Пәннің атауы:  Шешендік өнерді оқыту әдістемесі   

Бағдарлама авторы: аға оқытушы Досмырза Р.Ж. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерге сөз өнері ғылымын меңгерту және ауызша сөйлеу, дәлелдеу 

дағдыларын қалыптастыру. 

Шешендік өнерге оқыту әдістемесінен білім, білік, дағдыны қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Болашақ бастауыш мектеп мұғаліміне ойлау дәрежесінің биіктігі. Аңыз әңгімелер 

мен ертегілердегі шешендік сөздер. Мақал-мәтел, жұмбақтар, олардың тіл ерекшеліктері. Билер сөзі, оның 

өзіндік сипаты. Шешендік өнердің түрлері. Шешендік өнерге баулу, шешендік мектеп, шешендік дәстүр, сөйлеу 

мәдениеті. Білімгерлерге қазақ халқының шешендік өнерінен жүйелі білім беру. 

Пререквизиттері: Педагогика, Сөйлеу мәдениеті, Балалар әдебиеті. 

Постреквизиттері: Педагогикалық шеберлік, Педагогикалық этика. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А)Жалпы мәдени құзыреттіліктерді қалыптастыру; В)Шешендік өнердің 

ғылыми негіздерін қалыптастыру; С)Шешендік жазуға үйрету; Д)Шешендік өнерге оқыту әдістемесінен 

іскккерлік, дағдыны қалыптастыру; Е)Дағдыны, өз мамандықтарына сай оқу-тәрбие процесінде пайдалана білу.  

 

9.1 Модуль Орыс тілін оқыту әдістемесі және дене мәдениеті 

 

Дублин  дескрипторлары: (А, В, С, Д,Е )  

Пәннің атауы: Бастауыш мектепте қазақ (орыс) тілін оқытудың теориясы мен әдістемесі  

Бағдарлама авторы: аға оқытушы, магистр Кубиева В.А    

Курсты оқытудың мақсаты: Cтуденттердің әдістемелік шеберлігін арттыру және оқытудың жаңа 

технологиясын пайдалануға  үйрету. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Курстың мақсаты мен міндеттері. Фонетиканы оқыту. Лексиканы оқыту. 

Морфологияны оқыту. Синтаксисті оқыту әдістемесі. Сыныптан тыс оқу. Орфографияны оқыту әдістемесі. Тіл 

дамыту әдістемесі. 
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Пререквизиттері: Мәнерлеп оқу практикумы, Балалар әдебиеті, Педагогика. 

Постреквизиттері: Бастауыш мектепте әдебиеттік оқуды оқытудың теориясы мен әдістемесі,  қазіргі заманғы 

қазақ(орыс) тілінің негіздері.  

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А)Болашақ бастауыш сынып мұғалімдеріне «Сауат ашу», «Әдебиеттік оқуды», 

«Қазіргі қазақ тілі грамматикасын» оқыту әдістемесінің теориясынан жүйелі білім, сабақ жүргізу әдіс-тәсілдерін 

меңгеру; В)Болашақ бастауыш мектеп мұғалімдерін «Қазақ тілін» оқытудың озық тәжірибелермен қаруландыру, 

оқытылып жатқан оқу материалын балалармен игерудің процестерін және нәтижелерін оқып-үйрену, талдау; 

С)«Сауат ашу»,«Қазақ тілін», «Әдебиеттік оқу» пәндерін  табысты оқытудың ережелерін өңдеу, сабақ жоспарын 

жасау,талдау, салыстыру; Д)Оқытудың құбылысын сипаттау және түсіндіру әдістерімен қарулану, балалармен 

жұмыс жасау жолдарын меңгеру; Е)«Сауат ашу», «Әдебиеттік оқу» «Қазақ тілі» сабақтарына дидатикалық 

материалдарды дайындау, кітаптармен (оқулықпен, анықтамалармен) өзбетімен жұмыс істей білу. 

 

Дублин дискрипторлары: А), В), С), Д), Е)   

Пәннің атауы: Бастауыш мектепте дене тәрбиесі мәдениетін оқытудың әдістемесі 

Бағдарлама авторы: аға оқытушы Досмырза Р.Ж.  

Курсты оқытудың мақсаты: Болашақ мамандардың бастауыш мектепте дене мәдениетін оқыту әдістемесінің 

теориялық негізін қалыптастыру. Студенттерге дене мәдениетін оқытудың әдістерін ұғындару.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Оқушылардың рухани мәдениетін қалыптастырудың негізгі  компонентінің бірі–

дене мәдениеті. Дене тәрбиесі пәнінің алатын орны. Дене мәдениетін жүргізу әдістемесі. Дене мәдениетін 

ұйымдастыруда қолданылатын әдістер. «Дене мәдениетін оқыту әдістемесі» курсының теориялық негіздері.   

Пререквизиттері: Педагогикалық мамандыққа кіріспе, Педагогикалық мамандықтың негіздері, Білім  берудегі 

жаңарған білім мазмұнының негіздері. 

Постреквизиттері: Педагогикалық шеберлік, Болашақ маманның кәсіби бағдары. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А)Дене мәдениетін ұйымдастыруда қолданылатын әдістер; 

В)Оқушылардың жас ерекшеліктіне сәйкес сауықтыру жұмыстарды ұйымдастыру әдістемесін білу; С)Дене 

мәдениетіне үйрету; Д)Дене жаттығуларын талдау, бағалау; Е)Сабақтан тыс уақытта жасалатын жаттығу 

түрлерін білу.  

 

9.2 Модуль Орыс тілін оқыту әдістемесі және салауатты өмір салтын қалыптастыру 

 

Дублин дискрипторлары: А), В), С), D), Е) 

Пәннің атауы: ШЖМ қазақ (орыс)тілін оқытудың теориясы мен әдістемесі  

Бағдарлама авторы: аға оқытушы, магистр Кубиева В.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: Шағын жинақты мектепте  орыс тілін оқытудың теориясы мен әдістемесі пәнінің 

теориялық әдістемелік негіздерін ұғындыру.   

Пәннің қысқаша мазмұны: Шағын жинақты бастауыш мектепте орыс тілін оқыту әдістемесі пәні. Шағын 

жинақты бастауыш   мектептердің тарихына қысқаша шолу 

Шағын жинақты бастауыш мектептердің тарихына қысқаша шолу.Шағын жинақты мектептерде орыс тілін 

оқытудың қазіргі жайы.Күнтізбе, сабақ жоспарлары және сабақ кестелерінің құрылымдық ерекшеліктері.Әр 

сыныппен жүргізілетін өзіндік жұмыс түрлерін жоспарлау және ұйымдастыру.Шағын жинақты бастауыш 

мектепте байланыстырып сөйлеу жұмысын ұйымдастыру.Мәтіннің негізгі белгілері, құрылысы, түрлері.ШЖБМ-

де сыныптан тыс жүргізілетін жұмыстарды ұйымдастыру, сыныптан тыс жұмыстардың түрлері. 

Пререквизиттері: Педагогика, қазіргі заманғы қазақ(орыс) тілінің негіздері,тіл мәдениеті. 

Постреквизиттері: Бастауыш мектепте әдебиеттік оқуды оқытудың теориясы мен әдістемесі,  шағын жинақты 

мектепте орыс (қазақ) тілі және әдебиетін оқыту теориясы мен әдістемесі.  

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А)Шағын жинақты  бастауыш мектептегі орыс тілін оқыту жүйесін білуі керек; 

В)«Орыс тілі» оқулығының мазмұнын; шағын жинақты бастауыш мектепте қазақ тілін оқыту әдіс тәсілдерін, 

оқыту ерекшеліктерін білуі керек; С)Шағын жинақты бастауыш мектепте орыс тілін оқытуды жоспарлауды 

меңгеруі керек; Д)Сабақ кестесін жасауды; бір мезгілде бірнеше сыныппен жұмыс жүрізуді меңгеруі керек; 

Е)Орыс тілінде өз ойын жүйелі және сауатты жеткізе білу дағдыларын меңгерту және орыс тілінде сауатты жазуға 

дағдыландыру.  

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) Д) Е)   

Пәннің атауы: Кіші мектеп оқушыларының салауатты өмір салтын қалыптастыру  

Бағдарлама авторы: аға оқытушы, магистр  Баймаханова Г.Қ. 

Курсты оқытудың мақсаты: Кіші мектеп оқушыларының салауатты өмір салтын қалыптастырудың теориялық 

негіздерін айқындау. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Кіші мектеп оқушыларының салауатты өмір салтын қалыптастыру курсының 

мақсат, міндеттері. Кіші мектеп оқушыларының салауатты өмір салтын қалыптастыру бағыттары. Кіші мектеп 

оқушыларының денсаулық пен салауатты өмір салтын қалыптастырудың теориялық жүйесі. Салауатты өмір 

салтын қалыптастыру бойынша педагог іс-әрекетінің бағыттары. Кіші мектеп оқушыларының күн тәртібін 

ұйымдастыру. Кіші мектеп оқушыларының күн тәртібін ұйымдастырудың әдіс-тәсілдері. Жеке бас гигиенасын 

сақтау ережелерін түсіндіру. Салауатты өмір салтын қалыптастырудағы педагогтың негізгі  педагог іс-әрекеттері. 
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Пререквизиттері: Бастауыш мектепте тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі, Жаратылыстануды оқыту 

әдістемесі, Педагогика. 

Постреквизиттері: Болашақ маманның кәсіби бағдары, кіші мектеп оқушыларының құзыреттілін қалыптастыру. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А)Кіші мектеп оқушыларының салауатты өмір салтын қалыптастыру 

курсының мақсат, міндеттерін анықтау; В)Кіші мектеп оқушыларының салауатты өмір салтын қалыптастыру 

бағыттарын түсіндіру; С)«Өмір салты» ұғымын түсіндіру; Д)Кіші мектеп оқушыларының күн тәртібін 

ұйымдастыру; Е)Жеке бас гигиенасын сақтау дағдысын қалыптастыру. 

 

10.1 Модуль Орыс тілі және әдебиеттік оқу әдістемесі 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) Д) Е)   

Пәннің атауы:  Бастауыш мектепте әдебиетті оқытудың теориясы мен әдістемесі  

Бағдарлама авторы: п.ғ.к., доцент Утепов М.Б.  

Курсты оқытудың мақсаты: Бастауыш мектепте әдебиеттік оқуды  әдістемесі  пәнінің теориялық әдістемелік 

негіздерін ұғындыру.   

Пәннің қысқаша мазмұны: Бастауыш мектепте әдебиеттік оқу әдістемесі пәні.  Бастауыш мектепте әдебиеттік 

оқуды оқыту жүйесі. Оқу дағдысына сипаттама. Бастауыш мектепте әдебиет теориясынан берілетін бастапқы 

түсініктер және әдеби шығармалармен жұмыс үдерісі. Ертегілер мен мысалдарды, ӛлеңдерді оқыту 

ерекшеліктері. Жұмбақтар мен мақалмәтелдерді, ғылыми мақалалар мен очерктерді оқыту. Байланыстырып 

сөйлеу әдістемесі. Мазмұндама және шығарма жұмыстары. Бастауыш мектептердегі әдебиеттік оқу 

сабақтарында оқушылар іс-әрекетін ұйымдастыру технологиясы. 

Пререквизиттері: Педагогика, мәнерлеп оқу практикумы, Тіл мәдениеті, Педагогикалық шеберлік.  

Постреквизиттері: Шағын жинақты мектепте қазақ (орыс) тілін оқыту әдістемесінің тарихы, болашақ маманның 

кәсіби бағдары.  

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А)Бастауыш мектепте «әдебиеттік оқу» мен оқу кешенінің мазмұнын білуі 

керек; В)Бастауыш мектепте «әдебиеттік оқу» әдістемесін, ана тілін оқыту әдіс-тәсілдерін білу керек; 

С)Бастауыш мектепте әдебиеттік оқу сабақтарын жоспарлауды және күнтізбелік жоспар жасауды, сабақта 

қосымша жұмыс түрлерін (дидактикалық материалдар, ойындар, ребустар т.б.) жүргізуді білуі керек;Д)Сабақ 

беруді, сабақта қолданылатын көрнекіліктерді жасауды, оқулықтарды талдауды және сызбамен көрсетуді, пікір 

айтуды, реферат жазуды, әдістемелік папка жасауды меңгеруі тиіс; Е)Мәтінмен жұмыс істеуде қажетті ауызша 

және жазбаша сөйлеу дағдыларын меңгеру қажет.  

 

Дублин дискрипторлары: А), В), С), D), Е) 

Пәннің атауы: Шағын жинақты мектепте орыс (қазақ) тілі мен әдебиетті оқытудың теориясы мен  әдістемесі  

Бағдарлама авторы: аға оқытушы,  магистр Кубиева В.А.   

Курсты оқытудың мақсаты: Бастауыш мектепте әдебиеттік оқуды оқытудың теориясы мен әдістемесі  пәнінің 

теориялық әдістемелік негіздерін ұғындыру.   

Пәннің қысқаша мазмұны: Шағын жинақты мектепте орыс тілі мен әдебиетін оқыту әдістемесі.Бастауыш 

мектептегі  орыс тілі оқу пәні ретінде. Бастауыш мектептегі орыс тілі пәні сауаттылыққа үйретудің ғылыми негізі. 

Сауаттылықтың негізгі кезеңіндегі оқу сабақтарының мазмұны мен құрылымы. 

Пререквизиттері: Педагогика, Мәнерлеп оқу практикумы, Тіл мәдениеті, Педагогикалық шеберлік.  

Постреквизиттері: Шағын жинақты мектепте орыс (қазақ) тілін оқыту әдістемесінің тарихы, Болашақ маманның 

кәсіби бағдары.  

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А)Бастауыш әдебиеттік білімнің жалпы сипаттамасын; В)Бастауыш мектептегі 

көркем шығармалады талдау және оқу технологиясы мен теориялық негіздерін; С)Бастауыш мектептің қазіргі 

әдебиеттік оқу бағдарламаларын; Д)Әдебиеттік көркем шығармаларды кіші мектеп оқушыларының қабылдау 

ерекшеліктері; Е)Әдебиеттік оқуда оқушыларын тілін дамыту. 

 

10.2 Модуль Оқыту тарихы және тиімді технологиясы 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) Д) Е)   

Пәннің атауы: Шағын жинақты мектепте қазақ (орыс) тілін оқыту әдістемесінің тарихы  

Бағдарлама авторы: п.ғ.к., доцент Утепов М.Б.  

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерді шағын жинақты мектепте қазақ (орыс) тілін оқыту әдістемесінің 

тарихының тұжырымдамалық және әдістемелік ережелерімен таныстыру.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Қазіргі уақытта шағын жинақты мектепте қазақ (орыс) тілін оқыту әдістемесінің 

тарихы. ХVІІІ ғасырда ШЖМ қазақ (орыс) тілін оқыту әдістемесінің тарихы. ХІХғ. қазақ (орыс) тілін оқыту 

әдістемесінің тарихы. Қазақ (орыс) тілін оқыту әдістемесінің тарихының ғылым ретінде қалыптасуы және дамуы. 

ХІХ-ХХ ғ. ШЖМ - те қазақ (орыс) тілін оқыту әдістемесінің тарихының  теориялық тұжырымдамасы. Қазіргі 

қазақ (орыс) тілін оқыту әдістемесінің тарихы.Соғыс жылдарында және 80-шы жылдардың орта шеніне дейінгі 

қазақ (орыс) тілін оқыту әдістемесінің советтік тарихы. ШЖМ-те қазақ (орыс) тілін оқыту әдістемесінің тарихына 

жаңа бағыт және көзқарас.  
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Пререквизиттері: Қазіргі заманғы қазақ (орыс) тілінің негіздері, Қазақ (орыс) тілінің функционалды 

стилистикасы, Кәсіби қазақ (орыс) тілі.   

Постреквизиттері: Бастауыш мектеп оқушыларының функционалдық сауаттылығы, кіші мектеп 

оқушыларының құзыреттілігін қалыптастыру.  

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А)Қазақ (орыс) тілін оқыту әдістемесінің тарихының әдіснамалық 

негіздерін;В)Қазақ (орыс) тілін оқыту әдістемесінің тарихының пәні, мақсаты мен міндеттері; С)Қазақ (орыс) 

тілін оқыту әдістемесінің тарихынан оқу-тәрбие үдерісін ұйымдастыру;Д)Бұрынғы тәжірибеге сүйене отырып, 

қазіргі психологиялық теория мен тәжірибені талдау; Е)Тарихи қағидатты басшылыққа ала отырып, 

психологиялық процесті ұйымдастыру. 

 

5В010200-Бастауышта оқытудың педагогикасы мен әдістемесі 

3(3) КУРС 

(Орта кәсіптік білім негізінде қашықтықтан білім беру технологиясы) 

 

Қабылдау жылы 2018 жыл 

 

Ескерту: қашықтықтан білім беру технологиясы бойынша берілген кейбір  пәндер күндізгі бөлім 

пәндерімен сәйкес келгендіктен пәндерге сипаттама берілмейді. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Компонент 

(ЖК/ТК) 
Пән коды Пән атауы 
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7.1 Модуль Инклюзивті білім беру және  кәсіби тілдер, 9  академиялық кредит 

БП МК IBB 3214 Инклюзивті білім беру 5 3 

БП МК  KK(O)T 3215 Кәсіби (орыс) тілі 5 3 

КП ТК ShOOA 3304 Шешендік өнерді оқыту әдістемесі 5 3 

7.2 Модуль  Тілдерді оқыту,  9 кредит 

БП МК IBB 3214 Инклюзивті білім беру 5 3 

БП МК  KK(O)T 3215 Кәсіби (орыс) тілі 5 3 

КП ТК SМ 3304 Сөйлеу мәдениеті 5 3 

8.1 Модуль Этнопедагогика және ғылыми зерттеулер әдіснамасы, 10 кредит 

БП  ТК KMLTT 3216 Көркем мәтінді лингвистикалық талдау технологиясы 5 3 

БП ТК BA 3217 Балалар әдебиеті 5 3 

КП ТК Ethp 3305 Этнопедагогика 5 3 

  Педагогикалық практика 5 1 

8.2 Модуль Тілдің теориялық және әдіснамалық негіздері, 10 кредит 

БП  ТК KMOSM 3216 Кіші мектеп оқушыларының сөйлеу мәдениеті  5 3 

БП ТК KAY 3217 Қазіргі әдеби үрдіс 5 3 

 EmBBN 3305 Этномәдени білім беру негіздері 5 3 

  Педагогикалық практика 5 1 

9.1 Модуль Бастауыш мектептің оқу үрдісі және кәсіби шетел тілі, 11 кредит 

БП  MК KBShT 3218 Кәсіби бағытталған шетел тілі 6 3 

KП ТК ZhBMZhShZhMOTY 

3306 

Жаңартылған білім мазмұны жағдайында Шағын жинақты 

мектепте оқу тәрбие үрдісі 

6 3 

KП ТК PSh 3307 Педагогикалық шеберлік 6 3 

  Кәсіби практика 6 2 

9.2 Модуль Жаңартылған бағдарлама және кәсіби шетел тілі, 11 кредит 

БП  MК KBShT 3218 Кәсіби бағытталған шетел тілі 6 3 

KП ТК ShZhMOY 3306 Шағын жинақты мектептегі оқу үрдісі 6 3 

KП ТК PEK 3307 Педагогикалық эрудиция және компетенттілік 6 3 

  Кәсіби практика 6 2 
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5В010200-Бастауышта оқытудың педагогикасы мен әдістемесі  

4 КУРС 

Қабылдау жылы 2017 жыл 
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10.1 Модуль  Отбасы педагогикасы мен психологиясы, 8 кредит 

КП ТК  PSh 4313 Педагогикалық шеберлік  7 5 

БП ТК OPP 4225 Отбасы педагогикасы мен психологиясы  7 3 

10.2 Модуль Кіші мектеп оқушыларының психологиясы, 8 кредит 

КП ТК PЕ 4313 Педагогикалық этика 7 5 

БП ТК KMODP  4225 Кіші мектеп оқушыларының даму психологиясы  7 3 

11 Модуль  Шағын жинақты мектептегі оқу-тәрбие үрдісі, 10 кредит 

КП ЖК ShZhMOTU 4311 Шағын жинақты мектепте оқу-тәрбие үдерісі 7 5 

КП ЖК GPZA 4312 Ғылыми-педагогикалық зерттеу әдістемесі 7 5 

12.1 Модуль  Қазіргі білім беру үрдісі, 30 кредит 

КП ТК BMOIA 4314 Бастауыш мектепте оқытудың интербелсенді әдістері 7 5 

КП ТК BMOFS 4315 Бастауыш мектеп оқушыларының функционалдық 

сауаттылығы 

7 5 

КП ТК  MLTA 4316 Мәтінді лингвистикалық  талдау әдістемесі 7 5 

  Педагогикалық практика 8 10 

  Дипломалды практика 8 5 

12.2 Модуль Білім беру үрдісіндегі жобалау, 30 кредит 

КП ТК BMPUZhU 4314 БМ-те педагогикалық үрдісті жобалау және ұйымдастыру 7 5 

БП ТК  KMOKK 4315 Кіші мектеп оқушыларының құзыреттілігін қалыптастыру 7 5 

БП  ТК KBAU  4316 Қазіргі балалар әдебиет үрдісі 7 5 

  Педагогикалық практика 8 10 

  Дипломалды практика 8 5 

 

10.1 Модуль Отбасы педагогикасы мен психологиясы 

 

Дублин дескрипторлары: А), В), С), D), Е) 

Пәннің атауы: Педагогикалық шеберлік  

Бағдарлама авторы: п.ғ.к., доцент Жусупова Ж.А 

Курсты оқытудың  мақсаты: Болашақ  педагогтар  бойында оқыту мен тәрбиелеуді, өзін-өзі жетілдіруді үнемі 

дамытып отыру қажеттілігін қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: :«Педагогикалық шеберлік» курсы бүгінгі студент болашақ педагогтың 

педагогикалық шеберлік деңгейін дамыту және оны қалыптастыру тәсілдерін, дағдысын жетілдіру  жолдарын 

қарастырады. Қазіргі заман мұғалімінің профессиограммасы, педагогикалық қабілет, педагогикалық такт және 

оның компоненттері, мұғалімнің этикасы, педагогикалық қарым-қатынас шеберлігі, педагогикалық техника, 

оның компоненттері жайында білім алады.  

Пререквизиттері: Жас ерекшелік физиологиясы және мектеп гигиенасы, Педагогика.  

Постреквезиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А)Педагогтің өз кәсіби шеберлігін қалыптастырудың жолдарын білуі; В)Өзінің 

шығармашылығын, дүниетанымын, қабілетін қалыптастыра білуі, өзін жан-жақты дамыту мен жетілдірудің 

жолдарын білуі; С)Педагогикалық шеберлік деңгейінің көрсеткіштерін  білуі; Д)Жаңа технология түрлерін игеру; 

Е)Қойылған мақсат, міндеттерге сәйкес құзыреттілікті дамытуға арналған формалар мен тәсілдерді қолдана 

біледі.  

 

Дублин дискрипторлары: А), В), С), D), Е) 

Пәннің атауы: Отбасы педагогикасы мен  психологиясы  

Бағдарлама авторы: аға оқытушы, магистр Капина Э.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: Болашақ педагогтарға отбасы тәрбиесінің педагогикалық-психологиялық 

ерекшеліктері туралы түсінік бере отырып, оларды отбасымен бірге бірлесіп жұмыс жасауға, ата-аналардың 

педагогикалық мәдениетін көтеруге даярлау. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Отбасы педагогикасы мен психологиясы» курсы бойынша болашақ мамандар келесі 

бағыттарда теориялық білімдерін меңгереді: жеке тұлғаны қалыптастырудың әлеуметтік институты-отбасы 

туралы түсінік, оның даму тенденциялары, отбасы тәрбиесінің психологиялық-педагогикалық негіздері, баланы 

отбасында тәрбиелеу мен қалыптастыру, отбасы мен білім беру мекемелерінің өзара байланысы, отбасын жүйелі 

түрде зерттеу, оның негізгі функциялары мен міндеттерін отбасылық білім беру саласында теориялық және 
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тәжірибелік білім негіздері. Отбасында бала тәрбиелеу әдістері. Ата-аналардың педагогикалық мәдениетін 

көтеру жолдары. Отбасын зерттеудің әдістері. Шығыс халықтарының отбасындағы бала тәрбиелеу дәстүрлері. 

Пререквизиттері: Педагогика, Бастауыш мектептегі тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі, Бастауыш 

білім саласында тұлғаның әлеуметтенуі.  

Постреквезиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А)Отбасы тәрбиесінің теориясын білу және бастауыш мектептің практикалық 

дағдыларын игеру: В)Пән бойынша отбасылық тәрбиелік  әрекетін ұйымдастырудың әдістемесін меңгеру, 

әлеуметтік қарым-қатынасқа дағдыландыру; С)Отбасылық тәрбие түрлерін игеру; Д)Отбасылық тәрбие 

тұрғысынан ойлау дағдыларын арттыру (рефлексия); Е)Отбасылық тәрбиелік үлгілерінің дәстүрлі қызметтерін 

қолдану.  

10.2. Модуль - Кіші мектеп оқушыларының психологиясы 

 

Дублин дескрипторлары: А), В), С), D), Е) 

Пәннің атауы: Педагогикалық этика 

Бағдарлама авторы: п.ғ.к., доцент Жусупова Ж.А 

Курсты оқытудың  мақсаты: Болашақ  педагогтар  бойында  педагогикалық этика туралы білімдерін 

қалыптастыру, дамыту. 

Пәннің қысқаша мазмұны: «Педагогикалық этика» курсы бүгінгі студент болашақ педагогтың педагогикалық 

этика деңгейін дамыту және оны қалыптастыру тәсілдерін, дағдысын жетілдіру  жолдарын қарастырады. Қазіргі 

заман мұғалімінің профессиограммасы, педагогикалық қабілет, педагогикалық такт және оның компоненттері, 

мұғалімнің этикасы, педагогикалық қарым-қатынас шеберлігі, педагогикалық техника, оның компоненттері 

жайында білім алады.  

Пререквизиттері: Жас ерекшелік физиологиясы және мектеп гигиенасы, педагогика.  

Постреквезиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А)Педагогтің өз кәсіби шеберлігін қалыптастырудың жолдарын білуі; В)Өзінің 

шығармашылығын, дүниетанымын, қабілетін қалыптастыра білуі, өзін жан-жақты дамыту мен жетілдірудің 

жолдарын білуі; С)Педагогикалық шеберлік деңгейінің көрсеткіштерін білуі; Д)Жаңа технология түрлерін игеру; 

Е)Қойылған мақсат, міндеттерге сәйкес құзыреттілікті дамытуға арналған формалар мен тәсілдерді қолдана 

біледі.   

 

Дублин дескрипторлары:А), В), С), D), Е) 

Пәннің атауы: Кіші мектеп оқушыларының даму психологиясы 

Бағдарлама авторы: аға оқытушы Кенжебекова Н.А.  

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерді кіші мектеп оқушыларының психологиялық ерекшеліктерінің 

ғылыми-теориялық негіздерін меңгерту. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Кіші мектеп оқушыларының құзыреттілігін қалыптастырудың ғылыми-теориялық 

негіздері. Бастауыш сынып оқушыларының құзыреттілігін қалыптастыру бағыттары және түрлері, оқу 

құзыреттілігін қалыптастырудың жолдары. Кіші мектеп оқушыларының құзыреттілігін қалыптастыру 

қағидалары. Кіші мектеп оқушыларының құзыреттілігін қалыптастыру әдістемесі. Кіші мектеп оқушыларының 

құзыреттілігін қалыптастыруда зерттеу нәтижесінің көрсеткіші.  

Пререквизиттері: Этнопедагогика, Қазақ тілінде оқитын бастауыш мектепте әдебиетті оқыту әдістемесі, 

Балалар әдебиеті. 

Постреквезиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А)Кіші мектеп оқушыларының құзыреттілігін қалыптастырудың ғылыми-

теориялық негіздерін меңгеру; В)Кіші мектеп оқушыларының құзыреттілігін қалыптастырудың педагогикалық 

қағидалары; С)Оқушыларының құзыреттілігін қалыптастыру жолдары; Д)Кіші мектеп оқушыларының 

құзыреттілігін қалыптастырудың әдіс-тәсілдері; Е)Кіші мектеп оқушыларының құзыреттілігін қалыптастыруда 

зерттеу нәтижесінің көрсеткіші.  

 

11Модуль. -Шағын жинақты мектептегі оқу -тәрбие үрдісі 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) Д) Е) 

Пәннің атауы: Шағын жинақты мектепте оқу-тәрбие үдерісі 

Бағдарлама авторы: аға оқытушы Кенжебекова Н.Ә. 

Курсты оқытудың мақсаты: Бастауыш сынып мұғалімдеріне шағын жинақты мектептің педагогикалық 

үрдісіне қажетті білім, іскерлікті қалыптастыру және үрдісінің ерекшелігімен таныстыру 

Курстың қысқаша мазмұны: «Шағын жинақты мектепте  оқу-тәрбие үрдісі» курсы арқылы студенттер ШЖМ 

оқу-тәрбие үрдісінің  теориялық негіздерін меңгереді. ШЖМ оқу-тәрбие үрдісі құрылымы. ШЖМ оқу-тәрбие 

үрдісінің білім беру қызметінде қалыптастырудың  мазмұны және жеке психологиялық сипаттамалары, ШЖМ 

оқу-тәрбие үрдісі мәні мен ерекшеліктері. Оқу үрдісінің құрылымын анықтау. ШЖМ оқу-тәрбие үрдісінің 

сипаттамалық компоненттері. ШЖМ оқу-тәрбие үрдісін қалыптастырудың психологиялық-педагогикалық 

ерекшеліктері. ШЖМ оқу-тәрбие үрдісін қалыптастырудың ерекшеліктері. 

Пререквизиттері : Педагогика,Тәрбие теориясы және әдістемесі, Педагогикалық шеберлік. 
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Постреквезиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А)ШЖМ басшылыққа алынатын құжаттар мазмұны; педагогикалық үрдіске 

қажетті оқу құжаттары; ШЖМ оқу үрдісі ерекшеліктері; өз бетімен істейтін жұмыс түрлері; оқыту түрлері, 

әдістері және бағалау, В)Сыныптарды топтау және оның тиімділігін дәлелдей білу; құжаттармен жұмыс істей 

білу; сабақ кестесі, оның варианттарын, тақырыптық жоспар жасай білу; оқыту әдістері мен тәсілдерін іс жүзіне 

асыра алуы; С)ШЖМ оқушылар өз бетімен жұмысын ұйымдастыра алу, мүмкіндіктеріне қарай тапсырма 

дайындау; бақылау, бағалау тәсілдерін практикамен ұштастыру; Д)Ата-аналарды оқу процесіне тарту; ШЖМ 

оқу-әдістемелік жұмыстарды ұйымдастыра алуы; тәрбие жұмыстарын жүргізе алу, Е)Әртүрлі шағын жинақты 

мектептің ерекшеліктеріне орай педагогикалық үрдісті өз деңгейінде жүргізе алуы. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) Д) Е) 

Пәннің атауы: Ғылыми-педагогикалық зерттеу әдістемесі 

Бағдарлама авторы: профессор Қаңтарбай С.Е. 

Курсты оқытудың мақсаты: Ғылыми – педагогикалық зерттеу әдіснамасы, педагогикалық зерттеу құрылымы 

мен логикасы жайлы жалпы ақпарат беру, педагогика ғылымының әдіснамасымен таныстыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Ғылыми-педагогикалық зерттеу әдістемесі пәні, негізгі ұғымдары. Әдіснамалық 

білімдер тобы төрт деңгейі. (Э.Г.Юдин). Философиялық, жалпы білімдік, нақты ғылымдық және технологиялық. 

Әдіснаманың ең жоғары философиялық деңгейі танымның жалпы принциптері мен бүкіл ғылымның 

категориялар құрылымын негіздейді. Осыдан философиялық білімдердің барша жүйесі әдіснамалық қызмет 

атқарады. Екінші – жалпы ғылымдық - әдіснама деңгейінде ғылымдардың баршасында не көпшілігінде 

қолданылуы мүмкін теориялық тұжырымдарды белгілейді. Үшінші деңгей – нақты ғылым әдіснамасы қандай да 

нақты ғылыми пән аймағында қолданылатын зерттеу әдістері мен принциптерінің жиынтығын құрайды. Нақты 

ғылым әдіснамасы белгілі саладағы ғылыми тануға тән болған проблемаларды, сондай – ақ жоғарылау келген 

әдіснамалық деңгейлерге байланысты алға тартылатын мәселелер. Төртінші деңгей – технологиялық әдіснама – 

зерттеу әдістері мен техникасын белгілеп, деректі эмпирикалық материалдарды жинақтап, алғашқы өңдеу. 

Пререквизиттері: Педагогика. БМ дидактикасы. Тәрбие теориясы 

Постреквезиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А)Жаңарған білім мазмұнының негіздерінің теориясын білу және бастауыш 

мектептің практикалық дағдыларын игеру В)Пән бойынша оқушылардың белсенді әрекетін ұйымдастырудың 

әдістемесін меңгеру, әлеуметтік қарым-қатынасқа дағдыландыру; С)Жаңа технология түрленін игеру; Д)Оқыту 

үрдісіндегі сын тұрғысынан ойлау дағдыларын арттыру (рефлексия); Е)Оқу нормативті құжаттарды жаңаша 

толтырудағы дәстүрлі қызметтерін қолдану  

 

12.1. Модуль  Қазіргі білім беру үрдісі 

 

Дублин  дескрипторлары: А), В), С), D), Е)  

Пәннің атауы: Бастауыш мектепте оқытудың интербелсенді  әдістері     

Бағдарлама авторы: п.ғ. к., қауымдастырылған профессор Сейтенова С.С.  

Курсты оқытудың мақсаты: Бастауыш мектепте оқытудың интербелсенді әдістерін қолданудың  әдіс- 

тәсілдерін игерту. 

Пәннің қысқаша мазмұны:«Бастауыш мектепте оқытудың интерактивті әдістері» курсы: болашақ мамандарға 

бастауыш мектепте сабақ барысында және сабақтан тыс кезеңдерде интербелсенді әдістердің түрлерін, оларды 

қолданудың мәнін ұғындырып, жұппен, топпен жұмыс жасаудың жолдарын меңгертеді; интербелсенді әдістерді 

жүргізуде пайдаланылатын дидактикалық материалдар мен логикалық тапсырмаларды тиімді қолдануға 

үйретеді.    

Пререквизиттері: Жас ерекшелік физиологиясы мен мектеп гигиенасы, Педагогика, Педагогикалық шеберлік. 

Постреквезиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А)Бастауыш мектепте интербелсенді әдісті қолданудың тиімді жақтарын 

меңгереді;В)Оқыту әдістерінің түрлерін біледі;С)Интербелсенді әдістің құралдарын ұғынады; Д)Оқу–тәрбие 

үдерісінде интербелсенді әдістің білім сапасын арттыруда қажеттілігін түсінеді;Е)Оқу–тәрбие үрдісінде 

интербелсенді әдісті қолдану арқылы  қарым – қатынас жасаудың маңыздылығы туралы білімдерін жетілдіреді.   

 

Дублин дискрипторлары: А), В), С), D), Е) 

Пәннің атауы: Бастауыш мектеп оқушыларының функционалдық сауаттылығы 

Бағдарлама авторы: п.ғ. к., қауымдастырылған профессор Сейтенова С.С.  

Курсты оқытудың мақсаты: Болашақ  мамандарға бастауыш мектеп оқушыларының функционалдық 

сауаттылығы туралы жан-жақты түсінік қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: «Бастауыш мектеп оқушыларының функционалдық сауаттылығы» курсы 

студенттерге функционалдық сауаттылық, ортамен қарым-қатынасқа түсу қабілеті және оған бейімделу 

мүмкіндіктері бойынша теориялық-әдіснамалық білім қалыптастырады. Бастапқы сауаттылық, баланың оқуға, 

түсінуге, қарапайым қысқа мәтіндерді құруға және қарапайым арифметикалық операцияларды жүргізу  

қабілеттілігі бойынша білімдер меңгереді. Бастауыш мектеп оқушыларының функционалдық сауаттылығын 

қалыптастыру жолдарын үйренеді. 
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Пререквизиттері: Педагогика, Болашақ маманның кәсіби бағдары, Тілдер типологиясы мен жалпы тіл білімі. 

Постреквезиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А)Жаңарған білім мазмұнының негіздерінің теориясын білу және бастауыш 

мектептің практикалық дағдыларын игеру; В)Пән бойынша оқушылардың белсенді әрекетін ұйымдастырудың 

әдістемесін меңгеру, әлеуметтік қарым-қатынасқа дағдыландыру; С)Жаңа технология түрленін игеру; Д)Оқыту 

үрдісіндегі сын тұрғысынан ойлау дағдыларын арттыру (рефлексия); Е)Оқу нормативті құжаттарды жаңаша 

толтырудағы дәстүрлі қызметтерін қолдану.  

 

Дублин дискрипторлары: А), В), С), D), Е) 

Пәннің атауы: Мәтінді  лингвистикалық талдаудың технологиясы 

Бағдарлама авторы: п.ғ.к.,Адильшинова З.У 

Курсты оқытудың мақсаты: Көркем мәтінді мазмұндауға, мәнерлеп оқуға төселдіру, мәтін түрлерімен 

таныстыру, мәтін бойынша сұрақ қоя білуге және шығарманың тақырыбы мен идеясын және тәрбиелік мәнін 

түсінуге, мәтіндегі бейнелі сөздерді, көркемдегіш құралдарды тани білуге үйрету. 

Пәннің қысқаша мазмұны:  «Көркем мәтінді  лингвистикалық талдаудың технологиясы» курсы арқылы 

болашақ мамандар   мәтінді тілдік талдаудың әдістемесін, мәнерлеп оқу мен әңгімелеп беру тәсілдерін, көркем 

мәтіндегі сөздік құрамды лексикологиялық, стилистикалық талдауды, көркем мәтіндегі суреттеу құралдарын 

меңгереді. Прозалық шығармалардан алынған үзінділерді мазмұндау, мәтінге әдеби және толық тілдік талдау. 

Поэзиялық шығармаларды мазмұндау, мәтінді  әдеби және толық тілдік талдау қабілеттері қалыптасады. 

Пререквизиттері: Мәнерлеп оқу практикумы,Бастауыш мектепте мәнерлеп оқу негіздері 

Постреквезиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А)Мәтінді және оның түрлерін; көркем мәтіндегі суреттеу құралдырын; 

мәтіндік тілдік талдаудың жолдарын білу туралы біліктілігі; В)Мәтін жөнінде түсініктері және мәтінді тілдік 

талдаудың басқа талдау үлгілерінен (әдеби және стилистикалық) ерекшелігі жайлы; мәтінді тілдік талдаудың 

әдістемесін және оның  басты тәсілдері мен принциптері мен жалпы тілдік құбылыстар мен автордың жеке 

қолданыс ерекшелігі туралы түсініктері туралы; С)Мәнерлеп оқу мен әңгімелеп беру тәсілдері жайында; 

Д)Көркем мәтіндегі сөздік құрамды лексикологиялық, стилистикалық талдау іскерлігі; Е)Прозалық 

шығармалардан алынған үзінділерді мазмұндау, мәтінге әдеби және толық тілдік талдау;   

 

12.2. Модуль -Білім беру үрдісіндегі жобалау 

 

Дублин дескрипторлары: А) В) С) Д) Е) 

Пәннің атауы: Бастауыш мектепте педагогикалық үрдісті жобалау және ұйымдастыру 

Бағдарлама авторы: аға оқытушы Кенжебекова Н.Ә. 

Курсты оқытудың мақсаты бастауыш сынып мұғалімдеріне бастауыш мектептің педагогикалық үрдісіне 

қажетті білім, іскерлікті қалыптастыру және үрдісінің ерекшелігімен таныстыру 

Курстың қысқаша мазмұны: Бастауыш мектептердегі білім беру мәселесі әлемдік проблемалар қатарына 

жатады. Республика бойынша бастауыш мектептердің саны артуда. Бастауыш мектептерде, әсіресе, орталау 

мектептерде педагогикалық процестерді ұйымдастырып, жүргізу мұғалімдер қажеттілігінен туындап отыр. 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің бастауыш оқытудың педагогикасы және әдістемесі 

мамандығы бойынша жаңа мемлекеттік стандарт талаптарын орындау мақсатында стандарт негізінде жұмыс 

бағдарламасы дайындалды. 

Пререквизиттері: Педагогика. БМ дидактикасы.Тәрбие теориясы 

Постреквезиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер.  

Оқытудан күтілетін нәтижелер. А)Басшылыққа алынатын құжаттар мазмұны; педагогикалық үрдіске қажетті 

оқу құжаттары; оқу үрдісі ерекшеліктері; өз бетімен істейтін жұмыс түрлері; оқыту түрлері, әдістері және бағалау, 

В)Сыныптарды топтау және оның тиімділігін дәлелдей білу; құжаттармен жұмыс істей білу; сабақ кестесі, оның 

варианттарын, тақырыптық жоспар жасай білу; оқыту әдістері мен тәсілдерін іс жүзіне асыра алуы; С)Оқушылар 

өз бетімен жұмысын ұйымдастыра алу, мүмкіндіктеріне қарай тапсырма дайындау; бақылау, бағалау тәсілдерін 

практикамен ұштастыру; Д)Ата-аналарды оқу процесіне тарту; оқу-әдістемелік жұмыстарды ұйымдастыра алуы; 

тәрбие жұмыстарын жүргізе алу, Е)Әртүрлі бастауыш мектептің ерекшеліктеріне орай педагогикалық үрдісті өз 

деңгейінде жүргізе алуы. 

 

Дублин дискрипторлары:А), В), С), D), Е) 

Пәннің атауы: Кіші мектеп оқушыларының құзыреттілігін қалыптастыру  

Бағдарлама авторы: п.ғ.к., доцент Адильшинова З.У.    

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерді кіші мектеп оқушыларының құзыреттілігін қалыптастырудың 

ғылыми-теориялық негіздерін меңгерту. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Кіші мектеп оқушыларының құзыреттілігін қалыптастырудың ғылыми-теориялық 

негіздері. Бастауыш сынып оқушыларының құзыреттілігін қалыптастыру бағыттары және түрлері, оқу 

құзыреттілігін қалыптастырудың жолдары. Кіші мектеп оқушыларының құзыреттілігін қалыптастыру 

қағидалары. Кіші мектеп оқушыларының құзыреттілігін қалыптастыру әдістемесі. Кіші мектеп оқушыларының 

құзыреттілігін қалыптастыруда зерттеу нәтижесінің көрсеткіші.  
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Пререквизиттері: Этнопедагогика, Қазақ тілінде оқитын бастауыш мектепте әдебиетті оқыту әдістемесі, 

Балалар әдебиеті. 

Постреквезиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А)Кіші мектеп оқушыларының құзыреттілігін қалыптастырудың ғылыми-

теориялық негіздерін меңгеру; В)Кіші мектеп оқушыларының құзыреттілігін қалыптастырудың педагогикалық 

қағидалары; С)Оқушыларының құзыреттілігін қалыптастыру жолдары; Д)Кіші мектеп оқушыларының 

құзыреттілігін қалыптастырудың әдіс-тәсілдері; Е)Кіші мектеп оқушыларының құзыреттілігін қалыптастыруда 

зерттеу нәтижесінің көрсеткіші.  

 

Дублин дискрипторлары:А), В), С), D), Е) 

Пәннің атауы: Қазіргі балалар әдебиет үрдісі  

Бағдарлама авторы: п.ғ.к., доцент Адильшинова З.У.    

Курсты оқытудың мақсаты:студенттерді балалар әдебиеті классиктерімен қатар, белгілі бір кезең әдебиетіне 

елеулі үлес қосқан, өзіндік стилі, қолтаңбасы бар ақын-жазушылармен таныстыруды және сол кезеңге тән әдеби 

ағымдардың даму ерекшеліктерін  айқындау. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Курсты оқу барысында қазіргі балалар әдебиеті үрдісінің ғылыми теориялық 

негіздерін, мәні мен мазмұнын меңгереді. Балалар әдебиетінің классикалық үлгілерін, өзіндік стиль түсініктерін 

қалыптастырады. Балалар әдебиетіне елеулі үлес қосқан жазушылар шығармаларымен танысады. Қазіргі әдеби 

процестің ерекшеліктерін талдайды. Әдеби процестің тұжырымдамасы, балалардың прозасы, поэзиясы,драмасы 

және балалар әдебиетіндегі әлем халықтарының көрнекті туындыларын меңгереді. 

Пререквизиттері: Этнопедагогика, Қазақ тілінде оқитын бастауыш мектепте әдебиетті оқыту әдістемесі, 

Балалар әдебиеті. 

Постреквезиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А)Қазіргі балалар жазушыларын, олардың шығармаларының негізгі идеясын, 

танымдық,тәрбиелік, дамытушылық сипатын және халық басынан өткен оқиғалардың балалар әдебиетіне 

тигізген ықпалын, әдебиеттің атқарар қызметін білу; В)Көркем шығарманы талдау барысында әдеби-теориялық 

ұғымдарды қолдана алуды, көркем ығарманың идеясын, тақырыбын анықтауды, көркем шығарамның тәрбиелік, 

танымдық сипатын практикада қолдана білу; С)Қазіргі балалар жазушыларын, олардың шығармаларының негізгі 

идеясын, танымдық,тәрбиелік, дамытушылық сипатын тануды, халық басынан өткен оқиғалардың балалар 

әдебиетіне тигізген ықпалын, әдебиеттің атқарар қызметіне қорытыныды жасап, бағалауға үйрену; 

Д)Адамгершілік, елжандылық, еңбексүйгіштік, салауаттылық, мәдениеттілік тұлғасын тәрбиелеу іскерлігін 

қалыптастыру; Е)Балаларға арналған шығармалардың жанрлық ерешеліктерін білу,  қазіргі балалар әдеби 

процесінің негізгі тақырыптарын білу, қазіргі балалар жазушыларын, олардың шығармаларының негізгі идеясын, 

танымдық, тәрбиелік, дамытушылық сипатын тануға ықпал жасау. 

 

6В01801 – Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану 

2 курс 

Қабылдау жылы: 2019 ж. 

Компонент 

(ЖК/ТК) 
Пән коды Пән атауы 

С
ем

ес
т
р

 

К
р

ед
и

т
 

са
н

ы
 

5 Модуль Педагогика  және өзін - өзі тану, 15 кредит 

БП ЖК TZhTA 2203 Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі 3 3 

БП ЖК Ped 2204 Педагогика 4 5 

БП ЖК OOT 2205 Өзін - өзі тану 3 5 

   Педагогикалық  практика   4 2 

6.1 Модуль Білім беру мәселелері және қалыптастырушылық негіздері, 20 кредит 

ЖББП ТК KBN 2108 Кәсіпкерлік және бизнес негіздері 3 5 

БП ТК Etn 2206 Этнопедагогика 3 5 

БП ТК PPN  2207 Психоконсультация және психокоррекция негіздері 3 5 

БП ТК 
KMOOOBKPPN  

2208 

Қазіргі мектеп оқушыларының өзін-өзі бағалауын 

қалыптастырудың психологиялық-педагогикалық негіздері 

3 5 

6.2 Модуль Психология  мәселелері және қалыптастырушылық негіздері, БТ: Әлеуметтік психология, 

20 кредит 

ЖББ ТК KN 2108 Құқық негіздері 3 5 

БП ТК Etnpsi 2206 Этнопсихология 3 5 

БП ТК KP 2207 Коррекциялық психология 3 5 

БП ТК OOBP 2208 Өзін-өзі бағалау психологиясы   3 5 

7.1 Моудль Коммуникация және әлеуметтік – педагогикалық жұмыс техникалары, 21 кредит 

БП ТК PPP 2209 Психологиялық - педагогикалық практикум 4 5 
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БП ТК OAPJ 2210 Отбасымен әлеуметтік - педагогикалық жұмыс 4 5 

БП ТК TPPD  2211 Тұлғаны психологиялық - педагогикалық диагностикалау 4 5 

БП ТК AK 2212 Әлеуметтік коммуникация 4 3 

БП ТК PAPOOT 2213 Педагогика, әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану тарихы 4 3 

7.2 Модуль Тұлға және психология,  БТ: Әлеуметтік психология, 21 кредит 

БП ТК POA 2209 Психологияны оқыту әдістемесі 4 5 

БП ТК DP 2210 Даму психологиясы 4 5 

БП ТК TPPD 2211 Психологиялық - педагогикалық диагностика  4 5 

БП ТК TP 2212 Тұлға психологиясы 4 3 

БП ТК 
APKPSh 2213 Әлеуметтік педагог қызметіндегі педагогикалық 

шығармашылық 

4 3 

 

5 Модуль Педагогика  және өзін - өзі тану 

 

Дублин дескрипторлары: А)   В)  С)  D)  Е)  
Пәннің атауы: Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі 

Бағдарлама авторы: Адильшинова З.У.  

Курсты оқытудың мақсаты: Тәрбиелік іс-әрекетті  ұйымдастыру мен жүзеге асыру технологиясын, тәрбие 

үдерісінің негіздерін танып білуде болашақ мұғалімдердің кәсіби-педагогикалық құзыреттіліктігін қалыптастыру 

болып табылады.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі» курсы болашақ маманның тәрбие 

шараларын ұйымдастыру формалары мен әдіс – тәсәлдерін және ұйымдастыру қабілетін қалыптасырады. 

Тәрбиенің теориялық және әдіснамалық негіздері. Сынып жетекшісі жұмысының ерекшеліктері. Тәрбие үдерісі-

тұтас педагогикалық үдерістің құрамды бөлігі. Мектеп пен сыныптың тәрбиелік жүйесі.  Қазіргі таңдағы 

мектептің тәрбие үдерісіне педагогикалық қолдау. Қазіргі таңдағы оқу – тәрбие үдерісіндегі тәрбие 

технологиясы. Тәрбие жұмыстарының нәтижесі мен тиімділігінің диагностикасы. Жас ерекшелік психологиясы. 

Тәрбие үдерісін ғылыми - әдістемелік қамтамасыздандыру. 

Пререквизиттері: Жас ерекшелік физиологиясы және мектеп гигиенасы, жас ерекшелік психологиясы, 

мәдениеттану  

Постреквизиттері: Педагогика, өзін - өзі тану, педагогикалық практика 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А)Студенттер тәрбие жұмысының мәні, мақсаты мен міндеттерін және мектеп 

мен социумның тәриелік жүйесін.В)Сынып жетекшісі іс-әрекетінің жүйесі мен бағыттары мен педагогикалық 

ынтымақтастық әдістерін. С)Тәрбие жұмысының формалары, әдістері, құралдары мен тәрбие технологияларын, 

сыныпта тәрбие жұмыстарын жоспарлау, әртүрлі тәрбиелік іс-шараларды ұйымдастыру. D)Оқушылардың 

тәрбиелік деңгейлерінің және тәрбие жұмысының диагностикасын. Е)Қиын және дарынды балалармен жұмыс 

жасай білуге тиіс. 

 

Дублин дескрипторлары: А) В) С) D) Е)  
Пәннің атауы: Педагогика 

Бағдарлама авторы: Баймаханова Г.Қ. 

Курсты оқытудың мақсаты: Орта білім беру жүйесінде педагогикалық іс-әрекетті жүзеге асыру бойынша 

болашақ мұғалімдердің кәсіби педагогикалық бағыттылығы мен кәсіби құзыреттілігін қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: «Педагогика» курсы студенттің болашақ мамандығына бағыт бағдар беріп, кәсіби 

біліктілігін қалыптастырады. Жалпы педагогика теориясы және әдіснамасын. Тәрбие теориясы мен әдіснамасын.  

Тәрбие мақсаты мен заңдылықтарын. Дүниетанымын. Тәрбие әдіс, формаларын. Класс жетекші қызметін. 

Педагогикалық іс-әрекетті. Дидактиканы. Оқыту принциптерін. Оқыту әдістері мен формаларын. Мектептануды. 

Мектепішілік бақылауды. Мектептің әдістемелік жұмыстарын Мектепті аттестациялауды  меңгереді 

Пререквизиттері: Жас ерекшелік физиологиясы және мектеп гигиенасы, жас ерекшелік психологиясы, өзін - өзі 

тану 

Постреквизиттері: Өзін -  өзі тануды оқыту әдістемесі, әлеуметтік педагогика, әлеуметтік психология. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А)Студенттерді болашақ мұғалімдерді дайындаудың негізі ретіндегі 

мұғалімнің кәсіби іс-әрекетінің мәні мен өзгешелігі және кәсіби-педагогикалық іс-әрекет теориясы туралы 

білімдермен қамтамасыз ету. В)Болашақ мұғалімдерде өзіндік кәсіби іс-әрекет пен қазіргі заман мұғалімі 

бейнесін жүйелі байқау, біліктілігін қалыптастыру. С)Үздіксіз кәсіби білім алуға ұстанымын қалыптастыру. 

D)Болашақ мұғалімдерде дүниетанымдыұ ұстанымын дамыту және теориялық білімдерін практикалық 

біліктіліктерге алмастыру қабілеттері ретінде түйінді құзыреттіліктер жиынтығын (зерттеушілік, дидактикалық, 

тәрбиелік, коммуникативтік, ақпараттық және т.б) қалыптастыру. Е)Болашақ мұғалімнің кәсіби маңызды 

тұлғалық қасиеттерін (ізгілік, педагогикалық ойлау, коммуникативтік дағды, педагогикалық әдеп, 

толеранттылық және т.б) дамыту. 
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Дублин дескрипторлары: А)   В)  С)  D)  Е)  
Пәннің атауы: Өзін  - өзі тану 

Бағдарлама авторы: Баймаханова Г.Қ. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерді рухани-адамгершілік құндылықтарға тәрбиелеу, адамның ішкі 

табиғи жаратылысы мен өзін-өзі тану, қабылдау, сезіну арқылы қоғамдағы орнын, даралық қасиеттерін сипатын 

айқындау. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Адамның қабілеттерін ашуға және оның физикалық, психикалық, рухани, 

әлеуметтік және шығармашылық әлеуеттерін үйлесімді дамытуға бағытталған рухани адамгершілік білім берудің 

жалпы мақсаты; - жалпыадамзаттық құндылықтарды түсінуді; - өзін, өзгелерді және өмірді түсіну дағдыларын 

қалыптастыруды; - шешім қабылдау барысындағы жағдаяттарды бағалауды; табиғаттың сақталуын және 

адамдардың жақсы тұрмысын қамтамасыз етеді. 

Пререквизиттері: Жас ерекшелік физиологиясы және мектеп гигиенасы, жас ерекшелік психологиясы, 

мәдениеттану  

Постреквизиттері: Өзін -  өзі тануды оқыту әдістемесі, әлеуметтік педагогика, әлеуметтік психология. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: A) жас ұрпақтың тұлғалық рухани-адамгершілік құндылықтарын өзін-өзі тану 

арқылы қалыптастыруды; В)Әдіснамалық негізі ретінде оқыту жүйесіндегі адамгершілік көзқарастар; 

С)тұлғаның шығармашылық және кәсіби дербестігін дамыту туралы идеяларын меңгереді; Д)отандық және 

шетелдік оқыту теориясындағы, педагогика мен психологияда ізгіліктік дәстүрлер мен ой-пікірлер Е)әлеуметтік 

– психологиялық қырларын қалыптастырудағы тәсілдерін меңгереді. 

 

6.1 Модуль Білім беру мәселелері және қалыптастырушылық негіздері 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Кәсіпкерлік және бизнес негіздері  

Бағдарлама авторы: Нургалиева Ш.Т. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерге әлеуметтік-экономикалық аспектілері мен қоршаған орта әсерін 

ескере отырып, бизнесті ұйымдастырудың тәжірибесін, міндеттерін, мақсаттарын дұрыс талдауға үйрету. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Бизнес түсінігі, бизнес және экономика, кәсіпкерлік фирма және ұйымдық-

құқықтық нысандары мен кәсіпкерлік қызметтің түрлері, кәсіпкерлік фирманы ұйымдастыру және тіркеу, 

кәсіпкерлік ортаға фирманың енуі, фирманы қайта ұйымдастыру, тарату, жойылуы, бизнес жүйесіндегі 

бәсекелстік, коммерциялық мәмілелер мен келісім-шарттар, бизнестің инфрақұрылымы.  

Пререквизиттері: Мектеп курсындағы қоғамдық-гуманитарлық пәндер 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А.Білу және түсіну: кәсіпкерлік қызметтін негізгі түрлері мен формаларын, 

кәсіпкерлік құрылымның бизнес-жоспарын құру; В.Білімді және түсіну қабілеттілігін практикада қолдануы: 

фирманы басқару жүйесінде және бизнестің құрылу мәселелерін өз бетінше талдай алуды; С.Пайымдай білу, 

қорытынды жасау және идеяны бағалау қабілеттілігі: қойылған экономикалық міндеттерді шешу үшін 

статистикалы, ғылыми, тәжірибелік ақпараттарды жинақтау, өңдеу, талдау; Д.Қарым-қатынас іскерлігі: бизнес-

жоспарды жазу барысында алынған білімдерін кәсіпорынды жүйелік басқару үшін пайдалану; Е.Оқытудағы 

іскерлігі: басқарудың ұйымдастырушылық құрылымының тиімді синтезі мен талдау дағдысы. 

 

Дублин дескрипторлары: А)   В)  С)  D)  Е)  
Пәннің атауы: Этнопедагогика 

Бағдарлама авторы: Баймаханова Г.Қ. 

Курсты оқытудың мақсаты: Қазақстан этнопедагогикасының жалпы негіздерін оқыту арқылы ҚР –н 

мекендеген әрбір этностың дамуын ынталандыру, жалпы мәдени құндылықтарды меңгеру,этникалық мәдениетті 

өзара шығармашылықпен байыту бағытындағы студенттердің педагогикалық дүниетанымын, педагогикалық 

болашақ педагогикалық дүниетанымын ,педагогикалық мәдениетін және жалпы кәсіби құзыреттілігін 

қалыптастыру.  

Пәннің қысқаша мазмұны: «Этнопедагогика» курсы студенттерге қазақ халық педагогикасының тәрбие 

мәселелері мен халық педагогикасының этникалық құрамдас бөлігін; Ұлттық білімнің факторлары мен 

құралдарын. Халықтың рухани феномені бөлігі ретінде отбасылық дәстүрлі мәдениетін; Халықтық педагогикада 

психикалық, еңбек, моральдық, физикалық, эстетикалық тәрбиені; Этномәдениет - этнопедагогика негізін; 

Мектептегі этнопедагогикалық жұмыстың мақсаты, міндеттері және негізгі бағыттарын меңгертеді. 

Пререквизиттері: Жас ерекшелік физиологиясы және мектеп гигиенасы, жас ерекшелік психологиясы, 

мәдениеттану  

Постреквизиттері: Өзін -  өзі тануды оқыту әдістемесі, әлеуметтік педагогика, әлеуметтік психология. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А)Этнопедагогиканың базалық ұғымдары,Қазақстан Республикасы 

этностарының мәдениеті мен салт дәстүрлері туралы; В)ҚР этностары менэтнопедагогикасыныңмәселелерін 

зерттеу негіздері туралы; С)Этнопедагогика бойынша әлеуметтік әдебиеттерді талдау; Д)Этнопедагогика 

материалдарын оқу –тәрбие үрдісіне енгізу; Е)Этнопедагогика мәселелері саласындағы ғылыми –ізденіс , 

шығармашылық жұмыстары. 
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Дублин дескрипторлары: А)   В)  С)  D)  Е)  
Пәннің атауы: Психоконсультация және психокоррекция негіздері  

Бағдарлама авторы: Баймаханова Г.Қ. 

Курсты оқытудың мақсаты: Психокоррекция және кеңес беру аймағындағы психологтың практикалық 

әрекетінің ғылыми негіздерімен студенттерді қаруландыру. Отбасында кеңес беру және мектепке дейінгі 

мекемелерде, қазіргі мектеп жағдайларына сәйкес психологиялық білімнің дұрыс қолданылуының дағдылары 

мен іскерліктерін қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Студенттер мектепке дейінгі мекемелерде, мектептерде әр түрлі жастағы 

балалармен психокоррекциялық және кеңес беру жұмыстарын өткізу және ұйымдастырудың білім, іскерлік және 

дағдыларын меңгереді, балалардың психо-педагогикалық даму ерекшеліктерімен танысады және курсы бойынша 

теориялық негіздерді терең оқып қарастырады.  

Пререквизиттері: Жас ерекшелік физиологиясы және мектеп гигиенасы, жас ерекшелік психологиясы, 

мәдениеттану  

Постреквизиттері: Өзін -  өзі тануды оқыту әдістемесі, әлеуметтік педагогика, әлеуметтік психология. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: A)Диагностикалық шаралар өткізу; В)Психокоррекциялық – дамытушылық 

жұмыстары; С)Кеңес беру жұмыстары; Д)Отбасымен коррекциялық және кеңес беру жұмыстарының негіздері. 

Е)Тақырыпты қарастыру кезінде зерттеудің әр түрлі әдістері қолданылады: құжаттармен танысу, бақылау, 

эксперимент, әңгімелесу, анкета т.б. 

 

Дублин дескрипторлары: А)   В)  С)  D)  Е)  
Пәннің атауы: Қазіргі мектеп оқушыларының өзін-өзі бағалауын қалыптастырудың психологиялық-

педагогикалық негіздері  

Бағдарлама авторы: Баймаханова Г.Қ. 

Курсты оқытудың мақсаты:Болашақ педагогикалық қызметке кәсіби-педагогикалық бағыттылықты 

қалыптастыру, болашақ мамандықтың теориялық және практикалық негіздерін игеру, оның әлеуметтік 

әлеуметтік маңыздылығы туралы хабардар ету. 

Пәннің қысқаша мазмұны: «Қазіргі мектеп оқушыларының өзін – өзі бағалауын қалыптастырудың 

психологиялық -педагогикалық негіздері» курсы болашақ мұғалімдерді мектеп жағдайында оқушылардың өзін-

өзі бағалау ерекшеліктерін меңгертуге бағытталған. Жаңартылған білім бағдарламасы бойынша өзін – өзі 

бағалаудың  өлшемдік технологияларын меңгерту.  

Пререквизиттері: Жас ерекшелік физиологиясы және мектеп гигиенасы, жас ерекшелік психологиясы, 

мәдениеттану  

Постреквизиттері: Өзін -  өзі тануды оқыту әдістемесі, әлеуметтік педагогика, әлеуметтік психология. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А)Оқу-тәрбие үдерісін  модельдей алады және оқыту тәжірибесінде оны 

жүзеге асыруға дайын, психологиялық және педагогикалық зерттеулерде сапалық және сандық әдістерді 

қолдануға дайын, В)әртүрлі жастағы балалардың әрекеті, қарым-қатынасы, дамуының диагностикалық әдісін 

пайдалануға дайын,балалардың әралуан әрекет түрлерін ұйымдастыруға дайын, С)өзгермелі еңбек нарығына 

бейімделуі және белсенді де жауапты азамат болып қалыптасуы үшін нәтижеге және мобильділікке бағытталған 

білім алуға қабілетті. Д)Мәселелік тапсырмаларды, жағдаяттарды құра білу, сын тұрғыда ойлай білу қабілеттірін 

дамытуға шығармашылық орта құру, жағдай жасау; Е)Өзін өзі кәсіби талдау және өзін өзі кәсіби бағалау 

дағдыларын қалыптастыру 

6.2 Модуль Психология  мәселелері және қалыптастырушылық негіздері, 

БТ: Әлеуметтік психология 
 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Құқық негіздері 

Бағдарлама авторы: з.ғ.магистрі, Молдабеков Е.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: Құқықтық талдау әр түрлі дәлелдер мен мәселелерді шешу 

Пәннің қысқаша мазмұны: Бұл пән құқық нормаларын қолдану, тұжырымдау және құқықтық талдау әр түрлі 

дәлелдер мен мәселелерді шешу кезінде; жинау және түсіндіру үшін ақпаратты қалыптастыру пайымдауларды 

ескере отырып, әлеуметтік, этикалық және ғылыми көзқарастарды; хабар ақпарат, мамандарға да және маман 

еместерге де ақпараттарды, идеяларды, мәселелер мен олардың шешімдері туралы мәлімет беруге  

Пререквизиттері: Қазақстан тарихы. Адам және Қоғам мектеп курсы  

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А)Құқық теориясы, сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет, Қазақстан 

Республикасының Конституциясы; қолданыстағы заңнаманың негізгі ережелерін; жүйесі мемлекеттік және 

жергілікті басқару органдарының және олардың өкілеттік шеңберін әдістері; қоғамдық қатынастарды құқықтық 

реттеу; сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясатын білу және түсіну В)Дағдыларын талдау, оқиғалар мен іс-

әрекеттері тұрғысынан құқықтық реттеу саласындағы және жүгінуге қажетті нормативтік актілерге; 

қолданыстағы заңдарға бағдарлануы; пайдалана отырып, заң өз құқықтары мен мүдделерін қорғау; қазақстандық 

патриотизм, азаматтық жауапкершілік, төзімділік мәдениетті көрсету; С)Құқықтық талдау әр түрлі дәлелдер мен 

мәселелерді шешу кезінде; жинау және түсіндіру үшін ақпаратты қалыптастыру пайымдауларды ескере отырып, 
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әлеуметтік, этикалық және ғылыми көзқарастарды; D)Хабар ақпарат, мамандарға да және маман еместерге де 

ақпараттарды, идеяларды, мәселелер мен олардың шешімдері туралы мәлімет беруге; Е)Құқық нормаларын 

қолдану 

Дублин дескрипторлары: А)   В)  С)  D)  Е)  
Пәннің атауы: Этнопсихология  

Бағдарлама авторы: Баймаханова Г.Қ. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерде этнопсихология ғылымының адамның жалпыадамзаттық, 

мәдениеттік психологиялық ерекшеліктерін қарастыратын білім саласында ретінде түсініктерін қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: «Этнопсихология» курсы студенттерге этнопсихологияны пәнаралық білім саласы 

ретінде адамның түсінуін қалыптастыруға, адамның адамгершілік және мәдени ерекшеліктеріндегі адамның 

психологиялық ерекшеліктерін зерттеуге; 

этнопсихологиялық зерттеулерде психологиялық әдістерді қолдану қабілетін қалыптастырып, көп мәдениетті 

қазақстандық қоғамда қалыптасқан күрделі мәселелерге студенттердің кәсіби тұрғыдан көзқарастарын 

дамытады. 

Пререквизиттері: Жас ерекшелік физиологиясы және мектеп гигиенасы, жас ерекшелік психологиясы, 

мәдениеттану  

Постреквизиттері: Өзін - өзі тануды оқыту әдістемесі, әлеуметтік педагогика, әлеуметтік психология. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А)Этникалық процестер мен құбылыстарға зерттеу әдістерін қолдану арқылы 

диагностика жасау; В)Педагогика және психология саласында теориялық білімдерді қолдану; С)Этникалық 

психология саласында әдебиет көздерімен жұмыс жасай білу; Д)Өзін - өзі ұйымдастыра және өзін - өзі 

жетілдіруді меңгеру; Е)Этнопсихолоия саласында талдау жүргізе  білу. 

 

Дублин дескрипторлары: А)   В)  С)  D)  Е)  
Пәннің атауы: Коррекциялық психология  

Бағдарлама авторы: Баймаханова Г.Қ. 

Курсты оқытудың мақсаты:түзету психологиясы мен психотерапия саласындағы құзыреттілікті 

қалыптастыру, бала дистогенезінде психикалық процестерді дамыту туралы идеяларды қабылдау және кеңейту. 

Пәннің қысқаша мазмұны: «Коррекциялық психология» курсы қалыпты ақыл-ой дамуынан ауытқулары бар 

адамдарды зерттейтін психологияның түзету психологиясы. Нормаланбаған балалардың психикалық дамуы 

ерекшелігі. Тапсырмалар, арнайы әдістер. психология, ақау және өтемақы, өтемақы теориясы. Ақаудың 

психологиялық құрылымының мәселесі. Ішкі және жүйеаралық өтемақы. Мүгедектігі бар балалардың 

психикалық дамуының жалпы және нақты ерекшеліктері, психикалық дамуға биологиялық және әлеуметтік 

факторлардың рөлі. 

Пререквизиттері: Жасерекшелік психологиясы, арнайы педагогика. Мәдениеттану, жас ерекшелік 

физиологиясы және мектеп гигиенасы, жас ерекшелік психологиясы, педагогикалық практика 

Постреквизиттері: Өзін -  өзі тануды оқыту әдістемесі, әлеуметтік педагогика, әлеуметтік психология. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: A)Түзету психологиясы мен психотерапия саласындағы теориялық негіздерді 

білу және түсіну; В)Диагностиканың, профилактиканың, сараптаудың, психикалық қасиеттер мен күйлердің 

түзетілуінің, психикалық процестердің сипаттамаларының, жеткілікті жоғары кәсіптік деңгейдегі жеке тұлғалар 

мен топтардың әртүрлі қызмет түрлерінің негізгі әдістеріне ие; C)Дәлелді пікірлерді түсіндіреді және қоғамдағы 

интеллектуалды дамуы бұзылған адамдардың, атап айтқанда, интеграцияланған білім беру арқылы 

интеграциялаудың психологиялық мәселелерін кәсіби түрде шешеді; D)Студенттерді дамудың даму үлгісі және 

мүмкіндіктері шектеулі балалардың арнайы білім беру қажеттіліктері туралы теориялық білімдер жүйесімен 

таныстыру үшін ақпаратты жинайды және интерпретациялайды; E)Адамның психикалық жұмыс істеуін 

үйлестіру мақсатында когнитивті және жеке саланың ерекшеліктеріне кәсіби ықпал ету қабілеті бар;қалыпты 

және психикалық бұзылыстардағы психиканың әртүрлі компоненттерінің даму мен жұмыс істеу деңгейінің 

өзгеруін және динамикасын болжау. 

  

Дублин дескрипторлары: А)   В)  С)  D)  Е)  
Пәннің атауы: Өзін-өзі бағалау психологиясы   

Бағдарлама авторы: Баймаханова Г.Қ. 

Курсты оқытудың мақсаты: Кеңестік және шетелдік психология мен педагогикадағы «өзін-өзі бағалау» 

құбылысының негізгі теориялық тұжырымдамалары, көзқарастары, көзқарастарын таныстыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Студенттердің «Өзін-өзі бағалау психологиясы» пәні бойынша білімі болашақ 

мұғалімдердің кәсіби құзыреттілігін дамытуда, мектепте жұмыс істеудің психологиялық-педагогикалық 

дайындығының маңызды факторы болып табылады. Қазіргі мектепте студенттердің өзін-өзі бағалауының 

қалыптасуының психологиялық-педагогикалық негіздерін жүйелі түрде зерттеу кәсіби психологиялық-

педагогикалық білімнің ажырамас бөлігі болып табылады. Мектепте алған педагогикалық және психологиялық 

дағдылары мен қабілеттерін жетілдіру, жаңаларын қалыптастыру студенттерге тереңірек және сапалы кәсіби 

білімді, демек, білім алуға мүмкіндік береді. 

Пререквизиттері: Жасерекшелік психологиясы, арнайы педагогика, мәдениеттану  

Постреквизиттері: Өзін -  өзі тануды оқыту әдістемесі, әлеуметтік педагогика, әлеуметтік психология. 
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Оқытудан күтілетін нәтижелер: А)Ішкі және сыртқы психология мен педагогикадағы «өзін-өзі бағалау» 

феноменінің теориялық тұжырымдамалары, көзқарастары, тәсілдері туралы презентациясы бар; В)Түрлі мектеп 

жасындағы (кіші, орта және жоғарғы) өзін-өзі бағалау ерекшеліктерін білу және қолдану; С)Өзін-өзі бағалау 

механизмін қалыптастыру және диагностикалау мүмкіндігі; D)Өзін-өзі бағалаудың деңгейін анықтау үшін 

диагностикалық әдістерді қолдану дағдысына ие болу; Е)Жүйелі талдау жүргізеді және зерттеу нәтижелеріне 

негізделген тұжырымдар жасайды. 

 

7.1 Моудль Коммуникация және әлеуметтік – педагогикалық жұмыс техникалары 

 

Дублин дескрипторлары: А)   В)  С)  D)  Е)  
Пәннің атауы: Психологиялық - педагогикалық практикум   

Бағдарлама авторы: Баймаханова Г.Қ. 

Курсты оқытудың мақсаты: Педагогикалық шындықтың құндылығын түсінуге және білім беру саласындағы 

маманның кәсіби-педагогикалық құзыреттілігін дамытуға ықпал ететін жалпы кәсіби дағдыларды, ғылыми-

педагогикалық білім беру жүйесін қалыптастыру 

Пәннің қысқаша мазмұны: «Психологиялық- педагогикалық практикум» курсы, Кәсіби маман ретінде 

студенттердің қалыптасуында ғылымдар арасында алатын орнын және тәжірибелік білім білік дағдылардың 

маңызды екендігін түйсіндіру. Әлеуметтік қызметкердің іс-әрекетіндегі негізгі жұмыс бағыттары туралы жүйелі 

білімді қалыптастыру және алдын алу, ағарту сондай-ақ, тұлға дамуының әрбір кезеңінде диагностикалау және 

түзету, дамыту жұмыстарын іске асыру. Оқытушының аналитикалық жобалаушылық конструктивті 

дағдылары.Балаларды дамыту, оқыту және тәрбиелеу деңгейін талдау және бағалау. Педагогикалық процесті 

жобалау. Білім беру қызметін талдау.  

Пререквизиттері: Жасерекшелік психологиясы, арнайы педагогика, өзін- өзі бағалау психологиясы 

Постреквизиттері: Өзін - өзі тануды оқыту әдістемесі, әлеуметтік педагогика, әлеуметтік психология. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А)Тұтастық педагогикалық процестің заңдарын, принциптерін, мазмұны мен 

құрылымын білу және түсіну; мақсаттары, міндеттері, мазмұны, формалары, даму әдістері мен құралдары, білім 

беру және оқыту; оқыту мен тәрбиелеудің деңгейін және сапасын психологиялық диагностикалау әдістерін; 

В)Оқу процесін және оның нәтижелерін талдау, жоспарлау (жобалау) және бағалау; баланың дамуындағы 

бұзылулар мен ауытқулардың психологиялық талдауын жүргізу; С)Мұғалімнің психологиялық негізі, жеке 

психологиялық және кәсіби қасиеттері туралы өз пікірін қалыптастыру; өзін-өзі талдау, өзіндік білім беру 

қызметін өзін-өзі бақылауды жүзеге асыру; D)Әр түрлі психологиялық-педагогикалық тапсырмаларды шешу 

барысында студенттердің білімін меңгерудің үлгілерін, шарттарын, өлшемдерін анықтау; E)Студенттердің 

әлеуметтік және мәдени тәжірибені (қоғамды) оқып үйренуі, оқушының жеке санасында сақталуы және әртүрлі 

жағдайларда қолдануы туралы заңдар мен механизмдер туралы идеяларды және идеяларды қалыптастыру және 

аудару. 

 

Дублин дескрипторлары: А)   В)  С)  D)  Е)  
Пәннің атауы: Отбасымен әлеуметтік - педагогикалық жұмыс  

Бағдарлама авторы: Баймаханова Г.Қ. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттердің өзінің кәсіби іс-әрекетінің әлеуметтік-педагогикалық құрамасын 

жүзеге асыру үшін оларға қоғамның әлеуметтік мәселелелерінің педагогикалық аспектін меңгерту. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Әлеуметтік педагогтың отбасымен әлеуметтік - педагогикалық жұмыс  жүргізу 

жүйесі. Отбасымен әлеуметтік - педагогикалық жұмыс  жүргізудің әдістері. Әлеуметтік педагогиканың зерттеу 

объектісі мен пәні. Әлеуметтік педагогиканың әдістері. Әлеуметтік педагогиканың мәні мен мазмұны - өзіндік 

ерекшелігі бар білім, теория және тәжірибе.  Әлеуметтік педагогиканың категориялары, атқаратын қызметтері, 

міндеттері. Адам жайлы ғылымдардың ортасындағы әлеуметтік педагогиканың құрылымы мен алатын орны. 

Әлеуметтік педагогиканың зерттеу әдістері. 

Пререквизиттері: Жасерекшелік психологиясы, арнайы педагогика, өзін- өзі бағалау психологиясы 

Постреквизиттері: Өзін -  өзі тануды оқыту әдістемесі, әлеуметтік педагогика, әлеуметтік психология. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А)Әлеуметтік педагогиканың пәні, міндеттері, қызметтері, басты принциптері, 

олардың мәні; В)Тұлғаның әлеуметтік қалыптасуының ерекшеліктері; С)Әлеуметтік-педагогикалық тәжірибенің 

теориялық-қолданбалы проблемаларын ұғыну және аналитикалық баға беру; D)Әлеуметтік-педагогикалық іс-

әрекеттің міндеттерін отбасы, әр түрлі жастағы балалар, тағы да басқа түрлі категориялармен жүзеге асырудың 

тиімді жолдарын негіздеу; Е)Өздерінің тәрбиелік, диагностикалық, алдын алу, ұйымдастыру, коммуникативтік 

дағдылары мен біліктерін жетілдіру үшін игерілген теориялық білімдерді тәжірибеде пайдалану тәрізді 

практикалық машықтары қалыптасады. 

 

Дублин дескрипторлары: А)   В)  С)  D)  Е)  
Пәннің атауы: Тұлғаны психологиялық - педагогикалық диагностикалау  

Бағдарлама авторы: Баймаханова Г.Қ. 

Курсты оқытудың мақсаты: « Тұлғаны психологиялық – педагогикалық диагностикалау» курсы студенттердің 

психологиялық - педагогикалық құбылыстарды жүйелі талдау сонымен қатар, болашақ әлеуметтік педагогтардың 

психологиялық даярлығын күшейтуге мүмкіндік беретін теориялық және практикалық білімдермен қаруландырады.   
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Пәннің қысқаша мазмұны: « Тұлғаны психологиялық – педагогикалық диагностикалау» курсы болашақ 

әлеуметтік педагогтарға диагностика жасаудың теориялық және әдіснамалық негіздерінен мәлімет алуға;  

Психологиялық – педагогикалық диагностиканың  ерекшеліктері әрбір жас кезеңдерге байланысты ұйымдастыра 

білуін; Психологиялық – педагогикалық диагностиканың құрамды бөліктеріне талдау жасауына және 

психологиялық – педагогикалық диагностика бойынша жүйелі зерттеу әдістемесін жүргізуге мүмкіндік береді.  

Пререквизиттері: Жасерекшелік психологиясы, арнайы педагогика, өзін- өзі бағалау психологиясы 

Постреквизиттері: Өзін -  өзі тануды оқыту әдістемесі, әлеуметтік педагогика, әлеуметтік психология. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А)Диагностиканың психология, педагогика  ғылымдар жүйесіндегі орны мен 

маңыздылығын. В)Психикалық танымдық процестер мен күйлер дамуының негізгі заңдылықтарының 

диагностикасы. С)Тұлға дамуының негізгі теориялары мен іс-әрекет және қарым-қатынас дамуының 

ерекшеліктерін диагностикалау. D)Тұлғаның жеке дара – типтік қасиеттері мен ерекшеліктері, іс-әрекетті реттеу 

механизімдерінің диагностикасы. Е)Кәсіби міндеттерді шешу үшін оқушылар мен сынып ұжымдарының 

психологиялық ерекшеліктерін зерттеу диагностикасы құра білу қажет. 

  

Дублин дескрипторлары: А)   В)  С)  D)  Е)  
Пәннің атауы:Әлеуметтік коммуникация  

Бағдарлама авторы: Баймаханова Г.Қ. 

Курсты оқытудың мақсаты: «Әлеуметтік коммуникация» пәні, студенттерді  әлеуметтік педагог қызметіндегі 

кәсіби педагогикалық сөйлеу мәдениеті мен коммуникация теориясының дамуының негізгі кезеңдері, қызметтері 

ролі, маңызы туралы, ұғым түсініктерімен студенттерді хабардар ету.   

Пәннің қысқаша мазмұны: «Әлеуметтік коммуникация» курсы студенттерге қоғамдағы болып жатқан 

коммуникацияның теориялық негіздері мен әдіснамасынан;  коммуникативтік дағдылар мен іскерлік қарым-

қатынастар жөніндегі мәліметтер, ұғымдар туралы түсініктерін қалыптастыруға;  коммуникацияның  құрамды 

бөліктеріне талдау жасауына және әлеуметтік құбылыстарға  жүйелі зерттеу жүргізу мен толеранттылықтың 

қалыптасуына мүмкіндік береді.     

Пререквизиттері: Жасерекшелік психологиясы, арнайы педагогика, өзін- өзі бағалау психологиясы 

Постреквизиттері: Өзін -  өзі тануды оқыту әдістемесі, әлеуметтік педагогика, әлеуметтік психология. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А)Үздіксіз кәсіби білім алуға ұстанымын қалыптастыру. В)Болашақ 

мұғалімдерде дүниетанымды ұстанымын дамыту. С)Теориялық ілімдерін практикалық біліктіліктерге 

алмастыру. D)Қабілеттері ретінде түйінді құзыреттілікте жиынтығын (зерттеушілік, дидактикалық, тәрбиелік, 

коммуникативтік, ақпараттық және т.б) қалыптастыру. Е)Болашақ мұғалімнің кәсіби маңызды тұлғалық 

қасиеттерін (ізгілік, педагогикалық ойлау, коммуникативтік дағды, педагогикалық әдеп, толеранттылық және т.б) 

дамыту. 

 

Дублин дескрипторлары: А)   В)  С)  D)  Е)  
Пәннің атауы: Педагогика, әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану тарихы  

Бағдарлама авторы: Баймаханова Г.Қ. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерді  педагогиканың, әлеуметтік педагогиканың теория және практика 

негіздерімен, түсініктемелік аппаратымен, ғылыми негіздерімен, зерттеу әдістері мен әдіснамасымен таныстыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Әлеуметтік педагогика,   оның пәні, міндеттері. Тұлға. Адаптация, дезадаптация 

және реадаптация. Әлеуметтік педагогикадағы «қалып» және «ауытқу» түсініктері.Дене бітімі және психиканың 

қалыптан ауытқуы.Қалыптан әлеуметтік педагогикалық ауытқушылық.«Әлеуметтік педагогикалық 

виктимология», «Виктимология әлеуметтік педагогиканың құрамдас бөлігі ретінде», «Виктимология өмірлік 

жағдаяттар мен әлеуметтену құрбандары.  

Пререквизиттері: Жасерекшелік психологиясы, арнайы педагогика, өзін- өзі бағалау психологиясы 

Постреквизиттері: Өзін -  өзі тануды оқыту әдістемесі, әлеуметтік педагогика, әлеуметтік психология. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А)Адам жайындағы ғылыми және практикалық білімдер кешенін, оның рухани 

еріктік дамуын игеру, жалпы қабылданған теориялар мен әдістер негізінде өзіндік әрекеттерді негіздей алуды 

игеруі;В)Әлеуметтік қорғалмаған категориядағы тұрғындармен әлеуметтік педагогикалық жұмысты жоспарлау 

біліктілігі; С)Мүмкіндігі шектеулі адамдармен, мигранттар отбасымен, әлеуметтік жағдайы нашар 

отбасылармен,олардың толық қанды өмір әрекеттеріне жағымды жағдай жасауға ықпал ету;Д)Балалар мен 

жасөспірімдердің ауытқымалы мінез құлықтарының себептерін,Е)Балалар мен жасөспірімдердің ауытқымалы 

мінез-құлықтарының алдын алуға арналған профилактикалық шаралар жүйесін ұйымдастыруға қабілеттілік.  

 

7.2 Модуль Тұлға және психология,  БТ: Әлеуметтік психология 

 

Дублин дескрипторлары: А)   В)  С)  D)  Е)  
Пәннің атауы: Психологияны оқыту әдістемесі  

Бағдарлама авторы: Баймаханова Г.Қ. 

Курсты оқытудың мақсаты: Психиканы cубьективттік структураның, сыртқы ортаны байымдаумен, 

елестетумен жұптасқан айырықша іс-әрекеттің негізі ретінде зерттеу. 

Пәннің қысқаша мазмұны: «Психологияны оқыту әдістемесі» курсы бойынша студенттер психология пәнінің 

ерекшеліктерін; педагогикалық процесті басқару мүмкіндіктерін; педагогикалық қабілетін жетілдіру; қабілетін 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%81-%D3%99%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B5%D1%82
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дұрыс ұйымдастыру талабын дамытады; профисионалдық білімді жетілдіруге және өз-өзін тәрбиелеуге 

көмектеседі. 

Пререквизиттері: Жасерекшелік психологиясы, арнайы педагогика, өзін- өзі бағалау психологиясы 

Постреквизиттері: Өзін - өзі тануды оқыту әдістемесі, әлеуметтік педагогика, әлеуметтік психология. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер:A)Жеке тұлғаның қабылдау мүмкіндіктері мен басқа адамдардың іс-әрекетін 

игереді; В)Адамға өзін-өзі өзгерту мүмкіндігін қалыптасады; С)Педагогикалық процесті басқару мүмкіндіктерін; 

педагогикалық  жетіледі; Д)Психологиядан алған теориялық білімін практикада қолдана білу іскерлігін, оқу-

тәрбие жұмысына баланың жеке басының қалыптасу процесіне бақылау жүргізе білу, бақылау нәтижесін талдай 

және жалпылай білу іскерлігін дамыту, солардың негізізнде баланың психикалық ерекшеліктерінің пайда болу, 

даму себебі туралы қорытынды жасауға үйренеді. Е)Студенттердің жеке кәсіби іс-әрекетіндегі педагогикалық 

психологияның білімін қолдануға стимул жасалады. 

 

Дублин дескрипторлары: А)   В)  С)  D)  Е)  
Пәннің атауы: Даму психологиясы 

Бағдарлама авторы: Баймаханова Г.Қ. 

Курсты оқытудың мақсаты: «Даму психологиясы» курсының білімін зерттеу және меңгерудің негізінде 

студенттердің психикалық ойлауы дамиды, қарым қатынас психологиясы мен шиеліністі шешу бойынша іскерлік 

дағдыларын қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Адам дамуы.Психикалық даму кезеңдері мен шарттары. Әртүрлі жас кезеңдеріндегі 

психикалық даму ерекшеліктері.Қарым қатынас және эмоциялық өмір. Қоғамдық белсенділік және 

дүниетанымның қалыптасуы. 

Пререквизиттері: Жасерекшелік психологиясы, арнайы педагогика, өзін- өзі бағалау психологиясы 

Постреквизиттері: Өзін - өзі тануды оқыту әдістемесі, әлеуметтік педагогика, әлеуметтік психология. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А)Ғылыми негізгі аппараттарды қолдану; В)Әртүрлі теориялар мен 

әдіснамалардың даму тарихының сұрақтарына бағдар жасау;С)Теориялар мен психикалық фактілерді 

талдау:Д)Бастауыш мектеп шағындағы психикалық даму; Е)Балаң жас, қартаю кезеңі және кәрілік кезең 

психолгиясын меңгеру. 

 

Дублин дескрипторлары: А) В) С) D) Е)  
Пәннің атауы: Психологиялық - педагогикалық диагностика 

Бағдарлама авторы: Баймаханова Г.Қ. 

Курсты оқытудың мақсаты: «Психологиялық–педагогикалық диагностика» курсы студенттердің психологиялық 

-педагогикалық құбылыстарды жүйелі талдау сонымен қатар, болашақ әлеуметтік педагогтардың психологиялық 

даярлығын күшейтуге мүмкіндік беретін теориялық және практикалық білімдермен қаруландырады. 

Пәннің қысқаша мазмұны:«Психологиялық – педагогикалық диагностика» курсы студенттердің психологиялық - 

педагогикалық құбылыстарды жүйелі талдау сонымен қатар, болашақ әлеуметтік педагогтардың психологиялық 

даярлығын күшейтуге мүмкіндік беретін теориялық және практикалық білімдермен қаруландырады.   

Пререквизиттері: Жасерекшелік психологиясы, арнайы педагогика, өзін- өзі бағалау психологиясы 

Постреквизиттері: Өзін -  өзі тануды оқыту әдістемесі, әлеуметтік педагогика, әлеуметтік психология. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А)Диагностиканың психология, педагогика  ғылымдар жүйесіндегі орны мен 

маңыздылығын. В)Психикалық танымдық процестер мен күйлер дамуының негізгі заңдылықтарының 

диагностикасы. С)Тұлға дамуының негізгі теориялары мен іс-әрекет және қарым-қатынас дамуының 

ерекшеліктерін диагностикалау. D)Тұлғаның жеке дара – типтік қасиеттері мен ерекшеліктері, іс-әрекетті реттеу 

механизімдерінің диагностикасы. Е)Кәсіби міндеттерді шешу үшін оқушылар мен сынып ұжымдарының 

психологиялық ерекшеліктерін зерттеу диагностикасы құра білу қажет. 

 

Дублин дескрипторлары: А)   В)  С)  D)  Е)  
Пәннің атауы: Тұлға психологиясы  

Бағдарлама авторы: Баймаханова Г.Қ. 

Курсты оқытудың мақсаты: «Психологиялық – педагогикалық диагностика» курсы студенттердің психологиялық 

- педагогикалық құбылыстарды жүйелі талдау сонымен қатар, болашақ әлеуметтік педагогтардың психологиялық 

даярлығын күшейтуге мүмкіндік беретін теориялық және практикалық білімдермен қаруландырады. 

Пәннің қысқаша мазмұны:«Психологиялық – педагогикалық диагностика» курсы студенттердің психологиялық - 

педагогикалық құбылыстарды жүйелі талдау сонымен қатар, болашақ әлеуметтік педагогтардың психологиялық 

даярлығын күшейтуге мүмкіндік беретін теориялық және практикалық білімдермен қаруландырады.   

Пререквизиттері: Жасерекшелік психологиясы, арнайы педагогика, өзін- өзі бағалау психологиясы 

Постреквизиттері: Өзін -  өзі тануды оқыту әдістемесі, әлеуметтік педагогика, әлеуметтік психология. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А)Диагностиканың психология, педагогика  ғылымдар жүйесіндегі орны мен 

маңыздылығын. В)Психикалық танымдық процестер мен күйлер дамуының негізгі заңдылықтарының 

диагностикасы. С)Тұлға дамуының негізгі теориялары мен іс-әрекет және қарым-қатынас дамуының 

ерекшеліктерін диагностикалау. D)Тұлғаның жеке дара–типтік қасиеттері мен ерекшеліктері, іс-әрекетті реттеу 

механизімдерінің диагностикасы. Е)Кәсіби міндеттерді шешу үшін оқушылар мен сынып ұжымдарының 

психологиялық ерекшеліктерін зерттеу диагностикасы құра білу қажет. 
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Дублин дескрипторлары: А) В) С) D) Е)  
Пәннің атауы: Әлеуметтік педагог қызметіндегі педагогикалық шығармашылық   

Бағдарлама авторы: Баймаханова Г.Қ. 

Курсты оқытудың мақсаты:  Педагогикалық шығармашылық іс-әрекет технологиялық жүйесінің санқырлы 

және жан-жақтылығын анықтау, негізгі әдістері мен технологияларын игеру, тәжірибелік дағдыларды 

қалыптастыру болып табылады. 

Пәннің қысқаша мазмұны: «Шеберлік». «Педагогикалық шығармашылық». Әлеуметтік педагогтың мимикалық 

және пантомимикалық мәнері.Әуесқой бірлестіктер жұмысын дамытудағы әлеуметтік педагогтің  рөлі. Жастар 

анимациялық іс-әрекеттерінің технологиясы. Театрализация - бос уақытты мәдени ұйымдастырудың 

шығармашылық әдісі ретінде. 

Пререквизиттері: Жасерекшелік психологиясы, арнайы педагогика, өзін- өзі бағалау психологиясы 

Постреквизиттері: Өзін -  өзі тануды оқыту әдістемесі, әлеуметтік педагогика, әлеуметтік психология. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А)Аталған пәнді меңгеруде болашақ мамандар бос уақытты ұйымдастырудың 

нақты формалары мен әдістерін біледі; В)Қойылымдық жұмыстарды ұйымдастыру және драмалық әзірлеменің 

негізгі әдістерін меңгереді; С)Тұлға дамуының негізгі теориялары мен іс-әрекет және қарым-қатынас дамуының 

ерекшеліктерін диагностикалауды игереді; D)Педагогикалық шығармашылық бағдарламалар жүйесін анықтай 

алады және құрастыра біледі; Е)Жинақталған материалдарды өзбетінше талдай алады 

 

6В01801 – Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану 

2(3) КУРС 

(Орта кәсіптік білім негізінде қашықтықтан білім беру технологиясы) 

 

Қабылдау жылы: 2019 ж. 

Компонент 

(ЖК/ТК) 
Пән коды Пән атауы 

С
ем

ес
т
р

 

К
р

ед
и

т
 

са
н

ы
 

5 Модуль Инклюзия  және өзін - өзі тануды оқыту әдістемесі, 23 кредит 

БП ЖК OOTOA 2205 Өзін-өзі тануды оқыту әдістемесі 3 3 

БП ЖК APs 2206 Әлеуметтік психология 3 5 

БП ЖК AP 2207 Әлеуметтік педагогика 4 5 

БП ЖК IBB 2208 Инклюзивті білім беру 4 3 

КП ЖК PPN  2301 Психоконсультация және психокоррекция негіздері 4 5 

   Педагогикалық  практика   4 2 

6.1 Модуль Білім беру мәселелері және басқару, 20 кредит 

ЖББП ТК KBN 2107 Кәсіпкерлік және бизнес негіздері 3 5 

БП ТК PA 2209 Педагогикалық анимация 3 5 

БП ТК APM 2210 Әлеуметтік-педагогикалық менеджмент 3 5 

БП ТК PSh  2211 Педагогикалық шеберлік 3 5 

6.2 Модуль Қалыптастыру негіздері, 20 кредит 

ЖББ ТК KN 2107 Құқық негіздері 3 5 

БП ТК MDU 2209 Мәдени демалысты ұйымдастыру 3 5 

БП ТК PUZhU 2210 Педагогикалық үдерісті жобалау және ұйымдастыру 3 5 

БП ТК PЕ 2211 Педагогикалық этика   3 5 

7.1 Моудль Диагностика, коммуникация және ғылым, 19 кредит 

БП ТК OAPZh 2212 Отбасымен әлеуметтік - педагогикалық жұмыс 4 5 

БП ТК AK 2213 Әлеуметтік коммуникация  4 5 

БП ТК TPsPD  2214 Тұлғаны психологиялық - педагогикалық диагностикалау 4 3 

БП ТК GPZA 3215 Ғылыми-педагогикалық зерттеу әдістемесі 5 3 

БП ТК VKPD 3216 Волонтерлік қызметке психологиялық дайындық 5 3 

7.2 Модуль Педагогика, психология және коммуникация, 19 кредит 

БП ТК OPPs 2212 Отбасы педагогикасы мен психологиясы 4 5 

БП ТК APKK 2213 Әлеуметтік педагогтың коммуникациялық қызметі 4 5 

БП ТК PsPD 2214 Психологиялық - педагогикалық диагностика 4 3 

БП ТК GZZh 3215 Ғылыми зерттеулерді жоспарлау 5 3 

БП ТК VKT 3216 Волонтерлық қызмет технологиясы 5 3 
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6В01801 – Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану 

2(2) КУРС 

(Жоғары кәсіптік білім негізінде қашықтықтан білім беру технологиясы) 

Қабылдау жылы: 2019 ж. 

Компонент 

(ЖК/ТК) 
Пән коды Пән атауы 

С
ем

ес
т
р

 

К
р
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и

т
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н

ы
 

4.1 Моудль Диагностика, коммуникация және ғылым, 28 кредит 

БП ТК КВВ 1212 Көш басшылық және басқару 2 5 

БП ТК ZhEP 1213 Жас ерекшелік психологиясы  2 3 

БП ТК VKPD 2214 Волонтерлік қызметке психологиялық дайындық 3 5 

КП ТК TPsPD 2302 Тұлғаны психологиялық - педагогикалық диагностикалау 3 5 

КП ТК PKOOTD 2303 Педагогтың кәсіби өзін-өзі тануы және дамуы 3 5 

КП ТК AK 2304 Әлеуметтік коммуникация 3 5 

4.2 Модуль Педагогика, психология және коммуникация, 28 кредит 

БП ТК KPs 1212 Көш басшылық психологиясы 2 5 

БП ТК PPs 1213 Педагогикалық психология 2 3 

БП ТК VN 2214 Волонтерлық негіздері 3 5 

КП ТК PsPD 2302 Психологиялық - педагогикалық диагностика 3 5 

КП ТК PUP 2303 Педагогикалық ұжым психологиясы 3 5 

КП ТК APKK 2304 Әлеуметтік педагогтың коммуникациялық қызметі 3 5 

5 Модуль Арнайы пәндер теориясы мен технологиясы, 28 кредит 

КП ЖК AP 2305 Әлеуметтік педагогика  3 5 

БП ЖК APs 2215 Әлеуметтік психология 3 5 

БП ЖК OOTOA 2216 Өзін-өзі тануды оқыту әдістемесі 4 5 

КП ТК GPZA 2306 Ғылыми-педагогикалық зерттеу әдістемесі 4 4 

КП ТК PPN  2307 Әлеуметтік - педагогикалық жұмыс технологиялары 4 4 

   Педагогикалық  практика   4 5 

 

Ескерту: қашықтықтан білім беру технологиясы бойынша берілген кейбір  пәндер күндізгі бөлім 

пәндерімен сәйкес келгендіктен пәндерге сипаттама берілмейді. 

5В012300– Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану  

3 КУРС 

Қабылдау жылы: 2018 ж. 

Компонент 

(ЖК/ТК) 
Пән коды Пән атауы 

С
ем

ес
т
р

 

К
р

ед
и

т
 

са
н

ы
 

1 2 3 4 5 

8.1 Модуль Арнайы пәндер теориясы және техникалары,  21 кредит 

БП ТК VKPD 3217 Волонтерлік қызметке психологиялық дайындық 5 3 

КП ТК APM 3218 Әлеуметтік - педагогикалық менеджмент 5 4 

КП ТК DP 3302 Даму  психологиясы 5 5 

КП ТК DEV 3303 Девиантология 5 5 

  Педагогикалық практика 6 4 

8.2 Модуль Педагогикалық үдеріс технологиялары және жобалау, 21 кредит 

БП ТК VKT 3217 Волонтерлік қызметтің  технологиялары 5 3 

КП ТК PUZhU  3302 Педагогикалық үдерісті жобалау және ұйымдастыру 5 4 

КП ТК TP  3302 Тұлға психологиясы 5 5 

КП ТК DP 3303 Денсаулық психологиясы 5 5 

  Педагогикалық практика   6 4 

9 Модуль   Психология, технологиялар және тіл, 16 кредит 

БП МК KBShT  3219 Кәсіби бағытталған шетел тілі 6 3 

КП МК APZhT 3304 Әлеуметтік-педагогикалық жұмыстың технологиялары 6 3 

КП ЖК AP 3305 Әлеуметтік  психология 6 5 

КП ЖК APKPSh 3306 Әлеуметтік педагог қызметіндегі педагогикалық 

шығармашылық 

6 5 
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10.1 Модуль Қолдау, көшбасшылық және конфликтология, 23 кредит 

КП ТК KB 3307 Көшбасшылық  және басқару  6 5 

БП ТК Konf  3220 Конфликтология 6 5 

10.2 Модуль Салауаттты өмір салты және психология, 23 кредит 

КП ТК BP 3307 Басқару психологиясы  6 5 

БП ТК BBSAPK 3220 Білім беру саласындағы  әлеуметтік-психологиялық қызмет 6 5 

 

8.1 Модуль  Арнайы пәндер теориясы және техникалары 

 

Дублин дескрипторлары: А)   В)  С)  D)  Е)  
Пәннің атауы:   Волонтерлік қызметке психологиялық дайындық 

Бағдарлама авторы: Адильшинова З.У. 

Курсты оқытудың мақсаты: студенттердің әлеуметтік жұмыста волонтерлік қызметті жүйелі түрде түсінуін, 

сондай-ақ осы қызмет түрімен байланысты кәсіби және жеке құзыреттерді қалыптастырады. 

Пәннің қысқаша мазмұны: «Волонтерлық қызметке психологиялық дайындық» курсы болашақ мамандарды 

еріктілердің әлеуметтік-психологиялық аспектілерімен таныстыру үшін әзірленген; еріктілікке психологиялық 

дайындығын қалыптастырып,тәжірибелерді талдау; Студенттердің әлеуметтік жұмыста волонтерлік қызметті 

жүйелі түрде түсінуін, сондай-ақ осы қызмет түрімен байланысты кәсіби және жеке құзыреттерді қалытастырады; 

Қоғамдағы болып жатқан әр түрлі  жағдайларға дайын болуға бейімделеді. 

Пререквизиттері: Әлеуметтік психология, әлеуметтік коммуникация. 

Постреквизиттері: Әлеуметтік - педагогикалық менеджмент, Отбасы психологиясы. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: A)«Еріктілік», «еріктілік қызметі» ұғымдарының мәнін білу; волонтерлік 

әлеуметтік контекст ерекшеліктері; еріктілер қозғалысының тарихы; волонтерлік модельдер; В)Еріктілерді 

қолдауды қажет ететін әлеуметтік топтардың мәселелерін білу; еріктілікке арналған нормативтік база. 

C)Еріктілік кезінде коммуникация процесін құруға қабілетті болуы; өзіңіздің волонтерліктеріңізді жобалау; 

ерікті қызметтің технологиясын пайдалану; еріктілер қызметін ұйымдастырады. D)Еріктілер қызметін 

ұйымдастыру дағдыларын меңгеру. Е)Еріктілер қызметін меңгеру. 

 

Дублин дескрипторлары: А)   В)  С)  Д)  Е)  
Пәннің атауы:   Әлеуметтік - педагогикалық менеджмент 

Бағдарлама авторы: Ербулатова А.К. 

Курсты оқытудың мақсаты:  білім берудегі менеджменттің ғылыми негіздері және білім беру жүйесін 

дамытуды басқару туралы білімді қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: «Әлеуметтік-педагогикалық менеджмент» курсы студенттерге басқарудың 

негіздері туралы білімдер жүйесін меңгеру, менеджмент саласындағы дағдыларды игеру арқылы кәсіби қызметті 

жүзеге асыру үшін қажетті тұжырымдамалар мен шешімдерді қалыптастыру, педагогикалық және басқа да кәсіби 

қызметті тиімді түрде қалыптастыруға мүмкіндік береді. Білім берудегі менеджменттің ғылыми негіздері және 

білім беру жүйесін дамытуды басқару туралы білімді қалыптастырады .Басқарудың негіздері туралы білімдер 

жүйесімен студенттерді меңгеру, менеджмент саласындағы дағдыларды игеру арқылы кәсіби қызметті жүзеге 

асыру үшін қажетті тұжырымдамалар мен шешімдерді қалыптастыру, олардың педагогикалық және басқа да 

кәсіби қызметті тиімді түрде қалыптастыруға мүмкіндік береді. 

Пререквизиттері: Тұлғаны психолого- педагогикалық диагностикалау, Әлеуметтік педагог қызметіндегі 

педагогикалық шығармашылық, Психологиялық және психологиялық диагностика 

Постреквизиттері: Психологиядағы әдіснамалық мәселелер, Педагогикалық үдерісті жобалау және 

ұйымдастыру. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: A)Компьютерлік сауаттылық дағдылары мен балалармен қарым-қатынас 

жасау дағдыларын меңгеру; жасөспірімдер мен олардың ата-аналары; В)Әлеуметтік және тәрбиелік 

жұмыстардың идеялары мен тұжырымдамаларын түсіну және пайдалану мүмкіндігі; сыни және шығармашылық 

ойлау; С)Отбасымен әлеуметтік және тәрбиелік жұмыс үшін инновациялық технологияларды қолдану; 

D)Әлемнің қазіргі ғылыми көрінісі туралы идеяларды қалыптастыру; Е)Отбасымен әлеуметтік және 

ағартушылық жұмыстарды сәтті жүзеге асыруға қажетті кәсіби дағдыларды қалыптастыру. 

 

Дублин дескрипторлары: А)   В)  С)  Д)  Е)  
Пәннің атауы: Даму психологиясы  

Бағдарлама авторы: Наренова А.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: Психологиядағы даму психологиясы мен жас ерекшелігі психологиясының өзара 

байланысты методологиялық мәселелері бойынша студенттердің потенциалын қалыптастыру:психиканың 

онтогенетикалық дамуы туралы қазіргі заманғы айқын көріністі қалыптастыру, сондай-ақ даму проблемасына 

біртұтас көзқарас қалыптастыру 

Пәннің қысқаша мазмұны: «Даму психологиясы» курсы - Студенттерге адам психикасының жас ерекшелік 

динамикасы, даму үстіндегі адамның психикалық процестері мен психологиялық қасиеттерінің онтогенезін 

үйренуге; Балалар психологиясынан геронтопсихология даму психологиясының тармақтарының негіздерін 
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мәліметтер алады; Даму психологиясы психикалық процестердің жас ерекшеліктерін, білімді игерудің жасқа 

лайық мүмкіндіктерін, жеке адамның дамуының жетекші факторларын зерттейтін, әдістер мен тәсілдерді 

меңгереді. Әртүрлі психологиялық мектептер мен бағыттардағы даму психологиясы. Психологияның жалпы 

мәселелері: пән, тапсырмалар және әдістер. Л.С. Выготскийдің және оның мәдени-тарихи тұжырымдамасындағы 

даму теориясының негізгі ережелері. Дамудың жас кезеңін белгілеудің принциптері мен өлшемдері. Балалар 

психологиясы. Пренаталдық және жалпы дағдарыстың мәні. Жаңа туылған нәрестелер: туа біткен ерекшеліктері 

мен даму тенденциялары. Бала кезіндегі психология. Кішкентай балалардың даму ерекшеліктері. Мектепке 

дейінгі жастағы баланың психикалық дамуы ерекшеліктері. Баланың дамуындағы отбасының рөлі.  

Пререквизиттері: «Жасерекшелік психология. Тұлға психологиясы.  

Постреквизиттері: Әлеуметтік педагог қызметіндегі педагогикалық шығармашылық,  

Оқытудан күтілетін нәтижелер: A)Заманауи даму психологиясының негізгі әдістемелік принциптерін, 

онтогенездегі психикалық дамудың мазмұны мен қозғаушы күшінің негізгі ішкі және сыртқы концепцияларын, 

ақыл-ой дамуын кезеңділандырудың заманауи тәсілдерін білу және түсінуді көрсетеді; В)Психодиагностикалық 

әдістерді таңдаудың критерийлері болуы; өз іс-әрекетін оңтайландыру үшін кәсіби психолог ретінде өз қызметін 

талдау дағдысы. C)Дамудың әлеуметтік жағдайын бағалауға, өмірлік дағдыларға, негізгі жасөспірімдер мен 

жастық дағдарыстарға, өмірлік механизмдер туралы отандық психологтардың идеяларына сәйкес өмірлік 

циклдің негізгі кезеңдерінің психологиялық мазмұнын талдай білу. D)Жас ерекшеліктерінің сипаттамаларын, 

даму дағдарыстарын және қауіп факторларын ескере отырып, адамның психикалық функциясының 

ерекшеліктерін анықтау қабілеті мен дайындығы; E)Танымдық және мотивациялық-ерікті саланың дамуы мен 

жұмыс істеуінің, өзін-өзі ақпараттандырудың, психомоторлық дағдылардың, мінез-құлық қабілеттерінің, 

темпераментдің, функционалдық күйлердің, жеке қасиеттердің және дәлелдемелердің өзгеруін және 

динамикасын болжау қабілеттілігі қалыпты болып табылады 

 

Дублин дескрипторлары: А)   В)  С)  Д)  Е)  
Пәннің атауы:   Девиантология 

Курсты оқытудың мақсаты: болашақ мамандарда ауытқушылық тәртібі мәселесі бойынша білім қалыптастыру 

және оны диагностикалау, қалпына келтіру және алдын ала білу психологиялық білім негіздерімен қаруландыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: «Девиантология» курсы бойынша студенттер тәртіп ауытқуларының мақсаты, 

міндеттері және қалпына келтіру принциптері. Психологтың ауытқушылық тәртіптің әртүрлі формасындағы 

клиенттерімен жұмыс жасау бағыттары. Девианттың мотивациялық-құндылықтық ортасын қалпына келтіру. 

Эмоционалды жағдайларды қалпына келтіру әдістері мен технологиялары. Психогигиена және өзінің 

эмоционалды жағдайларын және тәртібін бақылау әдістерін оқыту. Әртүрлі жастық топтардағы девианттармен 

және ауытқушылық тәртіптің формаларымен жұмыста психотерапияның әртүрлі технологияларын қолдану 

технологиясы. Ауытқушылық тәртіпті жою әдістері және белсенді «Мен-концепциясының» қалыптасуы, 

әлеуметтік жақталған тәртіптің әлеуметтенуі және бейімделуі. Негізгі концепциялар мен реабилитация моделдері 

(медициналық, білім беру және психоәлеуметтік) және олардың сипаттамасын түсінеді. 

Пререквизиттері: Дарынды балалармен әлеуметтік педагогикалық жұмыс, конфликтология, денс аулық 

психологиясы 

Постреквизиттері: Арнайы педагогика, қиын жасөспірімдерді әлеуметтендіру, психологияның әдістемелік 

мәселелері. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А)Ауытқушылық тәртібі мәселесі бойынша психологиялық білім негіздерімен, 

В)Ауытқушылық тәртіптің әртүрлі классификациялармен танысады; С)Ауытқушылық тәртіптің қалыптасуының 

психологиялық механизмдерін және детерминантын, оның негізгі түрлерін, диагностика әдістерін және қалпына 

келтіру және алдын алу бағыттарын меңгереді; Д)Ауытқушылық тәртіптің диагностика, алдын алу және 

психологиялық коррекция саласында тәжірибелік біліктерін қалыптасады; Е)Ауытқушылық тәртіпті жою 

әдістері және белсенді «Мен-концепциясының» қалыптасуын біледі. 

 

8.2 Модуль  Педагогикалық үдеріс технологиялары және жобалау 

 

Дублин дескрипторлары: А)   В)  С)  Д)  Е)  
Пәннің атауы:   Волонтерлік қызметтің  технологиялары 

Бағдарлама авторы:Альмурзаева Б.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: студенттердің әлеуметтік жұмыста волонтерлік қызметті жүйелі түрде түсінуін, 

сондай-ақ осы қызмет түрімен байланысты кәсіби және жеке құзыреттерді қалыптастырады. 

Пәннің қысқаша мазмұны: «Волонтерлық қызметке психологиялық дайындық» курсы болашақ мамандарды 

еріктілердің әлеуметтік-психологиялық аспектілерімен таныстыру үшін әзірленген; еріктілікке психологиялық 

дайындығын қалыптастырып,тәжірибелерді талдау; Студенттердің әлеуметтік жұмыста волонтерлік қызметті 

жүйелі түрде түсінуін, сондай-ақ осы қызмет түрімен байланысты кәсіби және жеке құзыреттерді қалытастырады; 

Қоғамдағы болып жатқан әр түрлі  жағдайларға дайын болуға бейімделеді. 

Пререквизиттері: Әлеуметтік психология, әлеуметтік коммуникация. 

Постреквизиттері: Әлеуметтік - педагогикалық менеджмент, Отбасы психологиясы. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: A)«Еріктілік», «еріктілік қызметі» ұғымдарының мәнін білу; волонтерлік 

әлеуметтік контекст ерекшеліктері; еріктілер қозғалысының тарихы; волонтерлік модельдер; В)Еріктілерді 

http://melimde.com/sabati-masati-sabati-bilimdilik-masati.html
http://melimde.com/pedagogikali-diagnostika-v3.html


92 

 

қолдауды қажет ететін әлеуметтік топтардың мәселелерін білу; еріктілікке арналған нормативтік база. 

C)Еріктілік кезінде коммуникация процесін құруға қабілетті болуы; өзіңіздің волонтерліктеріңізді жобалау; 

ерікті қызметтің технологиясын пайдалану; еріктілер қызметін ұйымдастырады. D)Еріктілер қызметін 

ұйымдастыру дағдыларын меңгеру. Е)Еріктілер қызметін меңгеру. 

 

Дублин дескрипторлары: А)   В)  С)  Д)  Е)  
Пәннің атауы:  Педагогикалық үдерісті жобалау және ұйымдастыру   

Бағдарлама авторы: Жазыкова М.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: оқытудағы жобалау бойынша ғылыми білімдер жүйесін қалыптастыру; білім беру 

мекемелеріндегі оқу үдерісін жобалаудың ғылыми-әдістемелік негіздерін игеру; әр түрлі типтегі және деңгейдегі 

мекемелерде қазіргі заманғы мемлекеттік білім беру стандарттарына сай келетін негізгі білім беру 

бағдарламалары мен оқу бағдарламаларын іске асыруға дайындық; педагогикалық процесте заманауи білім беру 

технологияларын дамыту және қолдану дағдыларын дамыту, оңтайлы оқыту стратегиясын саналы таңдауды 

жүзеге асыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: ұсынылатын курс болашақ мамандарды педагогикадағы дизайн идеяларын дамыту 

сатыларымен таныстыру үшін арналған; жобалық қызметтің қазіргі заманғы концепцияларымен; технологиялық 

негіздер және жобалау процесі; жобалық топ құрудың әдісімен; жобаны іске асырудың негізгі механизмдерімен; 

Жобаны басқару, болжау және сараптама жүргізу; педагогикалық жобаның теориялық негіздерімен; жобалық 

қызмет субъектілері мен объектілері; білім беру жобаларының түрлері; педагогикалық процесте жобалық 

қызметті ұйымдастырумен жүргізіледі.   

Пререквизиттері: Педагикалық шеберлік, Әлеуметтік – педагогикалық менеджмент, Білім саласындағы 

арттерапия. 

Постреквизиттері: Өзін – өзі бағалау психологиясы, Психикалық денсаулық және суицид превенциясының 

алдын – алу. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: A)Қазіргі ғылым мен білімнің алдында тұрған проблемалар туралы білу; жаңа 

зерттеу әдістерін оқытудың тиімді әдістерін білу; В)Білім беру саласындағы белгілі бір зерттеу проблемаларын 

шешуде өздігінен шығармашылық және критикалық ойлауға, талдауға, ақпаратты синтездеуге қабілетті болуы; 

С)Кәсіби жағдайды талдай білуге және қосымша білім беру бағытын құруға; Д)Интеллектуалдық және жалпы 

мәдени деңгейін жетілдіру және дамыту қабілетін ойлау, талдау, синтездеу; Е)Еңбек нарығындағы жағдайды 

талдау әдістеріне ие болу; мақсаттар қою және өзін-өзі оқыту мазмұнын анықтау дағдысы. 

 

Дублин дескрипторлары: А) В) С) Д) Е) 
Пәннің атауы: Тұлға психологиясы 

Бағдарлама авторы: Мухамеджанова Б.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: «Тұлға психологиясы» курсын оқыту арқылы, студенттерге  психологияда «адам», 

«индивид», «жеке адам» (тұлға) және «даралық» («индивидуальность») деген түсініктердің мән-мағынасын 

қазіргі заман теорияларымен түсіндіру және іс-әрекет пен тұлғаның сипаттамасын, тұлғааралық қарым-

қатынастардың ерекшеліктерін меңгерту. 

Пәннің қысқаша мазмұны: «Тұлға психологиясы» курсын оқыту арқылы, студенттер  психологияда «адам», 

«индивид», «жеке адам» тұлға және «даралық» «индивидуальность» деген түсініктердің мән-мағынасын қазіргі 

заман теорияларын. Тұлға қалыптасуы мен дамуының типологиялық негіздерін талдау арқылы тұлғаның 

типологиясына сипаттама беруді. Тұлға психологиясындағы заманауи теориялар мен концепцияларынан толық 

мәлімет алады. Тұлға психологиясының теориялық және әдіснамалық негіздері. Тұлға психологиясының 

құрылымдық ерекшеліктері. Тұлға қалыптасуы мен дамуының типологиялық негіздері. Тұлға 

психологиясындағы заманауи теориялар мен концепцияларын меңгереді. 

Пререквизиттері: Әлеуметтік коммуникация,  Психолого – педагогикалық диагностика. 

Постреквизиттері: Әлеуметтік педагог қызметіндегі педагогикалық шығармашылық. Әлеуметтік психология.  

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А)Тұлға жөніндегі жалпы ұғым мен  адам индивид, тұлға, жеке даралық, 

(«индивидуальность») іс-әрекет субъектісі теорияларын талдау. В)Психологиядағы тұлға құрылымының 

бағыттары. С)Тұлға теорияларының әлеуметтік – психологиялық сипаты. Д)Тұлғаның қалыптасуы мен дамуы 

өзіндік ерекшеліктері. Е)Тұлғаның өзіндік сананың  мән-мағынасын қазіргі заман теорияларымен түсіндіру және 

іс-әрекет пен тұлғаның сипаттамасын, тұлғааралық қарым-қатынастардың ерекшеліктерін және тұлға құрылымы, 

қалыптасуы. 

 

Дублин дескрипторлары: А)   В)  С)  Д)  Е)  
Пәннің атауы:   Денсаулық психологиясы 

Бағдарлама авторы: Наренова А.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: денсаулығы, денсаулығы, дене, ақыл-ой және әлеуметтік денсаулығының алдын-

алу туралы білім жүйесін қалыптастыру. Табысты кәсіби қызмет үшін терең медициналық және психологиялық 

білімдер мен дағдыларды алу, салауатты өмір салтына адамның қажеттілігін қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: «Денсаулық психологиясы» курсы студенттерге денсаулығы, дене, ақыл-ой және 

әлеуметтік денсаулығының алдын-алу туралы білім жүйесін қалыптастыру. Табысты  кәсіби қызмет үшін терең 

медициналық және психологиялық білімдер мен дағдыларды алу, салауатты өмір салтына адамның қажеттілігін 
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қалыптастыру. Курстың қысқаша мазмұны болашақ мамандарды денсаулық пен өмір салтының 

психологиясымен таныстыруға бағытталған.  

Пререквизиттері: «Өзін-өзі тану», «Этнопсихология»,  

Постреквизиттері: «Психикалық денсаулығының алдын алу және суицидтің алдын алу» 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А)Физикалық, психикалық және әлеуметтік денсаулығының өлшемдерін білу; 

адам денсаулығын сақтау бойынша психологтың міндеттері; В)Денсаулық ауытқуларын диагностикалау әдістері; 

денсаулықты сақтаудың психологиялық әсер ету әдістері; еңбек қауіпсіздігін төмендететін факторлар; кәсіптік 

тұлғалық деформация белгілері; жыныстық денсаулық негіздері; C)Медициналық зерттеулердің көрсеткіштерін 

талдау; рекреациялық іс-шараларға арналған бағдарламаларды құрастыру; Д)Адамның конституциясын ескере 

отырып, салауатты өмір салты бағдарламасын құруға; жеке тұлғаның психологиялық тұрақтылығын білуге 

жәрдемдесу; Е)Денсаулықты сақтауды үйрету; психикалық өзін-өзі реттеу және оны басқа адамдарға үйрету; 

төтенше жағдайларда психологиялық көмек көрсету. 

 

9 Модуль   Психология,  технологиялар және тіл 

 

Дублин дескрипторлары: А)   В)  С)  Д)  Е)  
Пәннің атауы: Әлеуметтік-педагогикалық жұмыс технологиялары 

Бағдарлама авторы: Адильшинова З.У. 

Курсты оқытудың мақсаты: әлеуметтік педагогиканың теориясы мен практикасы туралы болашақ әлеуметтік 

қызметкерлердің ғылыми идеяларын қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: «Әлеуметтік-педагогикалық жұмыс технологиялары» курсы студенттердің 

әлеуметтік педагогикалық жұмыстарды ұйымдастыруда қолданылатын педагогикалық технологиялар, болашақ 

әлеуметтік қызметкерлердің ғылыми идеяларын қалыптастырады; Студенттер әлеуметтік педагог дамуының 

қазіргі деңгейін адам мен қоғам ғылымы, тәжірибенің нақты қажеттіліктерін зерттеумен танысады. Әлеуметтік 

педагог жұмысындағы педтехнологиялардың мазмұнын педагогикалық үдерістерде пайдалануға, одан әрі 

дамуын болжауға мүмкіндік береді. 

Пререквизиттері: Өзін-өзі тану әдістемесі,  әлеуметтік педагогика, әлеуметтік психология,  

Постреквизиттері: Педагогикалық анимация, Педагогтың кәсіби өзін –өзі тануы және дамуы, Педагогикалық 

ұжым психологиясы. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: A)Дайындықты және өзін-өзі дамыту қабілетін қалыптастыру; B)Олардың 

әрекеттері үшін тәуелсіздік және жеке жауапкершілік; С)Әлеуметтiк-мәдени даму жағдайының ерекшелiктерiн 

ескере отырып, көп мәдениеттi ортада кәсiби қызметтi жүзеге асыруға мүмкiндiк беретiн D)Оқушының 

әлеуметтiк рөлiн қабылдауға және оны меңгеруге даярлығы; оқу іс-әрекетінің себептері және оқудың жеке 

мағынасын түсіну 

 

Дублин дескрипторлары: А) В)  С)  Д)  Е)  
Пәннің атауы: Әлеуметтік  психология 

Бағдарлама авторы: Аға оқытушы Кенжебекова Н 

Курсты оқытудың мақсаты: Әлеуметтік психологиялық әрекеттерді ұйымдастыра білу, психологиялық 

зерттеулерді жүргізе білу. «Әлеуметтік психология» пәнінің ғылымдар арасында алатын орнын және тәжірибелік 

білім білік дағдылардың маңызды екендігін түйсіндіру. Әлеуметтік қызметкердің іс-әрекетіндегі негізгі жұмыс 

бағыттары туралы жүйелі білімді қалыптастыру және алдын алу, ағарту сондай-ақ, тұлға дамуының әрбір 

кезеңінде диагностикалау және түзету, дамыту жұмыстарын іске асыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Әлеуметтік психология ғылымның бір бағыты ретінде. Практик психолог іс – 

әрекетінің негізгі бағыттары. Әлеуметтік – педагогтың психологиялық құзіреттілігі. Алдын алу және ағарту, 

кеңес беру. әртүрлі психологиялық педагогикалық мәселелерді шешу. Білім беру үрдісін жобалау және 

болжалдау. Педагогикалық психологиялық жаңа технологияларды меңгеру. Білім беру мәселелерін шешу 

мақсатында психологиялық-педагогикалық зерттеулерді ұйымдастыру. Психолгиялық-педагогикалық әсер ету 

түрлерін меңгеру; дискуссия, шеберханалар, педагогикалық консилиумдар, іскери және ұйымдастырушылық 

ойындар. 

Пререквизиттері: Өзін-өзі тану, Этнопедагогика  

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А)Психологиялық түзету негіздерін және тұлға дамуының негізгі 

механизмдерін; В)Тұлға дамуының әртүрлі кезеңдерінде психологиялық диагностикалаудың негізін білуі тиіс; 

С)Әлеуметтік–педагогикалық–психологиялық әсер тудің әрқандай түрлерін ұйымдастыра білу; 

Д)Педагогикалық–психологиялық консилиумұйымдастыру, дискуссиялар, педагогикалық шеберханалар, іскери 

ойындар, өзін өзі тану бойынша тренингтер; таңдай білу;Е)Болашақ маманға қажетті кәсіби ойлуды 

қалыптастырып, кәсіби сапасын көтеру. (байқампаздық, эмпатия сезіну, толеранттылық,құзіреттілік, бағалаудан 

аулақ болу ж.т.б.) 

 

Дублин дескрипторлары: А)   В)  С)  Д)  Е)  
Пәннің атауы: Әлеуметтік педагог қызметіндегі педагогикалық шығармашылық 

Бағдарлама авторы: Ербулатова А.К. 
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Курсты оқытудың мақсаты: Болашақ кәсіби қызметке дайындықты қамтамасыз ету; әлеуметтік-педагогикалық 

үрдістерді шығармашылық басқару теориясы мен әдіснамасының негіздерін игеру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: «Әлеуметтік педагог қызметіндегі педагогикалық шығармашылық» курсы болашақ 

мамандардың әлеуметтік жұмыс психологиясының ұйымдастыру-теориялық және әдіснамалық негіздерін 

дамыту, сондай-ақ жеке, отбасылық, топтар, балалар, жастар бірлестіктері мен ұйымдарымен әлеуметтік-

психологиялық жұмыстардың түрлі әдістерін меңгеру, еріктілермен жұмыс істеу жүйесін зерттеп, әлеуметтік 

және психологиялық бағалауды жүргізу, жобалау және әлеуметтік және психологиялық қызметті жоспарлау. 

Пререквизиттері: Өзін-өзі тану, Педагогикалық психология. 

Постреквизиттері: Өзін-өзі тану әдістемесі, Психологияны оқыту әдістемесі, Дарынды балалармен әлеуметтік-

педагогикалық жұмыс. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: A)Білім мен түсіністік (зерттелген аймақта білім мен түсінікті көрсету үшін); 

В)Білім мен түсіністікке қолдана білу (бұл білімді және түсінушілікті кәсіби деңгейде қолдану) С)Шешімдерді 

қалыптастыру (аргументтерді қалыптастыру және зерттелген аймақта проблемаларды шешу); D)Коммуникативті 

қабілеттер (әлеуметтік және ғылыми пайымдарды ескере отырып, ойларды қалыптастыру үшін ақпарат жинау 

және түсіндіру) E)Оқыту дағдысы немесе оқуға қабілеті (мамандарға және мамандарға ақпарат, идеялар, 

проблемалар мен шешімдер туралы хабарлау). 

 

10.1  Модуль– Қолдау, көшбасшылық және конфликтология 

 

Дублин дескрипторлары: А)   В)  С)  Д)  Е)  
Пәннің атауы:  Көшбасшылық және басқару 

Бағдарлама авторы: Ербулатова А.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: Қазіргі заманғы ұйымның көшбасшылығы мен басқару негіздері, басқару 

шешімдерін қабылдаудың негізгі қағидаттары және басқарудың жаһандық факторлары туралы теориялық 

білімдердің негізгі жүйесін қалыптастыру. 

 Пәннің қысқаша мазмұны: «Көшбасшылық және басқару» курсы болашақ мамандарды қазіргі кезеңде 

Қазақстандағы және шетелдегі басқару жүйесінің даму стратегиясы. Заманауи менеджмент үрдістері: 

гуманизациялау және гуманизациялау, білім компоненті. Басқару ойының эволюциясы. Педагогикалық басқару: 

тұжырымдама, жүйе. Білім беру менеджменті мәселелері. Білім берудегі үлгілері, принциптері, функциялары, 

стратегиялық менеджменті. Командалық қызметті ұйымдастыру, командаларды басқару әдістерін меңгереді. 

Пререквизиттері: Әлеуметтік–педагогикалық жұмыс технологиялары. Тұлғааралық қарым-қатынас 

психологиясы. Педагогикалық ұжымның психологиясы. 

Постреквизиттері: Дарынды балалармен әлеуметтік-педагогикалық жұмыс, Ата-аналар мен балалардың 

практикалық психологиясы, Білім саласындағы әлеуметтік-психологиялық қызмет.  

Оқытудан күтілетін нәтижелер: A)Басшылық пен көшбасшылық үдерістердің сапалы талдауы үшін негізгі 

ұғымдарды, әдістерді және құралдарды білу; В)Стратегиялық басқарудың негізгі элементтері; C)Дамудың 

стратегияларының баламалары, заманауи теориялар мен ұйымдастырудың түрлі деңгейлеріндегі мінез-құлық 

ұғымдары; D)Ұйымның дамуын басқаруға, қазіргі заманғы әдістерге және озық ғылыми жетістіктерге 

негізделген ұйымның стратегиясын талдауға және дамытуға; E)Ұйымдық және басқару модельдерін құрастыру 

әдісіне ие болу. 

 

Дублин дескрипторлары: А)   В)  С)  Д)  Е)  
Пәннің атауы: Конфликтология 

Бағдарлама авторы: Ербулатова А.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: «Конфликтология» курсы студенттердің дау – дамай,  жанжал құбылыстарының  

себептерін зерттеуге  сонымен қатар, болашақ әлеуметтік педагогтардың дау – дамай жанжалға психологиялық 

даярлығын қалыптастыруға мүмкіндік беретін теориялық және практикалық білімдермен қаруландырады   

Пәннің қысқаша мазмұны: «Конфликтология» курсы студенттердің дау – дамай,  жанжал құбылыстарының 

себептерін зерттеуге сонымен қатар, болашақ әлеуметтік педагогтардың дау – дамай жанжалға психологиялық 

даярлығын қалыптастыруға мүмкіндік беретін теориялық және практикалық білімдермен қаруландырады. 

Конфликтологияның негізгі міндеттері, құрылымын; конфликттердің түрлері мен конфликтілердің пайда болу 

ерекшеліктері, себептерін болдырмау жолдарын дамытады. 

Пререквизиттері: Педагогикалық ұжымның психологиясы. Көшбасшылық және басқару 

Постреквизиттері: Ата-аналық және балалық шақ практикалық психологиясы, Білім саласындағы әлеуметтік-

психологиялық қызмет.  

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А)Конфликтология - ғылымдар жүйесіндегі орны мен маңыздылығын. 

В)Конфликтілердің пайда болу себептерін. С)Тұлға дамуының негізгі теориялары мен іс-әрекет және қарым-

қатынас арасындағы конфликтілерді. Д)Тұлғаның жеке дара – типтік қасиеттері мен ерекшеліктері, кездесетін 

конфликтілер. Е)Кәсіби міндеттерді шешу барыснда оқушылар мен сынып ұжымдарының арасындағы 

конфликтілердің ерекшеліктерін зерттеу. 
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10.2 Модуль Салауатты өмір салты және психология 

 

Дублин дескрипторлары: А)   В)  С)  Д)  Е)  
Пәннің атауы: Басқару психологиясы  

Бағдарлама авторы: Ербулатова А.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: студенттерді басқару қызметінің психологиялық компонентінің рөлі мен көп 

өлшемді мазмұны туралы қазіргі заманғы идеяларды таныстыру; болашақ студенттің кәсіби қызметінің және 

өзін-өзі жетілдіруді табысты жүзеге асыру үшін психологиялық мәдениетін арттыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Студенттердің арнайы педагогиканың жалпы принциптері туралы білімі болашақ 

мұғалімдердің кәсіби құзыреттілігін дамытудағы маңызды фактор болып табылады, олардың мектептегі 

жұмысының психологиялық-педагогикалық дайындығын қалыптастыру. Арнайы педагогика мен психологияны 

жүйелі түрде зерттеу кәсіптік-педагогикалық білімнің ажырамас бөлігі болып табылады. Мектепте алған 

педагогикалық және психологиялық дағдылары мен қабілеттерін жетілдіру, жаңаларын қалыптастыру 

студенттерге тереңірек және сапалы кәсіби білімді, демек, білім алуға мүмкіндік береді.  

Пререквизиттері: Инновациялық педагогика, Педагогикалық психология  

Постреквизиттері: Психологияны оқыту әдістемесі, Даму психологиясы, Жеке тұлғаның психологиялық-

педагогикалық диагностикасы  

Оқытудан күтілетін нәтижелер: A)Білім беру ортасында өзара түсіністік пен тұлғааралық қатынастарды 

қалыптастыру кезінде білім берудегі инновациялық менеджменттің маңызы; C)Білім берудегі инновациялық 

менеджменттің құралдарын және әдістерін пайдалануда психолог қызметінің маңыздылығы; C)Білім берудегі 

инновациялық менеджменттің қалыптасуына, дамуына және нығаюына ықпал ететін факторлардың 

маңыздылығы; D)Білім берудегі инновациялық менеджменттің сипаттамаларын анықтау; E)Білім берудегі 

инновациялық менеджменттің қалыптасуына, дамуына және нығаюына бағытталған стратегиялар мен тактиканы 

дамыту бойынша іс-шаралар жүргізу. 

 

Дублин дескрипторлары: А)   В)  С)  Д)  Е)  
Пәннің атауы: Білім саласындағы әлеуметтік-психологиялық қызмет  

Бағдарлама авторы: Адильшинова З.У. 

Курсты оқытудың мақсаты: білім беру саласындағы психологтың практикалық қызметін оқыту мен 

әлеуметтік-психологиялық қызметтің бағыттарымен таныстыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: «Білім саласындағы әлеуметтік - психологиялық қызмет» курсы болашақ 

мамандарға психологиялық қызметтің негізгі мақсаттары, міндеттері мен принциптерін. Оқу орнында 

психологиялық қызметті ұйымдастыруды. Психологиялық зерттеуді. Практикалық психологтың құқықтық 

аспектілерін. Балалардың практикалық және жеке қасиеттерін. Кәсіби талаптар, құқықтар мен міндеттерін. Білім 

беру жүйесінде психологиялық қызметтің міндеттері, құрылымы және функциялары. Біздің еліміздегі және 

шетелдегі психологиялық білім беру қызметінің тарихы мен қазіргі жағдайы. Психологиялық қызметтің пәні мен 

міндеттері, оның құрылымы, құқықтық негіздері. Психологиялық қызметтің іс жүзіндегі және перспективалық 

бағыттары. Мектепте әлеуметтік-психологиялық қызметтің болуын негіздеу. Қызмет құрылымы. тәжірибелік 

психологтың қызметі.. Психологиялық білім. Психологиялық-педагогикалық кеңес беру. Психологиялық кеңес. 

Психологтың қызмет саласы этикалық кодекс нормаларына сәйкес реттеледі. Практикалық психологтың 

этикалық нормаларын меңгертеді. 

Пререквизиттері: Әлеуметтік–педагогикалық жұмыс технологиялары. Педагогтың кәсіби өзін – өзі тануы және 

дамуы  

Постреквизиттері: Денсаулық психологиясы, ДМШ бала мен оның отбасын педагогогикалық - психологиялық 

қолдау, Ғылыми–педагогикалық зерттеу әдістемесі. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А)Педагогикалық қызметтің нысандары, құралдары мен әдістерін білуді, 

зерттелген аймақта әлеуметтену үрдісінде тұлғаны қалыптастырудың негізгі факторларын түсінуді көрсетеді; 

В)Бейресми қарым-қатынас жағдайында жұмыс істеуге қабілетті, оқушылардың белсенді өмірлік ұстанымы мен 

бастамасының көрінісіне ықпал етеді; мектеп оқушыларының табиғаты мен мінез-құлқына диагноз қою және 

мектепте әлеуметтік-психологиялық қызмет көрсету; C)Адамға адам ретінде және адам ретінде рухани адам 

ретінде кәсіби пікір білдіру; D)Отбасы мен мектептегі тұлғааралық қатынастарды дамытуда әлеуметтік-

психологиялық қызметтің рөлін түсінеді және күшейтеді; E)Мектептегі әлеуметтік және психологиялық 

қызметпен айналысатын мамандардың функционалдық міндеттерін атқара алады. 
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5В012300 – Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану  

4 КУРС 

Қабылдау жылы: 2017 ж. 

Компонент 

(ЖК/ТК) 
Пән коды Пән атауы 

С
ем

ес
т
р

 

К
р

ед
и

т
 

са
н

ы
 

1 2 3 4 5 

10 Модуль – Этика және білім берудегі арнайы техникалар, 20 кредит 

КП ЖК APDBZh 4308 Әлеуметтік педагогтың дарынды балалармен жұмысы 7 5 

КП ЖК BBA 4309 Білім берудегі арттерапия 7 5 

КП ЖК APTA 4310 Әлеуметтік - педагогикалық тренингтер әдістемесі 7 5 

КП ЖК PsPP  4311 Психологиялық-педагогикалық практикум 7 5 

11.1 Модуль – Ғылым және жаңа стратегиялар, 39 кредит 

КП ТК Konf 3312 Конфликтология 6 6 

БП ТК KBB 3222 Көш басшылық және басқару 6 5 

КП ТК GPZA 4313 Ғылыми педагогикалық зерттеу әдістемесі 7 5 

КП ТК POOUOOT 4314 Педагогтың кәсіби өзін-өзі ұғынуы және өзін-өзі тануы 7 5 

БП ТК BBZhS 4223 Білім берудегі жаңа стратегиялар 7 3 

  Педагогикалық практика 8 10 

  Дипломалды практика 8 5 

11.2 Модуль – Ғылым және инновациялық педагогика, 39 кредит 

КП ТК BBSAPK 3312 Білім беру саласындағы әлеуметтік-психологиялық қызмет 6 6 

БП ТК BP 3222 Басқару психологиясы 6 5 

КП ТК GZZh 4313 Ғылыми зерттеулерді жоспарлау 7 5 

КП ТК PUP 4314 Педагогикалық ұжым психологиясы 7 5 

БП ТК IP 4223 Инновациялық педагогика 7 3 

  Педагогикалық практика 8 10 

  Дипломалды практика 8 5 

 

10 Модуль  Этика және білім берудегі арнайы техникалар  

 

Дублин дискрипторлары:   А)  В)  С)   Д)  Е) 

Пәннің атауы: Әлеуметтік педагогтың дарынды балалармен жұмысы  

Бағдарлама авторы: Аға оқытушы Кенжебекова Н 

Курсты оқытудың мақсаты: Әлеуметтік педагогтың дарынды балалармен жұмысының маңызы, Әрбір ел үшін 

маңызды болып табылатын рухани, мәдени және адамгершілік құндылықтардың негізінде жастарды өз елінің 

мәдениетін құрметтеуге тәрбиелеу; екіншіден  бітіруші түлектердің әлем өзгерісінің динамикалық жағдайында 

үздіксіз кәсіби  дамуына дайын болуына ықпал ету. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Әлеуметтік педагогтың дарынды балалармен жұмыс жасауда оқыту және оқу 

әдістемесіне өзгеріс енгізудің қажеттігін негіздеу. Топтарда жұмыс жүргізу әдістемесі. Мінсіз мұғалім және 

мінсіз оқушылардың жеке ерекшеліктері.Оқудағы кедергілер. Оқушыларды жас ерекшеліктеріне сәйкес оқыту 

мен оқу. Қалай оқу керектігін үйрету. Әңгімелесу және диалогтік оқыту.Талантты және дарынды балаларды 

оқыту. Оқу үшін бағалау және оқуды бағалау. Оқыту мен оқуда ақпараттық коммуникациялық технологияны  

(АКТ) пайдалану. Сын тұрғысынан ойлау. Сыныптағы оқуды басқару. Оқытуды басқару және 

көшбасшылық.Мұғалім жүргізетін дамыту жұмысы (МЖДЖ).  

Пререквизиттері: Өзін-өзі тану, Этнопедагогика, Педагогикалық мамандыққа кіріспе. 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер:А)Оқыту мен оқудағы жаңа тәсілдерді іс жүзінде қолдану қабілеттілігі; В)Сын 

тұрғысынан ойлаудың теориялық негіздерін меңгеруі; С)Оқу үшін бағалау және оқуды бағалаудың негізгі 

идеясын түсінуі; Д)Оқытуда ақпараттық-коммуникациялық технологияларды тиімді пайдалануы; Е)Талантты 

және дарынды балаларды оқыту, оқушылардың жас ерекшеліктеріне сәйкес оқыту және оқу, оқытуды басқару 

және көшбасшылықты кәсіби қызметінде қолдануы. 

 

Дублин дискрипторлары (А, В, С, Д, Е) 

Пәннің атауы: Білім берудегі арттерапия 

Бағдарлама авторы: Бахтиярова Г.Р. 

Курсты оқытудың мақсаты: Болашақ мәдени-тынығу жұмысы қызметкерлерін даярлауда арттерапия әдістерді 

пайдалану және теориялық білімі мен оны іске асыру қабілетін кәсіби деңгейде аттыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Негізгі арт-терапиялық түсініктер. Арт-терапиядағы негізгі бағыттар мен 

теорияларға шолу. Арт-терапиялық жұмыстың түрлері. Оларды қолдану салалары. Арт-терапияны әр түрлі топ 
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клиенттерімен жұмыста қолдану. Арт-терапиялық жұмыстың негізгі принциптері: жеке және топтық. Арт-

терапия техникалары. Арт-терапияның эмоциялық жағдайларды дифференциялауға бағытталған техникалары. 

Рефлексия және кері байланыс. Метафораларды жасау; 

Пререквизиттері: Өзін-өзі тану, Этнопедагогика, Педагогикалық мамандыққа кіріспе. 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А)Арт-терапия негізінің теориялық негіздері туралы; арт-терапияның 

коррекциялық және терапевтік әсер етуі туралы; арт-терапиядағы жеке тұлғаны зерттеу мен диагностикалық 

және зерттеу бағыттары туралы В)Арт-терапияның диагностикалау әдістерін туралы теориялық білімді меңгеріп, 

оларды практикада қолдана алу; С)Арт-терапия мазмұны, формалары мен нақты жолдарын ашып көрсету; 

балалар мен олардың ата-аналары арасындағы қарым–қатынасты терапиялық  турғыдан талдау; Д)Адамдардың 

әр түрлі категориясы арасындағы бос уақытты ұйымдастыруда арт-терапиялық әдістерді  іске асыра білу; 

адамдардың әр түрлі категориясы арасындағы бос уақытты ұйымдастыру мәселесіне қатысты сұрақтарды арт-

терапия арқылы шешімін таба білу. 

 

Дублин дескрипторлары: (А, В, С, Д, Е) 

Пәннің атауы:Әлеуметтік-педагогикалық тренингтер әдістемесі 

Бағдарлама авторы: Рамазанова Д.Ж. 

Курсты оқытудың мақсаты: Теоретикалық және методологиялық негіздермен, процедуралық–

ұйымдастырушылық аспектілермен және психологиялық тренинг әдістемесі жұмысының механизмдерімен 

таныстыру. Студенттерді психологиялық тренингтің теоретикалық және методикалық негіздері; - психологиялық 

тренингті өткізу барысында білім және дағдыны қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Әлеуметтік-педагогикалық тренингтер әдістемесі белсенді топтық психологиялық 

жұмыс. Топтық психологиялық жұмысты түрлерін бөлу үшін негізгі мүмкіндіктер. Әлеуметтік-педагогикалық 

тренингтер әдістемесі қарым-қатынас компетенттілігін дамытудың формасы ретінде. Тренингтің әр түрлілігі. 

Сензитивтілік тренингтері. Тренингтің жалпы мақсаттары.Үйретуші тренингтері. 

Пререквизиттері: Өзін-өзі тану, Этнопедагогика, Педагогикалық мамандыққа кіріспе. 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А)Әлеуметтік-педагогикалық тренингтер теориялық және әдістемелік 

негіздерімен таныстыру; В)Практик-психологтардың  іс әрекетінде тренингтарды қолдана алу; С)Талқылаудың 

құрылымы, аргументтер және зерттелінген аймақтағы мәселелердің шешу. 

 

Дублин дескрипторлары: А)  В)  С)  D)  Е)  
Пәннің атауы: Психологиялық - педагогикалық практикум 

Бағдарлама авторы: Баймаханова Г.Қ. 

Курсты оқытудың мақсаты:педагогикалық шындықтың құндылығын түсінуге және білім беру саласындағы 

маманның кәсіби-педагогикалық құзыреттілігін дамытуға ықпал ететін жалпы кәсіби дағдыларды, ғылыми-

педагогикалық білім беру жүйесін қалыптастыру 

Пәннің қысқаша мазмұны: «Психологиялық-педагогикалық практикум» курсы, Кәсіби маман ретінде 

студенттердің қалыптасуында ғылымдар арасында алатын орнын және тәжірибелік білім білік дағдылардың 

маңызды екендігін түйсіндіру. Әлеуметтік қызметкердің іс-әрекетіндегі негізгі жұмыс бағыттары туралы жүйелі 

білімді қалыптастыру және алдын алу, ағарту сондай-ақ, тұлға дамуының әрбір кезеңінде диагностикалау және 

түзету, дамыту жұмыстарын іске асыру. Оқытушының аналитикалық жобалаушылық конструктивті 

дағдылары.Балаларды дамыту, оқыту және тәрбиелеу деңгейін талдау және бағалау. Педагогикалық процесті 

жобалау. Білім беру қызметін талдау.  

Пререквизиттері: Өзін-өзі тану, Этнопедагогика, Педагогикалық мамандыққа кіріспе. 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А)Тұтастық педагогикалық процестің заңдарын, принциптерін, мазмұны мен 

құрылымын білу және түсіну; мақсаттары, міндеттері, мазмұны, формалары, даму әдістері мен құралдары, білім 

беру және оқыту; оқыту мен тәрбиелеудің деңгейін және сапасын психологиялық диагностикалау әдістерін; 

В)Оқу процесін және оның нәтижелерін талдау, жоспарлау (жобалау) және бағалау; баланың дамуындағы 

бұзылулар мен ауытқулардың психологиялық талдауын жүргізу; С)Мұғалімнің психологиялық негізі, жеке 

психологиялық және кәсіби қасиеттері туралы өз пікірін қалыптастыру; өзін-өзі талдау, өзіндік білім беру 

қызметін өзін-өзі бақылауды жүзеге асыру; D)Әр түрлі психологиялық-педагогикалық тапсырмаларды шешу 

барысында студенттердің білімін меңгерудің үлгілерін, шарттарын, өлшемдерін анықтау; E)Студенттердің 

әлеуметтік және мәдени тәжірибені (қоғамды) оқып үйренуі, оқушының жеке санасында сақталуы және әртүрлі 

жағдайларда қолдануы туралы заңдар мен механизмдер туралы идеяларды және идеяларды қалыптастыру және 

аудару. 

 

11.1 Модуль – Ғылым және жаңа стратегиялар 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) Е) 

Пәннің атауы: Ғылыми педагогикалық зерттеу әдістемесі 

Бағдарлама авторы: Аға оқытушы Кенжебекова Н 
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Курсты оқытудың мақсаты: Студенттердің ғылыми педагогикалық зерттеулердің әдістемелері жөнінде 

толығырақ мағлұмат беріп негізгі түсініктерімен және әдістемелік зерттеулерімен оның дамуының негізгі  

бағыттарымен таныстыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Ғылыми педагогикалық зерттеу әдістерінің теориялық негіздері. Ғылыми 

педагогикалық зерттеу кезеңдері. Педагогикадағы әдістердің топтары. Педагогиканың ғылыми зерттеу әдістері. 

Библиографияны жасақтау тәртібі. Ретроспективті тарихи библиография. Ағымдағы библиография. Негізгі 

әдістемелік принциптер. Педагогикалық зерттеу жүргізудің өзіндік ерекшеліктері. Жеке тұлғаның психикалық 

құбылыстар топтамасының зерттеліну мүмкіндіктері. Психикалық қасиеттер мен қалыпты зерттеу мүмкіндіктері. 

Жеке психологиялық және жекелік қасиеттердің зерттелінуі. Студенттердің ғылыми шығармашылығының 

түрлері. Курстық және дипломдық жұмыстарды орындауға қойылатын талаптар. 

Пререквизиттері: Жалпы педагогиканың негіздері, Педагогикалық мамандыққа кіріспе,  Оқушылардың даму 

физиологиясы.  

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А)Білім алушылардың оқыту процесі кезінде алған білімін, білігі және 

дағдысын кәсіби қызметте қолдана алуы. Б)Ғылыми педагогикалық зерттеу әдістерінің теориялық негіздері мен 

ғылыми зерттеу кезеңдері, психологиядағы әдістердің топтары туралын білуі керек. В)Ғылыми педагогикалық 

зерттеу әдістерін, теориялық және тарихи-педагогикалық зерттеу әдістерін, байқау әдістері және оның түрлерін 

өз практикасында іске асыра білуі керек.  

 

Дублин дескрипторлары: А)   В)  С)  D)  Е)  
Пәннің атауы: Педагогтың кәсіби өзін-өзі ұғынуы және өзін-өзі тануы  

Бағдарлама авторы: Ербулатова А.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: Оқушылардың өзін-өзі тануын және өзін-өзі ұғынуын педагогикалық қолдаудың 

негіздері туралы студенттердің ғылыми-теориялық білімдерінің жүйесін қалыптастыру 

Пәннің қысқаша мазмұны Білім берудің гуманистикалық мәні. Оқушылардың өзін-өзі тануын және өзін-өзі 

ұғынуын  педагогикалық қолдау қазіргі білім берудің миссиясы тұрғысынан Гуманистикалық педагогиканың 

және тұлғалық-бағдарланған білім берудің негіздері. 

Пререквизиттері: Өзін-өзі тану, Педагогикалық мамандыққа кіріспе. 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер  

Оқытудан күтілетін нәтижелер: Әрбір баланың жеке болмысын және әлеуетін зерттей алу; оқушылардың өзін-

өзі тануын және өзін-өзі дамытуын педагогикалық қолдаудың жеке бағдарламаларын жобалау және тиімді жүзеге 

асыра алу; оқушылардың өзін-өзі тануын және өзін-өзі дамытуын қамтамасыздандыратын педагогикалық 

технологияларды шығармашылық тұрғыдан пайдалана алу іскерліктерінің болуы тиіс. 

 

Дублин дескрипторлары: А)   В)  С)  Д)  Е)  
Пәннің атауы:  Білім берудегі жаңа стратегиялар 

Бағдарлама авторы: Адильшинова З.У. 

Курсты оқытудың мақсаты: Жаңа білім парадигмасы бірінші орынға баланың білімін, білігі мен дағдысын ғана 

емес, оның жеке бас тұлғасын, білім алу арқылы азамат ретінде дамуын қойып отыр. Дәстүрлі оқыту оқушыларға 

дайын, жаңаша оқыту технологиясы процесін ұйымдастыру, басқару және бақылау болып табылады. Жаңаша 

оқыту технологиясы—белгіленген мақсатқа нәтижелі қол жеткізуді қамтамасыз етуде оқытудың формасы, 

әдістері мен құралдарын ашып көрсетіп, оқу бағдарламасында белгіленген оқытудың мазмұнын жүзеге асыру 

тәсілі.   

Пәннің қысқаша мазмұны: Болашақ бастауыш сынып мұғалімдерінің инклюзивті білім беру жағдайында 

ақпараттық және коммуникациялық технологияларды қолдану даярлығын теориялық тұрғыдан негіздеу жасау 

және әдістемесін жүйелеу.  

Пререквизиттері: Өзін-өзі тану,Этнопедагогика, Педагогикалық мамандыққа кіріспе, 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: A)Инклюзивті білім беру жағдайында болашақ бастауыш сынып 

мұғалімдерінің ақпараттық-коммуникациялық технологияныпайдалану даярлығыныңтеориялық негіздерін 

анықтау; В)Инклюзивті білім беру жағдайында болашақ бастауыш сынып мұғалімдерінің ақпараттық-

коммуникациялық технологияларды қолдану даярлығының психологиялық, педагогикалықерекшеліктерін 

айқындау C)Инклюзивті білім беру жағдайында болашақ бастауыш сынып мұғалімдерінің ақпараттық-

коммуникациялық технологияларды қолдану даярлығыныңқұрылымдық-мазмұндық моделін жасау 

D)Инклюзивті білім беру жүйесінде болашақ бастауыш сынып мұғалімдерінің ақпараттық-коммуникациялық 

технологияларды қолдану даярлығыныңәдістемесін даярлау және оның тиімділігін дәлелдейтін тәжірибе 

жүргізу, ұсыныстар дайындау; E)Инклюзивті білім беру жағдайында болашақ бастауыш сынып мұғалімдерінің 

ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолдану даярлығы жалпы білім беру мен оқыту үдерісінің 

тиімді ұйымдастырылуына ықпал етеді. 
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11.2 Модуль – Ғылым және инновациялық педагогика 

 

Дублин дескрипторлары: А, В, С, D, Е 

Пәннің атауы: Ғылыми зерттеулерді жоспарлау 

Бағдарлама авторы: Бахтиярова Г.Р. 

Курсты оқытудың мақсаты Болашақ мамандарды педагогикалық-психологиялық зерттеу теориясы мен 

әдістемесімен таныстыру, зерттеу іскерліктері мен дағдыларын қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Курстың мақсаты, міндеттері мазмұны. Ғылыми іс-әрекет (ғылыми процесс 

ретінде). Ғылыми іс-әрекет, оның мақсаттары мен міндеттері. Пәннің мiндеттері. Педагогикалық-психологиялық 

зерттеудің теориялық негiзi. Ғылыми зерттеу жұмысының  түрлері. Ғылыми зерттеудiң кезеңдерi. Зерттеудің 

тақырыбы мен мәселесін анықтау-ғылыми ізденістің алғашқы кезеңі. Зерттелетін мәселенің жағдайын талдау. 

Ғылыми зерттеулердің алғашқы қойылу кезеңі. Зерттеу жүргізілу процесі және қорытынды кезеңі. Зерттеу 

әдістері. Теориялық және эмпирикалық ғылыми педагогикалық зерттеу әдістері (бақылау, сауалнама, әңгімелесу, 

рейтинг және т.б.). Теориялық және тарихи зерттеулердің әдістері. Педагогикалық эксперимент, оның ғылыми 

зерттеу жүйесіндегі орны. Эксперимент нәтижесінің мониторингі. Озық тәжірибелерді зерттеу және жинақтау. 

Пререквизиттері: Педагогикалық мамандыққа кіріспе, Этнопедагогика, Жалпы педагогика 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А)Құзіреттілік: пәніге байланысты меңгерген білім, білік және дағдыны іс-

жүзінде қолдану қабілеттілігі. Пән бойынша негізгі түйінді құзыреттеріне қойылатын талаптар: В)Білім: 

педагогика ғылымының теориялық негіздерін, нысанын, пәнін, нақты ғылымның жалпы ғылыммен байланысын, 

ғылыми білімнің категориялық құрылымын, ғылыми педагогикалық зерттеудің методологиясын және логикасын, 

мектепке дейінгі баланың жас ерекшелігін, анатомиялық-физиологиялық және психикалық даму 

ерекшеліктерінің негізгі заңдылықтарын.С)Білік: педагогикалық құбылыстарды қазіргі ғылыми зерттеу әдістері 

негізінде бақылау және талдау, оқу-тәрбие үрдісін жобалау, педагогикалық әрекетті жоспарлау, педагогикалық 

мақсатқа жету, тұтас педагогикалық үрдістің нәтижесін бағалау, реттеу, оқу-тәрбие –үрдісін құру. D)Дағды: 

ғылыми-зерттеу жұмысын ұйымдастыру және өткізу, оның нәтижесін өңдеу және бағалау, қорытындылау, 

педагогогикалық ынтымақтастықты ұйымдастыру (бала- педагог, педагог - бала, педагог - ата-ана). 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) Д) Е) 

Пәннің атауы: Педагогикалық ұжым психологиясы 

Бағдарлама авторы: Адильшинова З.У 

Курсты оқытудың мақсаты: Балаларды оқыту мен тәрбиелеу мәселелері туралы білімдерді қарастырып, 

сондай-ақ мұғалімдердің, тәрбиешілердің, ата-аналардың педагогикалық топтар мен ұжымдардың іс-әрекетінің 

психологиялық негіздерін анықтау. Ұжым психологиясына қатысты негізгі терминдер. Педагогикалық ұжымның 

белгілері және ондағы негізгі іс-әрекеттер 

Пәннің қысқаша мазмұны: Педагогикалық ұжым психологиясының даму тарихына шолу. Педагогикалық 

ұжым ерекшеліктері.  

Пререквизиттері:Өзін-өзі тану,Этнопедагогика, Педагогикалық мамандыққа кіріспе, 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А)Қоғамдағы ұжымдық процестер туралы нақты ұғым; В)Заманауи 

коммуникацияның негізгі концепциялары туралы білім; С)Қазіргі заманғы масс-медианың әрекет етуіндегі 

проблемаларды ажырата білу; Д)Топтық және ұжымдық процестерді талдаудың жаңаша әлеуметтік-мәдени 

жолдар туралы түсінік; Е)Ұжымдық іс-әрекеттерге талдау жасай білу дағдылары. 

 

Дублин дескрипторлары: А, В, С, D, Е 

Пәннің атауы: Инновациялық педагогика 

Бағдарлама авторы: Ербулатова А.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: Болашақ кәсіби білімді тәрбиешілерге білім берудегі инновация туралы жан-

жақты мәлімет бере отырып, оны мектепке дейінгі білім беруде қолдану жолдарын меңгерту. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Пәннің мақсат, міндеттері, мазмұны. Педагогикалық инновация. Инновацияның 

жіктелуі. Мектепке дейінгі оқыту мен тәрбиелеудегі инновациялық технологиялар олардың ерекшеліктері. 

Педагогикалық технология. Тұлғаға бағдарланған технология. Дамыта оқыту технологиясы, оның ерекшеліктері. 

Жобалау әдісі. Авторлық оқыту технологиясы. Педагогикалық технологияның жетістіктері мен кемшіліктері. 

Мектепке дейінгі ұйымдағы дамытушы ортаның құрылуында инновациялық тәсілдерді білу. Педагогпен қызмет 

етудің инновациялық формасы және ерекшелігі. Мектепке дейінгі ұйымдағы білім беру процесіне ата-аналарды 

қатыстырудың инновациялық формасы. Тұлға тәжірибесіндегі оқу процесінің ролі. Инновацияларды саралау.  

Пререквизиттері: Өзін-өзі тану,Этнопедагогика, Педагогикалық мамандыққа кіріспе, 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А)Мектепке дейінгі білім берудегі инновация пәніне байланысты меңгерген 

білім, білік және дағдыны іс-жүзінде қолдану қабілеттілігі; мектепке дейінгі білім берудегі инновация бойынша 

негізгі түйінді құзыреттеріне қойылатын талаптар; В)Мектепке дейінгі оқыту мен тәрбиелеудегі инновациялық 

технологиялар олардың ерекшеліктері; С)Мектепке дейінгі ұйымдағы білім беру процесіне ата-аналарды 

қатыстырудың инновациялық формасын анықтау; D)Мектепке дейінгі ұйымдағы дамытушы ортаның 
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құрылуында инновациялық тәсілдерді қолдануға дағдылану; Е)Педагогикалық оптимизм, педагогикалық 

көрегендік, кәсіби қарым-қатынас мәдениетін меңгеруі тиіс; командада жумыс жасау қабілеттілігі, өз көзқарасын 

дұрыс қорғау, жаңа нәтижелерді ұсына білу; компромисске бара білу, ұжымның көзқарасымен өз көзқарасын 

бірлестіре білу; жеке және кәсіби жоғарлауға ұмтылу; кәсіби іс-әрекетке дағдылану; басқару принциптерін 

тәжірибеде қолдана білу. 

 

6В01901 – Дефектология 

2 КУРС 

Қабылдау жылы: 2019 ж. 

Компонент 

(ЖК/ТК) 
Пән коды Пән атауы 
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5.1 Модуль Адам дамуы және  кәсіпкерлік 20 кредит (Олигофренопедагогика) 

БП ЖК OFD 2203 Оқушылардың физиологиялық дамуы 3 5 

ЖББП ТК KBN 2108 Кәсіпкерлік және бизнес негіздері 3 5 

БП ТК EKSMAFP 2204 Есту, көру, сөйлеу мүшелерінің анатомиясы, физиологиясы 

және патологиясы 
3 5 

БП ТК LN 2205 Логопедия негіздері 3 5 

5.2 Модуль Физиологиялық даму және заманауи технологиялар 20 кредит (Логопедия) 

БП ЖК OFD 2203 Оқушылардың физиологиялық дамуы 3 5 

ЖББП ТК KN 2108 Құқық негіздері 3 5 

БП ТК EKSZZT 2204 Есту, көру, сөйлеуді зерттеудің заманауи технологиялары 3 5 

БП ТК ShTВ1/SZhBTT 

2205 

Шетел тілі В1/Сөйлеудегі жүйелі бұзылыстарды түзету 

технологиясы 
3 5 

5.3 Модуль Физиологиялық даму және сенсорлық бұзылыстар 20 кредит (Сурдопедагогика) 

БП ЖК OFD 2203 Оқушылардың физиологиялық дамуы 3 5 

ЖББП ТК SZhKMN 2108 Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері 3 5 

БП ТК ESMAFP 2204 Есту және сөйлеу мүшелерінің анатомиясы, физиологиясы 

және патологиясы 
3 5 

БП ТК SBBBLZh 2205 Сенсорлық бұзылыстары бар балалармен логопедиялық 

жұмыс 
3 5 

6.1 Модуль Психологиялық даму және жоғары жүйке қызметі 11 кредит (Олигофренопедагогика) 

БП ЖК ZhEP 2206 Жас ерекшелігі психологиясы 3 3 

БП ТК NZhZhA 2207 Нейрофизиология және жоғары жүйке әрекеті 3 5 

  Педагогикалық практика 4 3 

6.2 Модуль Даму психологиясы және тілдік тәжірибе 11 кредит (Логопедия) 

БП ЖК ZhEP 2206 Жас ерекшелігі психологиясы 3 3 

БП ТК ABBPPR 2207 Арнайы білім берудің психологиялық-педагогикалық 

ресурстары 
3 5 

  Педагогикалық практика 4 3 

6.3 Модуль Психологиялық даму және неврология негіздері 11кредит (Сурдопедагогика) 

БП ЖК ZhEP 2206 Жас ерекшелігі психологиясы 3 3 

БП ТК KNPsi 2207 Қазіргі нейропсихология 3 5 

  Педагогикалық практика 4 3 

7.1 Модуль Арнайы білім берудегі олигофренопедагогикалық қызметті ұйымдастыру 25 кредит 

(Олигофренопедагогика) 

БП ЖК BOT 2208 Бағалаудың өлшемдік технологиялары  4 5 

БП ТК  OT 2209 Олигофренопедагогика тарихы 4 5 

БП ТК APed 2210 Арнайы педагогика  4 5 

БП ТК OST 2211 Олигофренопедагогика саласындағы тьютор 4 5 

БП ТК 
DABBOUZh 2212 

Дамуында ауытқулары бар балалар отбасымен 

ұйымдастырылатын жұмыстар  
4 5 

7.2 Модуль Арнайы білім берудегі логопедиялық қызметті ұйымдастыру 25 кредит (Логопедия) 

БП ЖК BOT 2208 Бағалаудың өлшемдік технологиялары  4 5 

БП ТК TN 2209 Тифлопедагогика негіздері (орыс тілінде) 4 5 

БП ТК ABBP 2210  Арнайы білім беру педагогикасы  4 5 

БП ТК ShTВ2/ABBT 2211 Шетел тілі B2/Арнайы білім берудегі тьютор 4 5 

БП ТК SAO 2212 Сөйлеу әрекетінің онтогенезі  4 5 
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7.3 Модуль Арнайы білім берудегі сурдопедагогикалық қызметті ұйымдастыру 25 кредит 

(Сурдопедагогика) 

БП ЖК BOT 2208 Бағалаудың өлшемдік технологиялары  4 5 

БП ТК ST 2209 Сурдопедагогика тарихы 4 5 

БП ТК APN 2210 Арнайы педагогика негіздері 4 5 

БП ТК SST 2211 Сурдопедагогика саласындағы тьютор 4 5 

БП ТК SPsi 2212 Сурдопсихология 4 5 

 

5.1 Модуль Адам дамуы және  кәсіпкерлік (Олигофренопедагогика) 

 

Дублин дискрипторлары (А, В, С, Д, Е) 

Пәннің атауы: Оқушылардың физиологиялық дамуы 

Бағдарлама авторы: Каримова Г.М., аға оқытушы 

Курсты оқытудың мақсаты: студенттердің жас ерекшелік анатомиясы және физиологиясы туралы білімдерін 

жетілдіру, дамыту. Адам анатомиясы туралы бастапқы түсінік қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Жас ерекшелік физиялогия және гигена алған білімдері негізінде педагогтың рухани 

мәдениетін физикалық денсаулығын жоғары болуына тәрбиелеу. Балалар ағзасының өсі мен өрлеуінің 

заңдылығы. Жас дәуірлері. Күнтізбелік және биологиялық жас. Олардың қатынасы кретерилер анықтау 

биологиялық жасқа әртурлі кезеңге онтагенез. Тұқымқуалаушылық және орта, әсер туралы даму балалрдың 

ағзасы. Сезімтал кезең даму бала. Даму реттегіш жүйе. (гумарлық және жүйке). Өзгеріс қызметі сенсорлық, 

маторлық висцералдық жүйеге әртүрлі жас кезеңдері. Жас ерекшеліктері айырбастау энергия жылу. Заңдылық 

даму тірек қимыл қозғалысы. Психофизиологиялық аспекть мінез-құлық баланың айналуда комунативтік мінез-

құлық. Сөйлеу жеке-жеке типологиялық ерекшеліктер бала. Кешенді диагонстикалық  деңгей қызмет даму 

баланың. Дайындық және оқыту. 

Пререквизиттері: Арнайы педагог әрекетінің праксеологиясы, Педагогика 

Постреквизиттері: Бағалаудың өлшемдік технологиялары, Дамуында ауытқулары бар балалар отбасымен 

ұйымдастырылатын жұмыстар 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А)Бала ағзасының өсу және даму заңдылықтарын білу; Әсерлі 

тұқымқалаушылық орта туралы даму балалардың организмі; жас дәуірлері; ұғым күнтізбелік жане биологиялық 

жас кезең; сезімтал кезең даму баланың; ұғым нормативтік жүйе организімі; жас әсіресе айырбастау энергия 

жылу; мінездің өзгеруі қызметі сенсорлық маторлық, висцерлық жүйе тірек қимыл қозғалыс апараты ар түрлі 

жастағы деңгейге; В)Қалыпты дамудағы психикалық дамудың кезеңдерінің негізгі ұғымдарын білу; ауытқыған 

психикалық дамудың механизмдері мен заңдылықтары, факторлары, теориялық – әдіснамалық негіздемелерін 

зерттеу; балалардың жеке тұлғасының дизонтогенезінің әртүрлі түрлерін және психикалық функцияларының, 

тәртібінің даму ерекшеліктері; әртүрлі философиялық және психологиялық бағыт аясында қарастыру; С)Негізгі 

категорияларды меңгере  білуі; әртүрлі ауытқыған психикалық дамудың салыстырмалы сараптамасын жүргізу; 

баланың дамуын эмпирикалық фактілермен,  аномальді дамуын теориялық тұрғыда салыстыру. Д)Аномальді 

дамудың мәселелерін және оның клиникалық- психологиялық классификациясын шешу дағдыларын меңгеруі; 

компенсация және коррекция механизмдерінің сараптамасы; аномальді баланы зерттеудің теориялық негіздерін 

мәдени-тарихи көзқарас аясында балалық психиканың дамуының негізгі заңдылықтарын сипаттау; 

Е)Психофизикалық дамуында әртүрлі ауытқушылығы бар балалардың психикасының даму динамикасы, жалпы 

және арнайы заңдылықтарының анықтамасы және сараптамасы.   

  

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Кәсіпкерлік және бизнес негіздері  

Бағдарлама авторы: Нургалиева Ш.Т. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерге әлеуметтік-экономикалық аспектілері мен қоршаған орта әсерін 

ескере отырып, бизнесті ұйымдастырудың тәжірибесін, міндеттерін, мақсаттарын дұрыс талдауға үйрету. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Бизнес түсінігі, бизнес және экономика, кәсіпкерлік фирма және ұйымдық-

құқықтық нысандары мен кәсіпкерлік қызметтің түрлері, кәсіпкерлік фирманы ұйымдастыру және тіркеу, 

кәсіпкерлік ортаға фирманың енуі, фирманы қайта ұйымдастыру, тарату, жойылуы, бизнес жүйесіндегі 

бәсекелстік, коммерциялық мәмілелер мен келісім-шарттар, бизнестің инфрақұрылымы.  

Пререквизиттері: Мектеп курсындағы қоғамдық-гуманитарлық пәндер 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А.Білу және түсіну: кәсіпкерлік қызметтін негізгі түрлері мен формаларын, 

кәсіпкерлік құрылымның бизнес-жоспарын құру; В.Білімді және түсіну қабілеттілігін практикада қолдануы: 

фирманы басқару жүйесінде және бизнестің құрылу мәселелерін өз бетінше талдай алуды; С.Пайымдай білу, 

қорытынды жасау және идеяны бағалау қабілеттілігі: қойылған экономикалық міндеттерді шешу үшін 

статистикалы, ғылыми, тәжірибелік ақпараттарды жинақтау, өңдеу, талдау; Д.Қарым-қатынас іскерлігі: бизнес-

жоспарды жазу барысында алынған білімдерін кәсіпорынды жүйелік басқару үшін пайдалану; Е.Оқытудағы 

іскерлігі: басқарудың ұйымдастырушылық құрылымының тиімді синтезі мен талдау дағдысы. 
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Дублин дискрипторлары (А, В, С, Д, Е) 

Пәннің атауы: Есту , көру, сөйлеу мүшелерінің анатомиясы, физиологиясы және патологиясы 

Бағдарлама авторы: Каримова Г.М., аға оқытушы 

Курсты оқытудың мақсаты: «Есту, көру және сөйлеу мүшелерінің анатомиясы, физиологиясы, патологиясы» 

курсының мақсаты - өз мамандығына әртүрлі сезім мүшелерінде кемістіктері бар балаларды оқытып-тәрбиелеу 

негізінде анализаторлардың анатомиясынан, физиологиясы мен патологиясынан хабары бар, ғылыми және 

тәжірибелік білімді, коррекциялық педагогика мамандарын даярлау. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Есту, көру, сөйлеу мүшелерінің құрылысы мен қызметі. Есту, көру, сөйлеу 

мүшелерінің патологиясы. Есту, көру, сөйлеу мүшелері мен қызметін зерттеудің негізгі әдістері. Есту, көру, 

сөйлеу мүшелері мен қызметін реабилитациялау мен профилактикалаудың заманауи әдістері. 

Пререквизиттері: Арнайы педагог әрекетінің праксеологиясы, Педагогика 

Постреквизиттері: Сурдопедагогика тарихы, Арнайы педагогика 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: A)Есту, сөйлеу және көру ағзаларының анатомиясы, физиологиясымен және 

осы сезім мүшелерін зерттеу әдістері.Есту, сөйлеу және көру мүшелерінің қызметінде кемістігі бар балаларды 

анықтап, олармен медициналық–педагогикалық түзете жұмыс жасау мен тәрбиелеуде белгілі бір педагогикалық 

жұмыс тәсілдерін қолдануға мүмкіндік жасайды. B)Медициналық-әлеуметтік профилактика және кешенді ерте 

көмек көрсету дағдыларымен қаруландыру C)Есту, сөйлеу және көру мүшелерінің қызметінде кемістігі бар 

балаларды анықтап, олармен медициналық–педагогикалық түзете жұмыс жасау мен тәрбиелеуде белгілі бір 

педагогикалық жұмыс тәсілдерін қолдануға мүмкіндік жасайды. Д)Дамуында ауытқулары бар балалардың 

тұлғалық дамуының білу; қарым-қатынас іскерлігі: жеке тұлғалармен қарым-қатынас икемділігін басқару 

дефектолог маманның құндылықтарын пайдалана білу. Е)Есту, көру, сөйлеу мүшелері туралыбілімдерінің 

болуы; мүмкіндігі шектеулі баламен жұмыс жасау қабілеттілігі, өз көзқарасын дұрыс қорғау, жаңа нәтижелерді 

ұсына білу;кәсіби іс-әрекетке дағдылану басқару принциптерін тәжірибеде қолдана білу. 

 

Дублин дискрипторлары (А, В, С, Д, Е) 

Пәннің атауы: Логопедия негіздері 

Бағдарлама авторы: Дуйсенбаева Р.Д., аға оқытушы 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерді сөйлеу бұзылыстары туралы ғылымның пайда болу тарихы мен 

қалыптасу тарихы туралы теориялық білімдермен қаруландыру. Балалар тілінің қалыптасуының жолдары мен 

заңдылықтары, ауытқып келе жатқан сөйлеу дамуының себептері мен механизмдері туралы, сөйлеу 

бұзылыстарының психолингвистік және клиникалық-физиологиялық аспектілерін, балалардың сөйлеу 

кемшіліктерін анықтаудың кәсіби дағдыларын қалыптастыру. Дифференциалды диагностикада балаларға 

арналған әртүрлі мекемелерде түзету-тәрбиелік логопедиялық әсер етудің негізгі бағыттарын түсіндіреді. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Сөйлеу бұзылыстарын зерттеу тарихы. Сөйлеу дамуының қалыпты барысы. 

Сөйлеудің анатомиялық-физиологиялық механизмдері.Сөйлеу бұзылыстарын жүйелеу туралы оқу тарихынан. 

Сөйлеу бұзылыстарының клиникалық-педагогикалық жіктелуі, жалпы сипаттамасы. Сөйлеу бұзылыстарының 

психологиялық-педагогикалық жіктелуі. Этиологиясы, механизмдері, зерттеу принциптері, сөйлеу 

бұзылыстарының алдын алу. Логопедиялық жұмыстың негізгі бағыттары. 

Пререквизиттері: Арнайы педагог әрекетінің праксеологиясы, Педагогика 

Постреквизиттері: Арнайы педагогика, Сөйлеу әрекетінің онтогенезі 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А)Сөйлеу туралы оқудың теориялық және жаратылыстану-ғылыми негіздері 

туралы; сөйлеу қызметін қалыптастырудың онтогенетикалық жолы туралы; қалыпты және типтік жағдайларда 

баланың жеке басының және сөйлеу дамуының заңдылықтары туралы; сөйлеу бұзылыстарының жіктелуі туралы; 

балалардың сөйлеу кемшіліктерін анықтау, мақсаттары, міндеттері, принциптері туралы, мүмкіндіктері шектеулі 

балаларға арналған мекемелердің әртүрлі типтері жағдайында түзету-педагогикалық ықпал ету туралы; 

логопедия мен аралас пәндердің өзекті мәселелері, Қазақстандағы ғылым дамуының перспективалары мен 

логопедиялық көмек туралы білу; В)Іс жүзінде балаларда сөйлеу патологиясының пайда болуы мен пайда болу 

ерекшеліктерін, әртүрлі патологиялық үдерістер кезіндегі компенсация механизмдерін түсіну мен білімін 

пайдалану;сөйлеу патологиясы бар балалардың сөйлеу жағдайын және жеке ерекшеліктерін зерттеу; сөйлеу 

бұзылыстарын диагностикалау; С)Логопедиялық тексеру және логопедтік сабақтар үшін көрнекі және 

дидактикалық материалдарды әзірлеу, оларды апробациялау; Д)Синдромдар мен симптомдарды салыстыру, 

талдау, тану, патологиялардың жекелеген түрлерін саралау қабілеті; арнайы логопедиялық әдебиетпен жұмыс 

істеу; сөйлеу қабілеті бұзылған баланы бақылауды жүзеге асыру, оның жалпы және сөйлеу дамуының 

динамикасын анықтау; Е)Патологияны диагностикалау және анықталған бұзушылықтарды түзету дағдыларын 

меңгеру; балаларға арналған мекемелердің әртүрлі типтерінде жұмыс істейтін логопедтердің психологиялық-

педагогикалық тәжірибесін бақылау, талдау, қорыту; логопедтік құжаттаманы жүргізу. 

 

5.2 Модуль Физиологиялық даму және заманауи технологиялар (Логопедия) 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Құқық негіздері 

Бағдарлама авторы: з.ғ.магистрі, Молдабеков Е.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: Құқықтық талдау әр түрлі дәлелдер мен мәселелерді шешу 
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Пәннің қысқаша мазмұны: Бұл пән құқық нормаларын қолдану, тұжырымдау және құқықтық талдау әр түрлі 

дәлелдер мен мәселелерді шешу кезінде; жинау және түсіндіру үшін ақпаратты қалыптастыру пайымдауларды 

ескере отырып, әлеуметтік, этикалық және ғылыми көзқарастарды; хабар ақпарат, мамандарға да және маман 

еместерге де ақпараттарды, идеяларды, мәселелер мен олардың шешімдері туралы мәлімет беруге  

Пререквизиттері: Қазақстан тарихы. Адам және Қоғам мектеп курсы  

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А)Құқық теориясы, сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет, Қазақстан 

Республикасының Конституциясы; қолданыстағы заңнаманың негізгі ережелерін; жүйесі мемлекеттік және 

жергілікті басқару органдарының және олардың өкілеттік шеңберін әдістері; қоғамдық қатынастарды құқықтық 

реттеу; сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясатын білу және түсіну В)Дағдыларын талдау, оқиғалар мен іс-

әрекеттері тұрғысынан құқықтық реттеу саласындағы және жүгінуге қажетті нормативтік актілерге; 

қолданыстағы заңдарға бағдарлануы; пайдалана отырып, заң өз құқықтары мен мүдделерін қорғау; қазақстандық 

патриотизм, азаматтық жауапкершілік, төзімділік мәдениетті көрсету; С)Құқықтық талдау әр түрлі дәлелдер мен 

мәселелерді шешу кезінде; жинау және түсіндіру үшін ақпаратты қалыптастыру пайымдауларды ескере отырып, 

әлеуметтік, этикалық және ғылыми көзқарастарды; D)Хабар ақпарат, мамандарға да және маман еместерге де 

ақпараттарды, идеяларды, мәселелер мен олардың шешімдері туралы мәлімет беруге; Е)Құқық нормаларын 

қолдану 

Дублин дискрипторлары (А, В, С, Д, Е) 

Пәннің атауы: Есту, көру, сөйлеуді зерттеудің заманауи технологиялары 

Бағдарлама авторы: Каримова Г.М., аға оқытушы 

Курсты оқытудың мақсаты: Әртүрлі сезім мүшелерінде кемістіктері бар балаларды оқытып-тәрбиелеу 

негізінде анализаторлардың анатомиясынан, физиологиясы мен патологиясынан хабары бар, ғылыми және 

тәжірибелік білімді, коррекциялық педагогика мамандарын даярлау. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Есту, көру, сөйлеу мүшелерінің құрылысы мен қызметі. Есту, көру, сөйлеу 

мүшелерінің патологиясы. Есту, көру, сөйлеу мүшелері мен қызметін зерттеудің негізгі әдістері. Есту, көру, 

сөйлеу мүшелері мен қызметін реабилитациялау мен профилактикалаудың заманауи әдістері. 

Пререквизиттері: Арнайы педагог әрекетінің праксеологиясы, Педагогика 

Постреквизиттері: Сурдопедагогика тарихы, Арнайы педагогика 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А)Есту, сөйлеу және көру ағзаларының анатомиясы, физиологиясымен және 

осы сезім мүшелерін зерттеу әдістері.Есту, сөйлеу және көру мүшелерінің қызметінде кемістігі бар балаларды 

анықтап, олармен медициналық–педагогикалық түзете жұмыс жасау мен тәрбиелеуде белгілі бір педагогикалық 

жұмыс тәсілдерін қолдануға мүмкіндік жасайды. B)Медициналық-әлеуметтік профилактика және кешенді ерте 

көмек көрсету дағдыларымен қаруландыру C)Есту, сөйлеу және көру мүшелерінің қызметінде кемістігі бар 

балаларды анықтап, олармен медициналық–педагогикалық түзете жұмыс жасау мен тәрбиелеуде белгілі бір 

педагогикалық жұмыс тәсілдерін қолдануға мүмкіндік жасайды. D)Дамуында ауытқулары бар балалардың 

тұлғалық дамуының білу; қарым-қатынас іскерлігі: жеке тұлғалармен қарым-қатынас икемділігін басқару 

психологтың құндылықтарын пайдалана білу. Е)Есту, көру, сөйлеу мүшелері туралыбілімдерінің болуы; 

мүмкіндігі шектеулі баламен жұмыс жасау қабілеттілігі, өз көзқарасын дұрыс қорғау, жаңа нәтижелерді ұсына 

білу;кәсіби іс-әрекетке дағдылану басқару принциптерін тәжірибеде қолдана білу. 

 

Дублин дискрипторлары (А, В, С, Д, Е) 

Пәннің атауы: Сөйлеудегі жүйелі бұзылыстарды түзету технологиясы 

Бағдарлама авторы: Кеншілікова К.М., оқытушы 

Курсты оқытудың мақсаты: Балаларға арналған мектепке дейінгі мекемелердің әртүрлі типіндегі жағдайда 

түзету тәрбиелік, логопедиялық ықпал етудің негізгі бағыттарын орнату дағдылары мен іскерліктерін 

қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Мектеп жасына дейінгі балалардың сөйлеу тілін қалыптастырудың ғылыми-

әдіснамалық принциптері, арнайы әдістері, тәсілдері. Мектепке дейінгі балаларды дұрыс сөйлеуге үйретуді 

ұйымдастырудың формалары. Мектеп жасына дейінгі балалардың ауызша сөйлеу тіліне оқыту бағдарламасының 

мазмұны. Мектепке дейінгі балалардың сөйлеу тілін игертуге үйретудің жолдары. Сөйлеуге үйретудің 

полисенсорлық әдісі. Сөйлеуге үйретуді  жүйелі түрдегі ұйымдастырылуы. Мектеп жасына дейінгі балаларды 

сөйлеуге үйретудің кезеңдері. Мектеп жасына дейінгі балалардың сөйлеу тілін дамытудағы дифференциялдық 

ықпал ету жолдары. Мектеп жасына дейінгі баланың отбасындағы тәрбиесі. Мектеп жасына дейінгі балаларды 

сөйлеу тіліне баулу. Мектеп жасына дейінгі балалармен жүргізілетін логопедиялық жұмыстардың ерекшеліктері. 

Пререквизиттері: Арнайы педагог әрекетінің праксеологиясы, Педагогика 

Постреквизиттері: Арнайы педагогика, Сөйлеу әрекетінің онтогенезі 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А)Мектепке дейінгі балалардың сөйлеу тіліндегі ауытқуларының 

топтастырылуы, оларды түзету, алдын алу шаралары туралы, логопедиялық жұмыстарды ұйымдастыру туралы 

білім беру; мектепке дейінгі балалардың сөйлеу тілінде түрлі ауытқылары бар балалардың дамуындағы 

психофизикалық ерекшеліктерімен, мектепке дейінгі балалардың сөйлеу тіліндегі ауытқулардың құрылымы 

және сипатымен таныстыру; В)Сөйлеу тілінің бұзылымдарын диагностикалау, сөйлеу тілінің бұзылымы бар 

балалармен түзету педагогикалық жүйесін ұйымдастыру, профилактикалық жұмысты ұйымдастыру, дамуында 
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әртүрлі ауытқушылықтары бар балалармен ауызша және жазбаша сөйлеу тілін түзету және анықтау тәсілдерін 

түзету дағдыларын меңгеру; С)Студенттердің сөйлеу тілінде ауытқулары бар балалардың тұлғалы дамуының 

ерекшеліктері туралы түсініктерін анықтау; D)Сөйлеу тілінде ауытқулары бар балалардың тұлғалық дамуының 

білу; қарым-қатынас іскерлігі: жеке тұлғалармен қарым-қатынас икемділігін басқару психологтың 

құндылықтарын пайдалана білу. Е)Логопедиялық жұмысты ұйымдастырудың жеке формалары туралы 

білімдерінің болуы; командада жумыс жасау қабілеттілігі, өз көзқарасын дұрыс қорғау, жаңа нәтижелерді ұсына 

білу;  

 

5.3 Модуль Физиологиялық даму және сенсорлық бұзылыстар (Сурдопедагогика) 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері  

Бағдарлама авторы: з.ғ.магистрі Нурутдинова А.Ж. 

Курсты оқытудың мақсаты: Жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру 

Пәннің қысқаша мазмұны: Бұл пән сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саласындағы қоғамдық 

қатынастарды білуге және Қазақстан Республикасында сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясатты іске асыруға 

бағытталған.  

Пререквизиттері: Қазақстан тарихы. Адам және Қоғам мектеп курсы  

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А)сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет, Қазақстан Республикасының 

Конституциясы; Қазақстан Республикасының сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы заңнамасы білу 

және түсіну В)Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін талдау; Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті 

қалыптастыру Сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар туралы хабарлау. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-

қимылдың негізгі қағидаттары түсіну.С)құқықтық талдау әр түрлі дәлелдер мен мәселелерді шешу кезінде; жинау 

және түсіндіру үшін ақпаратты қалыптастыру пайымдауларды ескере отырып, әлеуметтік, этикалық және 

ғылыми көзқарастарды; D)хабар ақпарат, мамандарға да және маман еместерге де ақпараттарды, идеяларды, 

мәселелер мен олардың шешімдері туралы мәлімет беруге; Е)құқық нормаларын қолдану. 

 

Дублин дискрипторлары (А, В, С, Д, Е) 

Пәннің атауы: Есту және сөйлеу мүшелерінің анатомиясы, физиологиясы және патологиясы 

Бағдарлама авторы: Жулаева А.И., м.ғ.к., доцент 

Курсты оқытудың мақсаты: «Есту және сөйлеу мүшелерінің анатомиясы, физиологиясы, патологиясы» 

курсының мақсаты - сезім мүшелерінде ауытқушылықтары бар балаларды оқытып-тәрбиелеу негізінде 

анализаторлардың анатомиясынан, физиологиясы мен патологиясынан хабары бар, ғылыми және тәжірибелік 

білімді, коррекциялық педагогика мамандарын даярлау. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Есту, сөйлеу мүшелерінің құрылысы мен қызметі. Есту, сөйлеу мүшелерінің 

патологиясы. Есту, көру, сөйлеу мүшелері мен қызметін зерттеудің негізгі әдістері. Есту, көру, сөйлеу мүшелері 

мен қызметін реабилитациялау мен профилактикалаудың заманауи әдістері. 

Пререквизиттері: Арнайы педагог әрекетінің праксеологиясы, Педагогика 

Постреквизиттері: Сурдопедагогика тарихы, Арнайы педагогика 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: A)Есту және сөйлеу ағзаларының анатомиясы, физиологиясымен және осы 

сезім мүшелерін зерттеу әдістерін білу; В)Есту, сөйлеу және көру мүшелерінің қызметінде кемістігі бар 

балаларды анықтап, олармен медициналық–педагогикалық түзете жұмыс жасау мен тәрбиелеуде белгілі бір 

педагогикалық жұмыс тәсілдерін қолдануға мүмкіндік жасайды. С)Медициналық-әлеуметтік профилактика және 

кешенді ерте көмек көрсету дағдыларымен қаруландыру Д)Есту және сөйлеу мүшелерінің қызметінде кемістігі 

бар балаларды анықтап, олармен медициналық–педагогикалық түзете жұмыс жасау мен тәрбиелеуде белгілі бір 

педагогикалық жұмыс тәсілдерін қолдануға мүмкіндік жасайды. Е)Ерекше білім беру қажеттілігі бар баламен 

жұмыс жасау қабілеттілігі, өз көзқарасын дұрыс қорғау, жаңа нәтижелерді ұсына білу. 

 

Дублин дискрипторлары (А, В, С, Д, Е) 

Пәннің атауы: Сенсорлық бұзылыстары бар балалармен логопедиялық жұмыс 

Бағдарлама авторы: Дүйсенбаева Р.Д., аға оқытушы 

Курсты оқытудың мақсаты: Сенсорлық функциялардың бұзылу себептерін анықтау әдістемесімен таныстыру. 

Студенттердің сөйлеу дамуында сенсорлық (сөйлеу, есту, көру) бұзылыстары бар балалармен оқу-тәрбие 

процесін ұйымдастыру ісінде шығармашылық көзқарасты дамыту. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Сенсорлық функциялардың бұзылуы кезіндегі дыбыстардың айтылуының 

физиологиялық жетілмегендігі. Сенсорлық бұзылыстар бар балалармен жұмысты ұйымдастыру. Сенсорлық 

бұзылыстары бар балалардың сөйлеуін логопедиялық тексеру әдістемесі. Сенсорлық бұзылулардың себептері. 

Сенсорлық бұзылыстардың механизмдері. Сенсорлық бұзылыстардың жіктелуі. Сенсорлық бұзылыстары бар 

балаларды тексеру әдістері. Сенсорлық функциялардың бұзылуы кезіндегі логопедиялық жұмыс әдістері. МШ 

балалардың сенсорлық функцияларын дамыту.  

Пререквизиттері: Педагогика, Арнайы педагог әрекетінің праксеологиясы 
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Постреквизиттері: Зияты бұзылған балалардың сөйлеу тілін дамытудың әдістемесі, Психологиялық 

педагогикалық зерттеудің теориясы мен әдістемесі 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А)Сенсорлық функциялардың бұзылуы кезіндегі сөйлеу бұзылыстарының 

жіктелуін, логопедиялық жұмысты, дыбыс айтуды және олардың пайда болу себептерін білу. В)Дефектология 

және логопедия шеңберінде жұмыс формалары мен әдістерін қолдану. Дефектология және логопедия, ерте 

диагностика, логопедиялық тексеру принциптерін психологиялық-педагогикалық құралдарды еркін қолдану. 

С)Мектепке дейінгі ересек жастағы балалардың ақыл-ой тәрбиесін жүзеге асыру іскерліктерін меңгеру. 

D)сенсорлық бұзылыстары бар балаларды тәрбиелеу мен оқыту міндеттеріне барабар дағдылану; логопедтік-

дефектологтардың өзара іс-қимыл, мектепке дейінгі жастағы балалармен қарым-қатынасты ұйымдастыру 

дағдыларына ие болу. Е)Сенсорлық функциялары бұзылған балалармен түзету-логопедиялық жұмысты 

ұйымдастырудағы практикалық қызметте теориялық білімді жүзеге асыра білу. 

 

6.1 Модуль Психологиялық даму және жоғары жүйке қызметі (Олигофренопедагогика) 

 

Дублин дискрипторлары (А, В, С, Д, Е) 

Пәннің атауы Жас ерекшелігі психологиясы 

Бағдарлама авторы: Есенғұлова М.Н., п.ғ.к., доцент 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерді жас ерекшелігі психологиясының ұғымдарымен, зерттеу 

әдіснамасымен, оны дамытудың негізгі бағыттарымен таныстыру. Оны зерттеу барысында студенттерде  жеке 

психологиялық, әртүрлі типологиялық ерекшеліктері, топтардың жас ерекшелік, этникалық, әлеуметтік 

түсініктері дұрыс қалыптасады.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Жас ерекшелігі психологиясының негізгі түсініктері. Жас ерекшелігі 

психологиясының жалпы теориялық негіздері. Жас ерекшелік және дифференциалды психологиялық аспектілер. 

Психологияның жалпы қағидалары. 

Пререквизиттері: Педагогика, Арнайы педагог әрекетінің праксеологиясы 

Постреквизиттері: Түзете-дамыта оқытудың психологиялық-педагогикалық негіздері, Жалпы білім беру 

жүйесіндегі дамуында кемшілігі бар балаларды психологиялық педагогикалық жетелеу әдістемесі 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: A)Жас ерекшелік психологиясы негізгі түсінігі мен ұғымдарын; арнайы 

педагогиканың  ғылыми теоретикалық негіздерін; балалармен жүргізілетін коррекциялық дамыту жұмыстары 

кезіндегі жетекші әрекеттерді ұйымдастыруға бағытталған нормативтік құжаттармен жұмыс жасау, оларды 

пайдалана білу; B)Қазіргі білім беру (коррекциялық) мекемелер жүйесі мен арнайы оқытуды ұйымдастыру 

формалары және педагогикалық жүйелер туралы бағдар беру; C)Арнайы білім берудің әлеуметтік-мәдени мәнін 

анықтау; Д)Қарым-қатынас іскерлігі: қазіргі жас ерекшелік және әлеуметтік психологиядағы жас дағдарыстары 

мәселесін шеше алу; Е)Өткізген зерттеу жұмыстарына қорытынды жасай білуі; іскерліктері, жеке әдістемелер, 

кәсіби қарым-қатынас дағдылары; кәсіби дайындауда көпжақтылық деңгейін жоғарылатады; маман ретінде 

пайдалана алу. 

 

Дублин дискрипторлары (А, В, С, Д, Е) 

Пәннің атауы: Нейрофизиология және жоғары жүйке әрекеті 

Бағдарлама авторы: Жулаева А.И., м.ғ.к., доцент 

Курсты оқытудың мақсаты: студенттерде кемшіліктің құрылымы туралы дұрыс түсінікті, ми 

құрылымдарының бұзылған бөліктерін ғана емес, сондай-ақ патологиялық  көріністерінің деңгейлерінің 

әртүрлілігін қалыптастыру   

Пәннің қысқаша мазмұны: Ақыл ойы кем балалардың психикалық дамуының әртүрлілігін, осы топ 

балаларының дамуының ерекшеліктерін. Адамның бас миының физиологиясы. Адамның жүйке жүйесінің 

дамуы. Жүйке жүйесіне жалпы шолу. Жүйке тканьдерінің құрылымы. Миды белсендіретін жүйелері. Вегетативті 

жүйені және мінез-құлықты реттеудегі физиологиялық механизмдері. Когнитивті ми. Қимыл-қозғалыс 

физиологиясы. Сенсорлық жүйелердіңфизиологиясы. Жоғарғы жүйке жүйесінің  функциялары. 

Пререквизиттері: Педагогика, Арнайы педагог әрекетінің праксеологиясы 

Постреквизиттері: Түзете-дамыта оқытудың психологиялық-педагогикалық негіздері, Жалпы білім беру 

жүйесіндегі дамуында кемшілігі бар балаларды психологиялық педагогикалық жетелеу әдістемесі 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А)Нерв жүйесінің анатомиясы және физиологиясын түсіну және білу; нерв 

жүйесінің орталық және перифериялық бөлімдеріндегі негізгі патологиялық процесстердің клиникалық 

көріністері; В)Әртүрлі патологиялық жүйедегі компенсациялық механизмдерді білу; С)Ерекше білім беру 

қажеттілігі бар баланы тексеру мен педагогикалық әдістер арқылы түзетуде емдік шараларды түсініп және 

практикада білімдерін қолдана алуы; С)Кейбір патологияларды ажырату, синдром мен белгілерін тану, сараптау, 

салыстыру, қорытындылау және шешімді бағалау қабілеті; Е)Ерекше білім беру қажеттілігі бар баланы 

тексеруден өткізе алуы, кейбір патологияларды ажырата алуы,  синдром мен белгілерін тануы, сараптай алуы, 

салыстыру іскерлігі. 
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6.2 Модуль Даму психологиясы және тілдік тәжірибе (Логопедия) 

 

Дублин дискрипторлары (А, В, С, Д, Е) 

Пәннің атауы: Арнайы білім берудің психологиялық-педагогикалық ресурстары 

Бағдарлама авторы: Дүйсенбаева Р.Д., аға оқытушы 

Курсты оқытудың мақсаты: студенттерде қалыпты және психофизикалық дамуында ауытқушылығы бар 

баланың жалпы және арнайы заңдылықтарын,  динамикалық түсініктердің жүйесін қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Баланың аномальді дамуының психологиялық заңдылықтары.Аномальді дамуын 

анықтау. Дихотомия «қалыпты - патология». Аномальді дамудың түрлері. Психофизикалық дамуында 

бұзылымдары бар балаларға арналған арнайы мекемелердің мемлекеттік жүйесі. Компенсация үрдісі. Түзету 

үрдісі. Л.С. Выготскийдің жоғары психикалық функцияларының теориясы және оның психологиялық 

кемшілігінің құрылымын түсіну, түзетушілік ықпал етудің жүйесін құрудың маңыздылығы. Аномальді дамудың 

психокоррекциялық және психодиагностикалық маңыздылығын, сензитивті кезеңдерінің даму түсінігі. 

Аномальді дамудың психокоррекциялық және психодиагностикалық тексеру мақсатында теориялық қызметін 

пайдалану және жалпы қызмет құрылымдары түсінігі. Аномальді дамудың психотүзету және 

психодиагностиканың маңыздылығын кезеңдермен қалыптастыру теориясы. Аномальді дамудың арнайы және 

жалпы заңдылықтары. Кемшіліктің психологиялық құрылымы туралы түсінігі. Дизонтогенез типі бойынша 

психофизикалық дамудың бұзылымдарының классификациясы. Иерархиялық координация және жүйеаралық 

байланыс бұзылымдарының деңгейі. Біріншілік және екіншілік кемшіліктің ұғымдары. Дамудың 

бұзылымдарының қайтымдылығы. Дизонтогенездің негізгі формалары: жетіспеушілік, тежелген даму, 

бұрмаланған психикалық даму, дисгармониялық психикалық дамуы. 

Пререквизиттері: Арнайы педагог әрекетінің праксеологиясы 

Постреквизиттері: Бағалаудың өлшемдік технологиялары, Олигофренопедагогика тарихы 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А)Кемшіліктің құрылымын меңгеру, жеке тұлғаның арнайы қабілеттерін білу, 

индивидтің, оның психикасын, дамудың жас ерекшелік кезеңдерін ауыстыру жүйесінің заңды өзгермелілігі. 

В)Қалыпты дамудағы психикалық дамудың кезеңдерінің негізгі ұғымдарын білу; ауытқыған психикалық 

дамудың механизмдері мен заңдылықтары, факторлары, теориялық – әдіснамалық негіздемелерін зерттеу; 

балалардың жеке тұлғасының дизонтогенезінің әртүрлі түрлерін және психикалық функцияларының, тәртібінің 

даму ерекшеліктері; әртүрлі философиялық және психологиялық бағыт аясында қарастыру; С)Негізгі 

категорияларды меңгере  білуі; әртүрлі ауытқыған психикалық дамудың салыстырмалы сараптамасын жүргізу; 

баланың дамуын эмпирикалық фактілермен,  аномальді дамуын теориялық тұрғыда салыстыру. Д)Аномальді 

дамудың мәселелерін және оның клиникалық- психологиялық классификациясын шешу дағдыларын меңгеруі; 

компенсация және коррекция механизмдерінің сараптамасы; Е)Психофизикалық дамуында әртүрлі 

ауытқушылығы бар балалардың психикасының даму динамикасы, жалпы және арнайы заңдылықтарының 

анықтамасы және сараптамасын білу.   

 

6.3 Модуль Психологиялық даму және неврология негіздері (Сурдопедагогика) 

 

Дублин дискрипторлары (А, В, С, Д, Е) 

Пәннің атауы: Қазіргі нейропсихология 

Бағдарлама авторы: Каримова Г.М., аға оқытушы 

Курсты оқытудың мақсаты: орталық және перифериялық жүйке жүйесінің негізгі ауруларын оқып, үйрену.   

Пәннің қысқаша мазмұны: Жүйке жүйесінің эволюциясы. Адамның жүйке жүйесінің құрылымы мен 

атқаратын қызметі. Мидың жас кезеңдік эволюциясы. Системогенезтуралы түсінік. Жүйке жүйесінің құрылымы: 

бас және жұлын миы. Жұлын және бас миының құрылымы (ортаңғы, аралық ми т.б.) Сезгіштік және 

қозғалтқыштық жүйке талшығының құрылымының ерекшелігі. Синапс туралы түсінік. Өткізгіш жолдары. Бас 

миының цитоархитектоникасы. Жүйке жүйесінің үш құрылымдық блогы: энергетикалық, гностикалық, әрекеттің 

түрткісі және бағдарламасы. Жүйке жүйесі аурулары туралы жалпы түсінік. Негізгі неврологиялық синдромдар: 

қимыл және сезу қызметтерінің бұзылыстары, вегетативті жүйке жүйесі, жоғарғы қызметтердің бұзылыстары:  

агнозия, апраксия және афазия. Жүйке жүйесінің аурулары: тұқым қуалаушылық, органикалық аурулар, 

инфекциялық, травматикалық, интоксикалық, балалар церебральды параличі. Сигнал жүйесі туралы түсінік. 

Организмнің өмір сүру әрекетінде биоритмнің маңызы. Балалық шақта стресстің әсері.  Физикалық даму және 

сыртқы ортаның баланың ақыл ойы дамуына әсері. Медициналық-психологиялық-педагогикалық кеңес беру. 

Дамуында ауытқушылығы бар балаларды ерте жаста анықтау. Емдеу педагогикалық кешені. Бақылау 

динамикасы.  

Пререквизиттері: Педагогика, Арнайы педагог әрекетінің праксеологиясы 

Постреквизиттері: Олигофренопедагогика саласындағы тьютор, Дамуында ауытқулары бар балалар отбасымен 

ұйымдастырылатын жұмыстар 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А)Болашақ дефектолог ми құрылымының патологиялық көріністерінің 

деңгейлерін, ақаудың құрылымын білуі керек; В)Жүйке жүйесінің органикалық және функционалдық 

бұзылыстарының көрінісінің ерекшеліктері туралы білімдері болуы керек; түрлі неврологиялық аурулар 

кезіндегі жүйке жүйесінің физиологиялық, анатомиялық құрылымы туралы түсінігі болуы керек. С)Жүйке 

жүйесінің орталық және перифериялық бөлімдеріндегі негізгі патологиялық процестердің клиникалық 
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көріністерін білуі; балалардағы тіл кемістігінің болу себептерін және көріну ерекшеліктерін білу керек. Д)Кәсіби 

қызметін жоғарғы деңгейде білуі, кәсіби дамуын жоспарлай білуі, педагогикалық-психологиялық даму 

аумағында ақпараттық жаңартып отыру мен даму жолында, психологиялық-педагогикалық мәселелерді шешуде, 

ғылыми зерттеулер жүргізуде құзыретті болуы керек. Е)Синдром және симптомдарды салыстыру, талдау, тану; 

патологияның бөлек түрлерін ажырату, ауру баланы тексеруден өткізу.  

 

7.1 Модуль Арнайы білім берудегі олигофренопедагогикалық қызметті ұйымдастыру 

(Олигофренопедагогика) 

 

Дублин дискрипторлары (А, В, С, Д, Е) 

Пәннің атауы: Бағалаудың өлшемдік технологиялары 

Бағдарлама авторы: Рыстығұлова А.Т., аға оқытушы 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерге мүмкіншілігі шектеулі балалардың оқу жетістігін критериальді 

бағалау технологиясын меңгеруге, бағалаудың құралдарын қолдануға, мақсат және мазмұнына сәйкес түзете-

дамыту жұмысын ұйымдастыруға жол ашады. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Бағалау жүйесінің дамуының тарихы. Балалардың оқу әрекетін бағалаудың жалпы 

жолдары. Критериальді бағалау ұғымын анықтау және оның оқу-танымдық құзіреттілікті қалыптастырудың рөлі. 

Балалар оқу жетістіктерін критериальді бағалаудың мәні, рөлі, қызметі.Балалар оқу жетістіктерін критериальді 

бағалау педагогикалық технология ретінде. Бағалау кезеңдері мен құралдары. Таксономия оқыту нәтижесін 

бағалау құралы ретінде. Мүмкіншілігі шектеулі балалардың жетістіктерін бағалау жүйісін шетелдік 

әдебиеттерден талдау. Критериальду бағалау қағидаларын, міндеттерін, қызметінің тізімін құрастыру және өз 

нұсқаларын ұсыну.  

Пререквизиттері: Жас ерекшелігі психологиясы, Қазіргі нейропсихология 

Постреквизиттері: 21 ғасыр мұғалімінің кәсіби дамуы, Мүмкіндігі шектеулі балалармен жүргізілетін тәрбие 

жұмысының теориясы мен әдістемесі 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: A)Меңгерген білім, білік және дағдыны іс-жүзінде қолдана алады. 

B)Балалардың оқу жетістігін бағалау бойыша мұғалім жұмысының мазмұнын сипаттай алады. C)Балалардың 

қауіпсіздік психологиясының әдістерін игереді D)Мүмкіншілігі шектеулі балалардың оқу-танымдық іс-

әрекетінің ерекшеліктерін ескере отырып, бағалау құралдары мен процедураларын қолдана алады. Е)Балаларды 

объективті бағалау үшін рубрикаторларды құрастыру және қолдану, оқыту нәтижелерін жоспарлай алады. 

 

Дублин дискрипторлары (А, В, С, Д, Е) 

Пәннің атауы: Олигофренопедагогика тарихы 

Бағдарлама авторы: Кеншілікова К.М., оқытушы 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерде арнайы білім берудің жағдайын және даму тарихы мен зияты 

бұзылған балалардың ерекшеліктерін қалыптастыру. Интеллектісі бұзылған балаларды оқыту мен тәрбиелеу 

қағидаларымен студенттерді таныстыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Зиятында ауытқуы бар балалар дамуының спецификалық мінездемесі. Зиятында 

ауытқуы бар балаларға арнайы білім беру мазмұны мен білім берудегі ерекше қажеттіліктер. Көмекші 

мектептердегі оқыту процесінің ерекшеліктері. Оқыту процесінің құрылымы. Оқыту процесіндегі тәрбие. Білім, 

іскерлік, дағдыны бекіту. Білім, іскерлік, дағдыны қолдану. Зиятында ауытқуы бар балаларға білім беру процесі. 

Зиятында ауытқуы бар балалаларға арналған мектептегі оқыту процесінің ерекшеліктері. Оқыту процесінің 

құрылымы. Зиятында ауытқуы бар балаларды қоғамдық пайдалы еңбекке баулуды ұйымдастыру. 

Пререквизиттері: Жас ерекшелігі психологиясы, Арнайы білім берудің психологиялық-педагогикалық 

ресурстары 

Постреквизиттері: 21 ғасыр мұғалімінің кәсіби дамуы, Мүмкіндігі шектеулі балалармен жүргізілетін тәрбие 

жұмысының теориясы мен әдістемесі 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А)Интеллектісі бұзылған балаларды оқыту, білім беру, тәрбиелеу, дамыту-

түзету жұмыстарының мазмұнын ұғындыру; В)Интеллектісі бұзылған балаларды қолдау мен қорғаудағы 

әлеуметтік қызмет көрсету орталықтарының жұмысымен таныстыру; С)Интеллектісі  бұзылған балалардың үй 

жағдайында білім алу мәселесі туралы ұғым қалыптастыру. болашақ дефектологқа қажетті кәсіби және жеке 

тұлғалық сапаларды қалыптастыру; Д)Жеке тұлғалармен қарым-қатынас икемділігін басқару психологтың 

құндылықтарын пайдалана білу; Е)Жеке және кәсіби жоғарлауға ұмтылу; кәсіби іс-әрекетке дағдылану басқару 

принциптерін тәжірибеде қолдана білу. 

 

Дублин дискрипторлары (А, В, С, Д, Е) 

Пәннің атауы: Арнайы педагогика 

Бағдарлама авторы: Дүйсенбаева Р.Д., аға оқытушы 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерде дамуында ақаулығы бар балалардың дамуының заңдылықтарын 

теориялық және практикалық  білімдерін қалыптастыру.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Мүмкіндігі шектеулі балалар дамуындағы биологиялық және әлеуметтік 

факторлардың ролі. Зиятында ауытқуы бар балаларды тәрбиелеу процесін ұйымдастырудың мазмұны мен 

әдістері. Есту қабілеті бұзылған балаларды тәрбиелеу процесін ұйымдастырудың мазмұны мен әдістері. Көру 
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қабілеті бұзылған балаларды тәрбиелеу процесін ұйымдастырудың мазмұны  мен әдістері. Психикалық дамуы 

тежелген балаларды оқыту мен тәрбиелеу. Күрделі және аралас кемшілігі бар балаларды оқыту мен тәрбиелеу. 

Арнайы мектепке дейінгі педагогика келесі ұғымдармен түсіндіріледі: оқыту, тәрбиелеу, әлеуметтену, 

коррекция, коррекциялық-тәрбие жұмысы, компенсация, әлеуметтік реабилитация, әлеуметтік бейімделу.  

Оқыту оқушылардың тәжірибені игерту жұмысына, ал тәрбие мен дамыту бейімделуге бағыттау жұмысына 

тікелей бағытталады. Аталған процесс тәрбие, оқыту және дамыту біртұтас түрде жүзеге асырылады. 

Пререквизиттері: Жас ерекшелігі психологиясы, Арнайы білім берудің психологиялық-педагогикалық 

ресурстары 

Постреквизиттері: 21 ғасыр мұғалімінің кәсіби дамуы, Мүмкіндігі шектеулі балалармен жүргізілетін тәрбие 

жұмысының теориясы мен әдістемесі 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А)Педагогика ғылымының адам туралы ғылымдар жүйесіндегі алатын орнын, 

даму кезеңдерін білу; арнайы педагогика ғылымының зерттеу аймақтары, оқыту мен тәрбиенің әдістері мен 

тәсілдерін білу; педагогикалық, ғылыми-әдістемелік және ұйымдастыру-басқару міндеттерін шешу үшін қажетті 

негізгі жалпы теориялық пәндер, балалар жас және педагогикалық психологияның жалпы негіздерін зерттейтін 

пәндер туралы, жалпы және арнайы отандық, әлемдік педагогика мен дамудың түрлі ауытқуларының 

этиологиясы, механизмдері, симптоматикасы туралы білу; В)Арнайы мектепке дейінгі педагогиканың 

объектісін, пәнін, қызметі мен міндеттерін білу; арнаулы білім беру мазмұнын реттейтін нормативтік құжаттар, 

оқытуды формалары мен құралдары, оқытудың технологиялары туралы білу; практикада білім және 

қабілеттіліктерді түсіну және пайдалану; сабаққа конспект құрастыру, практикалық материалдарды дайындау; 

С)Арнайы педагогиканың негізгі ұғымдарын білу; білім беру процесінің педагогикалық аспектісіндегі ғылыми 

білімдерді қалыптастыру; білімді және түсіну қабілеттілігін практикада қолдану; талқылаудың құрылымы, 

аргументтер және зерттелінген аймақтағы мәселелердің шешу; Д)Арнайы педагогика ғылымының теориялық-

методологиялық негіздерін, зерттеу әдістерін білу; іскерлік этикеттер нормасын білу; қарым-қатынас іскерлігі: 

жеке тұлғалармен қарым-қатынас икемділігін басқару психологтың құндылықтарын пайдалана білу; Е)Түзете-

дамытудың жалпы заңдылықтарын, жас ерекшелігі кезеңдеріне бөлуді, әрбір кезеңнің даму ерекшеліктерін білу; 

арнаулы білім беру мен тәрбиелеудегі түзету жолдарының тіл туралы ғылыми әдіснамалық негіздері бойынша 

ақпарат беру;  

 

Дублин дискрипторлары (А, В, С, Д, Е) 

Пәннің атауы: Олигофренопедагогика саласындағы тьютор 

Бағдарлама авторы: Кеншілікова К.М., оқытушы 

Курсты оқытудың мақсаты: Олигофренопедагогика саласындағы тьютор түсінігін студенттерде 

қалыптастыру. Ерекше білімді қажет ететін балаларға арналған инновациялық жұмыстың әртүрлі түрімен 

таныстыру. Мұғалім-дефектолог жұмысының іскерлігі мен дағдыларын қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Болашақ арнайы педагогика мамандарын дайындау барысында ақпараттық-

коммуникациялық технологияларды пайдалану. Арнайы білім берудегі тьютердің қызметі. Тьютор жұмысының 

бағыттары.  Тьютор қызметіне қойылатын талаптар мен ерекшеліктер. 

Пререквизиттері: Жас ерекшелігі психологиясы, Арнайы білім берудің психологиялық-педагогикалық 

ресурстары 

Постреквизиттері: 21 ғасыр мұғалімінің кәсіби дамуы, Мүмкіндігі шектеулі балалармен жүргізілетін тәрбие 

жұмысының теориясы мен әдістемесі 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А)Педагогикалық процесске жаңалық енгізу нәтижелеріне талдау жасауды 

және бағалауды; өзінің авторлық педагогикалық, түзету технологияларын енгізуді қолдана білу; В)Рефлексия, 

өзін-өзі бақылау мен түзету процесін және педагогикалық іс-әрекет нәтижелерін жүзеге асыру; С)мүмкіндіктері 

шектеулі балаларды реабилитациялау мен олардың қоршаған ортаға әлеуметтік бейімделуінің ерекшеліктері 

туралы мағлұмат беру; ақпараттық және жаңа педагогикалық технологияларда; болашақ педагог – дефектологқа 

қажетті кәсіби және жеке тұлғалық сапаларды қалыптастыру; D)Жеке тұлғалармен қарым-қатынас икемділігін 

басқару психологтың құндылықтарын пайдалана білу; жеке тұлға проблемасын кәсіби психолог ретінде шеше 

білу. Е)Командада жумыс жасау қабілеттілігі, өз көзқарасын дұрыс қорғау, жаңа нәтижелерді ұсына білу; 

компромисске бара білу, ұжымның көзқарасымен өз көзқарасын бірлестіре білу; жеке және кәсіби жоғарлауға 

ұмтылу; кәсіби іс-әрекетке дағдылану, басқару принциптерін тәжірибеде қолдана білу. 

 

Дублин дискрипторлары (А, В, С, Д, Е) 

Пәннің атауы: Дамуында ауытқулары бар балалар отбасымен ұйымдастырылатын жұмыстар 

Бағдарлама авторы: Туретаева Г.И., п.ғ.к., доцент 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерді отбасында дамуында психофизикалық ерекшеліктері бар баланы 

тәрбиелеу заңдылықтары туралы біліммен қамтамасыз ету. Отбасындағы тәрбиенің әдістері мен формаларын, 

отбасылық тәрбиенің мазмұнын меңгерту.   

Пәннің қысқаша мазмұны: Тәрбиелеу педагогикалық жүйе ретінде. Отбасылық тәрбиенің негізгі 

заңдылықтары. Отбасылықтәрбиенің қағидалары және оны жүзеге асыру. Отбасылық тәрбиенің әдістері және 

оны жүзеге асыру. Отбасылық тәрбиенің жүйесінің формалары. Отбасылық тәрбиелік жүйенің формаларын 

ұйымдастыру классификациясы.  
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Пререквизиттері: Жас ерекшелігі психологиясы, Арнайы білім берудің психологиялық-педагогикалық 

ресурстары 

Постреквизиттері: Мүмкіндігі шектеулі балалармен жүргізілетін тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі, 

Инклюзивті білім беру 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А)Мүмкіндіктері шектеулі балаларды оқыту мен тәрбиелеудің ғылыми-

теориялық және жаратылыстану ғылыми негіздерін, дамуында әртүрлі ауытқулары бар балалардың дене және 

психикалық дамуының бұзылуының ерекшеліктері туралы; арнайы ұйымдастырылған оқу-тәрбие процесі 

жағдайында олардың танымдық іс-әрекетінің даму мүмкіндіктері туралы; дамуында ауытқулары бар балаларға 

арналған арнайы мектепке дейінгі мекемелердегі тәрбие жұмысының міндеттері мен мазмұны туралы; дамуында 

ауытқулары бар балаларды тәрбиелеудің қазіргі заманғы әдістері туралы білу. В)Теориялық білімді практикада 

қолдана білу, дефектолог-мұғалімдердің педагогикалық тәжірибесін бақылау, талдау және жалпылау, әртүрлі 

үлгідегі арнайы мектеп оқушыларының даму ерекшеліктерін анықтау. С)Дамуында сенсорлық, сөйлеу және 

интеллектуалды бұзылыстары бар балалардың психологиялық-педагогикалық мінездемесін жасау; Д)Жеке 

тұлғаның кәсіби қасиеттерін, біліктілік сипаттамасының талаптарына сәйкес кәсіби іскерліктері мен дағдыларын 

тәрбиелеу саласындағы іскерліктерін қалыптастыру; Е)Дағдыларға ие болу: балалардың танымдық 

мүмкіндіктерінің деңгейін ескере отырып, жұмыстың тиімді әдістерін, тәсілдерін талдау, теориялық негіздеу 

және таңдау; тәрбие іс-шараларының перспективалық жоспарлары мен конспектілерін әзірлеу. 

 

7.2 Модуль Арнайы білім берудегі логопедиялық қызметті ұйымдастыру (Логопедия) 

 

Дублин дискрипторлары (А, В, С, Д, Е) 

Пәннің атауы: Тифлопедагогика негіздері 

Бағдарлама авторы: Амантаева Б.И., аға оқытушы 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерде көру қабілеті зақымдалған балалардың ерекшеліктері туралы 

теориялық білімдерін қалыптастыру. Көру қабілеті бұзылған  балаларды оқыту мен тәрбиелеу қағидаларымен 

студенттерді таныстыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Көру қабілеті зақымдалған балалар дамуының спецификалық мінездемесі. Көру 

мүшесі зақымдалған балаларға арнайы білім беру мазмұны мен білім берудегі ерекше қажеттіліктер. Көмекші 

мектептердегі оқыту процесінің ерекшеліктері. Оқыту процесінің құрылымы. Оқыту процесіндегі тәрбие. Білім, 

іскерлік, дағдыны бекіту. Білім, іскерлік, дағдыны қолдану. Көру қабілеті зақымдалған балаларға білім беру 

процесі. Көру қабілеті зақымдалған балалаларға арналған мектептегі оқыту процесінің ерекшеліктері. Оқыту 

процесінің құрылымы.  

Пререквизиттері: Жас ерекшелігі психологиясы, Арнайы білім берудің психологиялық-педагогикалық 

ресурстары 

Постреквизиттері: 21 ғасыр мұғалімінің кәсіби дамуы, Мүмкіндігі шектеулі балалармен жүргізілетін тәрбие 

жұмысының теориясы мен әдістемесі 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А)өру қабілеті зақымдалған балаларды оқыту, білім беру, тәрбиелеу, дамыту-

түзету жұмыстарының мазмұнын ұғындыру; В)Көру қабілеті зақымдалған балаларды қолдау мен қорғаудағы 

әлеуметтік қызмет көрсету орталықтарының жұмысымен таныстыру; С)Көру қабілеті зақымдалған балалардың 

үй жағдайында білім алу мәселесі туралы ұғым қалыптастыру. болашақ дефектологқа қажетті кәсіби және жеке 

тұлғалық сапаларды қалыптастыру; Д)Жеке тұлғалармен қарым-қатынас икемділігін басқару психологтың 

құндылықтарын пайдалана білу; Е)Жеке және кәсіби жоғарлауға ұмтылу; кәсіби іс-әрекетке дағдылану басқару 

принциптерін тәжірибеде қолдана білу. 

 

Дублин дискрипторлары (А, В, С, Д, Е) 

Пәннің атауы: Арнайы білім беру педагогикасы 

Бағдарлама авторы: Бозғұланова Н.Е., оқытушы 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерде ерекше білім беру қажеттілігі бар  балалар дамуының 

заңдылықтарын теориялық және практикалық  білімдерін қалыптастыру.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Зиятында ауытқуы бар балаларды тәрбиелеу процесін ұйымдастырудың мазмұны 

мен әдістері. Есту қабілеті бұзылған балаларды тәрбиелеу процесін ұйымдастырудың мазмұны мен әдістері. Көру 

қабілеті бұзылған балаларды тәрбиелеу процесін ұйымдастырудың мазмұны  мен әдістері. Психикалық дамуы 

тежелген балаларды оқыту мен тәрбиелеу. Күрделі және аралас кемшілігі бар балаларды оқыту мен тәрбиелеу. 

Арнайы білім беру педагогикасының негізгі ұғымдары. 

Пререквизиттері: Жас ерекшелігі психологиясы, Арнайы білім берудің психологиялық-педагогикалық 

ресурстары 

Постреквизиттері: 21 ғасыр мұғалімінің кәсіби дамуы, Мүмкіндігі шектеулі балалармен жүргізілетін тәрбие 

жұмысының теориясы мен әдістемесі 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А)Педагогика ғылымының адам туралы ғылымдар жүйесіндегі алатын орнын, 

даму кезеңдерін білу; арнайы педагогика ғылымының зерттеу аймақтары, оқыту мен тәрбиенің әдістері мен 

тәсілдерін білу; В)Арнайы мектепке дейінгі педагогиканың объектісін, пәнін, қызметі мен міндеттерін білу; 

арнаулы білім беру мазмұнын реттейтін нормативтік құжаттар, оқытуды формалары мен құралдары, оқытудың 

технологиялары туралы білу; практикада білім және қабілеттіліктерді түсіну және пайдалану; сабаққа конспект 



110 

 

құрастыру, практикалық материалдарды дайындау; С)Арнайы педагогиканың негізгі ұғымдарын білу; білім беру 

процесінің педагогикалық аспектісіндегі ғылыми білімдерді қалыптастыру; білімді және түсіну қабілеттілігін 

практикада қолдану; талқылаудың құрылымы, аргументтер және зерттелінген аймақтағы мәселелердің шешу; 

Д)Арнайы педагогика ғылымының теориялық-методологиялық негіздерін, зерттеу әдістерін білу; іскерлік 

этикеттер нормасын білу; қарым-қатынас іскерлігі: жеке тұлғалармен қарым-қатынас икемділігін басқару 

психологтың құндылықтарын пайдалана білу; Е)Түзете-дамытудың жалпы заңдылықтарын, жас ерекшелігі 

кезеңдеріне бөлуді, әрбір кезеңнің даму ерекшеліктерін білу; арнаулы білім беру мен тәрбиелеудегі түзету 

жолдарының тіл туралы ғылыми әдіснамалық негіздері бойынша ақпарат беру;  

 

Дублин дискрипторлары (А, В, С, Д, Е) 

Пәннің атауы: Арнайы білім берудегі тьютор 

Бағдарлама авторы: Амантаева Б.И., аға оқытушы 

Курсты оқытудың мақсаты: Арнайы білім берудегі тьютор түсінігін студенттерде қалыптастыру. Ерекше 

білімді қажет ететін балаларға арналған инновациялық жұмыстың әртүрлі түрімен таныстыру. Мұғалім-

дефектолог жұмысының іскерлігі мен дағдыларын қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Болашақ арнайы педагогика мамандарын дайындау барысында ақпараттық-

коммуникациялық технологияларды пайдалану. Арнайы білім берудегі тьютердің қызметі. Тьютор жұмысының 

бағыттары.  Тьютор қызметіне қойылатын талаптар мен ерекшеліктер. 

Пререквизиттері: Жас ерекшелігі психологиясы, Арнайы білім берудің психологиялық-педагогикалық 

ресурстары 

Постреквизиттері: 21 ғасыр мұғалімінің кәсіби дамуы, Мүмкіндігі шектеулі балалармен жүргізілетін тәрбие 

жұмысының теориясы мен әдістемесі 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А)Педагогикалық процесске жаңалық енгізу нәтижелеріне талдау жасауды 

және бағалауды; өзінің авторлық педагогикалық, түзету технологияларын енгізуді қолдана білу; В)Рефлексия, 

өзін-өзі бақылау мен түзету процесін және педагогикалық іс-әрекет нәтижелерін жүзеге асыру; С)Мүмкіндіктері 

шектеулі балаларды реабилитациялау мен олардың қоршаған ортаға әлеуметтік бейімделуінің ерекшеліктері 

туралы мағлұмат беру; ақпараттық және жаңа педагогикалық технологияларда; болашақ педагог – дефектологқа 

қажетті кәсіби және жеке тұлғалық сапаларды қалыптастыру; D)Жеке тұлғалармен қарым-қатынас икемділігін 

басқару психологтың құндылықтарын пайдалана білу; жеке тұлға проблемасын кәсіби психолог ретінде шеше 

білу. 

 

Дублин дискрипторлары (А, В, С, Д, Е) 

Пәннің атауы: Сөйлеу әрекетінің онтогенезі 

Бағдарлама авторы: Дүйсенбаева Р.Д., аға оқытушы 

Курсты оқытудың мақсаты: Сөйлеу қызметі онтогенезінің дамуының кезеңдерінің дұрыс түсіндіру, 

қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Анатомиялық сөйлеудің механизмі. Сөйлеу дамуының бастапқы кезеңдері. 

Онтогенезде жуықты сөздің формасын игеру. Балалардың сөздерінің лексикалық дамуы. Онтогенезде тілдің 

грамматикалық дағыларын игеру.Онтогенез дамуының сөйлеумен байланысы. Онтогенез және сөйлеу 

дизонтогенезінің дамуы. 

Пререквизиттері: Жас ерекшелігі психологиясы, Арнайы білім берудің психологиялық-педагогикалық 

ресурстары 

Постреквизиттері: Түзете-дамыта оқытудың психологиялық-педагогикалық негіздері, Зияты бұзылған 

балалардың сөйлеу тілін дамытудың әдістемесі 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А)Студент осы курстың оқытылу барысында онтогенез сөйлеу бағытын негізгі 

керек білімдерді меңгереді; В)Жасқа сай динамикалық, психикалық сөйлеу механизмі бағытының болуы. 

С)Мектепке дейінгі балалардың сөйлеу тілін дамытуда әдіс-тәсілдерді білуі  керек, балалардың сөйлеу тілінің 

дамуын диагностикалауда технологияларды қолдану; Д)Әртүрлі дәрежедегі балалармен қарым-қатынас жасай 

білу; Е)Психологиялық-педогогикалық тексерудің түрлерін жетік меңгеру және балаларды психологиялық 

зерттеудегі сөйлеу дамуын анықтау; 

 

7.3 Модуль Арнайы білім берудегі сурдопедагогикалық қызметті ұйымдастыру (Сурдопедагогика) 

 

Дублин дискрипторлары (А, В, С, Д, Е) 

Пәннің атауы: Сурдопедагогика тарихы 

Бағдарлама авторы: Амантаева Б.И., аға оқытушы 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерде арнайы білім берудің жағдайын және даму тарихы мен есту қабілеті  

бұзылған балалардың ерекшеліктерін қалыптастыру. Есту қабілеті бұзылған балаларды  оқыту мен тәрбиелеу 

қағидалары білімдерімен студенттерді таныстыру. Есту қабілеті  бұзылған балаларға арналған мекемелердің әр 

түрлі типімен таныстыру. Мұғалім сурдопедагог ретінде есту қабілеті бұзылған балалармен жұмыс жасау 

дағдылары мен іскерліктерін қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Есту қабілеті бұзылған балалар дамуының спецификалық мінездемесі. Есту қабілеті 

бұзылған балаларға арнайы білім беру мазмұны мен білім берудегі ерекше қажеттіліктер. Есту қабілеті бұзылған 
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балаларға аранлған мектептердегі оқыту процесінің ерекшеліктері. Оқыту процесінің құрылымы. Оқыту 

процесіндегі тәрбие. Білім, іскерлік, дағдыны бекіту. Білім, іскерлік, дағдыны қолдану. Есту қабілеті бұзылған 

балаларға білім беру процесі. Есту қабілеті бұзылған балалаларға арналған мектептегі оқыту процесінің мәні мен 

әдіснамасы. Оқыту процесінің қызметі. Есту қабілеті бұзылған балаларды жалпы білім беретін мектептерге оқуға 

қосу мәселелері барысындағы тәжірибелер. 

Пререквизиттері: Жас ерекшелігі психологиясы, Арнайы білім берудің психологиялық-педагогикалық 

ресурстары. 

Постреквизиттері: Түзете-дамыта оқытудың психологиялық-педагогикалық негіздері, Зияты бұзылған 

балалардың сөйлеу тілін дамытудың әдістемесі. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А)Сурдопедагогиканың негізгі ұғымдарын білу; білім беру процесінің 

педагогикалық аспектісіндегі ғылыми білімдерді қалыптастыру; білімді және түсіну қабілеттілігін практикада 

қолдану; талқылаудың құрылымы, аргументтер және зерттелінген аймақтағы мәселелердің шешу; 

В)Сурдопедагогиканың объектісін, пәнін, қызметі мен міндеттерін білу; арнаулы білім беру мазмұнын реттейтін 

нормативтік құжаттар, оқытуды формалары мен құралдары, оқытудың технологиялары туралы білу; практикада 

білім және қабілеттіліктерді түсіну және пайдалану; сабаққа конспект құрастыру, практикалық материалдарды 

дайындау; С)Есту қабілетін дамыту жұмыстарының негізінде сөйлеу ортасын құру жолдары. Арнаулы білім беру 

мекемелеріндегі есту қабілетін дамыту сабақтарының (жеке, топтық) құрылысы мен мазмұнын меңгерту.дағды: 

Есту қабілетінің бұзылымын компенсациялау мен коррекциялаудағы техникалық құралдар. Есту қабілетінің 

бұзылымы кезіндегі адамның сенсорлық қабілеттерін қолданудағы сурдотехникалық құралдардарын қолдануда 

есту қабілеті бұзылған тұлғаның қоршаған ортамен қарым-қатынасқа түсу мүмкіндігі.Сурдотехникалық 

құралдарды қолданудағы жоғары нерв әрекетінің, анализаторлар жүйесінің, оториноларингологияның 

физиологиялық негіздерімен қаруландыру.құзыреттілік: есту қабілетін дамыту пәндері туралы түсінік 

қалыптастыру; болашақ  сурдопедагогқа қажетті кәсіби және жеке тұлғалық қасиеттерді қалыптастыру. 

Д)Сурдопедагогиканың ғылымының теориялық-методологиялық негіздерін, зерттеу әдістерін білу; іскерлік 

этикеттер нормасын білу; қарым-қатынас іскерлігі: жеке тұлғалармен қарым-қатынас икемділігін басқару 

психологтың құндылықтарын пайдалана білу; Е)Түзете-дамытудың жалпы заңдылықтарын, жас ерекшелігі 

кезеңдеріне бөлуді, әрбір кезеңнің даму ерекшеліктерін білу; арнаулы білім беру мен тәрбиелеудегі түзету 

жолдарының тіл туралы ғылыми әдіснамалық негіздері бойынша ақпарат беру;  

 

Дублин дискрипторлары (А, В, С, Д, Е) 

Пәннің атауы: Арнайы педагогика негіздері 

Бағдарлама авторы: Кеншілікова К.М., оқытушы 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерде ерекше білім беру қажеттілігі бар  балалар дамуының 

заңдылықтарын теориялық және практикалық  білімдерін қалыптастыру.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Арнайы білім беру педагогикасының негізгі ұғымдары. Психикалық дамуы 

тежелген балаларды оқыту мен тәрбиелеу. Күрделі және аралас кемшілігі бар балаларды оқыту мен тәрбиелеу. 

Зиятында ауытқуы бар балаларды тәрбиелеу процесін ұйымдастырудың мазмұны мен әдістері. Есту қабілеті 

бұзылған балаларды тәрбиелеу процесін ұйымдастырудың мазмұны мен әдістері. Көру қабілеті бұзылған 

балаларды тәрбиелеу процесін ұйымдастырудың мазмұны  мен әдістері.  

Пререквизиттері: Жас ерекшелігі психологиясы, Арнайы білім берудің психологиялық-педагогикалық 

ресурстары. 

Постреквизиттері: 21 ғасыр мұғалімінің кәсіби дамуы, Мүмкіндігі шектеулі балалармен жүргізілетін тәрбие 

жұмысының теориясы мен әдістемесі. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Педагогика ғылымының адам туралы ғылымдар жүйесіндегі алатын орнын, 

даму кезеңдерін білу; арнайы педагогика ғылымының зерттеу аймақтары, оқыту мен тәрбиенің әдістері мен 

тәсілдерін білу; В)Арнайы мектепке дейінгі педагогиканың объектісін, пәнін, қызметі мен міндеттерін білу; 

арнаулы білім беру мазмұнын реттейтін нормативтік құжаттар, оқытуды формалары мен құралдары, оқытудың 

технологиялары туралы білу; практикада білім және қабілеттіліктерді түсіну және пайдалану; сабаққа конспект 

құрастыру, практикалық материалдарды дайындау; С)Арнайы педагогиканың негізгі ұғымдарын білу; білім беру 

процесінің педагогикалық аспектісіндегі ғылыми білімдерді қалыптастыру; білімді және түсіну қабілеттілігін 

практикада қолдану; талқылаудың құрылымы, аргументтер және зерттелінген аймақтағы мәселелердің шешу; 

Д)Арнайы педагогика ғылымының теориялық-методологиялық негіздерін, зерттеу әдістерін білу; іскерлік 

этикеттер нормасын білу; қарым-қатынас іскерлігі: жеке тұлғалармен қарым-қатынас икемділігін басқару 

психологтың құндылықтарын пайдалана білу; Е)Түзете-дамытудың жалпы заңдылықтарын, жас ерекшелігі 

кезеңдеріне бөлуді, әрбір кезеңнің даму ерекшеліктерін білу; арнаулы білім беру мен тәрбиелеудегі түзету 

жолдарының тіл туралы ғылыми әдіснамалық негіздері бойынша ақпарат беру;  

 

Дублин дискрипторлары (А, В, С, Д, Е) 

Пәннің атауы: Сурдопедагогика саласындағы тьютор 

Бағдарлама авторы: Амантаева Б.И., аға оқытушы 

Курсты оқытудың мақсаты: Сурдопедагогика саласындағы тьютор түсінігін студенттерде қалыптастыру. Есту 

қабілеті зақымдалған балалармен жұмысқа арналған инновациялық жұмыстың әртүрлі түрімен таныстыру. 

Сурдопедагог жұмысының іскерлігі мен дағдыларын қалыптастыру. 
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Пәннің қысқаша мазмұны: Болашақ арнайы педагогика мамандарын (сурдопедагог) дайындау барысында 

ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдалану. Сурдопедагогика саласындағы тьютердің қызметі. 

Тьютор жұмысының бағыттары.  Тьютор қызметіне қойылатын талаптар мен ерекшеліктер. 

Пререквизиттері: Жас ерекшелігі психологиясы, Арнайы білім берудің психологиялық-педагогикалық 

ресурстары. 

Постреквизиттері: 21 ғасыр мұғалімінің кәсіби дамуы, Мүмкіндігі шектеулі балалармен жүргізілетін тәрбие 

жұмысының теориясы мен әдістемесі. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А)Педагогикалық процесске жаңалық енгізу нәтижелеріне талдау жасауды 

және бағалауды; өзінің авторлық педагогикалық, түзету технологияларын енгізуді қолдана білу; В)Рефлексия, 

өзін-өзі бақылау мен түзету процесін және педагогикалық іс-әрекет нәтижелерін жүзеге асыру; С)мүмкіндіктері 

шектеулі балаларды реабилитациялау мен олардың қоршаған ортаға әлеуметтік бейімделуінің ерекшеліктері 

туралы мағлұмат беру; ақпараттық және жаңа педагогикалық технологияларда; болашақ педагог – дефектологқа 

қажетті кәсіби және жеке тұлғалық сапаларды қалыптастыру; D)Жеке тұлғалармен қарым-қатынас икемділігін 

басқару психологтың құндылықтарын пайдалана білу; жеке тұлға проблемасын кәсіби психолог ретінде шеше 

білу. 

 

Дублин дискрипторлары (А, В, С, Д, Е) 

Пәннің атауы: Сурдопсихология 

Бағдарлама авторы: Бозғұланова Н.Е., оқытушы 

Курсты оқытудың мақсаты: Есту қабілеті бұзылған балаларды оқыту мен тәрбиелеу қағидалары білімдерімен 

студенттерді таныстыру. Мұғалім сурдопедагог ретінде есту қабілеті бұзылған балалармен жұмыс жасау 

дағдылары мен іскерліктерін қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Есту қабілеті бұзылған балалар дамуының спецификалық мінездемесі. Есту қабілеті 

бұзылған балаларға арнайы білім беру мазмұны мен білім берудегі ерекше қажеттіліктер. Есту қабілеті бұзылған 

балалардың психикалық ерекшеліктері. Есту қабілеті бұзылған балаларға білім беру процесі. Есту қабілеті 

бұзылған балалаларға арналған мектептегі оқыту процесінің мәні мен әдіснамасы. Оқыту процесінің қызметі. 

Есту қабілеті бұзылған балаларды жалпы білім беретін мектептерге оқуға қосу мәселелері барысындағы 

психологиялық тәжірибелер. 

Пререквизиттері: Жас ерекшелігі психологиясы, Қазіргі нейропсихология 

Постреквизиттері: Есту қабілеті бұзылған балалармен жүргізілетін тәрбие жұмысының теориясы мен 

әдістемесі, Инклюзивті білім беру 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А)Сурдопсихология ғылымының негізгі ұғымдарын білу; білім беру 

процесінің психологиялық аспектісіндегі ғылыми білімдерді қалыптастыру; В)Сурдопсихологияның объектісін, 

пәнін, қызметі мен міндеттерін білу; арнаулы білім беру мазмұнын реттейтін нормативтік құжаттар, оқытуды 

формалары мен құралдары, оқытудың технологиялары туралы білу; С)Есту қабілетін дамыту жұмыстарының 

негізінде сөйлеу ортасын құру жолдары. Арнаулы білім беру мекемелеріндегі есту қабілетін дамыту 

сабақтарының (жеке, топтық) құрылысы мен мазмұнын меңгерту. Д)Сурдопсихологияның ғылымының 

теориялық-методологиялық негіздерін, зерттеу әдістерін білу; іскерлік этикеттер нормасын білу; қарым-қатынас 

іскерлігі: жеке тұлғалармен қарым-қатынас икемділігін басқару психологтың құндылықтарын пайдалана білу; 

Е)Түзете-дамытудың жалпы заңдылықтарын, жас ерекшелігі кезеңдеріне бөлуді, әрбір кезеңнің даму 

ерекшеліктерін білу; арнаулы білім беру мен тәрбиелеудегі түзету  жолдарының тіл туралы ғылыми    

әдіснамалық негіздері бойынша ақпарат беру. 

 
6В01901 – Дефектология 

2(3) КУРС 

(Орта кәсіптік білім негізінде қашықтықтан білім беру технологиясы) 

 

Қабылдау жылы: 2019 ж. 

Компонент 

(ЖК/ТК) 
Пән коды Пән атауы 

С
ем

ес
т
р

 

К
р

ед
и

т
 

са
н

ы
 

5.1 Модуль Психологиялық даму және жоғары жүйке қызметі 17 кредит (Олигофренопедагогика) 

БП ЖК ZhEP 2205 Жас ерекшелігі психологиясы 3 5 

ЖББП ТК KBN 2108 Кәсіпкерлік және бизнес негіздері 3 5 

БП ТК EKSMAFP 2204 Сөйлеудегі жүйелі бұзылыстарды түзету технологиясы 3 5 

  Педагогикалық практика 4 2 

5.2 Модуль  Психологиялық даму және нейропсихология негіздері 17 кредит (Сурдопедагогика) 

БП ЖК ZhEP 2205 Жас ерекшелігі психологиясы 3 5 

ЖББП ТК SZhKMN 2108 Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері 3 5 
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БП ТК EKSZZT 2206 Сенсорлық бұзылыстары бар балалармен логопедиялық 

жұмыс 
3 5 

  Педагогикалық практика 4 2 

6.1 Модуль Арнайы білім беруді басқару және бағалаудың өлшемдік технологиялары 13 кредит 
(Олигофренопедагогика) 

БП ЖК BOT 2207 Бағалаудың өлшемдік технологиялары  3 5 

БП ТК APed 2208 Арнайы педагогика  3 5 

БП ТК АВВT 2209 Арнайы білім берудегі тьютор 3 3 

6.2 Модуль Арнайы білім беруді басқару және cурдопедагогика саласындағы тьютор 13 кредит 

(Сурдопедагогика) 

БП ЖК BOT 2207 Бағалаудың өлшемдік технологиялары  3 5 

БП ТК APN 2208 Арнайы педагогика негіздері 3 5 

БП ТК SST 2209 Сурдопедагогика саласындағы тьютор 3 3 

7.1 модуль. Арнайы білім беру және арнаулы мектептегі тәрбие жұмысы 10 кредит 

(Олигофренопедагогика) 

БП ТК AMTZhTA 2210 
Арнаулы мектептердегі тәрбие жұмысының теориясы мен 

әдістемесі 
4 5 

БП ЖК IВВ 2211 Инклюзивті білім беру 4 5 

7.2 модуль. Инклюзивті білім беру және есту қабілеті бұзылған балалармен жүргізілетін тәрбие 

жұмысының теориясы мен әдістемесі (Сурдопедагогика) 10 кредит 

БП TК 
EKВВZhTZhTA 

2210 

Есту қабілеті бұзылған балалармен жүргізілетін тәрбие 

жұмысының теориясы мен әдістемесі 
4 5 

БП ЖК IВВ 2211 Инклюзивті білім беру 4 5 

8.1 модуль. Зият дамуында кемшілігі бар балаларды оқыту және сөйлеу тілін дамыту 16 кредит 

(Олигофренопедагогика) 

БП ТК ZABBMOA 2212 
Зиятында ауытқуы бар балаларды математикаға оқыту 

әдістемесі  
4 6 

КП ТК TDOPsPA 2301 
Түзете дамыта оқытудың психологиялық педагогикалық 

негіздері 
4 5 

КП ТК ZBBSTDA 2302 
Зияты  бұзылған  балалардың сөйлеу тілін дамытудың  

әдістемесі  
4 5 

8.2 модуль. Есту қабілеті бұзылған балаларды оқыту және есту қабілетін дамыту (Сурдопедагогика)  

16 кредит 

БП ТК MShBMOAA 2212 
Мүмкіндігі шектеулі балаларға математиканы оқытудың 

арнайы әдістемесі 
4 6 

КП ТК SpN 2301 Сурдопедагогика негіздері 4 5 

КП ТК EKDA 2302 Есту қабілетін дамыту әдістемесі 4 5 

 

6В01901 – Дефектология 

2(2) КУРС 

(Жоғары кәсіптік білім негізінде қашықтықтан білім беру технологиясы) 

 

Қабылдау жылы: 2019 ж. 

Компонент 

(ЖК/ТК) 
Пән коды Пән атауы 

С
ем

ес
т
р

 

К
р

ед
и

т
 

са
н

ы
 

6.1 модуль. Зият дамуында кемшілігі бар балаларды оқыту және сөйлеу тілін дамыту 8 кредит 

(Олигофренопедагогика) 

КП ТК TDOPsPA 2301 
Түзете дамыта оқытудың психологиялық педагогикалық 

негіздері 
3 4 

КП ТК ZBBSTDA 2302 
Зияты  бұзылған  балалардың сөйлеу тілін дамытудың  

әдістемесі  
3 4 

6.2 модуль. Есту қабілеті бұзылған балаларды оқыту және есту қабілетін дамыту (Сурдопедагогика)  

8 кредит 

КП ТК SpN 2301 Сурдопедагогика негіздері 3 4 

КП ТК EKDA 2302 Есту қабілетін дамыту әдістемесі 3 4 

7.1 модуль. Зият бұзылымдары клиникасы және зиятында ауытқулары бар балаларды оқыту  

15 кредит (Олигофренопедагогика) 

БП ТК ZABBSAO 2212 Зиятында ауытқушылығы бар балаларды сауат ашуға оқыту 3 5 
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KП ТК ZBK 2303 Зият бұзылымдарының клиникасы 3 5 

  Педагогикалық практика 4 5 

7.2 модуль. Есту қабілеті бұзылыстары және психологиялық-педагогикалық зерттеуді ұйымдастыру 

15 кредит (Сурдопедагогика) 

БП ТК АЕР 2212 Аудиология және естуді протездеу 3 5 

KП ТК PsPZU 2303 Психологиялық-педагогикалық зерттеуді ұйымдастыру 3 5 

  Педагогикалық практика 4 5 

8.1 модуль. Психофизикалық даму және зияты зақымдалған балаларды диагностикалау 12 кредит  

(Олигофренопедагогика) 

БП ТК KKBВРD 2213 Күрделі кемістігі бар балалардың психофизикалық дамуы 3 6 

КП ТК ZABBPsPD 2304 
Зиятында ауытқуы бар балалардың психологиялық – 

педагогикалық диагностикасы 
3 6 

8.2 модуль. Сөйлеу тілі бұзылымдары мен дұрыс дыбысталуды қалыптастыру әдістемесі 12 кредит 

(Сурдопедагогика) 

БП ТК STBOT 2213 Сөйлеу тілінің бұзылымдары және оны түзету  3 6 

КП ТК DDKA 2304 Дұрыс дыбысталуды қалыптастыру әдістемесі 3 6 

9.1 модуль. Зият бұзылысы бар балаларды оқыту теориясы мен технологиясы 13 кредит 

(Олигофренопедагогика) 

КП ТК EBAKTZh 2305 Ерте балалар аутизмі кезіндегі түзету жұмыстары 4 5 

КП ТК EZhMShBD 2306 Ерте жастағы мүмкіндігі шектеулі балалардың дамуы 4 4 

КП ТК ABBMBOTT 2307 
Арнайы білім беру мекемесінде еңбек және бейнелеу өнері 

теориясы мен технологиясы 
4 4 

9.2 модуль. Есту қабілеті бұзылған балаларды оқыту теориясы мен технологиясы 

13 кредит (Сурдопедагогика) 

КП ТК DIIT 2305 Дактильді ым ишара тілі 4 5 

КП ТК KIKBZhLZh 2306 
Кохлеарлық имплантациядан кейінгі балалармен 

жүргізілетін логопедиялық жұмыстар 
4 4 

КП ТК 
MDEKBBOTPT 

2307 

Мектепке дейінгі есту қабілеті бұзылған балаларды оқыту 

мен тәрбиелеудің педагогикалық техникасы 
4 4 

 

Ескерту: қашықтықтан білім беру технологиясы бойынша берілген кейбір  пәндер күндізгі бөлім 

пәндерімен сәйкес келгендіктен пәндерге сипаттама берілмейді. 

5В010500 – Дефектология  

3 КУРС 

Қабылдау жылы: 2018 ж. 

Компонент 

(ЖК/ТК) 
Пән коды Пән атауы 

С
ем

ес
т
р

 

К
р

ед
и

т
 

са
н

ы
 

8.1 модуль. Арнайы білім берудегі психологиялық-педагогикалық жетелеу (Олигофренопедагогика)  

9 кредит 

БП ТК TDOPPN 3215 Түзете-дамыта оқытудың психологиялық-педагогикалық 

негіздері 
5 5 

БП ТК 
ZhBBZhDKBBP

PZhA 3216 

Жалпы білім беру жүйесіндегі дамуында кемшілігі бар 

балаларды психологиялық-педагогикалық жетелеу әдістемесі 
5 4 

8.2 модуль. Арнайы білім берудегі тіл кемістігі бар балаларды психологиялық-педагогикалық жетелеу 

(Логопедия) 9 кредит 

БП ТК Psl 3215 Психолингвистика (орыс тілінде) 5 5 

БП ТК Log 3216 Логоритмика 5 4 

8.3 модуль. Арнайы білім берудегі есту қабілеті бұзылған балаларды психологиялық-педагогикалық 

жетелеу (Сурдопедагогика) 9 кредит 

БП ТК EKBBPsPD 3215 
Есту қабілеті бұзылған балалардың психологиялық - 

педагогикалық диагностикасы 
5 5 

БП ТК EKBBTPT 3216 
Есту қабілеті бұзылған балаларды тәрбиелеудің педагогикалық 

техникасы 
5 4 

9.1 модуль. Кәсіби бағытталған тілдер және арнайы білім берудегі зерттеу әрекетінің негіздері 

(Олигофренопедагогика) 14 кредит 

БП МК KK(O)T 3217 Кәсіби қазақ (орыс) тілі 5 3 

БП МК KBShT 3218 Кәсіби-бағытталған шетел тілі 6 3 
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БП ТК PPZTA 3219 
Психологиялық-педагогикалық зерттеудің теориясы мен 

әдістемесі 
6 5 

  Педагогикалық практика 6 3 

9.2 модуль. Кәсіби бағытталған тілдер және логопедиядағы зерттеу әрекетінің негіздері (Логопедия)  

14 кредит 

БП МК KK(O)T 3217 Кәсіби қазақ (орыс) тілі 5 3 

БП МК KBShT 3218 Кәсіби-бағытталған шетел тілі 6 3 

БП ТК GZShA 3219 Ғылыми зерттеулерді жоспарлау әдістемесі (орыс тілінде) 6 5 

  Педагогикалық практика 6 3 

9.3 модуль. Кәсіби бағытталған тілдер және сурдопедагогикадағы зерттеу әрекетінің негіздері 

(Сурдопедагогика) 14 кредит 

БП МК KK(O)T 3217 Кәсіби қазақ (орыс) тілі 5 3 

БП МК KBShT 3218 Кәсіби-бағытталған шетел тілі 6 3 

БП ТК FRBASOA 3219 
Фонетикалық ритмикамен бірлескен ауызша сөйлеуге оқыту 

әдістемесі 
6 5 

  Педагогикалық практика 6 3 

10.1 модуль. Арнайы білім берудегі инновациялық процестері (Олигофренопедагогика) 17 кредит 

БП МК IВВ 3220 Инклюзивті білім беру 5 3 

БП ТК ABBI 3221 Арнайы білім берудегі инновациялар 6 5 

БП ТК Etn 3222 Этнопедагогика 6 5 

БП ТК MShBTOA 3223 Мүмкіндігі шектеулі балаларды тілге оқыту әдістемесі  6 4 

10.2 модуль. Тіл кемістігі бар балаларға білім берудегі инновациялық процестер (Логопедия) 17 кредит 

БП МК IВВ 3220 Инклюзивті білім беру 5 3 

БП ТК AMDP 3221 Арнайы мектепке дейінгі педагогика (орыс тілінде) 6 5 

БП ТК LTDST 3222 Логопедиялық тәжірибедегі денсаулық сақтау технологиялары 6 5 

БП ТК TAZhT 3223 Тілдің айтылу жағын түзету  6 4 

10.3 модуль. Есту қабілеті нашар балаларға білім берудегі инновациялық процестер (Сурдопедагогика) 

17 кредит 

БП МК IВВ 3220 Инклюзивті білім беру 5 3 

БП ТК LLN 3221 Логопедияның логоритмикалық негіздері 6 5 

БП ТК EKNBMTOA 3222 Есту қабілеті нашар балалар мектебінде тілге оқыту әдістемесі 6 5 

БП ТК STh 3223 Сурдотехника 6 4 

13.1 модуль. Зиятында ауытқуы бар балаларды оқыту және түзетудің теория мен технологиясы 

(Олигофренопедагогика) 20 кредит 

КП ТК ZBBSTDA 3304 
Зияты  бұзылған  балалардың сөйлеу тілін дамытудың  

әдістемесі 
5 5 

КП ТК 
ZABBZhOTT 

3305 

Зиятында ауытқуы бар балаларға жаратылыстануды оқытудың 

теориясы мен технологиясы 
5 5 

КП МК 
MShBMOAA 

3306 

Мүмкіндігі шектеулі балаларға математиканы оқытудың 

арнайы әдістемесі 
5 5 

КП ТК 
ZABBZhOTT 

3307 

Зиятында ауытқуы бар балаларға жағрафияны оқытудың 

теориясы мен технологиясы 
6 5 

13.2 модуль. Тіл кемістігі бар балаларды оқыту және түзетудің теория мен технологиясы (Логопедия) 

 20 кредит  

КП ТК TLT 3304 Тексерудің логопедиялық технологиялары (ағылшын тілінде) 5 5 

КП ТК 
ZhTBKTPZhA 

3305 

Жазба тілдің бұзылуы кезіндегі түзету-педагогикалық 

жұмыстың әдістемесі (ағылшын тілінде) 
5 5 

КП МК 
MShBMOAA 

3306 

Мүмкіндігі шектеулі балаларға математиканы оқытудың 

арнайы әдістемесі 
5 5 

КП ТК ZSAABSTT 3307 
Церебральді сал ауруымен ауыратын  балалардың сөйлеу тілін 

түзету (ағылшын тілінде) 
6 5 

13.3 модуль. Есту қабілеті бұзылған балаларды оқыту және түзетудің теория мен технологиясы 

(Сурдопедагогика) 20 кредит 

КП ТК DDKA 3304 Дұрыс дыбысталуды қалыптастыру әдістемесі 5 5 

КП ТК EKDA 3305 Есту қабілетін дамыту әдістемесі 5 5 

КП МК 
MShBMOAA 

3306 

Мүмкіндігі шектеулі балаларға математиканы оқытудың 

арнайы әдістемесі 
5 5 

КП ТК ShTC1 3519 Шетел тілі С1 6 5 
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8.1 Модуль Арнайы білім берудегі психологиялық-педагогикалық жетелеу (Олигофренопедагогика) 

 

Дублин дискрипторлары (А, В, С, Д, Е) 

Пәннің атауы: Түзете-дамыта оқытудың психологиялық-педагогикалық негіздері 

Бағдарлама автор: Есенғұлова М.Н.,  п.ғ.к., доцент 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерде арнайы білім берудің жағдайын және түзете дамыта оқытудың, 

инклюзивті білім берудің ерекшеліктерін қалыптастыру. Түзете дамыта оқытудың, мүмкіндігі шектеулі 

балаларды оқыту мен тәрбиелеу қағидаларымен студенттерді таныстыру. 

Тәртібінде ауытқуы бар, девиантты  балаларды оқытуға арналған мекемелердің әр түрлі типімен таныстыру. 

Мұғалім дефектолог ретінде психикалық дамуы тежелген балалармен жұмыс жасау дағдылары мен іскерліктерін 

қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Қазіргі тұжырымдаманың ғылыми-әдіснамалық негіздері. Түзете-дамыта оқыту 

мазмұнының негізгі бағыттары. Қоғамдағы дамуында күрделі кемшілігі бар балаларды коррекциялық қолдау, 

түзете дамыта оқыту мен интеграция. Мектептегі үлгермеушіліктің себептері. «Мектептегі дезадаптация» 

түсінігі. Мектепке дейінгі жастағы балалардың бойындағы кемшіліктерді компенсациялау, оқудағы 

үлгермеушілікті жою, жеке эмоциялық ерік сферасындағы жағымсыз жағдайларға қарсы тұру, оқушылардың оқу 

әрекетін қалыптастыру мен қалыпқа келтіру, танымдық белсенділікті арттыру жұмыстарына бағытталған ТДО 

кластарының жұмыс жасау жүйесі. 

Пререквизиттері Мүмкіндігі шектеулі балалардың психологиялық-педагогикалық диагностикасы,  Мектепке 

дейінгі есту қабілеті бұзылған балаларды оқыту мен тәрбиелеудің педагогикалық техникасы 

Постреквизиттері Дамуында ауытқулары бар балалар отбасымен ұйымдастырылатын жұмыстар, Арнайы  

педагогика, Сенсорлық бұзылыстары бар балалармен логопедиялық жұмыс 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А)Психофизиологиялық дамуында кемістігі бар балалармен түзету 

педагогикалық жұмыс жүргізу үшін, педагог-дефектологты дайындауда теориялық-әдістемелік тұрғысынан 

негіздеу және қолдану; В)Болашақ дефектологке осы жүйе кәмектеседі: курстың теориялық негіздерін бекіту; 

С)Дамуында және тәрбиесінде ауытқушылықтары бар балалардың әлеуметтікпедагогикалық мәселелерін 

анықтау; Д)Арнайы білім беру мекемелерінде дамуында ауытқушылықтары бар балаларға білім беру процесін 

ұйымдастыру мен құру. Е)Кемістіктің құрылымын,жасын және білім беру ұйымдарының типін ескере отырып, 

оқу-әдістемелік жүйелерді( жеке дамыту бағдарламалары, дербес жоспарлары, сабақ жоспарларын және т.б) 

өңдеу және қалыптастыру. 

 

Дублин дискрипторлары (А, В, С, Д, Е) 

Пәннің атауы: Жалпы білім беру жүйесіндегі дамуында кемшілігі бар балаларды психологиялық-педагогикалық 

жетелеу әдістемесі 

Бағдарлама авторы Есенғұлова М.Н.,  п.ғ.к., доцент 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттердің жалпы білім беру үдерісінің дамуында кемшілігі бар балалардың 

психологиялық-педагогикалық сүйемелдеу әдістемесінің ерекшеліктері және инклюзивті білім берудің даму 

тарихы және жағдайы туралы түсініктерін қалыптастыру. Дефектолог-мұғалім ретінде жұмыс істеу дағдылары 

мен біліктерін қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Мүгедектігі бар адамдарға қарым-қатынастың өзгеру эволюциясы. Дамуында 

кемістігі бар балаларды ерте анықтау және мамандандырылған көмек көрсету. Арнайы білім беру жағдайы. Даму 

кемістігі бар балаларды тәрбиелеуді ұйымдастыру. Білім беру реформаларының құқықтық жағы. Мүмкіндігі 

шектеулі балаларды жалпы білім беру ортасына қосу жөніндегі қызметті ұйымдастыру. Жеке дамыту 

бағдарламасын құру принциптері.  

Пререквизиттері: Мүмкіндігі шектеулі балалардың психологиялық-педагогикалық диагностикасы,  Мектепке 

дейінгі есту қабілеті бұзылған балаларды оқыту мен тәрбиелеудің педагогикалық техникасы 

Постреквизиттері Кохлеарлық имплантациядан кейінгі балалармен жүргізілетін логопедиялық жұмыстар, 

Логопедия негіздері 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А)Жалпы білім беру процесінде мүмкіндігі шектеулі балаларды 

психологиялық-педагогикалық сүйемелдеу әдістемесінің ғылыми-теориялық негіздерін, инклюзивті білім 

берудің құқықтық негіздерін, қазіргі жағдайдың даму тарихын, инклюзивті білім беру жүйесінің даму үрдістерін 

білу және түсіну; В)Нақты түзету-тәрбие міндеттерін шешу барысында теориялық білімді қолдану қабілеті мен 

білімін тәжірибеде қолдану; С)Ерекше білім беруге қажеттілігі бар балаларды енгізу тәжірибесін бақылау және 

қорыту қорытындылары бойынша пікір айту, идеяларды бағалау және қорытындылау; D)Әдістер мен тәсілдерді 

таңдау және іскерліктер саласындағы тиімділігін анықтау; Е)Жеке-дамытушылық бағдарламаны құру.  

 

8.2 Модуль Арнайы білім берудегі тіл кемістігі бар балаларды психологиялық-педагогикалық жетелеу 

(Логопедия) 

Дублин дискрипторлары (А, В, С, Д, Е) 

Пәннің атауы: Психолингвистика (орыс тілінде) 

Бағдарлама авторы Бозғұланова Н.Е., оқытушы 
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Курсты оқытудың мақсаты: Дауыстың бұзылымының психолингвистикалық жәнеклиникалық-

физиологиялықаспектілерін қарастыру. Дауыстың бұзылымын түзетуде кәсіби дағдылары мен іскерліктерін, 

дауысы бұзылған балаларға түзету тәрбиелік, логопедиялық ықпал ету бағыттарын қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Сөйлеу тілінің сипаттамасы. Дауыс шығару механизмдері. Дауыстың бұзылуының 

жалпы сипаттамасы. (Афония, дисфония, фонастения және б.) Дауыстың бұзылуының негізгі себептері. 

Дауыстың әр түрлі бұзылымында түзету жұмысының қағидалары, міндеттері және мақсаты. Дауысты қалпына 

келтіру үшін түзету жұмысының әдістемесі. Тіл бұзылымдарының жалпы сипаттамасы. Этиологиясы және 

патогенезі. Алдын алу шаралары. 

Пререквизиттері: Мүмкіндігі шектеулі балалардың психологиялық-педагогикалық диагностикасы,  Мектепке 

дейінгі есту қабілеті бұзылған балаларды оқыту мен тәрбиелеудің педагогикалық техникасы 

Постреквизиттері:  Фонетикалық ритмикамен бірлескен ауызша сөйлеуге оқыту әдістемесі, Тілдің айтылу 

жағын түзету. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А)Педагогикалық процесске жаңалық енгізу нәтижелеріне талдау жасауды 

және бағалауды; өзінің авторлық педагогикалық, түзету технологияларын енгізуді қолдана білу; В)Рефлексия, 

өзін-өзі бақылау мен түзету процесін және педагогикалық іс-әрекет нәтижелерін жүзеге асыру; С)мүмкіндіктері 

шектеулі балаларды реабилитациялау мен олардың қоршаған ортаға әлеуметтік бейімделуінің ерекшеліктері 

туралы мағлұмат беру; ақпараттық және жаңа педагогикалық технологияларда; болашақ педагог – дефектологқа 

қажетті кәсіби және жеке тұлғалық сапаларды қалыптастыру; Д)Жеке тұлғалармен қарым-қатынас икемділігін 

басқару психологтың құндылықтарын пайдалана білу; жеке тұлға проблемасын кәсіби психолог ретінде шеше 

білу. Е)Командада жумыс жасау қабілеттілігі, өз көзқарасын дұрыс қорғау, жаңа нәтижелерді ұсына білу; 

компромисске бара білу, ұжымның көзқарасымен өз көзқарасын бірлестіре білу; жеке және кәсіби жоғарлауға 

ұмтылу;кәсіби іс-әрекетке дағдыланубасқару принциптерін тәжірибеде қолдана білу. 

 

Дублин дискрипторлары (А, В, С, Д, Е) 

Пәннің атауы: Логоритмика 

Бағдарлама авторы: Бозғұланова Н.Е., оқытушы 

Курсты оқытудың мақсаты:  Студенттерді сөйлеу тілінде бұзылыстары бар тұлғалардың жеке ерекшеліктерін 

ескере отырып, сөйлеу және интеллектуалды кешенді психологиялық-логопедиялық, педагогикалық және емдік-

сауықтыру әсерінің негізгі міндеттері туралы теориялық біліммен қаруландыру. Студенттерге сөйлеу 

патологиясы бар тұлғаларды логоритмикалық және музыкалық-ырғақтық тәрбиелеу бойынша жұмыс әдістемесін 

меңгеруге және кешенді оңалту әдістемелерінің жүйесінде логопедиялық ырғақты қолдануға көмектесу. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Баланың жан-жақты дамуы. Баланың тілін жетілдіру, қимыл-қозғалыс дағдыларын 

меңгеру, қоршаған ортада бағдарлануы, ұсынылған тапсырмалардың мағынасын түсіну, қиындықтарды жеңу, 

өзін шығармашылықпен көрсете білу. Логопедиялық ритмика (тыныс алуды, дауысты және артикуляцияны 

дамытуға арналған жаттығулар; бұлшық ет тонусын реттейтін жаттығулар; музыкалық сүйемелдеусіз сөйлеу 

жаттығулары; музыкалық қарқын сезімін қалыптастыратын жаттығулар; ырғақтық жаттығулар; ән салу; ұсақ 

моториканы дамытуға арналған жаттығулар). 

Пререквизиттері:  Ерте және мектепке дейінгі жаста мүмкіндігі шектеулі балалардың тіл дамыту 

диагностикасы, Дактильді ым-ишара тілі 

Постреквизиттері: Логопедиялық тәжірибедегі денсаулық сақтау технологиялары, Тілдің айтылу жағын түзету 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А)Баланың жан-жақты дамуының ерекшеліктерін білу және түсіну, оның тілін 

жетілдіру, қимыл-қозғалыс дағдыларын меңгеру, қоршаған ортада бағдар жасай білу, ұсынылған 

тапсырмалардың мағынасын түсіну, қиындықтарды жеңу, өзін шығармашылықпен көрсете білу; В)Балалардың 

даму ерекшеліктерін ескере отырып, логоритмика бойынша оқу үдерісін ұйымдастырудағы кәсіби біліктерін 

қалыптастыру қабілеті мен білімін практикада пайдалану, бұл өзін бітірушіге тәжірибеде сауатты маман ретінде 

іске асыруға мүмкіндік береді; С)Түзету әсерінің негізгі жолдарын анықтау қабілеті тыныс алуды, дауысты және 

артикуляцияны дамытуға арналған жаттығулар жүргізу: назар аударуды белсендіретін бұлшық ет тонусын 

реттейтін жаттығулар; музыкалық сүйемелдеусіз сөйлеу жаттығулары; музыкалық қарқын сезімін 

қалыптастыратын жаттығулар; ырғақтық жаттығулар; ән салу; ұсақ моториканы дамытуға арналған 

жаттығуларды игереді; D)Сөйлеу бұзылыстары бар баламен қарым-қатынас орнату саласында іскерліктерін 

қалыптстыру; сөйлеудің фонетикалық жағы бұзылған балаларға логопедтік тексеру жүргізу; Е)Сөйлеу 

патологиясы бар адамдарға кешенді медициналық-психологиялық-педагогикалық әсер етуді мақсатты қолдану 

мүмкіндігін игеру; түзету жұмысының әртүрлі әдістері мен тәсілдерін білу және әдістемелерді оңалту 

жүйесіндегі логопедиялық ритмика орнын анықтай білу. 

 

8.3 Модуль Арнайы білім берудегі есту қабілеті бұзылған балаларды психологиялық-педагогикалық 

жетелеу (Сурдопедагогика) 

 

Дублин дискрипторлары (А, В, С, Д, Е) 

Пәннің атауы: Есту қабілеті бұзылған балалардың психологиялық - педагогикалық диагностикасы 

Бағдарлама авторы: Кеншілікова К.М. оқытушы 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерде арнайы білім берудің жағдайын және даму тарихы мен есту қабілеті  

бұзылған балалардың ерекшеліктерін қалыптастыру. Есту қабілеті бұзылған балаларды  оқыту мен тәрбиелеу 
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қағидалары білімдерімен студенттерді таныстыру. Есту қабілеті  бұзылған балаларға арналған мекемелердің әр 

түрлі типімен таныстыру. Мұғалім сурдопедагог ретінде есту қабілеті бұзылған балалармен жұмыс жасау 

дағдылары мен іскерліктерін қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Есту қабілеті бұзылған балалар дамуының спецификалық мінездемесі. Есту қабілеті 

бұзылған балаларға арнайы білім беру мазмұны мен білім берудегі ерекше қажеттіліктер. Есту қабілеті бұзылған 

балаларға аранлған мектептердегі оқыту процесінің ерекшеліктері. Оқыту процесінің құрылымы. Оқыту 

процесіндегі тәрбие. Білім, іскерлік, дағдыны бекіту. Білім, іскерлік, дағдыны қолдану. Есту қабілеті бұзылған 

балаларға білім беру процесі. Есту қабілеті бұзылған балалаларға арналған мектептегі оқыту процесінің мәні мен 

әдіснамасы. Оқыту процесінің қызметі. Есту қабілеті бұзылған балаларды жалпы білім беретін мектептерге оқуға 

қосу мәселелері барысындағы тәжірибелер. 

Пререквизиттері: Ерте және мектепке дейінгі жаста мүмкіндігі шектеулі балалардың тіл дамыту диагностикасы, 

Дактильді ым-ишара тілі   

Постреквизиттері: Логопедиялық тәжірибедегі денсаулық сақтау технологиялары, Тілдің айтылу жағын түзету 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А)Сурдопедагогиканың негізгі ұғымдарын білу; білім беру процесінің 

педагогикалық аспектісіндегі ғылыми білімдерді қалыптастыру; білімді және түсіну қабілеттілігін практикада 

қолдану; талқылаудың құрылымы, аргументтер және зерттелінген аймақтағы мәселелердің шешу; 

В)Сурдопедагогиканың объектісін, пәнін, қызметі мен міндеттерін білу; арнаулы білім беру мазмұнын реттейтін 

нормативтік құжаттар, оқытуды формалары мен құралдары, оқытудың технологиялары туралы білу; практикада 

білім және қабілеттіліктерді түсіну және пайдалану; сабаққа конспект құрастыру, практикалық материалдарды 

дайындау; С)Есту қабілетін дамыту жұмыстарының негізінде сөйлеу ортасын құру жолдары. Есту қабілетін 

дамыту пәндері туралы түсінік қалыптастыру; болашақ  сурдопедагогқа қажетті кәсіби және жеке тұлғалық 

қасиеттерді қалыптастыру; Д)Сурдопедагогиканың ғылымының теориялық-методологиялық негіздерін, зерттеу 

әдістерін білу; іскерлік этикеттер нормасын білу; қарым-қатынас іскерлігі: жеке тұлғалармен қарым-қатынас 

икемділігін басқару психологтың құндылықтарын пайдалана білу; Е) үзете-дамытудың жалпы заңдылықтарын, 

жас ерекшелігі кезеңдеріне бөлуді, әрбір кезеңнің даму ерекшеліктерін білу; кәсіби іс-әрекетке дағдылану, 

басқару принциптерін тәжірибеде қолдана білу. 

 

Дублин дискрипторлары (А, В, С, Д, Е) 

Пәннің атауы: Есту қабілеті бұзылған балаларды тәрбиелеудің педагогикалық техникасы 

Бағдарлама авторы: Амантаева Б.И., аға оқытушы 

Курсты оқытудың мақсаты: мектеп жасына дейінгі есту қабілеті бұзылған балаларды оқыту және тәрбиелеу 

туралы теориялық білімдермен студенттерді қаруландыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Мектепке дейінгі жастағы есту қабілеті зақымдалған балаларды оқыту мен 

тәрбиелеудің педагогикалық техникасы. Педагогикалық техниканың компоненттері. Есте сақтау, қиял және 

бақылау дамуымен көрінетін перцептивті қабілеттер. Коммуникативтік дағдылар, аудиториямен байланыс 

орнатуы. Педагогтің сыртқы түрі (ұқыптылық, сондай-ақ жалпы стиль). Ауызша (сөздік қорының байлығы, 

техникалық сауаттылық) және ауызша емес (дикция, интонация және мағыналық акценттер) қарым-қатынас 

құралдарын қолдана білу. Педагогикалық техникаға өзін-өзі басқару қабілеті де жатады (жүрісті, қаңылтырды, 

мимиканы, осанканы бақылау). Педагогтың өз сөзін басқару. Педагогикалық техниканың тәсілдері. Есту қабілеті 

зақымдалған балаларды арнайы мектепке дейінгі мекемелер жағдайында тәрбиелеу және оқыту. Есту қабілеті 

зақымдалған мектепке дейінгі балалармен түзету-педагогикалық жұмыстың мазмұны. Интеграция түрлері: 

уақытша интеграция, ішінара интеграция, аралас интеграция, толық интеграция кезінде, аралас мектепке дейінгі 

топтар. 

Пререквизиттері: Ерте және мектепке дейінгі жаста мүмкіндігі шектеулі балалардың тіл дамыту диагностикасы, 

Дактильді ым-ишара тілі 

Постреквизиттері: Психологиялық-педагогикалық зерттеудің теориясы мен әдістемесі, Инклюзивті білім беру. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А)Ғылымның қалыптасу жолдарын, пәнін, міндеттерін, принциптері мен 

әдістерін, арнайы (түзету) мекемеде түзету-педагогикалық үдерісті ұйымдастыруды, сурдопедагогиканың және 

аралас пәндердің өзекті мәселелерін, Қазақстандағы ғылым мен түзету көмегі жүйесінің даму перспективаларын 

білу және түсіну; В)Арнайы логопедиялық әдебиетпен жұмыс істеу қабілеті мен білімін тәжірибеде қолдану; есту 

қабілеті бұзылған баланы бақылауды жүзеге асыру. Жалпы және сөйлеу дамуының динамикасын анықтау; 

балалардың жеке ерекшеліктерін зерттеу; сабақтар мен сабақтарға арналған көрнекі және дидактикалық 

материалдарды әзірлеу, оларды апробациялау; С)Есту қабілеті бұзылған балаларға арналған мекемелердің 

әртүрлі типтерінде жұмыс істейтін дефектологтардың психологиялық-педагогикалық тәжірибесін бақылау, 

талдау, жалпылау қабілеті; қажетті құжаттарды жүргізу; Д)Есту қабілеті бұзылған балалармен қарым-қатынас 

орнату; Е)Аномалды балаларды тәрбиелеуге, оқытуға және дамытуға бағытталған сабақтарды жоспарлау және 

өткізу саласындағы іскерліктерін қалыптастыру 
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9.1 Модуль Кәсіби бағытталған тілдер және арнайы білім берудегі зерттеу әрекетінің негіздері 

(Олигофренопедагогика) 

 

Дублин дискрипторлары (А, В, С, Д, Е) 

Пәннің атауы: Кәсіби қазақ (орыс) тілі 

Бағдарлама авторы: Бозғұланова Н.Е., оқытушы 

Курсты оқытудың мақсаты: Ғылыми мақалаларды қазақ (орыс) тілінде баяндама ретінде перезентациялай 

алуға, диалогтық және маналогтық сөйлеу, аудару дағдыларын дамытуға үйрету 

Пәннің қысқаша мазмұны: Ғылыми зерттеу мәселелері бойынша және тақырып бойынша материалдарды 

іріктеу. Ғылыми дерек көздерімен жұмыс жасау. Мамандық бойыншы ғылыми мақалалардың мәтіндерімен 

жұмыс. Грамматикалық құрылымын қалыптастыру әдістемесі. 

Пререквизиттері: Ерте және мектепке дейінгі жаста мүмкіндігі шектеулі балалардың тіл дамыту диагностикасы, 

Дактильді ым-ишара тілі 

Постреквизиттері: Мүмкіндігі шектеулі балаларды тілге оқыту әдістемесі, Тілдің айтылу жағын түзету  

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А)Тақырып бойынша мәніндерді оқу және түсіну; В)Зерттеу тақырыбы 

бойынша диалог құра білу; С)Өз ойын қазақша (орысша) жеткізе білу; Д)Энциклапедиялық және 

терминалогиялық сөздіктегі мәтіндерді оқу. Тақырып бойынша қазақша (орысша) мамандық бойынша мәтіндер 

дайындай алу. Е)Қазақша (орысша) зерттеу тақыры бойынша әңгіме жүргізе алу. 

 

Дублин дискрипторлары (А, В, С, Д, Е) 

Пәннің атауы: Кәсіби-бағытталған шетел тілі 

Бағдарлама авторы: Бозғұланова Н.Е., оқытушы 

Курсты оқытудың мақсаты: студенттердің мәдениетаралық деңгейде шет тілде қарым-қатынас жасауға, өнімді 

және рецептивті тілдік материалды тереңдету және кеңейту қабілетін одан әрі қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Отандық және шетелдік арнайы педагогиканың міндеттері және пәні.  Батыс 

Европадағы логопедияның даму тарихы. Шетелдік педагогика негізін қалаушылардың еңбектеріндегі 

балалардың сөйлеу тілін қалыптастыру сұрақтары. Дефектология ғылымының қазіргі таңдағы даму кезеңдерінің 

арнайы түзете көмек беру ерекшеліктері.  

Пререквизиттері: Психолингвистика, Логоритмика. 

Постреквизиттері: Логопедиялық жұмысты ұйымдастырудың жеке формалары (ағылшын тілінде),  Тілінде 

жалпы ауытқуы бар мектепке дейінгі балалардың  тіл дамыту әдістемесі (ағылшын тілінде) 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А)Арнайы білім беру ұйымдардың оқу-тәрбие қызметін ұйымдастыруда 

құзыретті шешімдер әзірлеу үшін білім беру саласында іргелі біліктер мен дағдыларды қолдану. В)Арнайы білім 

беру саласында қазақ (орыс) және шет тілдерінде ғылыми мәтіндермен жұмыс істеуде ой-пікірін жеткізу, сауатты 

және жүйелі тұжырымдауды жүзеге асыру; С)Арнайы білім беру жүйесінде  түрлі ақпараттық - 

коммуникациялық технологияларды қолдану дағдылары мен біліктерін көрсете білу; Д)Арнайы білім беруде  

психологиялық-педагогикалық мәселелерді шешу үшін бастапқы, кейінгі мәліметтерді жинау және пайдалану, 

пәндік және әдістемелік саладан хабардар болу; Е)Арнайы білім беру саласында денсаулық сақтау 

технологиясын, дүниетанудағы экожүйені және логикалық ойлау заңдылықтарының дамуын  жіктеу; 

 

Дублин дискрипторлары (А, В, С, Д, Е) 

Пәннің атауы: Психологиялық-педагогикалық зерттеудің теориясы мен әдістемесі 

Бағдарлама авторы: Бозғұланова Н.Е., оқытушы 

Курсты оқытудың мақсаты: Болашақ мамандардың зерттеу қызметіне қызығушылығын дамыту,студенттерге 

ғылыми-педагогикалық зерттеулердің әдіснамасы мен әдістемесінің негіздерін меңгеруту және практикалық 

міндеттерді шешу үшін зерттеу әдістемелерін қолдану дағдылары мен біліктерін қалыптастыру 

Пәннің қысқаша мазмұны: Психологиялық-педагогикалық зерттеудің теориялық негіздері. Ғылыми зерттеу 

әдістері. Ғылыми зерттеу кезеңдері. Ғылыми терминологияның ерекшеліктері. Студенттердің ғылыми-зерттеу 

жұмыстарының түрлері. Дипломдық жұмыс мазмұнының құрылымы. Педагог-тәрбиешінің әдіснамалық 

мәдениеті. Педагогикалық зерттеулердің түрлері. Ғылыми педагогикалық зерттеу кезеңдері. Ғылыми зерттеу 

әдістері. 

Пререквизиттері: Психолингвистика, Логоритмика. 

Постреквизиттері: Арнайы педагог (дефектолог) тұлғасы мен кәсіби әрекеті, Даму мүмкіндігі шектеулі 

балаларды оқыту мен бағалаудағы жана көзқарастар 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А)Білуі керек: курстың әдіснамалық, теориялық, практикалық негіздерін; 

зерттеу қызметінің негізгі элементтерін, оның өлшемдері мен деңгейлерін; В)Негізгі идеяларды анықтау және 

зерттеу қызметінің әдістері мен тәсілдерін игеру; С)Меңгеруі керек: зерттеу қызметінің мақсаты мен мазмұнын 

жоспарлауды; тиімді ғылыми зерттеу үшін белсенді әдістерді таңдауды; педагогикалық зерттеулерді талдауды. 

Д)Компьютерлік сауаттылыққа, сыни және шығармашылық ойлауға, мектепке дейінгі ұйымның тұтас 

педагогикалық үдерісінде инновациялық технологияларды қолдануға дағдылану; Е)Арнайы білім беруде  

психологиялық-педагогикалық мәселелерді шешу үшін бастапқы, кейінгі мәліметтерді жинау және пайдалану, 

пәндік және әдістемелік саладан хабардар болу; 
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9.2 Модуль Кәсіби бағытталған тілдер және логопедиядағы зерттеу әрекетінің негіздері (Логопедия) 

 

Дублин дискрипторлары (А, В, С, Д, Е) 

Пәннің атауы: Ғылыми зерттеулерді жоспарлау әдістемесі (орыс тілінде) 

Бағдарлама авторы Бозғұланова Н.Е., оқытушы 

Курсты оқытудың мақсаты: Болашақ мамандардың өзіндік зерттеу қызметіне қызығушылығын дамыту, 

арнайы оқыту және тәрбиелеу саласында дербес психологиялық-педагогикалық зерттеуді ұйымдастыруға үйрету 

Пәннің қысқаша мазмұны Қазіргі тұжырымдаманың ғылыми-әдіснамалық негіздері. Түзете-дамыта оқыту 

мазмұнының негізгі бағыттары. Қоғамдағы дамуында күрделі кемшілігі бар балаларды коррекциялық қолдау, 

түзете дамыта оқыту мен интеграция. «Мектептегі дезадаптация» түсінігі. Танымдық іс-әрекеттің сипаттамасы. 

Танымдық іс-әрекетті дамыту және түзету принциптері. Танымдық қызметтің логикалық құрылымы. Мүмкіндігі 

шектеулі балалармен жобалау қызметі. Дефектологтың жобалық қызметі. 

Пререквизиттері: Психолингвистика, Логоритмика. 

Постреквизиттері: Арнайы педагог (дефектолог) тұлғасы мен кәсіби әрекеті, Даму мүмкіндігі шектеулі 

балаларды оқыту мен бағалаудағы жана көзқарастар 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А)Ғылыми зерттеулерді жоспарлау әдістемесінің теориялық негіздерін түсінуі; 

В)Тәжірибе өткізуді жоспарлау, математикалық модельдеу әдісін қолдануы; С)Ғылыми зерттеуді өткізу және 

ұйымдастыру туралы жүйелік білімді меңгеруі; Д)Студенттерді ғылыми зерттеуді жоспарлауға; талдауға, 

салыстыруға төселдіруі; Е)Алынған білімдерді практикада қолдана алуы. 

 

9.3 Модуль Кәсіби бағытталған тілдер және сурдопедагогикадағы зерттеу әрекетінің негіздері 

(Сурдопедагогика) 

 

Дублин дискрипторлары (А, В, С, Д, Е) 

Пәннің атауы: Фонетикалық ритмикамен бірлескен ауызша сөйлеуге оқыту әдістемесі 

Бағдарлама авторы: Туретаева Г.И., п.ғ.к., доцент 

Курсты оқытудың мақсаты: студенттерді сөйлеу тілінің коммуникативтік қызметін дамыту бойынша жұмыс 

істеуге дайындау. 

Пәннің қысқаша мазмұны: балалардың фонетикалық ритмикамен және ауызша сөйлеу тілін дамыту 

әдістемесінің ғылыми негіздері (әдіснамалық, психофизиологиялық, психолингвистика, лингводидактикалық); 

баланың дамуындағы ана тілі мен тілдің рөлі; шетел және отандық педагогика тарихында ана тілін оқыту мен 

сөйлеуді дамытудың негізгі әдіснамалық тәсілдері; сөйлеу онтогенезінің қазіргі концепциялары және балалар 

сөйлеу зерттеулерінің негізгі бағыттары; мектепке дейінгі балалардың лексиканы, грамматиканы, фонетиканы, 

байланыстырушы сөйлеуді меңгеруінің заңдылықтары мен ерекшеліктері; балалардың сөйлеу тілінің әртүрлі 

жақтарын дамытудың мақсаты, міндеттері мен мазмұны; балалардың тілін дамытуға ықпал ететін педагогикалық 

жағдайлар; балалардың тілін қалыптастыру құралдары, әдістері мен тәсілдері; әртүрлі жас топтарында 

балалардың тілдік даму деңгейін бағалау критерийлері;  

Пререквизиттері: Психолингвистика, Логоритмика. 

Постреквизиттері: Арнайы педагог (дефектолог) тұлғасы мен кәсіби әрекеті, Даму мүмкіндігі шектеулі 

балаларды оқыту мен бағалаудағы жана көзқарастар 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А)Балалардың сөйлеу тілін дамыту әдістемесінің ғылыми негіздерін 

(әдіснамалық, психофизиологиялық, психолингвистика, лингводидактикалық), балаларды тілдік тәрбиелеуге 

бағытталған білім беру бағдарламаларын білу; В)Балалардың ана тілін меңгеру ерекшеліктерін зерттеп, анықтай 

білу, сөйлеу дамуының сипаттамасын құрастыру; балалардың сөйлеу даму деңгейін анықтау және оны түзету 

мақсатында педагогикалық ұсынымдар беру; С)Балалардың жасына және олардың даму деңгейіне сәйкес 

жұмыстың мазмұнын, әдістерімен тәсілдерін таңдау; дидактикалық материалдарды іріктеу және пайдалану 

бойынша қызметті жүзеге асыру; Д)Балалардың тілін дамыту бойынша білім беру мекемелері педагогтарының 

жұмысына әдістемелік басшылық жасауды жүзеге асыру; Е)Балалармен, ата-аналармен, педагогтармен қарым-

қатынас жасау дағдыларын меңгеру,  жұмыс тәжірибесінде теориялық білімді қолдану. 

 

10.1 Модуль Арнайы білім берудегі инновациялық процестері (Олигофренопедагогика) 

 

Дублин дискрипторлары (А, В, С, Д, Е) 

Пәннің атауы: Инклюзивті білім беру 

Бағдарлама авторы: Туретаева Г.И., п.ғ.к., доцент 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерге инклюзивті білім беру, негізгі міндеттері, ерекшелігі, халықаралық 

тәжірибесі, принциптерін игерту. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Мүгедек адамдарға деген қарым-қатынастың өзгеру эволюциясы. Дамудағы 

кемшіліктерді ерте анықтау мен оларға арнайы көмек көрсету. Арнайы білім беру мазмұнының жағдайы. 

Дамуында кемшілігі бар балаларды тәрбиелеуді ұйымдастыру. Инклюзивті оқытудың мәні. Түрлі елдердегі 

инклюзивті оқыту процесінің ерекшеліктері. Қазақстандағы инклюзивті білім беру мекемелерінің жұмысы. Білім 

беру реформасының құқықтық жағдайлары. Мүмкіндігі шектеулі балаларды жалпы білім беру мекемелеріне 

қосудағы жұмыстарды ұйымдастыру. Инклюзивті білім беруді бақылау мен бағалау. Жеке дамыта оқыту 
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бағдарламасының құрылу принциптері. Ата-аналармен қарым-қатынас жасаудың тиімді әдістері. Мектепке 

дейінгі мекемелерде, орта білім беру мекемелерінде және емдік-кәсіптік мекемелердегі оқу-тәрбие процесін 

ұйымдастыру. 

Пререквизиттері: Білім берудегі менеджмент, Бағалаудың өлшемдік технологиялары 

Постреквизиттері: Күрделі кемістігі бар балалардың психофизикалық дамуы,  Зиятында ауытқушылығы бар 

балаларды сауат ашуға оқыту 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А)Арнайы мектепке дейінгі педагогикалық үрдісте сандық және инклюзивтік 

орта, өлшемдік бағалау мүмкіндіктерін болжау; В)Арнайы дейінгі білім беру саласындағы нормативтік - 

құқықтық, оқу-нұсқаулық, ағымдық оқу-ұйымдастыру құжаттамаларын  әзірлеу мәселелерін (дидактикалық, 

бақылау-өлшеу материалдары және т. б.) түсіндіру және талқылау; С)Арнайы дейінгі білім беру жүйесіндегі 

шығармашылық және тілдік құзыретілікті дамытуда инновациялық технологияларды қолдану және 

байланыстыру; Д)Арнайы дейінгі білім беруде мектеп жасындағы балаларды әлеуметтендіру, білім беру, 

тәрбиелеу сабақтастығын жүзеге асырады. Е)Балалармен, ата-аналармен, педагогтармен қарым-қатынас жасау 

дағдыларын меңгеру, жұмыс тәжірибесінде теориялық білімді қолдану. 

 

Дублин дискрипторлары (А, В, С, Д, Е) 

Пәннің атауы: Арнайы білім берудегі инновациялар 

Бағдарлама авторы: Туретаева Г.И., п.ғ.к., доцент 

Курсты оқытудың мақсаты: Арнайы білім берудегі инновациялар білімдерін меңгерту. Ерекше білімді қажет 

ететін балаларға инновациялық жұмыстың әртүрлі түрімен таныстыру. Мұғалім-дефектолог жұмысының 

іскерлігі мен дағдыларын қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Болашақ дефектологтардыдайындау барысында ақпараттық-коммуникациялық 

технологияларды пайдалану. Дизартриясы бар балаларға биоэнергопластикалық логопедиялық түзету әдісін 

қолдану. ЖСТЖ бар балаларды сауат ашуға оқытуда және дыбыстық анализ дағдыларын қалыптастыруда 

тестопластиканы қолдану. Су Джок терапиясы:  логопедиялық түзетуде ақпараттық технологияларды қолдану. 

Мектепке дейінгі жастағы балалармен түзету жұмыстарын жүргізуде табиғи материалдарды пайдалану.  

Мектепке дейінгі жастағы балалардың дыбысты дұрыс айтуын түзету негізінде логопедиялық, компьютерлік 

ойындарды пайдалану. Моторлық алалияның жеңіл деңгейіндегі балалардың байланыстырып сөйлеуін түзетуде 

ЛЕГО-технологияларды пайдалану. «Менің айналамдағы дыбыстар» компьютерлік бағдарламасы бойынша ерте 

жастағы балалардың сөйлеу тілін қалыптастыру бойынша логопедиялық жұмыс. Алалия кезіндегі түзету 

педагогикалық жұмыс барысында куклотерапия тәсілін қолдану. Мүмкіндігі шектеулі балаларға жылқы 

терапиясын қолдану. 

Пререквизиттері: Білім берудегі менеджмент, Бағалаудың өлшемдік технологиялары 

Постреквизиттері: Күрделі кемістігі бар балалардың психофизикалық дамуы,  Зиятында ауытқушылығы бар 

балаларды сауат ашуға оқыту 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А)Педагогикалық процесске жаңалық енгізу нәтижелеріне талдау жасауды 

және бағалауды; өзінің авторлық педагогикалық, түзету технологияларын енгізуді қолдана білу; В)Рефлексия, 

өзін-өзі бақылау мен түзету процесін және педагогикалық іс-әрекет нәтижелерін жүзеге асыру; С)Мүмкіндіктері 

шектеулі балаларды реабилитациялау мен олардың қоршаған ортаға әлеуметтік бейімделуінің ерекшеліктері 

туралы мағлұмат беру; ақпараттық және жаңа педагогикалық технологияларда; болашақ педагог – дефектологқа 

қажетті кәсіби және жеке тұлғалық сапаларды қалыптастыру; Д)Жеке тұлғалармен қарым-қатынас икемділігін 

басқару психологтың құндылықтарын пайдалана білу; жеке тұлға проблемасын кәсіби психолог ретінде шеше 

білу. Е)Командада жумыс жасау қабілеттілігі, өз көзқарасын дұрыс қорғау, жаңа нәтижелерді ұсына білу; 

компромисске бара білу, ұжымның көзқарасымен өз көзқарасын бірлестіре білу; жеке және кәсіби жоғарлауға 

ұмтылу;кәсіби іс-әрекетке дағдылану, басқару принциптерін тәжірибеде қолдана білу. 

 

Дублин дискрипторлары (А, В, С, Д, Е) 

Пәннің атауы: Этнопедагогика 

Бағдарлама авторы: Туребаева К.Ж. п.ғ.д., профессор 

Курсты оқытудың мақсаты: Этнопедагогиканың негіздері  туралы  студенттердің  білімдерін қалыптастыру, 

сондай-ақ өз халқының тарихын, тілін, мәдениетін және салт-дәстүрін насихаттауды үйрету. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Этнопедагогика - педагогикалық ғылымның ажырамас бөлігі. Этнопедагогиканың 

тұжырымдамалық және терминологиялық жүйесі. Этникалық білімнің мәні этно-педагогика объектісі ретінде. 

Этникалық білім принциптері. Этникалық білім мазмұны. Этникалық білім беру құралдары. Этникалық білім 

берудің формалары мен әдістері. Этникалық дидактиканың мәні. 

Пререквизиттері: Бағалаудың өлшемдік технологиялары, Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі 

Постреквизиттері: Зиятында күрделі ауытқуы бар балаларды оқыту, 21 ғасыр мұғалімінің кәсіби дамуы 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А)Этнопедагогиканың мәні мен мазмұны, студенттердің этникалық 

тәрбиесінің ерекшеліктерін зерттеу пәні туралы білу; В)Ұлттық білімнің мәні мен этникалық дүниетанымның 

қалыптасуындағы рөлі туралы; этнопедагогика саласында ғылым мен ғылыми білімді (этнопсихология, 

этномәдениеттану, этнология, этнофилософия, педагогика) біріктіру принциптері туралы; этникалық білім беру 

құралы ретінде тәрбиелік дәстүрлердің ерекшеліктері туралы; адам дамуының жасы мен жеке сипаттамалары 

бойынша интегралды биоқулық жүйе және этнопедагогикадағы этнос тақырыбына түсініктеме беру; C)Қазіргі 
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заманғы жастарды тәрбиелеуде өз халқының прогрессивті білім беру дәстүрлерін және әдет-ғұрыптарын 

шығармашылық түрде пайдалана білу; этносәлеуметтік рөлдердің мәнін («мен» саласында, отбасылық салада, 

ата-аналық қарым-қатынастар саласында, кәсіби салада, азаматтық-саяси салада) терең білім мен түсіністік 

негізінде өзара қарым-қатынас орнату; өз оқушыларын және олардың ата-аналарын білімге этно – әлеуметтік - 

рөлдік көзқарастың маңыздылығы мен келешегіне сендіру. Д)Келесі дағдыларды игеру: білім беру тәжірибесінде 

халық білімдерінің (халық астрономиясы, халық медицинасы, метрология, халықтық күнтізбе және т.б.) мәнін 

пайдалану және негіздеу; дәстүрлі этникалық әлеуметтендіру әдістерін қазіргі заманғы тәрбиелеу нысандарымен 

үйлестіру 

 

Дублин дискрипторлары (А, В, С, Д, Е) 

Пәннің атауы: Мүмкіндігі шектеулі балаларды тілге оқыту әдістемесі 

Бағдарлама авторы: Рыстығулова А.Т., аға оқытушы 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерді қазақ тілін оқыту үрдісі туралы іргелі ғылыми-әдістемелік біліммен 

қаруландыру және студенттердің педагогикалық үдеріске шығармашылық көзқарасын, сондай-ақ жеке тұлғаның 

кәсіби қасиеттерін тәрбиелеу.  

Пәннің қысқаша мазмұны:  Арнайы мектепте дамуында әртүрлі ауытқушылықтары бар балаларды тілді оқыту 

әдістемесінің негізгі ережелері. Арнайы мектепте тілді оқыту мен оқудың міндеттері, мазмұны. МШ балаларды 

тілді оқытудың дидактикалық және әдістемелік принциптері. Арнайы мектепте орыс тілі мен оқу сабағының 

ерекшелігі. Тілді оқытудың озық және әліппелік кезеңі. Арнайы мектепте сауатты оқыту әдістемесі. Арнайы 

мектепте оқуға оқыту әдістемесі. Ауызша және жазбаша байланысты сөйлеуді оқыту әдістемесі. Арнайы 

мектепте сөздік қорын байыту әдістемесі. Қазақ тілін ғылым ретінде оқыту әдістемесі. Қазақ тілі арнайы мектепте 

оқу пәні ретінде. Арнайы мектептегі орыс тілі әдістемесінің пәні мен міндеттері. Арнайы мектептегі орыс тілі 

әдістемесінің негізгі ережелері. Арнайы мектепте қазақ тілін оқытудың мазмұны, мақсаттары мен құралдары. 

Арнайы мектепте сауатты оқыту әдістемесі. Мүмкіндігі шектеулі балаларға арналған арнайы мектептерде оқуды 

оқыту әдістемесі. Мүмкіндігі шектеулі балаларды ауызша сөйлеуге оқыту әдістемесі. Жазбаша байланысты 

сөйлеуді оқыту әдістемесі. Оқушылардың сөздік қорын байыту әдістемесі. Тілдің грамматикалық құрылысын 

қалыптастыру әдістемесі. Қазақ тілі сабағында мүмкіндігі шектеулі оқушыларды оқытуды ұйымдастыру. 

Пререквизиттері:  Дактильді ым-ишара тілі, Бағалаудың өлшемдік технологиялары 

Постреквизиттері: Зиятында күрделі ауытқуы бар балаларды оқыту, 21 ғасыр мұғалімінің кәсіби дамуы 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А)Тілдің қарым-қатынас құралы, ойлау құралы және нақты шындықты тану 

құралы ретіндегі рөлін, сондай-ақ арнайы психологиядағы маңызды, қазіргі заманғы жағдайларды, лингвистика 

және психолингвистика деректерін, жалпы және арнайы педагогиканың жетістіктерін білу және түсіну; В)Тілді 

оқытудың әдістемелік негіздерін білу мен түсіну қабілетін, тілді оқытуда психологиялық және лингвистикалық 

заңдылықтарды тәжірибеде қолдану; С)Заманауи деректерге сәйкестігі тұрғысынан, ерекше қажеттіліктері бар 

балалардың жалпы және тілдік даму мүмкіндіктері мен жолдары туралы пайымдаулар шығару, идеяларды 

бағалау және қандай да бір әдістің өнімділігін бағалауды тұжырымдау қабілеті; Д)Балалардың сөйлеу 

дамуындағы ауытқулардың алдын алуға бағытталған іс-шараларды әзірлеу және қарым-қатынас саласындағы іс-

шараларды әзірлеу; Е)Ғылыми-әдістемелік әдебиетпен, ғылыми зерттеу материалдарымен жұмыс істей білу, 

алған білімдерін жинақтау және оларды практикада қолдана білу. 

 

10.2 Модуль Тіл кемістігі бар балаларға білім берудегі инновациялық процестер (Логопедия) 

 

Дублин дискрипторлары (А, В, С, Д, Е) 

Пәннің атауы: Арнайы мектепке дейінгі педагогика (орыс тілінде) 

Бағдарлама авторы:  Амантаева Б., аға оқытушы 

Курсты оқытудың мақсаты: студентттерге әр түрлі кемістігі бар балалардың психалогиялық және 

физиологиялық даму ерекшеліктерін зерттеу және сонымен қатар оларды оқыту және тәрбиелеу, түзету, 

қалыптастыру жолдарын түсіндіру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Мүмкіндігі шектеулі балалар дамуындағы биологиялық және әлеуметтік 

факторлардың ролі. Зиятында ауытқуы бар балаларды тәрбиелеу процесін ұйымдастырудың мазмұны мен 

әдістері. Есту қабілеті бұзылған балаларды тәрбиелеу процесін ұйымдастырудың мазмұны мен әдістері. Көру 

қабілеті бұзылған балаларды тәрбиелеу процесін ұйымдастырудың мазмұны  мен әдістері. Психикалық дамуы 

тежелген балаларды оқыту мен тәрбиелеу. Күрделі және аралас кемшілігі бар балаларды оқыту мен тәрбиелеу. 

Арнайы мектепке дейінгі педагогика келесі ұғымдармен түсіндіріледі: оқыту, тәрбиелеу, әлеуметтену, 

коррекция, коррекциялық-тәрбие жұмысы, компенсация, әлеуметтік реабилитация, әлеуметтік бейімделу.  

Оқыту оқушылардың тәжірибені игерту жұмысына, ал тәрбие мен дамыту бейімделуге бағыттау жұмысына 

тікелей бағытталады. Аталған процесс тәрбие, оқыту және дамыту біртұтас түрде жүзеге асырылады. 

Пререквизиттері: Білім берудегі менеджмент, Инклюзивті білім беру 

Постреквизиттері: Зияты бұзылған балаларды дамытудағы психологиялық – педагогикалық диагностика, Тірек 

- қимыл  аппараты бұзылған балаларды оқыту мен тәрбиелеу 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А.)Әр кемістіктің немесе кемтар балалардың ауытқулардың түрлерін, 

дәрежесін анықтап олардың қалыптасу ерекшеліктерін анықтау; В)Физикалық немесе психологиялық дамудағы 

ауытқулардың негізгі биологиялық элеуметтік және педагогикалық себептерін анықтап оларды түзету, 
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толықтыру әдістерін қалыптастыру; С)Арнайы мекемелерді қалыптастыру орталықтарын ұымдастыру және 

оларды дамыту бағыттарындағы жүмыстарын негізгі принциптерін түсіндіру; Д)Арнайы түзету, толықтыру және 

дамыту мекеменің негізгі мақсат-міндеттерін айқындау және жүмыстарының мазмұнын талдау. Е)Болашақ 

дефектолог мамандарын даярлау үшін қажетті ғылыми оқу әдістемелік әдебиеттермен танысып көрнекі қүралдар 

жэне тәжрибелік мекемелер жұмыстарына қолдану; 

 

Дублин дискрипторлары (А, В, С, Д, Е) 

Пәннің атауы: Логопедиялық тәжірибедегі денсаулық сақтау технологиялары 

Бағдарлама авторы: Кеншілікова К.М., оқытушы 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерді денсаулық сақтау технологияларын қолданудың тиімді тәсілдері 

туралы білімдермен қаруландыру, сөйлеуді түзету процесін оңтайландыру және балалардың денсаулығын 

сауықтыру, қолдау және көмек көрсетуді қамтамасыз ету. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Логопедтің түзету жұмысы барысында балалардың денсаулығын сақтаудың 

әлеуметтік және педагогикалық маңыздылығы артады. Денсаулық сақтау технологиялары үйлесімді, 

шығармашылық тұлғаны қалыптастыруға және оны денсаулық сияқты құндылықты бағдарларға сүйеніп өмірде 

өзін-өзі жүзеге асыруға дайындауға әсер етеді. Сондықтан логопедиялық жұмыстың басты міндеттерінің бірі – 

баланың денсаулығын сақтап қана қоймай, оны түзете–дамыта білім беру жүйесін құру. Сөйлеу кемістігі бар, 

әсіресе органикалық бұзылысы бар балалар, әдетте, өз құрдастарынан физикалық және жүйке-психикалық 

денсаулық көрсеткіштері бойынша ерекшеленеді. Артикуляциялық гимнастика. Тыныс алу гимнастикасы. 

Жалпы моториканы дамыту. Қол саусақтарының ұсақ моторикасын дамыту. Су-Джок терапиясы. Массаж және 

өздігінен массаж. Релаксация. Психогимнастика. 

Пререквизиттері: Дактильді ым-ишара тілі, Бағалаудың өлшемдік технологиялары 

Постреквизиттері: Ринолалия және дауыстың бұзылуын түзету жұмысының әдістемесі, Сөйлеудің ырғақтық-

ритмдік бұзылуын коррекциялау әдістемесі  

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А)Баланың психомоторлық дамуының негізгі кезеңдерін білу және түсіну, 

мидың негізгі құрылымдарының локализациясы мен функционалдық ұйымдастырылуын, зақымдану клиникасын 

және сөйлеуге әсерін білу; В)Тілдік бұзылыстарды талдау және олардың ми құрылымының әртүрлі 

зақымдануымен байланысын практикада қолдану; С)Сенсорлық, қимыл-қозғалыс және сөйлеу бұзылыстарының 

негізгі түрлерінің өзара байланысы туралы тұжырымдар жасау, идеяларды бағалау және тұжырымдар шығару; 

Д)Баланың даму ерекшеліктерін ескере отырып, қарым-қатынас саласындағы іскерліктер және олардың сөйлеу 

дамуының дағдарыстық кезеңдерімен байланысын білу; Е)Логопедияны оқытуда медициналық және 

психологиялық пәндердің интеграцияланған тәсілін қалыптастыру саласындағы іскерліктерін қалыптастыру. 

 

Дублин дискрипторлары (А, В, С, Д, Е) 

Пәннің атауы: Тілдің айтылу жағын түзету 

Бағдарлама авторы: Бозғұланова Н.Е., оқытушы 

Курсты оқытудың мақсаты: Балалардың сөйлеу кемшіліктерін түзете-дамыту кәсіби біліктерін қалыптастыру, 

балаларға арналған мекемелердің әртүрлі типтері жағдайында түзету-тәрбиелік логопедиялық әсердің негізгі 

бағыттарын белгілеу. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Мектеп жасына дейінгі балалардың сөйлеу тілін қалыптастырудың ғылыми-

әдіснамалық принциптері, арнайы әдістері, тәсілдері. Мектепке дейінгі балаларды дұрыс сөйлеуге үйретуді 

ұйымдастырудың формалары. Мектеп жасына дейінгі балалардың ауызша сөйлеу тіліне оқыту бағдарламасының 

мазмұны. Мектепке дейінгі балалардың сөйлеу тілін игертуге үйретудің жолдары. Сөйлеуге үйретудің 

полисенсорлық әдісі. Сөйлеуге үйретуді  жүйелі түрдегі ұйымдастырылуы. Мектеп жасына дейінгі балаларды 

сөйлеуге үйретудің кезеңдері. Мектеп жасына дейінгі балалардың сөйлеу тілін дамытудағы дифференциялдық 

ықпал ету жолдары. Мектеп жасына дейінгі баланың отбасындағы тәрбиесі. Мектеп жасына дейінгі балаларды 

сөйлеу тіліне баулу. Мектеп жасына дейінгі балалармен жүргізілетін логопедиялық жұмыстардың ерекшеліктері. 

Пререквизиттері: Дактильді ым-ишара тілі, Психолингвистика 

Постреквизиттері: Ринолалия және  дауыстың бұзылуын түзету жұмысының  әдістемесі, Сөйлеудің ырғақтық-

ритмдік бұзылуын коррекциялау әдістемесі 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А)Мектепке дейінгі балалардың сөйлеу тіліндегі ауытқуларының 

топтастырылуы, оларды түзету, алдын алу шаралары туралы, логопедиялық жұмыстарды ұйымдастыру туралы 

білім беру; мектепке дейінгі балалардың сөйлеу тілінде түрлі ауытқылары бар балалардың дамуындағы 

психофизикалық ерекшеліктерімен, мектепке дейінгі балалардың сөйлеу тіліндегі ауытқулардың құрылымы 

және сипатымен таныстыру; В)Сөйлеу тілінің бұзылымдарын диагностикалау, сөйлеу тілінің бұзылымы бар 

балалармен түзету педагогикалық жүйесін ұйымдастыру, профилактикалық жұмысты ұйымдастыру, дамуында 

әртүрлі ауытқушылықтары бар балалармен ауызша және жазбаша сөйлеу тілін түзету және анықтау тәсілдерін 

түзету дағдыларын меңгеру; С)Студенттердің сөйлеу тілінде ауытқулары бар балалардың тұлғалы дамуының 

ерекшеліктері туралы түсініктерін анықтау; Д)Сөйлеу тілінде ауытқулары бар балалардың тұлғалық дамуының 

білу; қарым-қатынас іскерлігі: жеке тұлғалармен қарым-қатынас икемділігін басқару психологтың 

құндылықтарын пайдалана білу. Е)Логопедиялық жұмысты ұйымдастырудың жеке формалары 

туралыбілімдерінің болуы; командада жумыс жасау қабілеттілігі, өз көзқарасын дұрыс қорғау, жаңа нәтижелерді 

ұсына білу;  



124 

 

10.3 Модуль Есту қабілеті нашар балаларға білім берудегі инновациялық процестер (Сурдопедагогика) 

 

Дублин дискрипторлары (А, В, С, Д, Е) 

Пәннің атауы: Логопедияның логоритмикалық негіздері 

Бағдарлама авторы: Кеншілікова К.М., аға оқытушы 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерді сөйлеу және интеллектуалды бұзылыстары бар тұлғаларға жеке 

ерекшеліктерін ескере отырып кешенді психологиялық-логопедиялық, педагогикалық және емдік-сауықтыру 

әсерінің негізгі міндеттері туралы теориялық біліммен қаруландыру. Студенттерге сөйлеу патологиясы бар 

тұлғаларды логоритмиялық және музыкалық-ырғақтық тәрбиелеу бойынша жұмыс әдістемесін меңгеруге және 

кешенді оңалту әдістемелерінің жүйесінде коррекциялық ырғақты қолдануға көмектесу. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Түзету ырғағы баланың тұлғасын үйлестіру құралы ретінде. Коррекциялық 

ритмика-бұл жалпы түсінік, музыканың, қозғалыстың, сөздің өзара әрекеттесуіне негізделген кинезотерапияның 

өзіндік түрі. Дамуында проблемалары бар балалардың музыкалық-ырғақтық білім беру әдістері. Баланың жан-

жақты дамуы, оның тілін жетілдіру, қимыл-қозғалыс дағдыларын меңгеру, қоршаған ортада бағдарлануы, 

ұсынылған тапсырмалардың мағынасын түсіну, қиындықтарды жеңу, өзін шығармашылықпен көрсете білу. 

Түзету ырғағы (тыныс алуды, дауысты және артикуляцияны дамытуға арналған жаттығулар; бұлшықет тонусын 

реттейтін, назар аударатын жаттығулар; музыкалық сүйемелдеусіз сөйлеу жаттығулары; музыкалық қарқын 

сезімін қалыптастыратын жаттығулар; ырғақтық жаттығулар; ән салу; ұсақ моториканы дамытуға арналған 

жаттығулар). 

Пререквизиттері: Дактильді ым-ишара тілі, Психолингвистика 

Постреквизиттері: Ринолалия және  дауыстың бұзылуын түзету жұмысының  әдістемесі, Сөйлеудің ырғақтық-

ритмдік бұзылуын коррекциялау әдістемесі 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А)Балалардың сөйлеу тілін дамыту әдістемесінің ғылыми негіздерін 

(әдіснамалық, психофизиологиялық, психолингвистика, лингводидактикалық), балаларды тілдік тәрбиелеуге 

бағытталған білім беру бағдарламаларын білу; В)Балалардың ана тілін меңгеру ерекшеліктерін зерттеп, анықтай 

білу, сөйлеу дамуының сипаттамасын құрастыру; балалардың сөйлеу даму деңгейін анықтау және оны түзету 

мақсатында педагогикалық ұсынымдар беру; С)Балалардың жасына және олардың даму деңгейіне сәйкес 

жұмыстың мазмұнын, әдістерімен тәсілдерін таңдау; дидактикалық материалдарды іріктеу және пайдалану 

бойынша қызметті жүзеге асыру; Д)Балалардың тілін дамыту бойынша білім беру мекемелері педагогтарының 

жұмысына әдістемелік басшылық жасауды жүзеге асыру; Е)Балалармен, ата-аналармен, педагогтармен қарым-

қатынас жасау дағдыларын меңгеру,  жұмыс тәжірибесінде теориялық білімді қолдану. 

 

Дублин дискрипторлары (А, В, С, Д, Е) 

Пәннің атауы: Есту қабілеті нашар балалар мектебінде тілге оқыту әдістемесі 

Бағдарлама авторы:  Кеншілікова К.М., оқытушы 

Курсты оқытудың мақсаты: есту қабілеті нашар балаларды ауызша сөйлеу тіліне оқыту әдістерімен 

студенттерді таныстыру 

Пәннің қысқаша мазмұны: Есту қабілеті зақымдалған балаларды ауызша сөйлеу тіліне оқытудың теориялық 

негіздері. Пәннің мақсаты және міндеттері. Дыбыс айтумен жұмыс істеу әдістері. Дыбыс айтумен жұмыс істеу 

әдістемесі. Сөздік тыныспен және дауыспен жұмыс. Дыбыс айтумен жұмыс істеуді ұйымдастыру. Дыбыс 

айтумен жұмыс істеуді ұйымдастыру формалары. 

Пререквизиттері: Дактильді ым-ишара тілі, Педагогика, Бағалаудың өлшемдік технологиялары 

Постреквизиттері: Мектеп жасына дейінгі балалардың сөйлеу тілін дамыту  әдістемесінің негіздері, 

Жаңартылған білім беру мазмұнының педагогикалық негіздері 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А)Ауызша сөйлеу тілін қабылдау ерекшеліктерін түсіндіру; В)Сөйлеген кезде 

тыныс алу, дауыс және сөйлеу тіл дыбыстарымен жұмыс әдістемесін білу; С)Дыбыс айтудың коррекциялық 

жұмыстарын ұйымдастырудың негізгі түрлерін қалыптастыру; Д)Есту қабілеті зақымдалған балаларда ауызша 

сөйлеу тілін қалыптастыруды орындау; Е)Ауызша сөйлеу тілінің түзету жұмыстарының жұмысының әдіс, 

тәсілдерін дұрыс қолдана білу. 

 

Дублин дискрипторлары (А, В, С, Д, Е) 

Пәннің атауы: Сурдотехника 

Бағдарлама авторы: Бозғұланова Н.Е., оқытушы    

Курсты оқытудың мақсаты: сурдопедагог маманның нақты, жалпы педагогикалық технологияларды және 

педагогтың кәсіби тұлғалық қасиеттерін меңгерту болып табылады 

Пәннің қысқаша мазмұны: Есту қабілеті зақымдалған балаларды оқыту мен тәрбиелеу пәні, объектісі., 

міндеттері. Есту қабілеті зақымдалған балаларды оқытуды ұйымдастыру. Ғылыми – теориялық және тәжірибелік 

міндеттері. Есту қабілеті зақымдалған балалармен жұмыстағы педагогикалық технологиялардың қазіргі кездегі 

дамуының негізгі бағыттары. 

Пререквизиттері: Түзете-дамыта оқытудың психологиялық-педагогикалық негіздері, Жалпы білім беру 

жүйесіндегі дамуында кемшілігі бар балаларды психологиялық-педагогикалық жетелеу әдістемесі 

Постреквизиттері: Зиятында ауытқушылығы бар балаларды сауат ашуға оқыту, Зиятында күрделі ауытқуы бар 

балаларды оқыту. 
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Оқытудан күтілетін нәтижелер: А)Есту қабілеті зақымдалған балаларды оқыту мен тәрбиелеу жұмысын, 

әдістері мен педагогикалық технологиялардың теориялық- методологиялық негіздерін қалыптастыру; В)Есту 

қабілеті зақымдалған балалармен жұмыс жасау ерекшеліктерін білу; С)Есту қабілеті зақымдалған бададардың 

классификациясын түсіну; Д)Есту қабілетінде кемістігі бар балалар тобын ажырата алуды, алған теориялық 

білімдерін практикалық -әрекетте қолдана алу; Е)Есту қабілеті зақымдалған балалардың барлық тобының 

дамуының ерекшеліктерін бөліп көрсету. 

 

13.1 Модуль Зиятында ауытқуы бар балаларды оқыту және түзетудің теория мен технологиясы 

(Олигофренопедагогика) 

 

Дублин дискрипторлары (А, В, С, Д, Е) 

Пәннің атауы: Зияты  бұзылған  балалардың сөйлеу тілін дамытудың  әдістемесі 

Бағдарлама авторы: Есенғұлова М.Н.п.ғ.к., доцент 

Курсты оқытудың мақсаты: Ақыл-ойы бұзылған балалардың сөйлеу кемшіліктерін анықтаудың кәсіби 

дағдыларын, зияты зақымдалған балаларға арналған арнайы түзету мекемелерінің әртүрлі типтері жағдайында 

түзету-тәрбиелік логопедиялық әсердің негізгі бағыттарын белгілеу білігі мен дағдыларын қалыптастыру 

Пәннің қысқаша мазмұны: Ақыл-есі кем балалардың ауызша және жазбаша сөйлеуінің бұзылуының 

ерекшеліктерін тудыратын патогенетикалық факторлар. Ақыл-ой кемістігі бар оқушылардың сөйлеу 

бұзылыстарының таралуы. Сөйлеудің фонетикалық жақтары бұзылуының және оларды ақыл-есі кем балалардың 

түзету ерекшеліктері. Сөйлеу тілінің лексика-грамматикалық құрылымының бұзылуының ерекшеліктері және 

оларды ақыл-есі кем оқушыларға түзету. Көмекші мектептегі логопедиялық жұмыс жоғары жүйке қызметінің 

ерекшеліктерімен, ақыл-есі кем балалардың психологиялық ерекшеліктерімен, сондай-ақ осы балалардың 

симптоматикасының, механизмдерінің, ақаулық құрылымының сипатымен негізделген үлкен ерекшелікпен 

сипатталады. 

Пререквизиттері: Сөйлеу әрекетінің онтогенезі,Ерте жастағы мүмкіндігі шектеулі  балалардың дамуы. 

Постреквизиттері Түрлі білім беру ұйымдарында логопедиялық жұмысты ұйымдастыру, Даму мүмкіндігі 

шектеулі балаларды оқыту мен бағалаудағы жана көзқараста. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А)Сөйлеуді дамыту бойынша жұмыстың мазмұны мен әдістерін, баланың 

сөйлеу дамуының негізгі кезеңдерін, мидың негізгі құрылымдарының локализациясын және функционалдық 

ұйымдастырылуын, зақымдану клиникасын және сөйлеуге әсерін білу. В)Сөйлеу бұзылыстарын талдау және 

олардың ми құрылымының әртүрлі зақымдануымен байланысы; мектепке дейінгі мекемелерде балалардың 

сөйлеу тілін дамыту бойынша әдістемелік басшылық жасауды жүзеге асыру. С)Меңгеруі керек: мектепке дейінгі 

жастағы балалардың сөйлеу кемшіліктерін анықтау, балаларға арналған мектепке дейінгі мекемелердің әртүрлі 

типтері жағдайында түзету-тәрбиелік логопедиялық әсердің негізгі бағыттарын белгілеу дағдысы. Д)Кәсіби 

қызметті жоғары деңгейде енгізу, өзінің әрі қарай кәсіби дамуын жобалау қабілетін игеру; Е)Ақыл-ойы бұзылған 

баламен, ересектермен қарым-қатынас орнату, жазбаша сөйлеу бұзылыстарын түзету үшін әдістемелік және 

дидактикалық материалдарды таңдау; ақыл-ойы бұзылған балалармен және ересектермен түзету-дамыту 

қызметін ұйымдастыру мен бағыттарын анықтайтын нормативтік құжаттарды пайдалану дағдыларына ие болу. 

 

Дублин дискрипторлары (А, В, С, Д, Е) 

Пәннің атауы: Зиятында ауытқуы бар балаларға жаратылыстануды оқытудың теориясы мен технологиясы 

Бағдарлама авторы: Кеншілікова К.М., оқытушы 

Курсты оқытудың мақсаты: Дамуында ауытқулары бар балаларды жаратылыстануға оқытуда теориялық және 

практикалық әдістемелерін меңгерту, арнайы мекемелердегі дамуында ауытқулары бар балаларды 

жаратылыстануға оқыту жұмыстарының мазмұны мен әдістемелерін студенттерге меңгерту. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Зиятында ауытқуы бар балаларға жаратылыстануды үйретудің міндеттері, мазмұны 

мен техникасы. Зиятында ауытқуы бар балаларға жаратылыстануды оқытудың теориясы мен технологиясы 

туралы игерілген білім негізінің интеллектісі бұзылған балалардың табиғатпен практикалық қарым қатынас 

жасауын орнатудағы ролі.Көмекші мектептердегі және зиятында ауытқуы бар балаларға арналған мектептерде 

интеллектісі бұзылған балаларға жаратылыстануды үйретудің теориясы мен технологиясын оқытудың 

спецификасы. Арнайы мектептегізиятында ауытқуы бар балаларға жаратылыстанудыоқытудың қазіргі жүйесі 

мен қағидалары. Жаратылыстануды оқытудың кезеңдері, міндеттері, мазмұны мен формалары, оларды 

ұйымдастырудың негізгі бағыттары. Зиятында ауытқуы бар балаларға жаратылыстануды оқыту сабақтарын 

жоспарлау мен құрастыру, оқытудың түрлі деңгейінде тақырып бойынша сабақтар жүйесін дидактикалық 

материалдар мен көрнекіліктердің көмегімен құрастыру дағдысын қалыптастыру.   

Пререквизиттері: Білім берудегі менеджмент, Инклюзивті білім беру 

Постреквизиттері: Зияты бұзылған балаларды дамытудағы психологиялық – педагогикалық диагностика, Тірек 

- қимыл  аппараты бұзылған балаларды оқыту мен тәрбиелеу 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А)Арнайы мекемедегі зиятында ауытқуы бар балаларға жаратылыстануды 

оқытуың қазіргі жүйесінің принциптерімен, ерекшеліктерімен таныстыру; жаратылыстануды оқытудың 

кезеңдерімен, мазмұнымен, ұйымдастыру формаларымен және жұмысты ұйымдастырудың негізгі бағыттарымен 

таныстыру; В)Талған кәсіби дағдыларды қалыптастыру бала дамуының ерекшеліктерін есепке ала отырып, оқу 

процесін ұйымдастыруын білу; С)Зиятында ауытқуы бар балаларға жаратылыстануды оқыту сабақтарын 
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жоспарлау дағдыларын, тақырыпқа байланысты көрнекі құралдар мен дидактикалық материалдарды қолдану 

дағдыларын қалыптастыру; D)Пән туралы студенттердің ғылыми дүниетанымдық көзқарастарының болуы; жеке 

тұлғалармен қарым-қатынас икемділігін басқару психологтың құндылықтарын пайдалана білу; оқытудағы 

іскерлігі: жеке тұлға проблемасын кәсіби психолог ретінде шеше білу; студент ҚР құқық жүйесін, қоғамдағы 

әлеуметтік процестерді талдауды, мемлекеттің экономикалық және құқықтық ережелерін және олардың бір 

бірімен байланысын біле алады; Е) номальды баланы оқыту мен тәрбиелеу жайында оптимистік көзқарасты 

қалыптасуы; командада жумыс жасау қабілеттілігі, өз көзқарасын дұрыс қорғау, жаңа нәтижелерді ұсына білу; 

компромисске бара білу, ұжымның көзқарасымен өз көзқарасын бірлестіре білу; жеке және кәсіби жоғарлауға 

ұмтылу;кәсіби іс-әрекетке дағдыланубасқару принциптерін тәжірибеде қолдана білу. 

 

Дублин дискрипторлары (А, В, С, Д, Е) 

Пәннің атауы: Мүмкіндігі шектеулі балаларға математиканы оқытудың арнайы әдістемесі 

Бағдарлама авторы: Рыстығұлова А.Т., аға оқытушы 

Курсты оқытудың мақсаты: МШ балаларға математиканы оқыту әдістемесі жайында студенттердің 

құзіреттіліктерін қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Курстың мақсаты, міндіті, қағдиадалары, басқа ғылымдармен байланысы, әдістеррі, 

құрылымы, оқыту формалары, оқыту бағдарламасы, математикаға дайындық кезеңі, санауға, көбейтіге, бөлугі, 

арифметикалық есептерді шешу, бөлшектерге бөлуге үйрету әдістері. 

Пререквизиттері: Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар, Мүмкіндігі шектеулі балалардың 

психологиялық-педагогикалық диагностикасы   

Постреквизиттері: Арнаулы түзету мектебінде  зияты зақымдалған балаларға пәндерді оқыту  әдістемесі, 

Арнайы білім беру мекемесінде бейнелеу өнері  теориясы мен технологиясы 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А)Пәннің мақсатын, міндеттерін білу; В)Математиканы оқыту формалары мен 

әдістерін.түсіну; С)Алаған білімдерін тәжірибеде өздігінен қолдану; мақсат пен міндеттерді анықтау; 

Д)Математиканы оқыту технологиялары мен әдістемелік амалдарды қолдану; Е)МШ балаларға математиканы 

оқыту әдістемесі жайында құзіреттілігін дамыту. 

 

Дублин дискрипторлары (А, В, С, Д, Е) 

Пәннің атауы: Зиятында ауытқуы бар балаларға жағрафияны оқытудың теориясы мен технологиясы 

Бағдарлама авторы: Кеншілікова К.М., оқытушы 

Курсты оқытудың мақсаты: Дамуында ауытқулары бар балаларды жағрафияға оқытуда теориялық және 

практикалық әдістемелерін меңгерту, арнайы мекемелердегі дамуында ауытқулары бар балаларды жағрафияғаға 

оқыту жұмыстарының мазмұны мен әдістемелерін студенттерге меңгерту. 

Пәннің қысқаша мазмұны:  Зиятында ауытқуы бар балаларға жағрафияны үйретудің міндеттері, мазмұны мен 

техникасы. Зиятында ауытқуы бар балаларға жағрафияны оқытудың теориясы мен технологиясы туралы 

игерілген білім негізінің интеллектісі бұзылған балалардың табиғатпен практикалық қарым қатынас жасауын 

орнатудағы ролі.Көмекші мектептердегі және зиятында ауытқуы бар балаларға арналған мектептерде 

интеллектісі бұзылған балаларға жағрафияны үйретудің теориясы мен технологиясын оқытудың спецификасы. 

Арнайы мектептегізиятында ауытқуы бар балаларға жағрафияны оқытудың қазіргі жүйесі мен қағидалары. 

Жағрафияны оқытудың кезеңдері, міндеттері, мазмұны мен формалары, оларды ұйымдастырудың негізгі 

бағыттары. Зиятында ауытқуы бар балаларға жағрафияны оқыту сабақтарын жоспарлау мен құрастыру, 

оқытудың түрлі деңгейінде тақырып бойынша сабақтар жүйесін дидактикалық материалдар мен көрнекіліктердің 

көмегімен құрастыру дағдысын қалыптастыру.   

Пререквизиттері: Білім берудегі менеджмент, Инклюзивті білім беру 

Постреквизиттері: Зияты бұзылған балаларды дамытудағы психологиялық – педагогикалық диагностика, Тірек 

- қимыл  аппараты бұзылған балаларды оқыту мен тәрбиелеу 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А)Арнайы мекемедегі зиятында ауытқуы бар балаларға жағрафияны оқытуың 

қазіргі жүйесінің принциптерімен, ерекшеліктерімен таныстыру; жағрафияны оқытудың кезеңдерімен, 

мазмұнымен, ұйымдастыру формаларымен және жұмысты ұйымдастырудың негізгі бағыттарымен таныстыру; 

В)Аталған кәсіби дағдыларды қалыптастыру бала дамуының ерекшеліктерін есепке ала отырып, оқу процесін 

ұйымдастыруын білу; С)Зиятында ауытқуы бар балаларға жағрафияны оқыту сабақтарын жоспарлау 

дағдыларын, тақырыпқа байланысты көрнекі құралдар мен дидактикалық материалдарды қолдану дағдыларын 

қалыптастыру; Д)Пән туралы студенттердің ғылыми дүниетанымдық көзқарастарының болуы; жеке тұлғалармен 

қарым-қатынас икемділігін басқару психологтың құндылықтарын пайдалана білу; оқытудағы іскерлігі: жеке 

тұлға проблемасын кәсіби психолог ретінде шеше білу; студент ҚР құқық жүйесін, қоғамдағы әлеуметтік 

процестерді талдауды, мемлекеттің экономикалық және құқықтық ережелерін және олардың бір бірімен 

байланысын біле алады; Е)Аномальды баланы оқыту мен тәрбиелеу жайында оптимистік көзқарасты 

қалыптасуы; командада жумыс жасау қабілеттілігі, өз көзқарасын дұрыс қорғау, жаңа нәтижелерді ұсына білу. 

 

13.2 Модуль Тіл кемістігі бар балаларды оқыту және түзетудің теория мен технологиясы (Логопедия) 

 

Дублин дискрипторлары (А, В, С, Д, Е) 

Пәннің атауы: Тексерудің логопедиялық технологиялары (ағылшын тілінде) 
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Бағдарлама авторы: Дүйсенбаева Р.Д., аға оқытушы 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерді пәннің объекті және субъекті, мақсаты мен міндеттері, 

логопедиялық тексеру кезеңдері туралы теориялық біліммен қаруландыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Логопедиялық тексерудің пәні, объектісі, субъектісі, мақсаттары мен міндеттері. 

Сөйлеу бұзылыстарының клиникалық-педагогикалық жіктелуі, жалпы сипаттамасы. Сөйлеу бұзылыстарының 

психологиялық-педагогикалық жіктелуі. Этиологиясы, механизмдері, зерттеу принциптері, сөйлеу 

бұзылыстарының алдын алу. Логопедиялық жұмыстың негізгі бағыттары. Логопедиялық тексеру кезеңдері. 

Пререквизиттері: Сөйлеу әрекетінің онтогенезі, Нейрофизиология негіздері және ЖЖӘ, Ерте жастағы 

мүмкіндігі шектеулі балалардың дамуы 

Постреквизиттері: Сөйлеудің ырғақтық-ритмдік бұзылуын коррекциялау әдістемесі, Алалия кезіндегі түзету 

жұмысының әдістемесі 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А)Сөйлеу тіліндегі ауытқулардың топтастырылуын білу; сенсорлық 

жүйелерінің бұзылымдары кезіндегі логопедиялық жұмыстар, дыбысталуы және пайда болу себептері. 

В)Логопедиялық тексеру қағидаларын, ерте диагностиканы, логопедия және дефектологияның аумағындағы 

жұмыстың әдістері мен формаларын пайдалану, С)Мектепке дейінгі ересек жастағы балалардың ақыл ойын 

тәрбиелеудегі іскерліктерін жүзеге асыруын меңгеру. Д)Мектепке дейінгі жастағы балалардың қарым-қатынасын 

ұйымдастыру, логопед-дефектологпен өзара әрекет ету дағдыларын; сенсорлық бұзылымдары бар балаларды 

оқыту мен тәрбиелеудің тиімді міндеттерін, дағдыларын меңгеру. Е)Сенсорлық жүйелері бұзылған балалармен 

түзету-логопедиялық жұмыстарды ұйымдастыруда теориялық білімдері мен практикалық қызметтерін жүзеге 

асыра алуы керек;  

 

Дублин дискрипторлары (А, В, С, Д, Е) 

Пәннің атауы: Жазба тілдің бұзылуы кезіндегі түзету-педагогикалық жұмыстың әдістемесі (ағылшын тілінде) 

Бағдарлама авторы: Бозғұланова Н.Е., оқытушы 

Курсты оқытудың мақсаты:  студенттердің дұрыс оқу мен жазудың негізін құруға, әр түрлі сөйлеу құралдарын 

меңгеру мен пайдалану дағдыларын қалыптастыру және балалардың ойлау қабілетін қалыптастыруға мүмкіндік 

беретін жазбаша сөйлеу бұзылыстары кезінде түзету педагогикалық жұмысының арнайы әдістері мен тәсілдері 

туралы түсінігін қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: 1-2 кезеңдер (диагностикалық-дайындық);  дыбыс деңгейінде тілдік талдау мен 

синтезді жетілдіру; өз деңгейінде тілдік талдау мен синтезді жетілдіру; сөйлем деңгейінде тілдік талдау мен 

синтезді жетілдіру. Фонематикалық дислексияны, артикуляторлық-акустикалық дисграфияны және 

дисграфияны жою кезінде фонемалық айырудың бұзылуы негізінде фонематикалық тәрбиенің 

дамуы.Аграмматикогидислексия және дисграфияны жою. Дисграфияны жою. 

Пререквизиттері: Сенсорлық бұзылыстары бар балалармен логопедиялық жұмыс, Түзете-дамыта оқытудың 

психологиялық-педагогикалық негіздері  

Постреквизиттері: Сөйлеудің ырғақтық-ритмдік бұзылуын коррекциялау әдістемесі, Алалия кезіндегі түзету 

жұмысының әдістемесі 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А)Мектепке дейінгі балалардың сөйлеу тіліндегі ауытқуларының 

топтастырылуы, оларды түзету, алдын алу шаралары туралы, логопедиялық жұмыстарды ұйымдастыру туралы 

білім беру; мектепке дейінгі балалардың сөйлеу тілінде түрлі ауытқылары бар балалардың дамуындағы 

психофизикалық ерекшеліктерімен, мектепке дейінгі балалардың сөйлеу тіліндегі ауытқулардың құрылымы 

және сипатымен таныстыру; В)Сөйлеу тілінің бұзылымдарын диагностикалау, сөйлеу тілінің бұзылымы бар 

балалармен түзету педагогикалық жүйесін ұйымдастыру, профилактикалық жұмысты ұйымдастыру, дамуында 

әртүрлі ауытқушылықтары бар балалармен ауызша және жазбаша сөйлеу тілін түзету және анықтау тәсілдерін 

түзету дағдыларын меңгеру. С)Студенттердің сөйлеу тілінде ауытқулары бар балалардың тұлғалы дамуының 

ерекшеліктері туралы түсініктерін анықтау. Д)Сөйлеу тілінде ауытқулары бар балалардың тұлғалық дамуының 

білу; қарым-қатынас іскерлігі: жеке тұлғалармен қарым-қатынас икемділігін басқару психологтың 

құндылықтарын пайдалана білу. Е)Логопедиялық жұмысты ұйымдастырудың жеке формалары 

туралыбілімдерінің болуы; командада жумыс жасау қабілеттілігі, өз көзқарасын дұрыс қорғау, жаңа нәтижелерді 

ұсына білу; командада жумыс жасау қабілеттілігі, өз көзқарасын дұрыс қорғау, жаңа нәтижелерді ұсына білу; 

компромисске бара білу, ұжымның көзқарасымен өз көзқарасын бірлестіре білу; жеке және кәсіби жоғарлауға 

ұмтылу; кәсіби іс-әрекетке дағдыланубасқару принциптерін тәжірибеде қолдана білу. 

 

Дублин дискрипторлары (А, В, С, Д, Е) 

Пәннің атауы: Церебральді сал ауруымен ауыратын  балалардың сөйлеу тілін түзету (ағылшын тілінде) 

Бағдарлама авторы: Дуйсенбаева Р.Д., аға оқытушы 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттердің церебральды салдың этиологиясы, патогенезі, семиотикасы туралы 

білімдерін қалыптастыру, балалардың церебральды сал ауруын диагностикалау, алдын алу және емдеу әдістерін 

зерттеу, сондай-ақ осы патологиясы бар балаларды сөйлеу, оқыту және түзету әдістемесін меңгерту. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Балалар сал ауруы – бас миының қимыл қозғалысқа келтіретін жолдарының және 

қозғалыс зоналарының бұзылған ОНЖ ауруы. БСА бас миының сөйлеу орталықтарының және қимыл 

қозғалыстарының ерте органикалық бұзылымы жатады. Бұзылым себептері: инфекциялық аурулар, әсіресе 
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вирустық этиологиясы бар, әртүрлі  интоксикациялар және жүктілік кезіндегі жарақаттар, созылмалы аурулар, 

анасы мен баланың қанының резус-фактор бойынша сәйкес келмеуі, шала туылған немесе уақытынан асып 

кеткен жағдайда, сондай ақ генетикалық факторлар. БСА кезінде сөйлеу тілінің бұзылымы көп болады. Бас 

миының бұзылымының ауырлығы және локализациялануы. БСА бар балалардың сөйлеу тіліндегі дамудың 

кешеуілдеуі байқалады. Тәрбиедегі қателіктер, сөйлеу тілінің дамуындағы артта қалушылық. БСА кезіндегі жиі 

кездесетіні – дизартрия. Тіл жүйесінің символикалық жетіспеушілігі. Балалардың ойлау қызметінің арнайы 

ерекшеліктері. Моторлық алалия кезінде сөйлеу тілі тіпті дамымайды да дыбысқа еліктеу деңгейінде қалады. 

БСА ауыратын балаларда көбіне жазу тілінің бұзылымы жатады - дисграфия және дислексия. Жетекші болып 

фонетикалық-фонематикалық бұзылымды жатқызуға болады. БСА кезіндегі дизартрияға тән ерекшеліктер. БСА 

ауыратын балалардағы дизартрия кезіндегі логопедиялық жұмыстың ерекшеліктері. БСА ауыратын балалардағы 

дизартрия кезіндегі ерекшелік жалпы және сөйлеу тілінің моторикасының бұзылымының нақты формалары.  Жиі 

кездесетін формаға спастикалық диплегия жатады, екі жақты салдану орын алады, кей кезде  асимметриялық 

бұзылым немесе жетіспеушілік жатады. БСА балалардағы дисграфияны болдырмау. Ерте түзету жұмысы сөйлеу 

тілінің барлық жақтарын дамытуға, есту, көру, көру моторлық координациясын дамытуға бағытталған. 

Пререквизиттері: Логопедия негіздері, Арнайы педагогика 

Постреквизиттері: Даму мүмкіндігі шектеулі балаларға білім берудегі ақпараттық-коммуникациялық 

технологиялар, Арнайы түзету мектебінде моториканы дамыту әдістемесі 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А)Церебральді сал ауруы бар балалардыңсөйлеу тілін түзету пәнін оқытудағы 

әдістер мен тәсілдерді қолданып жұмыс жасаудағы практикалық дағдыларды игертудің жолдарымен таныстыру. 

В)Церебральді сал ауруы бар балалардың сөйлеу тілін дамыту үшін сөйлеу тілінің жалпы күйі, байланыстырып 

сөйлеу тілі қабілеттерін, дамуында ауытқуы бар балалардың сипатын меңгерту. С)Церебральді сал ауруы бар 

балалардыңсөйлеу тілін түзетуде мүмкіндігі шектеулі балалардың ерекшеліктері туралы білім қалыптастыру. 

Д)Практикада үздіксіз өзіндік жетілуіне бағыттау; пәнді меңгеруде қызығушылығын арттырып, қолданбалы 

міндеттерді құра білу; жеке тұлғалармен қарым-қатынас икемділігін басқару психологтың құндылықтарын 

пайдалана білу; Е)Командада жумыс жасау қабілеттілігі, өз көзқарасын дұрыс қорғау, жаңа нәтижелерді ұсына 

білу; компромисске бара білу, ұжымның көзқарасымен өз көзқарасын бірлестіре білу; жеке және кәсіби 

жоғарлауға ұмтылу; кәсіби іс-әрекетке дағдыланубасқару принциптерін тәжірибеде қолдана білу. 

 

13.3 Модуль Есту қабілеті бұзылған балаларды оқыту және түзетудің теория мен технологиясы 

(Сурдопедагогика) 

 

Дублин дискрипторлары (А, В, С, Д, Е) 

Пәннің атауы: Дұрыс дыбысталуды қалыптастыру әдістемесі 

Бағдарлама авторы: Исембаева Н.Ж., аға оқытушы 

Курсты оқытудың мақсаты:  Балалардың сөйлеу кемшіліктері мен кәсіби біліктерін қалыптастыру, балаларға 

арналған мекемелердің әртүрлі типтері жағдайында түзету-тәрбиелік логопедиялық әсердің негізгі бағыттарын 

белгілеу 

Пәннің қысқаша мазмұны: Балалардың сөйлеу тілін дамыту әдістемесінің пәні. Сөйлеуді дамытудың әдістері 

мен тәсілдері. Байланыс тілін дамыту әдістемесі. Сөйлеу қарым-қатынасының функциялары мен формаларын 

дамыту. Сөздікті дамыту әдістемесі. Сөздік жұмысының міндеттері мен мазмұны. Тілдің грамматикалық 

құрылысын қалыптастыру әдістемесі. Сөйлеу тілінің дыбыстық мәдениетін тәрбиелеу. Тілдің дыбыстық 

мәдениетін қалыптастыру әдістері мен тәсілдері. Дыбыстардың дұрыс айтылуын қалыптастыру. Дикцияны 

өндіру. Сөздік айтумен, екпінмен және орфоэпиямен жұмыс істеу. Сөйлеу қарқынын және дауыс сапасын 

қалыптастыру. Сөйлеу мәнерлілігін тәрбиелеу. Сөйлеу есту қабілетін қалыптастыру. Сөйлеу тыныс алуын 

тәрбиелеу. Балаларды грамоталарды меңгеруге дайындау. Сөйлеуді дамыту бойынша жұмысты жоспарлау және 

есепке алу. Есту қабілеті бұзылған, көру қабілеті бұзылған, тірек-қимыл аппараты бар балалардың ауызша 

сөйлеуін қалыптастыру процесінің ерекшеліктері.Есту, көру, тірек-қимыл аппараты, есту қабілеті зақымдалған 

балалардың дұрыс айтылуын қалыптастыру жұмыстарын ұйымдастыру. 

Пререквизиттері: Логопедия негіздері, Арнайы педагогика 

Постреквизиттері: Даму мүмкіндігі шектеулі балаларға білім берудегі ақпараттық-коммуникациялық 

технологиялар, Арнайы түзету мектебінде моториканы дамыту әдістемесі 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А)Сөйлеуді дамытудың әдістері мен тәсілдері туралы оқытудың теориялық 

және жаратылыстану-ғылыми негіздері туралы; сөйлеу қызметін қалыптастырудың онтогенетикалық жолы 

туралы; қалыпты және типтік жағдайларда баланың жеке тұлғасы мен сөйлеу дамуының заңдылықтары туралы; 

сөйлеу бұзылыстарының жіктелуі туралы; есту қабілеті бұзылған, көру қабілеті бұзылған, тірек-қимыл аппараты 

бар балалардың ауызша сөйлеуін қалыптастыру процесінің мақсаттары, міндеттері, принциптері, ерекшеліктері 

туралы білу. В)Мүмкіндігі шектеулі балаларға арналған мекемелердің әртүрлі типтері жағдайында балалардың 

сөйлеу кемшіліктерін, түзету-педагогикалық әсерін анықтау; логопедия мен аралас пәндердің өзекті мәселелері 

туралы. Кәсіби қызметті жоғары деңгейде меңгеру, өзінің әрі қарай кәсіби дамуын жобалау қабілетін игеру. 

С)Арнайы логопедиялық әдебиетпен жұмыс істей білу; есту, көру, тірек-қимыл аппараты бұзылған балалардың 

дұрыс айтылуын қалыптастыру жұмыстарын жүзеге асыру, сөйлеу патологиясы бар балалардың сөйлеу 

жағдайын және жеке ерекшеліктерін зерттеу; сөйлеу бұзылыстарын диагностикалау; логопедтік тексеру және 

логопедтік сабақтар үшін көрнекі және дидактикалық материалдарды әзірлеу, оларды сынақтан өткізу; балаларға 
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арналған мекемелердің әртүрлі типтерінде жұмыс істейтін логопедтің психологиялық-педагогикалық 

тәжірибесін бақылау, талдау, жалпылау; логопедтік құжаттаманы жүргізу. Д)Жеке тұлғаның кәсіби қасиеттерін, 

біліктілік сипаттамасының талаптарына сәйкес кәсіби іскерліктері мен дағдыларын тәрбиелеу саласындағы 

іскерліктер. Е)Дағдыларға ие болу: дикция жасау; сөйлеу бұзылыстары бар баламен қарым-қатынас жасау; 

сөйлеу қарқынын және дауыс сапасын қалыптастыру; сөйлеудің фонетикалық жақтары бұзылған балаларды 

логопедиялық тексеру; есту, көру, тірек-қимыл аппараты бұзылған балалардың дұрыс айтылуын қалыптастыру. 

 

Дублин дискрипторлары (А, В, С, Д, Е) 

Пәннің атауы: Есту қабілетін дамыту әдістемесі 

Бағдарлама авторы: Исембаева Н.Ж.,  аға оқытушы 

Курсты оқытудың мақсаты: студенттерде есту қабілеті зақымдалған балалардың сөйлеуін, қабылдауын және 

есту қабілетін дамытудың арнайы әдістері мен тәсілдері туралы түсінік қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Ерте және мектепке дейінгі жастағы балаларда есту қабылдауын дамыту, тірі және 

өлі табиғат құбылыстары мен заттардың маңызды сипаттамалары мен қасиеттерінің бірі ретінде дыбысқа 

бағдарлау. Есту қабілеті бұзылған балаларға қазіргі кезеңдегі көмек көрсету жүйесінің сипаттамасы. Есту 

қабылдауының даму мәні. Есту жұмысының мақсаты мен міндеттері. Есту қабылдауын дамытудың мазмұны мен 

әдістері. Есту қабілеті бұзылған балаларға арналған арнайы мектепке дейінгі мекемелерде жұмыс істейтін 

мамандардың түрлері мен функциялары. Есту қабілеті бұзылған балаларға арналған арнайы мекемеде педагог-

дефектологтың жеке жұмысын жоспарлау және ұстау. Есту қабілеті бұзылған балалармен есту қабылдауын 

дамыту бойынша сабақтарды ұйымдастыру ерекшелігі. Есту қабілеті зақымдалған балалардың сөйлеу дамуының 

ерекшеліктері. Есту қабілеті зақымдалған балалармен жеке түзету-тәрбие жұмысы. Есту қабілеті зақымдалған 

кіші мектеп жасындағы балаларға арналған ЕҚД оқыту бағдарламасының мазмұны. 

Пререквизиттері: Білім берудегі менеджмент, Бағалаудың өлшемдік технологиялары  

Постреквизиттері: Ринолалия және  дауыстың бұзылуын түзету жұмысының  әдістемесі, Сөйлеудің ырғақтық-

ритмдік бұзылуын коррекциялау әдістемесі, Алалия кезіндегі түзету жұмысының әдістемесі. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А)Естімейтін және нашар еститін мектепке дейінгі балалар үшін ЕҚД мәнін 

білу; есту қабілеті бұзылған мектепке дейінгі балалардың ЕҚД бойынша қазіргі заманғы жұмыс жүйесінің негізгі 

қағидатты ережелерін білу. В)Мектепке дейінгі мекемелерде қолданылатын ЕҚД бойынша жұмыстың негізгі 

формаларын білу; естімейтін және нашар еститін мектепке дейінгі балаларға арналған бағдарламаларда ЕҚД 

бойынша жұмыстың мазмұнын талдау; олардың мазмұнындағы айырмашылықты анықтау; ЕҚД бойынша 

жұмысты жүргізу кезінде практикалық материалды пайдалану. С)Компьютерлік сауаттылыққа, сыни және 

шығармашылық ойлауға, тұтас педагогикалық үдерісте инновациялық технологияларды қолдануға; тұлғалық 

бағдарлы оқыту жағдайында субъектілік қарым – қатынастың үшінде педагогикалық ынтымақтастықты 

ұйымдастыруға (бала – ата-ана-педагог) дағдылану; Д)Жеке тұлғаның кәсіби қасиеттерін, біліктілік 

сипаттамасының талаптарына сәйкес кәсіби іскерліктері мен дағдыларын тәрбиелеу саласындағы іскерліктер. 

Е)Меңгеруі керек: есту қабілеті зақымдалған балаларды оқыту, білім беру, есту қабілетін дамыту; сөйлеу есту 

қабілетін дамыту әдістерін, тәсілдерін және құралдарын қолдану. 

 

Дублин дискрипторлары (А, В, С, Д, Е) 

Пәннің атауы: Шетел тілі С1 

Бағдарлама авторы: Бозғұланова Н.Е., оқытушы 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерге Шетел тілінің  (С1 деңгей) аталған деңгейінде бізді қоршаған орта, 

қазіргі заманның алдыңғы қатарлы технологиялары туралы мәліметтерді қалыптастыру 

Пәннің қысқаша мазмұны: Спортпен айналысу, денсаулық, сұлулық сыры, өмір деңгейі, отбасы бюджеті 

туралы түсініктерді меңгертеді. Сатып алу, жарнама, ақша, тақырыптық кештер, әлеуметтік проблемалар, табиғи 

апаттар, мораль, адамгершілік тақырыбындағы материалдар оқытылады. 

Пререквизиттері: Шетел тілі (В1), Арнайы  педагогика. 

 Постреквизиттері: Жаңартылған білім беру мазмұнының педагогикалық негіздері, Даму мүмкіндігі шектеулі 

балаларға білім берудегі ақпараттық-коммуникациялық технологиялар. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Арнайы білім беру саласында қазақ (орыс) және шет тілдерінде ғылыми 

мәтіндермен жұмыс істеуде ой-пікірін жеткізу. В)Арнайы білім беру ұйымдарында сауатты және жүйелі 

тұжырымдауды жүзеге асыру. С)Мүмкіндігі шектеулі балаларға білім беру жүйесіндегі шығармашылық және 

тілдік құзыретілікті дамытуда  инновациялық технологияларды  қолдану және байланыстыру; Д)Арнайы білім 

беру жүйесінде түрлі ақпараттық - коммуникациялық технологияларды қолдану дағдылары мен біліктерін 

көрсете білу; Е)Арнайы білім беруде психологиялық-педагогикалық мәселелерді шешу үшін бастапқы, кейінгі 

мәліметтерді жинау және пайдалану, пәндік және әдістемелік саладан хабардар болу. 
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5В010500 – Дефектология  

4 КУРС 

Қабылдау жылы: 2017 ж. 

Компонент 

(ЖК/ТК) 
Пән коды Пән атауы 

С
ем
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т
р

 

К
р

ед
и

т
 

са
н

ы
 

11.1 модуль. Ерекше қажеттілігі бар балаларды оқытудың әдістемелік негіздері  

(Олигофренопедагогика) 10 кредит 

БП ТК MShBTOA 4221 Мүмкіндігі шектеулі балаларды тілге оқыту әдістемесі  6 5 

БП ТК EBAKTZh 4222 Ерте балалар аутизмі кезіндегі түзету жұмыстары 7 5 

11.2 модуль. Ерекше қажеттілігі бар балаларды оқытудың әдістемелік негіздері (Логопедия) 10 кредит 

БП ТК TAZhT 4221 Тілдің айтылу жағын түзету  6 5 

БП ТК 
FFBBOTDA 

4222 

ФФБ бар оқушылардың тілін дамыту әдістемесі 
7 5 

11.3 модуль. Ерекше қажеттілігі бар балаларды оқытудың әдістемелік негіздері (Мектепке дейінгі 

ұйымдарының тәрбиешісі және әдіскері) 10 кредит 

БП ТК MShBTOA 4221 Мүмкіндігі шектеулі балалардың әлеуметті-тұрмыстық 

бейімделуі 

6 5 

БП ТК MShBMDA 4222 МШ балалардың моторикасын дамыту әдістемесі  7 5 

12.1 модуль. Зиятында ауытқулары бар балаларды оқытудың ғылыми-практикалық және әдістемелік 

негіздері (Олигофренопедагогика) 15 кредит 

БП ТК KKBBPD 4223 Күрделі кемістігі бар балалардың психофизикалық дамуы     7 5 

БП ТК ZABBSAO 4224 Зиятында ауытқушылығы бар балаларды сауат ашуға оқыту 7 5 

БП ТК ZKABBO 4225 Зиятында күрделі ауытқуы бар балаларды оқыту 7 5 

12.2 модуль. Тіл бұзылымдары бар балаларды оқытудың ғылыми-практикалық және әдістемелік 

негіздері (Логопедия) 15 кредит 

БП ТК LZhUZhF 4223 
Логопедиялық жұмысты ұйымдастырудың жеке формалары 

(ағылшын тілінде) 
7 5 

БП ТК 
TZhABMDBTD

A 4224 

Тілінде жалпы ауытқуы бар мектепке дейінгі балалардың  тіл 

дамыту әдістемесі (ағылшын тілінде) 
7 5 

БП ТК TBBULShU 4225 
Түрлі білім беру ұйымдарында логопедиялық жұмысты 

ұйымдастыру (ағылшын тілінде) 
7 5 

12.3 модуль. Ерекше қажеттілігі бар балаларды оқытудың ғылыми-практикалық және әдістемелік 

негіздері (Мектепке дейінгі ұйымдарының тәрбиешісі және әдіскері) 15 кредит 

БП ТК 
MShBKKKTKK 

4223 

Мүмкіндігі шектеулі балаларға көмек көрсетудің қазіргі 

технологиясы мен көмекші құралдары 
7 5 

БП ТК SBBBOT 4224 Сенсорлық  бұзылымы бар балаларды оқыту мен тәрбиелеу 7 5 

БП ТК 
EMDZhABBBBP

Zh 4225 

Ерте және мектепке дейінгі жастағы ауытқуы бар балаларңа 

білім берудегі педагогикалық жұйелер 
7 5 

15.1 модуль. Зиятында ауытқұы бар балаларды оқыту және түзетудің теория мен технологиясы 

(Олигофренопедагогика) 28 кредит 

КП ТК 
ATMZZBOPOA 

3309 

Арнаулы түзету мектебінде  зияты зақымдалған балаларға 

«Отантану» пәнін оқытудың  әдістемесі 
7 5 

КП ТК 
ABBMBOTT 

4311 

Арнайы білім беру мекемесінде бейнелеу өнері  теориясы мен 

технологиясы 
7 5 

КП ТК ZBBDPPD 4312 
Зияты бұзылған балаларды дамытудағы психологиялық – 

педагогикалық диагностика 
7 3 

  Педагогикалық практика 8 10 

  Дипломалды практика 8 5 

15.2 модуль. Тіл кемістігі бар балаларды оқыту және түзетудің теория мен технологиясы (Логопедия) 

28 кредит 

КП ТК RDBTZhA 3310 
Ринолалия және  дауыстың бұзылуын түзету жұмысының  

әдістемесі (ағылшын тілінде) 
7 5 

КП ТК SIRBKA 2306 
Сөйлеудің ырғақтық-ритмдік бұзылуын коррекциялау 

әдістемесі (орыс тілінде) 
7 5 

КП ТК AKTZhA 4312 
Алалия кезіндегі түзету жұмысының әдістемесі (ағылшын 

тілінде) 
7 3 

  Педагогикалық практика 8 10 

  Дипломалды практика 8 5 
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15.3 модуль. АББК балаларға арналған мектепке дейінгі тәрбие теория мен технологиясы (Мектепке 

дейінгі ұйымдарының тәрбиешісі және әдіскері) 28 кредит 

КП ТК 
MZhDBSTDAN 

3310 

Мектеп жасына дейінгі балалардың сөйлеу тілін дамыту  

әдістемесінің негіздері 
7 5 

КП ТК 
ABBKBAMDOTA 

4311 

АББК бар балаларға арналған мектепке дейінгі оқыту және 

тәрбие әдістемесі     
7 5 

КП ТК 
DMShBBBAKT 

4311 

Даму мүмкіндігі шектеулі балаларға білім берудегі 

ақпараттық-коммуникациялық технологиялар 
7 3 

  Педагогикалық практика 8 10 

  Дипломалды практика 8 5 

 

11.1 Модуль атауы Ерекше қажеттілігі бар балаларды оқытудың әдістемелік негіздері 

(Олифренопедагогика) 

 

Дублин дискрипторлары (А, В, С, Д, Е) 

Пәннің атауы: Ерте балалар аутизмі кезіндегі түзету жұмыстары 

Бағдарлама авторы: Дүйсенбаева Р.Д., аға оқытушы 

Курсты оқытудың мақсаты: эмоциялық-ерік саласы бұзылған балаларға психологиялық көмекті ұйымдастыру 

туралы жалпы теориялық түсініктерді және практикалық дағдыларды қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны:«Ерте балалар аутизмі» синдромының медициналық-педагогикалық аспектісі. ЕБА 

түсінігі, этиологиясы, туындауы мүмкін себеп факторлары. ЕБА клиникалық-психологиялық жіктелуі. Төрт 

негізгі ЕБА тобы. Аутикалық балалардың дифференциалды және педагогикалық диагностикасы. Ауыздағы 

балалардың сөйлеу бұзылуының ерекшеліктері. Ерте балалар аутизмі бар балаларға түзету-педагогикалық көмек 

көрсету. Ерте балалар аутизміндегі түзету-дамыту жұмысының мазмұны. ЕБА бар балаға түзету-дамыту 

көмегінің кешенді бағдарламасы. 

Пререквизиттері: Даму мүмкіндігі шектеулі балаларды оқыту мен бағалаудағы жана көзқарастар, Зиятында 

ауытқуы бар балаларға жағрафияны оқытудың теориясы мен технологиясы 

Постреквизиттері: «Білім» тобы бойынша магистратура пәндері 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А)Психофизикалық даму ерекшеліктерін және ерте жастағы аутизмі бар 

балалардың білім алу мүмкіндіктерін білу; В)Денсаулық мүмкіндіктері шектеулі адамдардың білім алуына және 

дамуына жеке-бағдарлы көзқарасты пайдалана білу; денсаулық мүмкіндіктері шектеулі адамдардың 

психологиялық-педагогикалық диагностикасы негізінде даму, білім беру және түзету жұмыстарының жеке 

бағдарламасын құрастыру және түзету; денсаулық мүмкіндіктері шектеулі адамдардың әлеуметтену және 

кәсіптік өзін-өзі анықтау процестерін психологиялық-педагогикалық сүйемелдеуді жүзеге асыру. С)Арнайы 

(түзету) мектепке дейінгі білім беру мекемелері мен жалпы білім беру мекемелерінде, сондай-ақ денсаулық 

сақтау құрылымдары, әлеуметтік құрылымдар жағдайында да, оның ішінде денсаулық мүмкіндіктері шектеулі 

балаларды және қалыпты дамушы балаларды бірлесіп (интеграцияланған) оқыту бағдарламаларын іске асыратын 

білім беру мекемелерінде де денсаулық мүмкіндіктері шектеулі адамдарды зерделеу, білім беру, дамыту, оңалту 

және әлеуметтік бейімдеу дағдыларына ие болу. Д)Жеке тұлғаның кәсіби қасиеттерін, біліктілік сипаттамасының 

талаптарына сәйкес кәсіби іскерліктері мен дағдыларын тәрбиелеу саласындағы іскерліктерін қалыптастыру. 

Е)Кәсіби қызметті жоғары деңгейде меңгеру, өзінің одан әрі кәсіби дамуын жобалау. 

 

11.2 Модуль Ерекше қажеттілігі бар балаларды оқытудың әдістемелік негіздері (Логопедия) 

 

Дублин дискрипторлары (А, В, С, Д, Е) 

Пәннің атауы: ФФб бар оқушылардың тілін дамыту әдістемесі 

Бағдарлама авторы: Каримова Г.М., аға оқытушы 

Курсты оқытудың мақсаты: Фонетикалық-фонематикалық бұзылуы бар балаларға түзету-тәрбиелік 

логопедиялық әсер етудің негізгі бағыттарын белгілеу, балалардың сөйлеу бұзушылықтарын анықтаудың кәсіби 

біліктері мен дағдыларын қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Сөйлеу тілінде кемшілігі бар баланы психологиялық-педагогикалық зерттеу, 

өзіндік жұмысты ұйымдастыру, логопедтік жұмыста әртүрлі мамандардың көмегін пайдалану, баланың ата-

аналарымен және педагогтарымен кеңес беру-әдістемелік жұмыс, өздігінен білім алу және логопедтің біліктілігін 

арттыру. Жеке сабақтың құрылымдық бөлімдері. Әр сабақта бірізділік принципі оның құрылымдық бөліктерінің: 

дайындық, негізгі және қорытынды бөліктерінің ара қатынасында көрсетіледі. Жеке жоспарлар. Артикуляциялық 

моториканы дамыту және дыбыстарды қою. Дыбыстардың дұрыс айтылуын бекіту және дыбыстардың 

дифференциациясы. Күрделі буындық құрам мен сөйлемдердің айтылуына байланысты қиындықтарды жеңу. 

Пререквизиттері: Мүмкіндігі шектеулі балаларды тілге оқыту әдістемесі, Түзету ритмикасы 

Постреквизиттері: «Білім» тобы бойынша магистратура пәндері 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А)Сөйлеуді дамыту бойынша міндеттерді, мазмұны мен жұмыс әдістерін, 

байланыстырып сөйлеуді дамыту әдістемесін, сөздікті дамыту әдістемесін, сөйлеудің грамматикалық құрылысын 

қалыптастыру әдістемесін, жеке сабақтың құрылымдық бөліктерін білу; В)Жеке жоспар құруды; тәрбиешілермен 
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өзара іс-қимыл жасауды; фонематикалық тәрбиені дамытуды; жеке түзету жұмыстарын жүргізуді үйрену; 

С)Ерекше білім беру қажеттілігі бар балалармен жұмыс істеудің жаңашыл тәжірибесін бақылау және жинақтау 

нәтижелерін тұжырымдау, идеяларды бағалау, пікір шығару қабілеті; курсты оқу процесінде өзінің әрі қарай 

кәсіби дамуын жобалау қабілетін меңгеру; Д)Жеке тұлғаның кәсіби қасиеттерін, біліктілік сипаттамасының 

талаптарына сәйкес кәсіби іскерліктері мен дағдыларын тәрбиелеу саласындағы іскерліктерін қалыптастыру; 

Е)Сөйлеудің дыбыстық мәдениетін тәрбиелеу, жеке ауытқуларды жою, күрделі буындық құрам мен 

сөйлемдердің айтылуына байланысты қиындықтарды жеңу. 

 

11.3 Модуль Ерекше қажеттілігі бар балаларды оқытудың әдістемелік негіздері (МДҰТжӘ) 

 

Дублин дискрипторлары (А, В, С, Д, Е) 

Пәннің атауы: МШ балалардың моторикасын дамыту әдістемесі 

Бағдарлама авторы: Каримова Г.М., аға оқытушы 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерде арнайы түзету мектебінде моториканы дамыту әдістемесінің 

ерекшеліктері туралы білімдерін қалыптастыру; ақыл ойы кем балаларға арналған арнайы мектепте моториканы 

дамыту да практикалық дағдыларын, іскерліктерін қалыптастыру. Коррекциялық мектептерде немесе 

балабақшада моториканы дамыту ерекшеліктері туралы білімдерін қалыптастыру. (сөйлеу тілінің, көмекші және 

басқалары, мамандықты таңдауына байланысты). 

Пәннің қысқаша мазмұны: Ерте және мектепке дейінгі жаста қолдың ұсақ моторикасын дамыту маңыздылығы. 

Әртүрлі жастағы балаларға жаттығудың және саусақ ойындарының маңызы. Қолдың ұсақ моторикасын дамыту 

үшін жаттығулар мен ойындарды ұйымдастыру ерекшеліктері. Әртүрлі жастағы мектепке дейінгі балаларда 

қолдың ұсақ моторикасын дамыту деңгейін анықтауда диагностикалық әдістемелер. Үй жағдайында саусақ 

ойындарын ұйымдастыруда ата аналарға ұсынылатын нұсқаулар. 

Пререквизиттері: Даму мүмкіндігі шектеулі балаларды оқыту мен бағалаудағы жана көзқарастар, Арнайы білім 

берудегі инновациялар 

Постреквизиттері: «Білім» тобы бойынша магистратура пәндері 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А)Қолдың ұсақ моторикасын дамыту үшін жаттығулар мен ойындарды 

ұйымдастыру ерекшеліктерін қолдана білу; В)Әртүрлі жастағы мектепке дейінгі балаларда қолдың ұсақ 

моторикасын дамыту деңгейін анықтаудағы диагностикалық әдістемелерді меңгеру; С)Әртүрлі жастағы 

балаларға жаттығудың және саусақ ойындарының маңыздылығын қалыптастыру; Д)Пән туралы студенттердің 

ғылыми дүниетанымдық көзқарастарының болуы; жеке тұлғалармен қарым-қатынас икемділігін басқару 

психологтың құндылықтарын пайдалана білу; оқытудағы іскерлігі: жеке тұлға проблемасын кәсіби психолог 

ретінде шеше білу; студент жалпы және салыстырмалы психологиялық түрлерімен функцияларын, ҚР құқық 

жүйесін, қоғамдағы әлеуметтік процестерді талдауды, мемлекеттің экономикалық және құқықтық ережелерін 

және олардың бір бірімен байланысын беле алады. Е)Аномальды баланы оқыту мен тәрбиелеу жайында 

оптимистік көзқарасты қалыптасуы; командада жумыс жасау қабілеттілігі, өз көзқарасын дұрыс қорғау, жаңа 

нәтижелерді ұсына білу; компромисске бара білу, ұжымның көзқарасымен өз көзқарасын бірлестіре білу; жеке 

және кәсіби жоғарлауға ұмтылу; кәсіби іс-әрекетке дағдылану басқару принциптерін тәжірибеде қолдана білу. 

 

12.1 Модуль Зиятында ауытқулары бар балаларды оқытудың ғылыми-практикалық және әдістемелік 

негіздері (Олифренопедагогика) 

 

Дублин дискрипторлары (А, В, С, Д, Е) 

Пәннің атауы: Күрделі кемістігі бар балалардың психофизикалық дамуы 

Бағдарлама авторы: Каримова Г.М., аға оқытушы 

Курсты оқытудың мақсаты: Күрделі кемшілігі бар балаларды оқыту, білім беру, тәрбиелеу, дамыту-түзету 

жұмыстарының мазмұнын ұғындыру; жалпы дидактикалық, арнайы педагогикалық міндеттерді шешуде 

теориялық білімді орынды қолдануға баулу; күрделі кемшілігі бар баланың психофизикалық ерекшеліктерін 

есепке алудағы оптимистік көзқарасты қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Күрделі кемістігі бар балаларды оқыту және тәрбиелеу мәселелері туралы 

ғылымның құрылу, даму жолдары, қысқаша тарихы. Күрделі кемшілігі бар балаларды қолдау мен қорғаудағы 

әлеуметтік қызмет көрсету орталықтарының жұмысы. Мектеп жасындағы соқыркереңдермен коррекциялық-

дамыту жұмысты өткізу бағыттары.Зияты зақымдалған соқыр балалардың психофизикалық ерекшеліктері. 

Пререквизиттері: Психологиялық-педагогикалық зерттеудің теориясы мен әдістемесі, Мүмкіндігі шектеулі 

балалардың әлеуметті-тұрмыстық бейімделуі 

Постреквизиттері: «Білім» тобы бойынша магистратура пәндері 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А)Күрделі кемшілігі бар балаларды оқыту, білім беру, тәрбиелеу, дамыту-

түзету жұмыстарының мазмұнын ұғындыру; теориялық білімдерін практика жүзінде қолдана алу; жеке дара 

айырмашылықтармен жұмыс істей алатын және экперименталды мәселелерді шеше алатын теориялық тұрғыда 

білімі мол зерттеуші-психологтың дағдылары. Күрделі кемшілігі бар балаларды қолдау мен қорғаудағы 

әлеуметтік қызмет көрсету орталықтарының жұмысымен таныстыру; В)Күрделі кемшілігі бар балаларды қолдау 

мен қорғаудағы әлеуметтік қызмет көрсету орталықтарының жұмысымен таныс болуы; талқылаудың құрылымы, 

аргументтер және зерттелінген аймақтағы мәселелердің шешу; жеке тұлғалармен қарым-қатынас икемділігін 
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басқару психологтың құндылықтарын пайдалана білу; жеке тұлға проблемасын кәсіби психолог ретінде шеше 

білу. Студенттердің арнаулы мекемеде күрделі кемшілігі бар баламен жұмыс жасаудағы әлеуметтік педагогқа, 

дефектологқа тән шеберлікті игерту; С)Күрделі кемшілігі бар балалардың үй жағдайында білім алу мәселесі 

туралы ұғым қалыптастыру; болашақ дефектологқа қажетті кәсіби және жеке тұлғалық сапаларды қалыптастыру. 

Күрделі кемшілігі бар балалармен жұмыс жасаудағы қажетті көрнекі-дидактикалық құралдарды жасауды 

меңгерту;  күрделі кемшілігі бар балалардың үй жағдайында білім алу мәселесі туралы білімінің болуы; 

пайымдай білу, қорытынды жасау және идеяны бағалау қабілеттілігі: талқылаудың құрылымы, аргументтер және 

зерттелінген аймақтағы мәселелердің шешу; қоғамдық ұйымдардың желісіндегі әлеуметтік процесстермен 

экономикалық проблемаларды кеңінен сараптауға қабілетті болады. Д)Пән туралы студенттердің ғылыми 

дүниетанымдық көзқарастарының болуы; жеке тұлғалармен қарым-қатынас икемділігін басқару психологтың 

құндылықтарын пайдалана білу; оқытудағы іскерлігі: жеке тұлға проблемасын кәсіби психолог ретінде шеше 

білу; студент жалпы және салыстырмалы психологиялық түрлерімен функцияларын, ҚР құқық жүйесін, 

қоғамдағы әлеуметтік процестерді талдауды, мемлекеттің экономикалық және құқықтық ережелерін және 

олардың бір бірімен байланысын беле алады. Е)Аномальды баланы оқыту мен тәрбиелеу жайында оптимистік 

көзқарасты қалыптасуы; командада жумыс жасау қабілеттілігі, өз көзқарасын дұрыс қорғау, жаңа нәтижелерді 

ұсына білу; компромисске бара білу, ұжымның көзқарасымен өз көзқарасын бірлестіре білу; жеке және кәсіби 

жоғарлауға ұмтылу;кәсіби іс-әрекетке дағдыланубасқару принциптерін тәжірибеде қолдана білу. 

 

Дублин дискрипторлары (А, В, С, Д, Е) 

Пәннің атауы: Зитында ауытқушылығы бар балаларды сауат ашуға оқыту  

Бағдарлама авторы: Рыстыгулова А.Т., аға оқытушы 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерде сауат ашуға оқыту ұғымын тұтас және көлемді түрде қалыптастыру, 

зиятында ауытқушылығы бар балаларда сауат ашуға оқыту технологиясын меңгерту.   

Пәннің қысқаша мазмұны: Мүмкіндігі шектеулі балаларды сауат ашуға оқытудың ғылыми әдіснамалық 

негіздері. Лингвистика, психолингвистика, тілдің мәні және оның әлеуметтік қызметінің теориясы, оның қазіргі 

жетістіктері. Арнайы әдістеменің әдіснамалық негіздерін, сауат ашуға оқытудың мақсаты мен міндеттерін 

қамтамасыз етуші философия. Қалыпты және аномальды даму кезіндегі балаларды сауат ашуға оқытудың 

заңдылықтары мен ерекшеліктері туралы жалпы педагогика мен арнайы педагогиканың принциптері. 

Пререквизиттері: Психологиялық-педагогикалық зерттеудің теориясы мен әдістемесі, Мүмкіндігі шектеулі 

балалардың әлеуметті-тұрмыстық бейімделуі 

Постреквизиттері: «Білім» тобы бойынша магистратура пәндері 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А)Студенттерге сауат ашуға оқытудың ғылыми әдіснамалық негіздері 

бойынша ақпарат беру, студенттерге қажетті дағды мен іскерлікті меңгеруін, арнаулы мекеме маманының 

күнделікті жұмысында пайдаланылатын негізі туралы ұғым беру; В)Студенттерді сауат ашуға оқыту процесі, 

оларда педагогикалық процесске деген шығармашылық тәрбие туралы, ғылыми-әдістемелік біліммен 

қамтамасыз ету; С)Қазақ тілін оқытудың дидактикалық жүйесі туралы, мүмкіндігі шектелген балалардың жалпы 

және сөйлеу тілінің мүмкіншіліктері және дамыту жолдары туралы қазіргі кезеңдегі нәтижелерді ескере отырып 

әртүрлі әдеттердің тиімділігін бағалау. Д)Студент жалпы және салыстырмалы психологиялық түрлерімен 

функцияларын, ҚР құқық жүйесін, қоғамдағы әлеуметтік процестерді талдауды, мемлекеттің экономикалық және 

құқықтық ережелерін және олардың бір бірімен байланысын беле алады; Е)Мүмкіндігі шектеулі балаларды сауат 

ашуға оқыту туралыбілімдерінің болуы; командада жумыс жасау қабілеттілігі, өз көзқарасын дұрыс қорғау, жаңа 

нәтижелерді ұсына білу; командада жумыс жасау қабілеттілігі, өз көзқарасын дұрыс қорғау, жаңа нәтижелерді 

ұсына білу; компромисске бара білу, ұжымның көзқарасымен өз көзқарасын бірлестіре білу; жеке және кәсіби 

жоғарлауға ұмтылу; кәсіби іс-әрекетке дағдыланубасқару принциптерін тәжірибеде қолдана білу. 

 

Дублин дискрипторлары (А, В, С, Д, Е) 

Пәннің атауы: Зиятында күрделі ауытқуы бар балаларды оқыту 

Бағдарлама авторы: Туретаева Г.И., п.ғ.к., доцент 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерге ақыл-ойдың ауыр бұзылыстары бар балаларды оқыту бойынша білім 

негіздерін хабарлау. Арнайы түзету балабақшасында, мектепте және интернаттық мекемелерде ақыл-ойы ауыр 

бұзылған балаларды оқыту ерекшеліктері туралы түсінік қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Психикалық дамымаудың негізгі түрлерінің сипаттамасы, педагогикалық 

жұмыстың бағыттары. Балалар ұжымын тәрбиелеуде сараланған ұстанымдарды іске асыру. Балалар интернат үйі 

жағдайында жалпы педагогикалық және түзету іс-шараларын ұйымдастыру. Ересек жасөспірімдерде өзі және 

басқа адамдар туралы түсініктерді қалыптастыру, бекіту. Тәрбиеші мен дефектолог мұғалім сабақтарына 

қойылатын педагогикалық талаптар. Балалардың ересектермен қарым-қатынасқа деген ынтасын қалыптастыру. 

Қоршаған адамдар әлемінде өзі туралы түсініктерді қалыптастыру. Қарым-қатынастың вербалды емес және 

вербалды құралдары негізінде коммуникативтік біліктерді қалыптастыру. Тәрбиеленушілердің жеке 

мүмкіндіктерін ескере отырып білім беру (оқу) ортасын ұйымдастыру. Күн тәртібін ұйымдастыруға ұсыныстар.  

Пререквизиттері: Арнайы мекемелерде зияты бұзылған балаларға психологиялық педагогикалық кеңес беру, 

Зиятында ауытқуы бар балаларға жағрафияны оқытудың теориясы мен технологиясы 

Постреквизиттері: «Білім» тобы бойынша магистратура пәндері 
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Оқытудан күтілетін нәтижелер: А)Ақыл-ойы ауыр балалармен жұмыс жасаудың міндеттерін, принциптерін, 

әдістемесін және бөлімдерін білу; арнайы мекемеде пәндік-Практикалық оқыту; мектепте, интернатта ақыл-ойы 

ауыр балалармен жұмыс жасаудың міндеттері, принциптері, әдістемесі мен бөлімдерін білу; дамуында ауыр 

ауытқулары бар балалармен білім беру процесін ұйымдастыру және құру. В)Арнайы мекеме үшін бағдарламаның 

мазмұнын талдай білу; сабақтың құрылымы мен әдістемесін теориялық негіздеу; сабақтың фрагменттерін, 

жоспарын, конспект, жүйесін әзірлеу; оқытудың мазмұнын, әдістерін, тәсілдерін, құралдарын, сабақ типін, 

интеллектінің ауыр бұзылыстары бар балалардың даму деңгейін ескере отырып жұмыс түрлерін таңдау; 

С)Ерекше білім беру қажеттілігі бар балаларды енгізу тәжірибесін бақылау және қорыту қорытындылары 

бойынша пікір шығару, идеяларды бағалау және қорытынды қалыптастыру қабілеті; Д)Жеке тұлғаның кәсіби 

қасиеттерін, біліктілік сипаттамасының талаптарына сәйкес кәсіби іскерліктері мен дағдыларын тәрбиелеу 

саласындағы іскерліктерін қалыптастыру; Е)Дағдыларға ие болу: өз сабақтарын, тәрбиешілер мен студенттердің 

сабақтарын талдау; көрнекілік құралдар дайындау, сабақтарда оқытудың техникалық құралдарын пайдалану. 

 

12.2 Модуль Тіл бұзылымдары бар балаларды оқытудың ғылыми-практикалық және әдістемелік 

негіздері (Логопедия) 

 

Дублин дискрипторлары: (А, В, С, Д, Е) 

Пәннің атауы: Логопедиялық жұмысты ұйымдастырудың жеке формалары  

Бағдарлама авторы: Дуйсенбаева Р.Д., аға оқытушы 

Курсты оқытудың мақсаты: Сөйлеу бұзылыстарын түзетудің кәсіби дағдыларын қалыптастыру. Логопат-

балаларға түзету-тәрбиелік логопедиялық әсер етудің негізгі бағыттарын белгілеу, балалардың сөйлеу 

бұзушылықтарын анықтаудың кәсіби біліктері мен дағдыларын қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Баланы психологиялық-педагогикалық зерттеу, өзіндік жұмысты ұйымдастыру, 

логопедтік жұмыста әртүрлі мамандардың көмегін пайдалану, баланың ата-аналарымен және педагогтарымен 

кеңес беру-әдістемелік жұмыс, өздігінен білім алу және логопедтің біліктілігін арттыру. Жеке сабақтың 

құрылымдық бөлімдері. Әр сабақта бірізділік принципі оның құрылымдық бөліктерінің: дайындық, негізгі және 

қорытынды бөліктерінің ара қатынасында көрсетіледі. Жеке жоспарлар. Артикуляциялық моториканы дамыту 

және дыбыстарды қою. Дыбыстардың дұрыс айтылуын бекіту және дыбыстардың дифференциациясы. Күрделі 

буындық құрам мен сөйлемдердің айтылуына байланысты қиындықтарды жеңу. 

Пререквизиттері: Тілдің айтылу жағын түзету, Мүмкіндігі шектеулі балаларды тілге оқыту әдістемесі  

Постреквизиттері: «Білім» тобы бойынша магистратура пәндері 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А)Сөйлеуді дамыту бойынша міндеттерді, мазмұны мен жұмыс әдістерін, 

байланыстырып сөйлеуді дамыту әдістемесін, сөздікті дамыту әдістемесін, сөйлеудің грамматикалық құрылысын 

қалыптастыру әдістемесін, жеке сабақтың құрылымдық бөліктерін білу; В)Жеке жоспар құруды; тәрбиешілермен 

өзара іс-қимыл жасауды; фонематикалық тәрбиені дамытуды; жеке түзету жұмыстарын жүргізуді үйрену; 

С)Ерекше білім беру қажеттілігі бар балалармен жұмыс істеудің жаңашыл тәжірибесін бақылау және жинақтау 

нәтижелерін тұжырымдау, идеяларды бағалау, пікір шығару қабілеті; курсты оқу процесінде өзінің әрі қарай 

кәсіби дамуын жобалау қабілетін меңгеру; Д)Жеке тұлғаның кәсіби қасиеттерін, біліктілік сипаттамасының 

талаптарына сәйкес кәсіби іскерліктері мен дағдыларын тәрбиелеу саласындағы іскерліктерін қалыптастыру; 

Е)Сөйлеудің дыбыстық мәдениетін тәрбиелеу, жеке ауытқуларды жою, күрделі буындық құрам мен 

сөйлемдердің айтылуына байланысты қиындықтарды жеңу. 

 

Дублин дискрипторлары (А, В, С, Д, Е) 

Пәннің атауы: Тілінде жалпы ауытқуы бар мектепке дейінгі балалардың тіл дамыту әдістемесі  

Бағдарлама авторы: Амантаева Б.И., аға оқытушы 

Курсты оқытудың мақсаты: студенттерді сөйлеу тілінің коммуникативтік қызметін дамыту бойынша мектепке 

дейінгі білім беру мекемесінің мектепке дейінгі жастағы балалармен жұмыс істеуге дайындау. 

Пәннің қысқаша мазмұны: балалардың сөйлеу тілін дамыту әдістемесінің ғылыми негіздері (әдіснамалық, 

психофизиологиялық, психолингвистика, лингводидактикалық); баланың дамуындағы ана тілі мен тілдің рөлі; 

шетел және отандық педагогика тарихында ана тілін оқыту мен сөйлеуді дамытудың негізгі әдіснамалық 

тәсілдері; сөйлеу онтогенезінің қазіргі концепциялары және балалар сөйлеу зерттеулерінің негізгі бағыттары; 

мектепке дейінгі балалардың лексиканы, грамматиканы, фонетиканы, байланыстырушы сөйлеуді меңгеруінің 

заңдылықтары мен ерекшеліктері; балалардың сөйлеу тілінің әртүрлі жақтарын дамытудың мақсаты, міндеттері 

мен мазмұны; балалардың тілін дамытуға ықпал ететін педагогикалық жағдайлар; балалардың тілін 

қалыптастыру құралдары, әдістері мен тәсілдері; әртүрлі жас топтарында балалардың тілдік даму деңгейін 

бағалау критерийлері; бала бақша мен бастауыш мектеп жұмысының тіл дамыту және ана тілін оқыту бойынша 

сабақтастық негіздері; оқу-бағдарламалық құжаттарды әзірлеу негіздері; Мектепке дейінгі білім беруді 

дамытудың қазіргі тенденциялары, балаларды тілдік тәрбиелеуге бағытталған білім беру бағдарламалары; 

Пререквизиттері: Тілдің айтылу жағын түзету, Мүмкіндігі шектеулі балаларды тілге оқыту әдістемесі  

Постреквизиттері: «Білім» тобы бойынша магистратура пәндері 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А)Балалардың сөйлеу тілін дамыту әдістемесінің ғылыми негіздерін 

(әдіснамалық, психофизиологиялық, психолингвистика, лингводидактикалық); мектепке дейінгі білім берудің 

қазіргі даму тенденцияларын, балаларды тілдік тәрбиелеуге бағытталған білім беру бағдарламаларын білу; 
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В)Балалардың ана тілін меңгеру ерекшеліктерін зерттеп, анықтай білу, сөйлеу дамуының сипаттамасын 

құрастыру; балалардың сөйлеу даму деңгейін анықтау және оны түзету мақсатында педагогикалық ұсынымдар 

беру; мектепке дейінгі балалардың сөздеріне әсер етудің ең тиімді жолдарын таңдау және алынған нәтижелерді 

талдау; балалардың сөздікпен, фонетикамен, ана тілінің грамматикалық құрылымын, байланыстырып сөйлеуін 

ісжүзінде меңгеруіне жағдай жасау; балаларда коммуникативтік-сөйлеу іскерліктері мен дағдыларын 

қалыптастыру; С)Балалардың жасына және олардың даму деңгейіне сәйкес жұмыстың мазмұнын, әдістері мен 

тәсілдерін таңдау; дидактикалық материалдарды іріктеу және пайдалану бойынша қызметті жүзеге асыру; 

сөйлеуді дамыту бойынша жұмысты жобалау, мектепке дейінгі жастағы балалармен сабақ, ойын, сценарийлер 

және т. б. конспектілерін әзірлеу; сөйлеу даму бағдарламаларына сараптама жүргізу; балалардың сөйлеу тілін 

дамыту саласында тәжірибелік-эксперименталды жұмыс жүргізу; Д)Балалардың тілін дамыту бойынша мектепке 

дейінгі білім беру мекемелері педагогтарының жұмысына әдістемелік басшылық жасауды жүзеге асыру; сөйлеуді 

дамыту бойынша тәрбиешілердің жұмысын талдау және бағалау; Е)Балалармен, ата-аналармен, педагогтармен 

қарым-қатынас жасау дағдыларын меңгеру; тәрбиеленушілермен эмоционалдық қарым-қатынас орнату; 

балалармен ынтымақтастық атмосферасын құру; педагогтердің, қызмет көрсетуші персоналмен ата-аналардың 

сөйлеу мәдениетін арттыру жөніндегі жұмысты ұйымдастыру; мектепке дейінгі мекемелермен білім беруді 

басқару органдарының жұмыс тәжірибесінде теориялық білімді қолдану. 

 

Дублин дискрипторлары (А, В, С, Д, Е) 

Пәннің атауы: Түрлі білім беру ұйымдарында логопедиялық жұмысты ұйымдастыру 

Бағдарлама авторы: Бозгуланова Н.Е., оқытушы 

Курсты оқытудың мақсаты: Балалардың сөйлеу кемшіліктерін түзете-дамыту кәсіби біліктерін қалыптастыру, 

балаларға арналған мекемелердің әртүрлі типтері жағдайында түзету-тәрбиелік логопедиялық әсердің негізгі 

бағыттарын белгілеу. 

Пәннің қысқаша мазмұны:  Мектеп жасына дейінгі балалардың сөйлеу тілін қалыптастырудың ғылыми-

әдіснамалық принциптері, арнайы әдістері, тәсілдері. Мектепке дейінгі балаларды дұрыс сөйлеуге үйретуді 

ұйымдастырудың формалары. Мектеп жасына дейінгі балалардың ауызша сөйлеу тіліне оқыту бағдарламасының 

мазмұны. Мектепке дейінгі балалардың сөйлеу тілін игертуге үйретудің жолдары. Сөйлеуге үйретудің 

полисенсорлық әдісі. Сөйлеуге үйретуді  жүйелі түрдегі ұйымдастырылуы. Мектеп жасына дейінгі балаларды 

сөйлеуге үйретудің кезеңдері. Мектеп жасына дейінгі балалардың сөйлеу тілін дамытудағы дифференциялдық 

ықпал ету жолдары. Мектеп жасына дейінгі баланың отбасындағы тәрбиесі. Мектеп жасына дейінгі балаларды 

сөйлеу тіліне баулу. Мектеп жасына дейінгі балалармен жүргізілетін логопедиялық жұмыстардың ерекшеліктері. 

Пререквизиттері: Тілдің айтылу жағын түзету, Мүмкіндігі шектеулі балаларды тілге оқыту әдістемесі 

Постреквизиттері:«Білім» тобы бойынша магистратура пәндері 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А)Мектепке дейінгі балалардың сөйлеу тіліндегі ауытқуларының 

топтастырылуы, оларды түзету, алдын алу шаралары туралы, логопедиялық жұмыстарды ұйымдастыру туралы 

білім беру; мектепке дейінгі балалардың сөйлеу тілінде түрлі ауытқылары бар балалардың дамуындағы 

психофизикалық ерекшеліктерімен, мектепке дейінгі балалардың сөйлеу тіліндегі ауытқулардың құрылымы 

және сипатымен таныстыру; В)Сөйлеу тілінің бұзылымдарын диагностикалау, сөйлеу тілінің бұзылымы бар 

балалармен түзету педагогикалық жүйесін ұйымдастыру, профилактикалық жұмысты ұйымдастыру, дамуында 

әртүрлі ауытқушылықтары бар балалармен ауызша және жазбаша сөйлеу тілін түзету және анықтау тәсілдерін 

түзету дағдыларын меңгеру; С)Студенттердің сөйлеу тілінде ауытқулары бар балалардың тұлғалы дамуының 

ерекшеліктері туралы түсініктерін анықтау; Д)Сөйлеу тілінде ауытқулары бар балалардың тұлғалық дамуының 

білу; қарым-қатынас іскерлігі: жеке тұлғалармен қарым-қатынас икемділігін басқару психологтың 

құндылықтарын пайдалана білу. Оқытудағы іскерлігі: жеке тұлға проблемасын кәсіби психолог ретінде шеше 

білу. Студент жалпы және салыстырмалы психологиялық түрлерімен функцияларын, ҚР құқық жүйесін, 

қоғамдағы әлеуметтік процестерді талдауды, мемлекеттің экономикалық және құқықтық ережелерін және 

олардың бір бірімен байланысын беле алады; Е)Логопедиялық жұмысты ұйымдастырудың жеке формалары 

туралы білімдерінің болуы; командада жумыс жасау қабілеттілігі, өз көзқарасын дұрыс қорғау, жаңа нәтижелерді 

ұсына білу; командада жумыс жасау қабілеттілігі, өз көзқарасын дұрыс қорғау, жаңа нәтижелерді ұсына білу; 

компромисске бара білу, ұжымның көзқарасымен өз көзқарасын бірлестіре білу; жеке және кәсіби жоғарлауға 

ұмтылу; кәсіби іс-әрекетке дағдыланубасқару принциптерін тәжірибеде қолдана білу. 

 

12.3 Модуль Ерекше қажеттілігі бар балаларды оқытудың ғылыми-практикалық және әдістемелік 

негіздері (МДҰТжӘ) 

 

Дублин дискрипторлары (А, В, С, Д, Е) 

Пәннің атауы: Мүмкіндігі шектеулі балаларға көмек көрсетудің қазіргі технологиясы мен көмекші құралдары 

Бағдарлама авторы: Каримова Г.М., аға оқытушы 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерді қазіргі таңдағы технологиялар мен көмекші құралдарды қолдануға 

үйрету. Оқу процесіндегі болатын өзгерістердің педагогикалық маңыздылығын, қазіргі таңдағы технологиялар мен 

көмекші құралдарды анықтау. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Көмекші мектептегі техникалық оқыту құралдары. Мүгедектерге арналған жұмыс 

орнын техникалық жағынан қамтамасыз ету. Тірек-қимыл аппараты бұзылған балаларға арналған техникалық 
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оқыту құралдары. Арнаулы клавиатуралар, компьютерде жұмыс жасау.  Соқыр және нашар көретін балаларға 

арналған көмекші құралдар. Үлкейтілген мәтін бағдарламалары. Брайль дисплейлері және принтер. 

«Электрондық лупа» құралдары. Virtual Touch System - VTS) жүйесі. Оқыту машиналары. Соқырлар үшін 

электронды жазба кітапшалары. Сөйлеу тілі бұзылған тұлғаларға арналған көмекші құралдар. "Световое перо" 

типіндегі құрал. Есту қабілеті бұзалған тұлғаларға арналған техникалық құралдар. Есту қабылдағыштары. 

Пререквизиттері: Арнайы білім берудегі инновациялар, Логопедиялық тәжірибедегі денсаулық сақтау 

технологиялары. 

Постреквизиттері: «Білім» тобы бойынша магистратура пәндері. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А)«Мүмкіндігі шектеулі балаларға көмек көрсетудің қазіргі технологиясы мен 

көмекші құралдары» пәні, арнаулы мектептердегі түзету сабақтарында оқыту мен тәрбиелеудің мазмұны мен 

әдістері туралы түсініктерді дамыту; В)«Мүмкіндігі шектеулі балаларға көмек көрсетудің қазіргі технологиясы 

мен көмекші құралдары» пәні, арнаулы мектептердегі түзету сабақтарында оқыту мен тәрбиелеудің мазмұны мен 

әдістері, оқу процесі туралы біліммен қамтамасыз ету; С)«Мүмкіндігі шектеулі балаларға көмек көрсетудің 

қазіргі технологиясы мен көмекші құралдары» курсының фундаменталды ұғымдары туралы дүниетанымды, 

арнаулы мекемелердегі дамуында кемістігі бар балаларды көмекші құралдар арқылы оқыту туралы білімді 

қалыптастыру; Д)Қазіргі заманғы және классикалық педагогикалық теорияларды ғылыми талдау арқылы зияты 

бұзылған тұлғалардың арнайы білім алуы туралы педагогикалық теорияларды түсіндіру, білу; Е)Командада 

жумыс жасау қабілеттілігі, өз көзқарасын дұрыс қорғау, жаңа нәтижелерді ұсына білу; компромисске бара білу, 

ұжымның көзқарасымен өз көзқарасын бірлестіре білу; жеке және кәсіби жоғарлауға ұмтылу;кәсіби іс-әрекетке 

дағдылану басқару принциптерін тәжірибеде қолдана білу. 

 

Дублин дискрипторлары (А, В, С, Д, Е) 

Пәннің атауы: Сенсорлық  бұзылымы бар балаларды оқыту мен тәрбиелеу 

Бағдарлама авторы: Дуйсенбаева Р.Д., аға оқытушы 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерде арнайы білім берудің жағдайын және даму тарихы мен сенсорлық 

бұзылымы бар балаларды оқыту мен тәрбиелеудің ерекшеліктерін қалыптастыру. Арнайы білім беруде 

мүмкіндігі шектеулі балаларды оқыту мен тәрбиелеу қағидаларымен студенттерді таныстыру. Сенсорлық 

бұзылымы бар балаларды оқытуға арналған мекемелердің әр түрлі типімен таныстыру. Мұғалім дефектолог 

ретінде мүмкіндігі шектеулі балалармен жұмыс жасау дағдылары мен іскерліктерін қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Сенсорлық бұзылымы бар балаларды оқыту мен тәрбиелеуде арнайы мекемелердің 

жүйесі. Сенсорлық бұзылымы бар балалармен түзету педагогикалық жұмыс жүйесі. Есту, көруді сақтау және 

кластарда санитарлық ағартушылық гигиенаны емдік сауықтыра ұйымдастыру. Соқыр және саңырау балаларда 

сөйлеу тілінің компенсаторлық маңыздылығы. Сенсорлық бұзылымы бар балаларға арналған арнайы түзету 

мектептеріндегі оқыту әдістері. Соқыр және саңырау балаларда дене тәрбиесін ұйымдастыру. Бейнелеу 

қызметіне оқыту. Еңбекке оқыту және тәрбиелеу. Сенсорлық бұзылымы бар балаларға арналған арнайы түзету 

мекемелеріндегі ырғақ және емдік дене шынықтыру сабақтарын өткізу. Арнайы (түзету) мектебіндегі сенсорлық 

бұзылымы бар балаларға логопедиялық көмек көрсету. Арнайы (түзету) мектебіндегі әлеуметтік тұрмыстық 

қамту түзету сабақтары. Сенсорлық бұзылымы бар балаларға кеңістікті бағдарлауға оқыту түзету сабақтары.  

Сенсорлық бұзылымы бар балаларға  көріп қабылдауды дамыту түзету сабақтары. Сенсорлық бұзылымы бар 

балаларды техникалық құралдарға оқыту. Сенсорлық бұзылымы бар балаларды кәсіптік бағдарлау.  

Пререквизиттері: Арнайы білім берудегі инновациялар, Логопедиялық тәжірибедегі денсаулық сақтау 

технологиялары 

Постреквизиттері: «Білім» тобы бойынша магистратура пәндері 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А)Сенсорлық бұзылымы бар балаларға кеңістікті бағдарлауға оқыту түзету 

сабақтары. Сенсорлық бұзылымы бар балаларды техникалық құралдарға оқыту білімдерін қолдана білу. 

В)Сенсорлық бұзылымы бар балаларға арналған арнайы түзету мектептеріндегі оқыту әдістерін анықтау. 

С)Балалардың, жеткіншектер мен жастардың түйінді құзыреттілігін (мінез-құлықтық, сенсорлық, жалпымәдени, 

танымдық, коммуникативтік, тұлғалық) қалыптастыру. Д)Коррекциялық педагогиканың ғылымының теориялық-

методологиялық негіздерін, зерттеу әдістерін білу; іскерлік этикеттер нормасын білу; қарым-қатынас іскерлігі: 

жеке тұлғалармен қарым-қатынас икемділігін басқару психологтың құндылықтарын пайдалана білу; Е)Түзете-

дамытудың жалпы заңдылықтарын, жас ерекшелігі кезеңдеріне бөлуді, әрбір кезеңнің даму ерекшеліктерін білу; 

арнаулы білім беру мен тәрбиелеудегі түзету  жолдарының тіл туралы ғылыми әдіснамалық негіздері бойынша 

ақпарат беру;  

 

Дублин дискрипторлары (А, В, С, Д, Е) 

Пәннің атауы: Ерте және мектепке дейінгі жастағы ауытқуы бар балаларға білім берудегі педагогикалық 

жүйелер 

Бағдарлама авторы: Кеншілікова К.М., оқытушы 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттердің ерте және мектепке дейінгі жастағы ауытқуы бар  балалардың даму 

ерекшеліктері туралы түсініктерін кеңейту және арнайы педагогика теориясы мен практикасы негіздерімен 

таныстыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Бала дамуының жалпы заңдылықтары. Баланың психикалық дамуындағы 

биологиялық және әлеуметтік факторлардың рөлі. Табиғи нышандар, сыртқы орта, әлеуметтік норма және 
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мәдениетін игеру. Психикалық, сенсорлық және дене кемістіктері кезінде психикалық дамудың жалпы 

заңдылықтарын көрсету. Аномальды дамудың ерекше заңдылықтарының екі тобы: бұзылулардың барлық 

түрлерінде пайда болатын және бұзылулардың бір түрінде байқалатын (В. И. Лубовский). Жоғары психикалық 

функциялардың дамуындағы сөйлеу рөлі. Аномальды дамудағы сенситивті кезеңдер. 

Пререквизиттері: Мүмкіндігі шектеулі балалардың әлеуметті-тұрмыстық бейімделуі, Мүмкіндігі шектеулі 

балаларды тілге оқыту әдістемесі 

Постреквизиттері: «Білім» тобы бойынша магистратура пәндері 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А)Ерте жастағы балалардың дамуында ауытқулардың түрлері мен себептерін, 

дамудағы ауытқулардың ерте диагностикасын, мүмкіндігі шектеулі ерте және мектеп жасына дейінгі балалардың 

психикалық даму ерекшеліктерін, балаларды түзету тәрбиесін және оқытуды ұйымдастыруды білу; В)Мүмкіндігі 

шектеулі ерте жастағы балаларды диагностикалауда теориялық білімді,  нақты түзету-тәрбие міндеттерін шешу 

барысында теориялық білімдерін қолдана білу, мүмкіндігі шектеулі балаларды оқыту мен тәрбиелеу тәжірибесін 

бақылау және жинақтау жәнеоқу-тәрбие жұмысының әдістері мен формаларын таңдаудың тиімділігін анықтау; 

С)Арнайы білім беру мекемелерінде оқу-тәрбие, түзету-дамыту процестерінің жобасын әзірлеу және іске асыру 

бойынша дағдыларға ие болу; Д)Кәсіби қызметті жоғары деңгейде меңгере білу, өзінің әрі қарай кәсіби дамуын 

жобалау қабілетін игеру; Е)Нақты түзету-тәрбиелеу міндеттерін шешу барысында теориялық білімді қолдана 

білу; оның қазіргі деректерге сәйкестігі тұрғысынан қандай да бір әдістің өнімділігін бағалай білу; аномальды 

балалардың тиісті санаттарына түзету көмегін көрсете білу. 

 

15.1 Модуль Зиятында ауытқуы бар балаларды оқыту және түзетудің теория мен технологиясы 

(Олифренопедагогика) 

 

Дублин дискрипторлары (А, В, С, Д, Е) 

Пәннің атауы: Арнаулы түзету мектебінде  зияты зақымдалған балаларға «Отантану» пәнін оқытудың  

әдістемесі 

Бағдарлама авторы: Каримова Г.М., аға оқытушы 

Курсты оқытудың мақсаты: Арнаулы түзету мектебінде зияты зақымдалған балаларға «Отантану» пәнін 

оқытудағы теориялық және практикалық әдістемелерін меңгерту. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Зиятында ауытқуы бар балаларға «Отантану» пәнін оқытудың міндеттері, мазмұны 

мен техникасы. Көмекші мектептердегі және зиятында ауытқуы бар балаларға арналған мектептерде интеллектісі 

бұзылған балаларға «Отантану» пәнін оқытудың теориясы мен технологиясын оқытудың спецификасы. Арнайы 

мектептегі зиятында ауытқуы бар балаларды оқытудың қазіргі жүйесі мен қағидалары. «Отантану» пәнін 

оқытудың кезеңдері, міндеттері, мазмұны мен формалары, оларды ұйымдастырудың негізгі бағыттары. Зиятында 

ауытқуы бар балаларға «Отантану» сабақтарын жоспарлау мен құрастыру, оқытудың түрлі деңгейінде тақырып 

бойынша сабақтар жүйесін дидактикалық материалдар мен көрнекіліктердің көмегімен құрастыру дағдысын 

қалыптастыру.   

Пререквизиттері: Даму мүмкіндігі шектеулі балаларды оқыту мен бағалаудағы жана көзқарастар, Мүмкіндігі 

шектеулі балаларға математиканы оқытудың арнайы әдістемесі 

Постреквизиттері: «Білім» тобы бойынша магистратура пәндері 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А)Арнайы мекемедегі зиятында ауытқуы бар балаларға «Отантану» пәнін 

оқытуың қазіргі жүйесінің принциптерімен, ерекшеліктерімен таныстыру; оқытудың кезеңдерімен, мазмұнымен, 

ұйымдастыру формаларымен және жұмысты ұйымдастырудың негізгі бағыттарымен таныстыру; В)Аталған 

кәсіби дағдыларды қалыптастыру бала дамуының ерекшеліктерін есепке ала отырып, оқу процесін 

ұйымдастыруын білу; С)Зиятында ауытқуы бар балаларға «Отантану» пәнін оқыту жоспарлау дағдыларын, 

тақырыпқа байланысты көрнекі құралдар мен дидактикалық материалдарды қолдану дағдыларын қалыптастыру; 

Д)Пән туралы студенттердің ғылыми дүниетанымдық көзқарастарының болуы; Е)Аномальды баланы оқыту мен 

тәрбиелеу жайында оптимистік көзқарасты қалыптасуы; командада жұмыс жасау қабілеттілігі, өз көзқарасын 

дұрыс қорғау, жаңа нәтижелерді ұсына білу; ұжымның көзқарасымен өз көзқарасын бірлестіре білу; жеке және 

кәсіби жоғарлауға ұмтылу; 

 

Дублин дискрипторлары (А, В, С, Д, Е) 

Пәннің атауы: Арнайы білім беру мекемесінде бейнелеу өнері  теориясы мен технологиясы 

Бағдарлама авторы: Каримова Г.М., аға оқытушы 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерде мүмкіндігі шектеулі балаларға бейнелеу өнерін игертудің 

ерекшеліктерімен, бейнелеуге оқытудың білім негіздерін қалыптастыру. Ақыл ойы кем балаларға негізгі оқыту 

әдістерін, практикалық іскерліктерін жаттықтыру.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Зияты бұзылған балаларды бейнелеу қызметіне оқыту техникасы және мазмұны, 

міндеттері. Арнайы (түзету) мектебінде бейнелеу қызметіне оқытудың әдістемесінің жалпы сұрақтары. Бастауыш 

сыныптардағы бейнелеу қызметінің  негізгі әдістері. Бастауыш сыныптардағы бейнелеу қызметі сабақтарында 

түзете тәрбиелеу жұмысын ұйымдастырудағы мұғалімнің міндеті. Түзету мектебінің оқушыларын оқыту және 

тәрбиелеудегі жалпы жүйесінде суреттің маңызы. Ақыл ойы кем оқушылардың бейнелеу қызметінің 

ерекшеліктері. Сурет сабақтарындағы түзете тәрбиелеу жұмысы. Бейнелеу қызметін ұйымдастырудағы сөйлеу 

тілінің маңызы.  
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Пререквизиттері: Мүмкіндігі шектеулі балаларға математиканы оқытудың арнайы әдістемесі, Даму мүмкіндігі 

шектеулі балаларды оқыту мен бағалаудағы жана көзқарастар 

Постреквизиттері: «Білім» тобы бойынша магистратура пәндері 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А)Студенттерді бейнелеу өнеріне оқытудағы құралдармен, әдістермен, 

жұмысты ұйымдастыру формаларымен таныстыру; бейнелеу өнеріне оқытудың әрбір кезеңіндегі жұмысты 

ұйымдастыру міндеттерімен, мазмұнымен, жұмыстың негізгі бағыттарымен таныстыру; В)Студенттерді 

бейнелеу өнеріне оқытудағы құралдармен, әдістермен, жұмысты ұйымдастыру формаларын анықтау; 

С)Бағдарламаның негізгі бөлімдері бойынша дидактикалық материалдардың көмегімен сабақ жоспарларын құру 

дағдыларын қалыптастыру. Д)Практикалық психологияны оқытудың мәселелеріне қызығушылық тудыру; 

практикада үздіксіз өзіндік жетілуіне бағыттау; пәнді меңгеруде қызығушылығын арттырып, қолданбалы 

міндеттерді құра білу; жеке тұлғалармен қарым-қатынас икемділігін басқару психологтың құндылықтарын 

пайдалана білу; мәселені кәсіби психолог ретінде шеше білу; Е)Командада жумыс жасау қабілеттілігі, өз 

көзқарасын дұрыс қорғау, жаңа нәтижелерді ұсына білу; компромисске бара білу, ұжымның көзқарасымен өз 

көзқарасын бірлестіре білу; жеке және кәсіби жоғарлауға ұмтылу; кәсіби іс-әрекетке дағдыланубасқару 

принциптерін тәжірибеде қолдана білу. 

 

Дублин дискрипторлары (А, В, С, Д, Е) 

Пәннің атауы: Зияты бұзылған балаларды дамытудағы психологиялық – педагогикалық диагностика 

Бағдарлама авторы: Есенғұлова М.Н., п.ғ.к.,доцент 

Курсты оқытудың мақсаты: Психодиагностиканың ғылыми-теориялық негіздерін, педагогикалық диагностика 

ұғымын білу; дефектологиядағы психологиялық-педагогикалық диагностиканы қолданудың қазіргі жай-күйінің 

ерекшеліктерін білу. Студенттерді алған білімдерін тиісті практикалық міндеттерді шешуде қолдануға үйрету. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Зияты зақымдалған балалардың психологиялық-педагогикалық диагностикасы 

түсінігі, пайда болу тарихы. Психологиялық-педагогикалық диагностиканың жалпы теориялық негіздері. 

Психологиялық-педагогикалық және дифференциалдық диагностиканы қолдану аясы. Зитяы зақымдалған 

балаларға психодиагностикалық тексеру жүргізудің жалпы принциптері. Психологиялық-педагогикалық және 

дифференциалдық диагностика әдістерінің жіктелуі. Диагностикалық-консультациялық қызмет жүйесін 

ұйымдастыру. 

Пререквизиттері: Зияты  бұзылған  балалардың сөйлеу тілін дамытудың  әдістемесі, Зиятында ауытқуы бар 

балаларға жаратылыстануды оқытудың теориясы мен технологиясы 

Постреквизиттері: «Білім» тобы бойынша магистратура пәндері 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А)Психологиялық-педагогикалық және дифференциалдық диагностиканың 

негізгі теориялық жағдайын білу; В)Қазіргі кезеңде дамуында ауытқулары бар балаларды диагностикалау 

әдістерін тәжірибеде қолдану, алынған мәліметтерді талдау; С)Идеяларды бағалауда және қорытындыларды 

құрастыруда әртүрлі ауытқулары бар балалармен жұмыстың ерекшеліктері туралы пікір шығару қабілетін 

қалыптастыру; Д)Психологиялық көмек көрсету және сүйемелдеу саласындағы іскерліктер; әдістермен 

әдістемелерді таңдау; Е)Арнайы мектеп оқушыларына психологиялық-педагогикалық мінездеме жасай білу; 

арнайы мектеп сыныбына психологиялық-педагогикалық мінездеме жасай білу. 

 

15.2 Модуль Тіл кемістігі бар балаларды оқыту және түзетудің теория мен технологиясы (Логопедия) 

 

Дублин дискрипторлары (А, В, С, Д, Е) 

Пәннің атауы: Ринолалия және  дауыстың бұзылуын түзету жұмысының  әдістемесі 

Бағдарлама авторы: Дүйсенбаева Р.Д., аға оқытушы 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерде ринолалия тіл бұзылуын түзету  кәсіби іскерліктері мен дағдыларын 

анықтауды қалыптастыру, балаларға арналған әртүрлі мекеме түрлері жағдайында логопедиялық, түзете 

тәрбиелік ықпал ету. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Балалардағы дауыс бұзылуын түзету әдістемесі. Сөйлеу тілін дамыту тәсілдері мен 

әдістері. Ринолалия бұзылысы кезінде тілдік қарым қатынас формаларын және қызметін дамыту. Сөздікті дамыту 

әдістемесі. Сөйлеу тілінің грамматикалық құрылымын қалыптастыру әдістемесі. Сөйлеу мәдениетінің дыбыстық 

тәрбиесі. Сөйлеу тілінің мәдениетін дыбыстық қалыптастыру тәсілдері және әдістері. Дыбыстардың дұрыс 

айтылуын қалыптастыру. Дикцияны жаттықтыру. Орфоэпияны, екпінді және сөзді айту бойынша жұмыс. 

Дауыстың сапасы және сөйлеу тілінің ырғағын қалыптастыру. Сөйлеу тілінің мәнерлілігін тәрбиелеу. Естіп 

сөйлеуін қалыптастыру. Тілдік тыныстауға тәрбиелеу. 

Пререквизиттері: Зияты  бұзылған  балалардың сөйлеу тілін дамытудың  әдістемесі, Зиятында ауытқуы бар 

балаларға жаратылыстануды оқытудың теориясы мен технологиясы 

Постреквизиттері: «Білім» тобы бойынша магистратура пәндері 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: A)Студенттерге логопедия ғылымының теориялық және практикалық 

мәселелері бойынша ақпарат беру. B)Алынған білім студенттерге қажетті дағдылар мен ептіліктерді меңгеруге, 

арнаулы мекеме мамандарының күнделікті жұмысында басшылыққа алынатын  негіздермен қаруландырады. 

C)Студенттердің сөйлеу тілінде ауытқулары бар балалардың тұлғалық дамуының ерекшеліктері туралы 

түсініктерін анықтау; Д)Пән туралы студенттердің ғылыми дүниетанымдық көзқарастарының болуы; жеке 

тұлғалармен қарым-қатынас икемділігін басқару психологтың құндылықтарын пайдалана білу және оқытудағы 
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іскерлігі; Е)Аномальды баланы оқыту мен тәрбиелеу жайында оптимистік көзқарасты қалыптасуы; командада 

жумыс жасау қабілеттілігі, өз көзқарасын дұрыс қорғау, жаңа нәтижелерді ұсына білу; жеке және кәсіби 

жоғарлауға ұмтылу; кәсіби іс-әрекетке дағдылану басқару принциптерін тәжірибеде қолдана білу. 

 

Дублин дискрипторлары (А, В, С, Д, Е) 

Пәннің атауы: Сөйлеудің ырғақтық-ритмдік бұзылуын коррекциялау әдістемесі 

Бағдарлама авторы: Кеншілікова К.М., оқытушы 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерге сөйлеудің ырғақты-ритмдік бұзылымының патогенезі, 

этиологиясының қазіргі таңдағы психофизиология, коррекциялық педагогика және психология тұрғысында 

мағынасын қалыптастыру; тұтығу тіл кемшілігінің невроздық және невротикалық типіндегі клиникалық және 

психологиялық педагогикалық сипаттамаларын сараптауға үйрету. Тұтығу тіл кемшілігін реабилитациялау 

туралы қазіргі көзқарастар, тұтығу тіл кемшілігіне ұшыраған балалардың қалыпты сөйлеуін логопедиялық 

технологиялар арқылы қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Психофизиология, психология және коррекциялық педагогика пәндерінің қазіргі 

жетістіктері мен олардың позициясы, тұтығу тіл кемшілігінің этиологиясы және патогенезі. Тұтығу тіл 

кемшілігінің невроздық және невротикалық типіндегі клиникалық және психологиялық педагогикалық 

сипаттамалар. Тұтығу тіл кемшілігін реабилитациялау туралы қазіргі көзқарастар, тұтығу тіл кемшілігіне 

ұшыраған балалардың қалыпты сөйлеуін қалыптастырудың логопедиялық технологиялары. Тұтығу тіл 

кемшілігінің анатомиялық-физиологиялық механизмдері туралы болжамдарды анықтау, оларды бекіту. Сөйлеу 

әрекетін қамтамасыз етуші перифериялық сөйлеу аппаратының тыныс алу, фонаторлық және ариткуляциялық 

бөлімдерімен, ОНЖ-нің  негізгі құрылымдарымен, олардың атқаратын қызметімен танысу. Тұтығу тіл кемшілігі 

кезіндегі бұзылымдарға ұшырайтын ауызша сөйлеудің акустикалық сипаттамасы. Сөйлеудің ырғақты-ритмдік 

бұзылымын коррекциялау әдістемесі. 

Пререквизиттері: Логопедиядағы интонология,  Логопедиялық тәжірибедегі денсаулық сақтау технологиялар 

Постреквизиттері: «Білім» тобы бойынша магистратура пәндері 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А)Сөйлеу тіліндегі кемістіктердің механизмдерін және оларды топтастыруды, 

логопедия ғылымының даму тарихын білу.Балалар арасындағы сөйлеудің ырғақтық-темптік кемшілігін 

профилактикалау. B)Қазіргі білім беру (коррекциялық) мекемелер жүйесі мен арнайы оқытуды ұйымдастыру 

формалары және педагогикалық жүйелер туралы бағдар беру; тұтығу тіл кемшілігі анықталған баламен, 

ересектермен қарым - қатынас жасау; тұтығу тіл кемшілігін түзетуге арналған әдістемелік және дидактикалық 

материалдарға іріктеу жасауды анықтау. С)Тұтығудың хронификациясын рецидивтерінің алдын алу. Ата-аналар 

мен тәрбиешілердің сөзі. Мүмкіндігі шектеулі балалардың дамуындағы ерекшеліктермен, сөйлеу тілін дамыту 

әдістемелерімен,түзете дамытудың психологиялық педагогикалық негіздерімен байланысты іскерлік, 

дағдылармен қаруландыру. Д)Сөйлеу тіліндегі ауытқулардың түрлері, қазіргі логопедиялық жәрдем жүйесі 

туралы білімдерін қалыптастыру. Е)Жеке тұлғаның проблемасын кәсіби психолог ретінде шеше білу. Өткізген 

зерттеу жұмыстарына қорытынды жасай білуі; іскерліктері, жеке әдістемелер, кәсіби қарым-қатынас дағдылары; 

кәсіби дайындауда көпжақтылық деңгейін жоғарылатады; маман ретінде пайдалана алу. 

 

Дублин дискрипторлары (А, В, С, Д, Е) 

Пәннің атауы: Алалия кезіндегі түзету жұмысының әдістемесі 

Бағдарлама авторы: Бозғұланова Н.Е., оқытушы 

Курсты оқытудың мақсаты: Сөйлеу тілінің бұзылымдарының кәсіби іскерліктері мен дағдыларын анықтауды 

қалыптастыру, балаларға арналған әртүрлі мекеме түрлері жағдайында логопедиялық, түзете тәрбиелік ықпал 

ету.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Алалия тіл бұзылымын түзету әдістемесі. Сөйлеу тілін дамыту тәсілдері мен 

әдістері. Байланыстырып сөйлеу тілін дамыту әдістемесі. Тілдік қарым қатынас формаларын және қызметін 

дамыту. Сөйлеу тілінің мәдениетін дыбыстық қалыптастыру тәсілдері және әдістері. Дыбыстардың дұрыс 

айтылуын қалыптастыру. Дикцияны жаттықтыру. Орфоэпияны, екпінді және сөзді айту бойынша жұмыс. 

Дауыстың сапасы және сөйлеу тілінің ырғағын қалыптастыру. Сөйлеу тілінің мәнерлілігін тәрбиелеу. Естіп 

сөйлеуін қалыптастыру. Тілдік тыныстауға тәрбиелеу. Сөйлеу тілін дамыту бойынша жұмысты жоспарлау және 

ескеру. 

Пререквизиттері: Логопедиядағы интонология,  Логопедиялық тәжірибедегі денсаулық сақтау технологиялар 

Постреквизиттері: «Білім» тобы бойынша магистратура пәндері 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: A)Студенттерге логопедия ғылымының теориялық және практикалық 

мәселелері бойынша ақпарат беру. B)Алынған білім студенттерге қажетті дағдылар мен ептіліктерді меңгеруге, 

арнаулы мекеме мамандарының күнделікті жұмысында басшылыққа алынатын  негіздермен қаруландырады. 

C)студенттердің сөйлеу тілінде ауытқулары бар балалардың тұлғалы дамуының ерекшеліктері туралы 

түсініктерін анықтау; Д)Аномальды баланы оқыту мен тәрбиелеу жайында оптимистік көзқарасты қалыптасуы; 

командада жумыс жасау қабілеттілігі, өз көзқарасын дұрыс қорғау, жаңа нәтижелерді ұсына білу; Е)Жеке және 

кәсіби жоғарлауға ұмтылу;кәсіби іс-әрекетке дағдыланубасқару принциптерін тәжірибеде қолдана білу. 
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15.3 Модуль АББК балаларға арналған мектепке дейінгі тәрбие теория мен технологиясы (МДҰТжӘ) 

 

Дублин дискрипторлары (А, В, С, Д, Е) 

Пәннің атауы: Мектеп жасына дейінгі балалардың сөйлеу тілін дамыту  әдістемесінің негіздері 

Бағдарлама авторы: Дүйсенбаева Р.Д., аға оқытушы 

Курсты оқытудың мақсаты: Балаларға арналған мектепке дейінгі мекемелердің әртүрлі типіндегі жағдайда 

түзету тәрбиелік, логопедиялық ықпал етудің негізгі бағыттарын орнату дағдылары мен іскерліктерін 

қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Мектеп жасына дейінгі балалардың сөйлеу тілін қалыптастырудың ғылыми-

әдіснамалық принциптері, арнайы әдістері, тәсілдері. Мектепке дейінгі балаларды дұрыс сөйлеуге үйретуді 

ұйымдастырудың формалары. Мектеп жасына дейінгі балалардың ауызша сөйлеу тіліне оқыту бағдарламасының 

мазмұны. Мектепке дейінгі балалардың сөйлеу тілін игертуге үйретудің жолдары. Сөйлеуге үйретудің 

полисенсорлық әдісі. Сөйлеуге үйретуді жүйелі түрдегі ұйымдастырылуы. Мектеп жасына дейінгі балаларды 

сөйлеуге үйретудің кезеңдері. Мектеп жасына дейінгі балалардың сөйлеу тілін дамытудағы дифференциялдық 

ықпал ету жолдары. Мектеп жасына дейінгі баланың отбасындағы тәрбиесі. Мектеп жасына дейінгі балаларды 

сөйлеу тіліне баулу. Мектеп жасына дейінгі балалармен жүргізілетін логопедиялық жұмыстардың ерекшеліктері. 

Пререквизиттері: Психолингвистика, Логоритмика 

Постреквизиттері: «Білім» тобы бойынша магистратура пәндері 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А)Мектепке дейінгі балалардың сөйлеу тіліндегі ауытқуларының 

топтастырылуы, оларды түзету, алдын алу шаралары туралы, логопедиялық жұмыстарды ұйымдастыру туралы 

білім беру; мектепке дейінгі балалардың сөйлеу тілінде түрлі ауытқылары бар балалардың дамуындағы 

психофизикалық ерекшеліктерімен, мектепке дейінгі балалардың сөйлеу тіліндегі ауытқулардың құрылымы 

және сипатымен таныстыру; В) Сөйлеу тілінің бұзылымдарын диагностикалау, сөйлеу тілінің бұзылымы бар 

балалармен түзету педагогикалық жүйесін ұйымдастыру, профилактикалық жұмысты ұйымдастыру, дамуында 

әртүрлі ауытқушылықтары бар балалармен ауызша және жазбаша сөйлеу тілін түзету және анықтау тәсілдерін 

түзету дағдыларын меңгеру; С)Студенттердің сөйлеу тілінде ауытқулары бар балалардың тұлғалы дамуының 

ерекшеліктері туралы түсініктерін анықтау; Д)Аномальды баланы оқыту мен тәрбиелеу жайында оптимистік 

көзқарасты қалыптасуы; командада жумыс жасау қабілеттілігі, өз көзқарасын дұрыс қорғау, жаңа нәтижелерді 

ұсына білу; Е)Жеке және кәсіби жоғарлауға ұмтылу; кәсіби іс-әрекетке дағдылану басқару принциптерін 

тәжірибеде қолдана білу. 

 

Дублин дискрипторлары (А, В, С, Д, Е) 

Пәннің атауы: АББК бар балаларға арналған мектепке дейінгі оқыту және тәрбие әдістемесі     

Бағдарлама авторы: Дүйсенбаева Р.Д., аға оқытушы 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерде арнайы білім беру қажеттілігі бар балаларды реабилитациялау мен 

арнайы бейімдеу, арнайы технологиялар арқылы түзету және реабилитациялау түсініктерін қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: «Оңалту» және «Әлеуметтік бейімдеу» түсініктері. Оңалту жұмыстарының мақсаты 

мен міндеттері. Оңалту және түзету педагогикасының байланысы. Балаларға арналған оңалту орталықтары. 

Зияты зақымдалған балаларды әлеуметтік бейімдеу жұмыстары. АББК бар балаларды тәрбиелеу әдістемесі. 

Пререквизиттері: Психолингвистика, Логоритмика 

Постреквизиттері: «Білім» тобы бойынша магистратура пәндері 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А)Ерекше қажеттілігі бар балалармен жұмыс жасаудағы практикалық 

дағдыларды игертудің жолдарымен таныстыру. В)Ерекше білім беру қажеттілігі бар тұлғаларды оңалту және 

әлеуметтік бейімдеудегі жұмыс жасаудағы практикалық дағдыларды игертудің жолдарын меңгеру. С)Зиятында 

ауытқуы бар мектепке дейінгі жастағы балаларға арналған мектептің типіндегі балаларды бейімдеуге оқытудың 

ерекшеліктері туралы білім қалыптастыру. Д)Қазіргі заманғы және классикалық педагогикалық теорияларды 

ғылыми талдау арқылы зияты бұзылған тұлғалардың арнайы білім алуы туралы педагогикалық теорияларды 

түсіндіру, білу; Е)Командада жумыс жасау қабілеттілігі, өз көзқарасын дұрыс қорғау, жаңа нәтижелерді ұсына 

білу;  

 

Дублин дискрипторлары (А, В, С, Д, Е) 

Пәннің атауы: Даму мүмкіндігі шектеулі балаларға білім берудегі ақпараттық-коммуникациялық технологиялар 

Бағдарлама авторы: Бозғұланова Н.Е., оқытушы 

Курсты оқытудың мақсаты: Даму мүмкіндігі шектеулі балаларға білім беру жүйесінде ақпараттық-

коммуникациялық технологиялар қолдану дағдыларын қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Әртүрлі жастағы балаларға білім беруде АКТ қолданудың маңызы. Қолдың ұсақ 

моторикасын дамыту үшін жаттығулар мен ойындарды АКТ көмегімен ұйымдастыру ерекшеліктері. Үй 

жағдайында түзету-тәрбиелеу үерісін  ұйымдастыруда ата аналарға ұсынылатын нұсқаулар. 

Пререквизиттері: Психолингвистика, Логоритмика 

Постреквизиттері: «Білім» тобы бойынша магистратура пәндері 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А)Әртүрлі жастағы балалардың дамуындағы ауытқулардың түрлері мен 

себептерін, дамудағы ауытқулардың ерте диагностикасын, балаларды түзету тәрбиесін және оқытуды 

ұйымдастыруды білу; В)Мүмкіндігі шектеулі балаларды оқыту мен тәрбиелеу тәжірибесін бақылау және 
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жинақтау және оқу-тәрбие жұмысының әдістері мен формаларын таңдаудың тиімділігін анықтау; С)Арнайы 

білім беру мекемелерінде оқу-тәрбие, түзету-дамыту процестерінің жобасын әзірлеу және іске асыру бойынша 

дағдыларға ие болу; Д)Кәсіби қызметті жоғары деңгейде меңгере білу, өзінің әрі қарай кәсіби дамуын жобалау 

қабілетін игеру; Е)Нақты түзету-тәрбиелеу міндеттерін шешу барысында теориялық білімді қолдана білу; оның 

қазіргі деректерге сәйкестігі тұрғысынан қандай да бір әдістің өнімділігін бағалай білу; аномальды балалардың 

тиісті санаттарына түзету көмегін көрсете білу. 

 

6B03101 – Психология 

2 КУРС 

Қабылдау жылы: 2019 жыл 

 

5.1 Модуль Психологиядағы тұлға мәселесі және кәсіпкерлік негіздері 

  

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Кәсіпкерлік және бизнес негіздері  

Бағдарлама авторы: Нургалиева Ш.Т. 

Курсты оқытудың мақсаты: студенттерге әлеуметтік-экономикалық аспектілері мен қоршаған орта әсерін 

ескере отырып, бизнесті ұйымдастырудың тәжірибесін, міндеттерін, мақсаттарын дұрыс талдауға үйрету. 

Пәннің қысқаша мазмұны: бизнес түсінігі, бизнес және экономика, кәсіпкерлік фирма және ұйымдық-

құқықтық нысандары мен кәсіпкерлік қызметтің түрлері, кәсіпкерлік фирманы ұйымдастыру және тіркеу, 

кәсіпкерлік ортаға фирманың енуі, фирманы қайта ұйымдастыру, тарату, жойылуы, бизнес жүйесіндегі 

бәсекелстік, коммерциялық мәмілелер мен келісім-шарттар, бизнестің инфрақұрылымы.  

Пререквизиттері: Мектеп курсындағы қоғамдық-гуманитарлық пәндер 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А.Білу және түсіну: кәсіпкерлік қызметтін негізгі түрлері мен формаларын, 

кәсіпкерлік құрылымның бизнес-жоспарын құру; В.Білімді және түсіну қабілеттілігін практикада қолдануы: 

Компонент 

(ЖК/ТК) 
Пән коды Пән атауы 

С
ем

ес
т
р

 

К
р

ед
и

т
 

са
н

ы
 

5.1 Модуль Психологиядағы тұлға мәселесі және кәсіпкерлік негіздері, 13 кредит 

ЖБП МК Fil 1108 Философия  3 5 

ЖББП ЖК KN 2109 Кәсіпкерлік және бизнес негіздері 3 5 

БП ЖК ZhTPK 2205 Жеке тұлға психологиясына кіріспе 3 3 

5.2  Модуль Психологиядағы тұлға мәселесі және  құқық негіздері, 13 кредит 

ЖБП МК Fil 1108 Философия  3 5 

ЖББП ТК KN 2109 Құқық негіздері 3 5 

БП ЖК ZhTPK 2205 Жеке тұлға психологиясына кіріспе 3 3 

6.1 Модуль Балалар психологиясы және психофизиология, 15 кредит КБ 

БП ТК BP 2206 Балалар психологиясы 3 5 

БП ТК P 2207 Психофизиология 3 5 

БП ТК SP 2208 Салыстырмалы психология 3 5 

6.2 Модуль Даму психологиясы және стресс психологиясы, 15 кредит HR 

БП ТК DP 2206 Даму психологиясы 3 5 

БП ТК TKP 2207 Тұлғааралық коммуникация психологиясы 3 5 

БП ТК SP 2208 Стресс психологиясы 3 5 

7.1 Модуль Кәсіби психология, 28 кредит КБ 

БП ЖК PKBN 2210 Психологиялық кеңес беру негіздері 4 5 

БП ТК EP 2211 Эксперименталды психология  4 5 

БП ТК PP 2212 Практикалық психология 4 5 

БП ТК  PN 2213 Психодиагностика негіздері 4 5 

БП ТК  OM 2214 Отбасы медиациясы 4 5 

   Өндірістік практика 4 3 

7.2 Модуль Ұйымдардағы психологиялық қызмет, 28 кредит HR 

БП ЖК PKBN 2210 Психологиялық кеңес беру негіздері 4 5 

БП ТК PSZ 2211 Психологиядағы статистикалық зерттеулер 4 5 

БП ТК UPQU 2213 Ұйымдарда психологиялық қызмет 4 5 

БП ТК AEP 2213 Әсер ету психологиясы 4 5 

БП ТК MZZh 2214 Маркетингтік зерттеулер және жарнама іс-әрекетінің психологиясы 4 5 

   Өндірістік практика 4 3 
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фирманы басқару жүйесінде және бизнестің құрылу мәселелерін өз бетінше талдай алуды; С.Пайымдай білу, 

қорытынды жасау және идеяны бағалау қабілеттілігі: қойылған экономикалық міндеттерді шешу үшін 

статистикалы, ғылыми, тәжірибелік ақпараттарды жинақтау, өңдеу, талдау; Д.Қарым-қатынас іскерлігі: бизнес-

жоспарды жазу барысында алынған білімдерін кәсіпорынды жүйелік басқару үшін пайдалану; Е.Оқытудағы 

іскерлігі: басқарудың ұйымдастырушылық құрылымының тиімді синтезі мен талдау дағдысы. 

 

Дублин дескрипторлары (А,В,С,Д,Е) 

Пәннің атауы: Жеке тұлға психологиясына кіріспе 

Бағдарлама авторы: Тильмагамбетова Р.Е. 

Курсты оқытудың мақсаты: Тұлғаның дамуы туралы әртүрлі концепциялармен, психолог-студенттің тұлға 

ретінде әртүрлі дамуын үйрету туралы білімдерді бекіту (өзін-өзі түсіну, 

әлеуметтік перцепция дағдысы, маңыздылықты сезіну, тұлғалық даму стратегияларын дамыту). 

Пәннің қысқаша мазмұны: 60 жылдары Америка ғылымында бихевиоризмге, әсіресе даму психологиясына 

жақын жақтарына жасалған шабуылдар әр түрлі бағытта болды. Солардың бірі экспериментальді материалды 

қалай жинауға болатыны туралы болды. Еуропа мемлекеттеріндегі зерттеушілер даму процесінің философиялық 

және онтогенездік дамуына қатты қызығушылық танытты. Олар даму процесінің сапалық ерекшелігінің 

нәтижесіне көп мән берді. И.П.Павловтың, Э. Торндайктың, В.Келлердің жұмыстарынан кейін Австриялық 

психолог К. Бюлер дамудың 3 сатысы теориясын ұсынды: интеллект, инстинкт,  дрессура. К.Бюлер бұл 3 сатыны 

олардың пайда болуымен, аффективті процесінің дамуымен, әрекетпен байланысты уайыммен, рахатпен 

байланыстырады. Мінез – құлық эволюциясында рахаттанудың «соңынан басына қарай» өту кезеңі 

анықталынған. 

Пререквизиттері: Жалпы психология, Даму психологиясы. 

Постреквизиттері: Коррекциялық психология, Әлеуметтік психология, Когнитивті психология. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А)Психологиялық тренингтерді  өткізудің жалпы негізі; тренердің практикада 

қолданылатын негізгі теориялары мен тәсілдері; топтық жұмыста қолданылатын жаттығуар, әдістемелер мен 

техникалар. В)Практикада алған білімдерін адекватты түрде қолдану пән бойынша ғылыми және ұғымдық 

аппаратты жұмысты басқару.С)Пікірталас жүргізу; өзін-өзі бағалау және қызметі мен мінез-құлықын өзіндік 

талдау; психологиялық қызметте ғылымға негізделген әдістер мен технологияларды қолдану; ақпаратты жинау, 

кәсіби маңызды өңдеу және интерпретациялау, қазіргі ғылыми әдістерін білу. 

 

5.2  Модуль Психологиядағы тұлға мәселесі және  құқық негіздері  

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Құқық негіздері 

Бағдарлама авторы: з.ғ.магистрі, Молдабеков Е.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: Құқықтық талдау әр түрлі дәлелдер мен мәселелерді шешу 

Пәннің қысқаша мазмұны: Бұл пән құқық нормаларын қолдану, тұжырымдау және құқықтық талдау әр түрлі 

дәлелдер мен мәселелерді шешу кезінде; жинау және түсіндіру үшін ақпаратты қалыптастыру пайымдауларды 

ескере отырып, әлеуметтік, этикалық және ғылыми көзқарастарды; хабар ақпарат, мамандарға да және маман 

еместерге де ақпараттарды, идеяларды, мәселелер мен олардың шешімдері туралы мәлімет беруге  

Пререквизиттері: Қазақстан тарихы. Адам және Қоғам мектеп курсы  

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А)Құқық теориясы, сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет, Қазақстан 

Республикасының Конституциясы; қолданыстағы заңнаманың негізгі ережелерін; жүйесі мемлекеттік және 

жергілікті басқару органдарының және олардың өкілеттік шеңберін әдістері; қоғамдық қатынастарды құқықтық 

реттеу; сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясатын білу және түсіну В)Дағдыларын талдау, оқиғалар мен іс-

әрекеттері тұрғысынан құқықтық реттеу саласындағы және жүгінуге қажетті нормативтік актілерге; 

қолданыстағы заңдарға бағдарлануы; пайдалана отырып, заң өз құқықтары мен мүдделерін қорғау; қазақстандық 

патриотизм, азаматтық жауапкершілік, төзімділік мәдениетті көрсету; С)Құқықтық талдау әр түрлі дәлелдер мен 

мәселелерді шешу кезінде; жинау және түсіндіру үшін ақпаратты қалыптастыру пайымдауларды ескере отырып, 

әлеуметтік, этикалық және ғылыми көзқарастарды; D)Хабар ақпарат, мамандарға да және маман еместерге де 

ақпараттарды, идеяларды, мәселелер мен олардың шешімдері туралы мәлімет беруге; Е)Құқық нормаларын 

қолдану 

6.1 Модуль Балалар психологиясы және психофизиология 

 

Дублин дискрипторлары (А,В,С,Д,Е) 

Пәннің атауы: Балалар психологиясы 

Бағдарлама авторы: Кереймағамбетова Ж.Н. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттергі мектепке дейінгі балалардың психологиялық ерекшеліктері туралы 

білімдерін дамыта меңгертіп, мамандыққа сәйкес білім-біліктілік дағдыларын қалыптасыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Балалар психологиясы пәні, міндеттері.  Балалар дамуының теориялары. Балалар 

психикасының даму заңдылықтарын зерттеу әдістері. Балалар психологиясының тарихы. Отандық және шетелдік 
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психологтардың пікірлері. Психологиялық даму заңдылықтары. Нәрестелік және бөбелік кезеңнің дамуына 

сипаттама. Бала өмірінің алғашқы жылында кездесетін дағдарыстар. Сәбилік кезең. Ерте сәбилік шақтағы 

психологиялық ерекшеліктер, үш жас кезінде жаңадан пайда болатын заттық әрекеттер. Жетекші әрекет. 

Заттармен әрекет етуге көшудің түрлері. Мектеп жасына балалардың психологиялық даму ерекшеліктері. 

Мектепке дейінгі кезеңде психикалық дамуы. Баланың ақыл-ойын дамыту. Мектепке дейінгі кезендегі баланың 

түйсінуі, қабылдаужәне сенсорлық дамуы. Мектепке дейінгі кезеңдегі зейін,ес, қиялдың дамуы. Мектепке дейінгі 

кезеңдегі эмоциялық еріктік және психоәлеуметтік дамуы. Жеті жас дағдарысы. Баланың мектепке 

психологиялық дайындығы. 

Пререквизиттері: Жалпы психология, ЖЖҚ анатомиясы мен физиологиясы. 

Постреквизиттері: Коррекциялық психология, Әлеуметтік психология, Когнитивті психология. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А)Балалар психологиясы мен  жас даму психологиясы туралы психологиялық 

кәсіби білімдерді; мектеп жасына дейінгі балалардың психикасының дамуын, қалып-күйлерін, қасиеттерін жас 

ерекшеліктерімен салыстыра отырып меңгеруі. В)Оқыту мен тәлім-тәрбие істерін жүргізтудегі әдіс-тәсілдердің 

өзекті мәселелерін психологиялық тұрғыда негіздеу. С)Студенттрді мектеп жасына дейінгі жас ерекшеліктеріне 

сәйкес, психикалық даму жайында қажетті мағлуматтармен қаруландыру. Д)Студенттерді бала психикасының 

ерекшеліктерімен таныстырып, өзін-өзі тани білуге баулу.  

 

Дублин дескрипторлары (А,В,С,Д,Е) 

Пәннің атауы: Психофизиология 

Бағдарлама авторы: Утеуова А.А. 

Курсты оқытудың мақсаты:Шынайы ғылыми парадигмаға негізделген және психикалық процестердің 

нейронды белсенділікпен байланысты мазмұны көрсететін психикалық процестер ағымының түсіндірмелі 

модельдерін көрсету. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Пәннің мазмұны болашақ маманға психология облысындағы психофизиология 

туралы білімдерді жинақтап, кеңейту, фундаменталды пән  ретіндегі мақсатын, міндетін және мазмұнын түсінуге, 

психикалық процестердің және мінез-құлықтың физиологиялық механизмдер негізін көрсету.  

Пререквизиттері: Жалпы психология, ЖЖҚ анатомиясы мен физиологиясы. 

Постреквизиттері: Коррекциялық психология, Әлеуметтік психология, Когнитивті психология. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А)Пәнге байланысты  Отандық және шетелдік әдебиеттерді салыстыра отырып  

ұғыну; В)Практикада білім және қабілеттіліктерді түсіну және пайдалану; сабаққа конспект құрастыру, 

практикалық материалдарды дайындау; С)Талқылаудың құрылымы, аргументтер және зерттелінген аймақтағы 

мәселелердің шешу, жеке тұлғалармен қарым-қатынас икемділігін басқару психологтың құндылықтарын 

пайдалана білу, жеке тұлға проблемасын кәсіби психолог ретінде шеше білу. 

 

Дублин дискрипторлары (А,В,С,Д,Е) 

Пәннің атауы: Салыстырмалы психология 

Бағдарлама авторы: Утеуова А.А 

Курсты оқытудың мақсаты: Бұл пәнді оқытудың мақсаты - жануарлар жүріс-тұрысында көрінетін олардың 

психикасының онто және филогенезінде даму заңдылықтары туралы негізгі түсініктерді қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Мінез – құлық пен психиканың онтогенезі. Омыртқалылардың онтогенезі. 

Жануарлар мінез құлқына әсерететің себептер. Психиканың ювенильді кезеңде дамуы. Жануарлардың ойын 

белсенділігі. Жануарлар ойының теориясы.  Ойын компоненттері. Фабри сипаттамасы бойынша ойын түрлері. 

Пререквизиттері: Жалпы психология, Даму психологиясы, ЖЖҚ анатомиясы мен физиологиясы. 

Постреквизиттері: Коррекциялық психология, Әлеуметтік психология, Когнитивті психология. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А)Пәнге байланысты  Отандық және шетелдік әдебиеттерді салыстыра отырып  

ұғыну; В)Практикада білім және қабілеттіліктерді түсіну және пайдалану; сабаққа конспект құрастыру, 

практикалық материалдарды дайындау; С)Талқылаудың құрылымы, аргументтер және зерттелінген аймақтағы 

мәселелердің шешу; қарым-қатынас икемділігін басқару психологтың құндылықтарын пайдалана білу; Д)Пән 

проблемасын кәсіби психолог ретінде шеше білу. 

 

6.2 Модуль  Даму психологиясы және стресс психологиясы 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) Е) 

Пәннің атауы: Даму психологиясы  

Бағдарлама авторы: Исатаева Б.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: Жас ұғымның психологиялық ерекшеліктерін, жас даму заңдылықтары мен  

механизімдерін зерттеу. Даму психологиясының жалпы және жеке әдістерімен танысу. Кәсіби, сараптап  

ойлауды, байқағыштықты, зейінділікті  дамыту. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Даму психологиясы – студенттерді дайындау, олардың білім деңгейін  көтеру  

жүйесіндегі негізгі пәндердің бірі. Даму психологиясы пәні негізінде  студенттерді адамның жеке  басының  

дамуы мен қалыптасу заңдылықтары жайындағы біліммен қаруландыру. Объектісі: Бала жасының  даму 

ерекшеліктері, оның жеке басының  қалыптасу  заңдылықтары. Пәні: Жеке адамның психикалық  дамуындағы 
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жас даму психологиясы. Курыстың  мақсаты – онтогенездің  әр түрлі  сатыларындағы  психикалық даму 

мәселелері бойынша негізгі теориялар мен тұжырымдамалар туралы суденттерде жүйелі түсінік  қалыптастыру 

Пререквизиттері: Жалпы психология, ЖЖҚ анатомиясы мен физиологиясы. 

Постреквизиттері: Коррекциялық психология, Әлеуметтік психология, Когнитивті психология. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А)Құзыреттілік: білім алушылардың оқыту процесі кезінде алған білімін, білігі 

және дағдысын кәсіби қызметте қолдана алуы. В)Біліктілік: оқу тәрбие процесінде балаларға индивидуальды 

ықпалды анықтау мақсатымен олардың психологиялық даму ерекшеліктерін ұғынып, мектептегі оқуға 

психологиялық дайындық мәселелерін білуі керек. С)Дағды: баланың мектепке психологиялық даярлығын 

зерттеуді, баланы мектепке даярлаудағы психологтың қызметін өз практикасында іске асыра білуі керек.  

 

Дублин дескрипторлары (А,В,С,Д,Е) 

Пәннің атауы: Тұлғааралық коммуникация психологиясы 

Бағдарлама авторы: Исатаева Б.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: студенттер бойында тұлғараралық коммуникация психологиясы туралы жалпы 

ұғымдарды қалыптастыру. Іскерлік, тұлғааралық, топаралық қарым-қатынас жасаудың тиімді жолдарын 

қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Коммуникация туралы түсінік. Қарым-қатынастың негізгі  қызметтері. Вербальды 

емес қарым-қатынас. Іскерлік қарым-қатыныстағы перцепция. Іскерлік қарым-қатынастағы интеракция. 

Жағымды қарым-қатынас қалыптастыру. Іскерлік қарым-қатынаста қолданылатын негізгі сұрақтар. Топтық 

динамикалық механизм. Келіспеушілік туралы түсінік. Тұлғааралық өзара қарым-қатынасты диогностикалау 

және реттеудегі социометрия. Қарым-қатынастың негізгі стилдері. Қарым-қатынас стилінің психологиялық 

коррекциясы. Рефлексия тиімді қарым-қатынас жасау потенциалы. Сенімділік тиімді қарым-қатынас жасау 

потенциалы. Жауапкершілік  тиімді қарым-қатынас жасау механизмі. 

Пререквизиттері: Жалпы психология, ЖЖҚ физиологиясы, Денсаулық психологиясы және суицид 

превенцияcы 

Постреквизиттері: Этнопсихология, Менеджмент психологиясы 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А)Студенттердің өзін-өзі басқаруына курс мазмұнының себебін тигізу; Қарым-

қатынас технологиясын меңгерту; Қарым-қатынастың тиімді жолдарын қарастыру; Әртүрлі ұлт өкілдерімен 

іскерлік қарым-қатынасқа түсе білу дағдысын қалыптастыру; Әртүрлі ел өкілдерінің психологиялық 

ерекшелігімен таныстыру. В) Өзінің өмірлік жоспарын құрып, соған сай әрекетін ұйымадастыра білуді үйрету; 

Қарым-қатынасқа тез түсе алу қабілетін қалыптастыру; С)Өзіне деген сенімділігін қалыптастырудың тиімді 

жолдарын қарастыру; Д)Аудитория алдында сөйлей алу дағдысын  дамыту; 

 

Дублин дескрипторлары (А,В,С,Д,Е) 

Пәннің атауы: Стресс психологиясы 

Бағдарлама авторы: Тильмагамбетова Р.Е. 

Курсты оқытудың мақсаты: жүйелі түрде психологиялық стрессті зерттеудің қазіргі концепцияларымен 

танысу, стресстік күйдің  пайда болу себептерін және формасын анықтау, табысты іс-әрекетке жетуге стресстің 

әсерін  және психологиялық диагностикалық әдістер арқылы және стрессті коррекциялау жолдарын ашу. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Стрестің теориялары мен бағыттары. Стрестің белгілері, көріну формасы. Стрестің 

даму ерекшеліктері. Стресс тұлғаның даму факторы ретінде. Стресті жеңу мәселелерінің негізгі жолдары. 

Стрестің даму ерекшеліктері. Стресс деңгейін бағалаудың объективті әдістері. Стресс деңгейін бағалаудың 

субъективті әдістері. Стресті алдын алу жолдары.  Стресс деңгейін оптимизациялау әдістері. 

Пререквизиттері: Жалпы психология, ЖЖҚ анатомиясы мен физиологиясы. 

Постреквизиттері: Коррекциялық психология, Әлеуметтік психология, Когнитивті психология. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А)Стресстің түрлері, дамуы туралы жалпы мағлұмат алу; В)Психологияны 

белгілі бір аймағында қолданудың қолданбалы міндеттерді құра алу; С)өткізілген зерттеу жұмыстарына 

қорытынды жасай алу; Д)Зерттеу бағдарламаларын жасай алу және жаңа құралдарды пайдалана отырып, оларды 

әдіснамалық қамтамасыз ете алу; Е)Стресс проблемасын кәсіби психолог ретінде шеше білу. 

 

7.1 Модуль Кәсіби психология 

 

Дублин дескрипторлары (А,В,С,Д,Е) 

Пәннің атауы: Психологиялық кеңес беру негіздері 

Бағдарлама авторы: Тильмагамбетова Р.Е. 

Курсты оқытудың мақсаты: студентерді психологиялық кеңес беру практикасына кәсіби даярлау болып 

таблады. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Кеңес беру - адамға әлеуметтік және психологиялық көмек көрсетудің бір түрі. 

Сондай-ақ, көмектің сипаты бойынша кеңес беру психотерапияға ең жақын, бірақ психотерапияның 

қысқартылған немесе жеңілдетілген нұсқасы болып табылмайды, сонымен қатар бірқатар авторлардың 

тұжырымдамасымен келісе алмайды. Консультациялық қызмет - бұл ерекше ерекшелігі бар практикалық 

психологияның жеке бөлімі. Жақында практикалық қызметтің бұл түрі адам қызметінің басқа салаларына 

таралды. Қазіргі уақытта әртүрлі ғалымдар көптеген кеңес беру функцияларын ерекшелендіреді, атап айтқанда: 
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әлеуметтену, білім беру, профилактикалық, талғампаздық, өтемақы. Дегенмен, барлық зерттеушілер адамның 

жеке басын дамыту функциясын басты айырмашылығы деп санайды. Қазіргі кездегі психологиялық кеңес беру 

түсінігі. Кеңес берудің этикалық принциптері. Психологиялық кеңес беру түрлері. Жеке және топтық 

психологиялық кеңес беру процесі. Жеке және топтық кеңес берушінің жеке бас ерекшеліктері мен талаптары. 

Кеңес берудің қазіргі кездегі негізгі бағыттары. З. Фрейд. Кеңес берудегі контакт орнату. Жеке және топтық 

психологиялық кеңес  берудегі бихевиоралды қадам. Жеке және топтық кеңес беру процесінің қиындықтары мен 

қателіктері. Жеке және топтық психологиялық кеңес беруде экзестинционалды гуманистік бағытты қолдану. 

Нейролингвистикалық бағдарламалау. Гештальттерапия. Жұмыстың транстік әдістері.Трансактілі анализ 

Кездесу топтары. Психодрама. Психологиялық кеңес берудегі арттерапия. 

Пререквизиттері: Жалпы психология, ЖЖҚ анатомиясы мен физиологиясы. 

Постреквизиттері: Отбасы психологиясы. Топтық терапия. Психотерапия және психоанализ негіздері. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А)Психологиялық кеңес өткізудегі ғылыми және ұйымдастырылған негізін; 

психологиялық кеңесті ұйымдастырудағы теоретикалық негізі; кеңес беру процесіндегі кезеңдер мен 

процедуралар; Жанұяда, мектепте психологиялық кеңес беру принциптері мен әдістерін. В)Нәтижені бағалай 

отырып, психологиялық кеңестің әртүрлі түрінің техникасының өткізілуін және әдістемесін пайдалану. С)Клиент 

мәселесін талдау, кеңесші мен клиент арасында өзара түсінікті құру, клиентке әсер ету әдістерін пайдалану; 

Д)Психологиялық кеңес нәтижесін қамтамасыздандыратын шартты құру; Е)Клиенттің жекелей  дамуына 

коммуникативті, өзара әсер мәселесіне байланысты мәселесі бойынша психологиялық кеңесті ұйымдастыру. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) Е) 

Пәннің атауы: Эксперименталды психология 

Бағдарлама авторы: Исатаева Б.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттердің ғылыми психологиялық зерттеулердің әдістемелері жөнінде 

толығырақ мағлұмат беріп  негізгі түсініктерімен және әдістемелік зерттеулерімен оның дамуының негізгі 

бағыттарымен таныстыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Ғылыми зерттеу. Эксперименталды психологияға кіріспе. Эксперименталды 

психологияның пәні, мақсаты мен міндеті. Эксперименталды психологияның даму тарихы. Эксперименталды 

психологияның әдістемелік негізі. Ғылым әдістемесі. Ғылым парадигмасы. Психологиялық теория және оныңы 

құрылымы. Психологиялық зерттреулердің әдістерінің классификациясы. Эксперименталды психологиялық 

зерттеу. Эксперимент психологиясы. Эксперименталды қарым қатынас мәні мен сызба рөлі. Эксперименттің 

валидтісі. Валидтілік түрлері. Ауыстырмалы эксперимент. Эксперименталды таңдау. Психологиялық өлшем. 

Өлшем шкаласының түрлері. Психологиялық экспериментті жоспарлау. Түзету зерттеулері. Ғылыми қорытынды 

экспериментті аяқтау кезеңі ретінде.Экспериментті анықтамаларды бейнелеудің тәсңлдері мен формалары. 

Психологиялық зерттеулердің нәтижелерін кқрсету формалары. 

Пререквизиттері: Жалпы психология, ЖЖҚ анатомиясы мен физиологиясы. 

Постреквезиттері: Психология ғылымының әдіснамалық негіздері. Педагогикалық-психологиялық коррекция 

әдістері. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А)Психологияның дамуындағы эксперименталды кезеңге дейінгілерге 

қатысты, практикада бақылау мен басқа эмпирикалық әдістер туралы білімдерін қалыптастыру және бекіту;  

психологиялық экспериментті жоспарлап және оны ұйымдастыру бойынша теориялық білімдерді меңгерту;  

эксперименталды зерттеудің өтілу барысында практикалық дағдыларды қалыптастырып, оның алған 

нәтижелерінің ұсынылуы мен өңделуін білуі; ғылыми зерттеудің өтілуінің белгілі бір мәдени деңгейін және 

эксперименталды жұмысқа бағытталуын қадағалау, білім алушылардың оқыту процесі кезінде алған білімін, 

білігі және дағдысын кәсіби қызметте қолдана алуы.В)Эксперименталды психологияның қалыптасуы мен 

тарихын білуі керек; эксперименталды психологияның өзекті мәселелерін білуі керек; психологиядағы 

теориялық және эмпирикалық білім туралы ұғымдарды білуі керек; теориялық білімдерін тәжірибеде пайдалана 

білуі керек; психологиялық эксперимент ерекшелігін, іс-әрекеттің эксперименталды психологиясы жайлы, 

әрекеттің табиғи және жасанды түрлері жайлы білімдері болуы керек.С)Практикалық жұмыстарды жоспарлау 

және жүргізу дағдысын меңгеруі керек; түрлі әлеуметтік жүйелерде эксперименталды зерттеулер жүргізу 

дағдысын меңгеруі керек; психологиядағы ғылыми-ұғымды аппараттарды игеру шеберлігін меңгеруі керек; 

зерттеу іс-әрекет дағдыларын меңгеруі керек. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) Е) 

Пәннің атауы: Практикалық психология 

Бағдарлама авторы: Тильмагамбетова Р.Е. 

Курсты оқытудың мақсаты: Психологиялық зерттеулердің әдістемелері жөнінде толығырақ мағлұмат беріп  

негізгі түсініктерімен және әдістемелік зерттеулерімен оның бағыттарымен таныстыру 

Пәннің қысқаша мазмұны: Практикалық психология және психологиялық көмек туралы жалпы түсінік. 

Психолог, клиент және тапсырыс беруші ұғымдары. Индивидуалды және топтық психотерапия. Мақсаты және 

міндеттері. Топтың психокоррекциялық әсері. Кіші мектеп жасындағы балаларға психологиялық кеңес беру 

ерекшеліктері. Әлеуметтік психологиялық тренингтер. Әлеуметтік психологиялық тренингтердің түрлі 

форматтын өткізудің стилистикалық ерекшеліктері.Психотерапиялық әдістермен техникалардың қазіргі 

жағдайы. Жасөспірімдерге психологиялық кеңес беру ерекшеліктері. Психологиялық сауаттану. Психологиялық 
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диагностика. Ересек жастағы дағдарыс және психологиялық кеңес беру ерекшеліктері.Денеге бағытталған 

психотерапия. Арт терапия. Психологиялық алдын алу. Қарт адамдарға психологиялық кеңес беру негіздері. 

Психологиялық кеңес беру. Психологиялық түзету және дамыту жұмыстары. Ойын психологиясы және ойын 

психотерапиясы. Трансперсоналды психотерапия. Психотерапиядағы  шығыс техникалары. медитация, 

релаксациялық әдістер, ароматерапия. Теологиялық және гуманистік парадигмалар тұрғысынан жек адамға 

көмек көрсетуді салыстырмалы талдау жасау. Психотерапия. Эриксондық гипноз. Психологиялық қорғаныстың 

қалыпты жағдайдағы және жеке адамның соматикалық аурулары кезіндегі ерекшеліктері. Психологтың кәсіби 

шеберлігі және этикалық нормалары. Отбасылық психотерапия. Нейролингвистикалық бағдарламалау (НЛБ). 

Ересектер мен балалардың невроздары бойынша психотерапия. 

Пререквизиттері: Жалпы психология, ЖЖҚ анатомиясы мен физиологиясы. 

Постреквизиттері: Отбасы психологиясы. Топтық терапия. Психотерапия және психоанализ негіздері. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А)Білім алушылардың оқыту процесі кезінде алған білімін, білігі және 

дағдысын кәсіби қызметте қолдана алуы. В)Психологиялық зерттеулердің әдістемелері жөнінде толығырақ 

мағлұмат беріп  негізгі түсініктерімен   және әдістемелік зерттеулері, оның бағыттары, кіші мектеп жасындағы 

балаларға психологиялық кеңес беру ерекшеліктері туралы білуі керек. С)Психологиялық түзету және дамыту 

жұмыстары мен әлеуметтік психологиялық тренингтерді өз практикасында іске асыра білуі керек.  

 

Дублин дескрипторлары (А,В,С,Д,Е) 

Пәннің атауы: Психодиагностика негіздері 

Бағдарлама авторы: Кереймаганбетова Ж.Н. 

Курсты оқытудың мақсаты: Психодиагностиканың негізгі категориялары мен ұғымдарын білу  

және оларды практикалық іс-әрекетте пайдалану.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Психодиагностиканың теориялық негіздері, дифиренциалды-психологиялық 

ерекшеліктерін өлшеудің құралы ретінде тест. Тестің түрлері (интеллект тестері, тұлғалық сауалнамалар, 

жетістікке жету тестері, проективті тесттер). Когнитивті сфераның диагностикасы. Тұлға диагностикасы. Қазіргі 

психологиялық диагностиканың мәселелері. 

Пререквизиттері: Жалпы психология, ЖЖҚ анатомиясы мен физиологиясы. 

Постреквизиттері: Мамандану практикумы. Педагогикалық-психологиялық коррекция әдістері.  

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А)Психодиагностиканың негізгі және жаңа бағыттары мен методологиялық 

негіздерін. В)Диагностикалық әдістермен жұмыс жасау; кәсіби іскерліктері мен дағдыларын практикада қолдану; 

С)Практикалық қызметте туындайтын нақты қолданбалы міндеттерді шешуге және тестерді құрастыруға қажетті 

дағдылар.  

 

Дублин дескрипторлары (А,В,С,Д,Е) 

Пәннің атауы: Отбасы медиациясы  

Бағдарлама авторы: Тильмагамбетова Р.Е. 

Курсты оқытудың мақсаты:Білімгерлерге отбасындағы қарым-қатынас, оның түрлері және оның құрылымы, 

қарым-қатынас феномені және ережелері, қарым-қатынастағы пікір арқылы басқару мүмкіндіктері туралы, 

қарым-қатынастың әртүрлі формаларына технологиялық дайындық туралы, психологтың тәжірибелі іс-әрекет 

кезіндегі алынған білімдерін тұлға мен ұжымның әлеуметтік іс-әрекеттеріндегі түзете білу тәсілдерін қолдану 

туралы пікір қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Отбасы туралы жалпы түсінік. Отбасының жүйесі, құрылымы және функциясы. 

Отбасының этно ерекшеліктері. Отбасы динамикасы және отбасын құрудың негізгі мотивтері.Отбасы жүйесінің 

параметрлері. Отбасы қызметінің бұзылуы. Отбасының жүйелілік терапиясы. Стратегиялық отбасы терапиясы. 

Лоуэннің отбасылық терапиясы. Ерлі-зайыптылардың қарым-қатынасын диагностикалау әдістері. Отбасындағы 

қиын жағдайларға байланысты кеңес беру. 

Пререквизиттері: Жалпы психология, ЖЖҚ анатомиясы мен физиологиясы. 

Постреквизиттері: Отбасы психологиясы. Топтық терапия. Психотерапия және психоанализ негіздері. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А)Пәнге байланысты  Отбасы мәселесін  ұғыну; В)Практикада білім және 

қабілеттіліктерді түсіну және пайдалану; сабаққа конспект құрастыру, практикалық материалдарды дайындау; 

С)Талқылаудың құрылымы, отбасы  мәселелерін шешуге бағыт беру; отбасы қарым-қатынасының икемділігін 

басқару психологтың құндылықтарын пайдалана білу; отбасы  проблемасын кәсіби психолог ретінде шеше білу. 

 

7.2 Модуль Ұйымдардағы психологиялық қызмет 

 

Дублин дескрипторлары (А,В,С,Д,Е) 

Пәннің атауы: Психологиялық кеңес беру негіздері 

Бағдарлама авторы: Тильмагамбетова Р.Е. 

Курсты оқытудың мақсаты: студентерді психологиялық кеңес беру практикасына кәсіби даярлау болып 

таблады. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Кеңес беру - адамға әлеуметтік және психологиялық көмек көрсетудің бір түрі. 

Сондай-ақ, көмектің сипаты бойынша кеңес беру психотерапияға ең жақын, бірақ психотерапияның 

қысқартылған немесе жеңілдетілген нұсқасы болып табылмайды, сонымен қатар бірқатар авторлардың 
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тұжырымдамасымен келісе алмайды. Консультациялық қызмет - бұл ерекше ерекшелігі бар практикалық 

психологияның жеке бөлімі. Жақында практикалық қызметтің бұл түрі адам қызметінің басқа салаларына 

таралды. Қазіргі уақытта әртүрлі ғалымдар көптеген кеңес беру функцияларын ерекшелендіреді, атап айтқанда: 

әлеуметтену, білім беру, профилактикалық, талғампаздық, өтемақы. Дегенмен, барлық зерттеушілер адамның 

жеке басын дамыту функциясын басты айырмашылығы деп санайды. Қазіргі кездегі психологиялық кеңес беру 

түсінігі. Кеңес берудің этикалық принциптері. Психологиялық кеңес беру түрлері. Жеке және топтық 

психологиялық кеңес беру процесі. Жеке және топтық кеңес берушінің жеке бас ерекшеліктері мен талаптары. 

Кеңес берудің қазіргі кездегі негізгі бағыттары. З. Фрейд. Кеңес берудегі контакт орнату. Жеке және топтық 

психологиялық кеңес  берудегі бихевиоралды қадам. Жеке және топтық кеңес беру процесінің қиындықтары мен 

қателіктері. Жеке және топтық психологиялық кеңес беруде экзестинционалды гуманистік бағытты қолдану. 

Нейролингвистикалық бағдарламалау. Гештальттерапия. Жұмыстың транстік әдістері.Трансактілі анализ 

Кездесу топтары. Психодрама. Психологиялық кеңес берудегі арттерапия. 

Пререквизиттері: Жалпы психология, ЖЖҚ анатомиясы мен физиологиясы. 

Постреквизиттері: Отбасы психологиясы. Топтық терапия. Психотерапия және психоанализ негіздері. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А)Психологиялық кеңес өткізудегі ғылыми және ұйымдастырылған негізін; 

психологиялық кеңесті ұйымдастырудағы теоретикалық негізі; кеңес беру процесіндегі кезеңдер мен  

процедуралар; Жанұяда, мектепте психологиялық кеңес беру принциптері мен әдістерін. В)Нәтижені бағалай 

отырып, психологиялық кеңестің әртүрлі түрінің техникасының өткізілуін және әдістемесін пайдалану. С)Клиент 

мәселесін талдау, кеңесші мен клиент арасында өзара түсінікті құру, клиентке әсер ету әдістерін пайдалану; 

Д)психологиялық кеңес нәтижесін қамтамасыздандыратын шартты құру; Е)Клиенттің жекелей  дамуына 

коммуникативті, өзара әсер  мәселесіне  байланысты мәселесі бойынша психологиялық кеңесті ұйымдастыру. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) Е) 

Пәннің  атауы:  Психологиядағы статистикалық зерттеулер 

Бағдарлама авторы: Исатаева Б.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: Психологиядағы статистикалық зерттеулер – бұл математикалық тәсілдер, 

формулалармен әдістер көмегі арқылы сандық көрсеткіштерді, оның жасырын заңдылықтарын айқындай отырып 

бір жүйеге келтіріп жинақтайды. Бұлар тәжірибе нәтижесін анықтауға көмектеседі, қорытынды сенімділігін 

арттырады, теориялық жинақтаулар үшін негіздеме береді. Психологияда кеңінен қолданылатын статистикалық 

зерттеулер математикалық әдістерге тірке, реттеу, межелеу жатады. Статистикалық әдістер көмегі арқылы 

орташа көрсеткіштер анықталады: орташа арифметикалық, медиана ортасының көрсеткіші, таратылу дәрежесі, 

немесе орташа ауытқу, коэффициент.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Статистика әлеуметтік-экономикалық құбылыстармен процестерге зерттеу жүргізу 

барысында қоғамдық ғылымның негізгі қағидалары мен заңдылықтарына, яғни құбылыстарды танып білудің 

диалектикалық әдісіне сүйенеді. Бірақ, басқа ғылымдар сияқты статистиканың да өзіне тән ерекшеліктері мен 

зерттеу әдістері бар. Ол әдістер өздерінің қолданылуына және бірінен соң бірінің жалғасып келуіне қарай үш 

сатыға бөлінеді: 1)статистикалық бақылау, яғни бастапқы мәлеметтерді жинау; 2)жиналған мәлеметтерді 

өздеріне тән ерекшелігіне қарай топтау, оңдеу және жинақтау; 3)жинақталған, өңделген мәлеметтерге талдау 

жэне қорытынды жасау. Осы көрсетілген әдістер жиынтығын статистикалық әдістемелер немесе зерттеу 

кезеңдері деп атайды. Статистикалық бақылау - статистикалық зерттеудің бастапқы сатысы. Статистикалық 

бақылаудың негізгі мақсаты қоғамдық құбылыстардың өзгеруіне әсерін тигізген әрбір факторды өздеріне тән 

белгісіне қарай анықтау және нақты шындықтың толық қамтылуын, анық та, дәл, нақты, әрі керекті мәліметтерді 

жинау. Статистикалық бақылау әрқашанда кең көлемді, толық жүргізіледі.  

Пререквизиттері: Жалпы психология, ЖЖҚ анатомиясы мен физиологиясы. 

Постреквизиттері: Адамдық ресурстарды зерттеудегі психодиагностика. Психология ғылымының әдіснамалық 

негіздері. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А)Педагогика мен психологияда кеңінен қолданылатын статистикалық 

зерттеулер тірке, реттеу, межелеу жасай алады. В)Статистикалық әдістер көмегі арқылы орташа көрсеткіштерді 

анықтай алауы: орташа арифметикалық, медиана ортасының көрсеткіші, таратылу дәрежесі, немесе орташа 

ауытқу, коэффициент. 

 

Дублин дескрипторлары (А,В,С,Д,Е) 

Пәннің атауы:  Ұйымдарда психологиялық қызмет 

Бағдарлама авторы: Тильмагамбетова Р.Е. 

Курсты оқытудың мақсаты: Тұлға, іс-әрекет, мінез-құлық және қарым-қатынаспен байланысты психологиялық 

феномендарды пайдалану арқылы ұйымдастыру, іс-әрекет нәтижелігін көтеретін хнологияларды құрастыру 

дағдысын қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны:  Ғылымның дамуын басқару. Басқарушылық қызметтің мәні негізгі әдістері, оны 

зерттеу. Теориясының элементтері. Өткізді функция. Болжау функциясы. жоспарлау функциясы. ұйымдастыру 

функциясы. Шешім қабылдау функциялары. ынталандыру функциясы. Коммуникативтік функция. Бақылау және 

түзету функциясы. Кадрлық функциясы. 

Пререквизиттері: Жалпы психология, ЖЖҚ анатомиясы мен физиологиясы. 

Постреквизиттері: Адамдық ресурстарды зерттеудегі психодиагностика. Топтық терапия. 
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Оқытудан күтілетін нәтижелері: А)Ұйымдастыру мәдениетінің психологиялық ерекшеліктері, өзара 

рекеттестік жжәне әсер ету. В)Ұйымды құру және оның жұмысын ұйымдастыруға талдау жасау.С)Ұйымішілік 

процесстерді диагностикалау және корекциялық жұмыс жүргізу дағдылары . 

 

Дублин дискрипторлары (А,В,С,Д,Е) 

Пәннің атауы: Әсер ету психологиясы 

Бағдарлама авторы: Кереймаганбетова Ж.Н. 

Курсты оқыту мақсаты:Студенттерде  эмоцияның түрлерін және ерік  күші психологиясымен білімдерін 

қаруландыру. 

Курсты оқытудың мақсаты: Бұл курсты оқу студенттерде гуманистік көзқарас, психологиялық-педагогикалық 

творчествалық ойлау, коммуникативті хабардың дамуы арқылы тұлғалық потенциалын өздігінше жетілдіруге 

басымдылығын қалыптастыру болып саналады. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Әсер ету  психологиясының курсы психологиялық дүниетаныммен негізгі 

психологиялық ұғымдарды  қалыптастыруға  жағдай жасайды.  Бұл  курс  психология туралы түсінік беріп қана 

қоймай, психологиялық ойлауын  қалыптастырады, жас мамандарды  кәсіби  дайындауда  маңызды  орын алады. 

Қазақстан Республикасының нарықтық заман талаптарының қазіргі жағдайында түрлі экономикалық жүйелерде 

басқару қызметтерін тиімді жүзеге асыру үшін топ немесе жеке қызметтер іс- әрекетінің тиімділігін дамыту үшін 

жеке тұлға және жалпы социум дамуының психологиялық механизмдерін білу өте қажетті шарттардың бірі 

болып отыр. Тәжірибе көрсеткендей мамандардың менеджмент, маркетинг, қаржы және экономика 

салаларынан  алған білімдері жалпы нарықтық жүйе жұмысының және ондағы тиімділік деңгейінің 

жоғарылауына ықпал ететінін дәлелдеді. Эмоция және ерік.  Эмоция туралы психологиялық  теориялар  Дарвин  

ұсынған  эмоциялар тұжырымдамасы. У.Джамс- Ланге  теориясы. Л.Фестингердің  когнитивтік  диссонанс 

теориясы. Аффект,  фрустрация, көңіл күй, құмарлық. Стрестік жағдайлар. Эмоционалдық стрестік жағдайлар. 

Ерік туралы жалпы түсінік. Ерік туралы психологиялық теориялармен көзкарастар. Ерік әрекеттерін талдау. 

Ерікті дамыту және тәрбиелеу.  

Пререквизиттері: Жалпы психология, ЖЖҚ анатомиясы мен физиологиясы. 

Постреквизиттері: Адамдық ресурстарды зерттеудегі психодиагностика. Топтық терапия. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А)Эмоцияны зерттеу және ерік түрлерімен танысу; В)Эмоция және ерікті басқа 

таным процесстерімен байланысын анықтай білу; С)Эмоция және ерікке байланысты  материалдарды талдай 

білу; Д)Студенттер ерік және  эмоцияға байланысты зерттеу жұмыстарын жүргізе алады, эмоция және ерікті 

зерттеу әдістерін пайдалану арқылы әдістемелерді жүргізіп  нәтижесін шығаруды  үйренеді. 

 

Дублин дискрипторлары (А,В,С,Д,Е) 

Пәннің атауы: Маркетингтік зерттеулер және жарнама іс-әрекетінің психологиясы 

Бағдарлама авторы: Исатаева Б.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерді әр ұжымға қазіргі талап деңгейінде басшылық етуді және  бұл 

басқарушылық қызмет түрлері, маркетингтің және жарнама психологиясының негізгі тұжырымдамалары мен 

қағидаларымен таныстыру, нарық жағдайында кәсіпорынды, фирманы басқару, шаруашылық және өндірістік-

өткізу қызметіне қажет теориялық білімдерді меңгеру. Маркетингтік зерттеулер және жарнама іс-әрекетінің 

психологиясы пәнінде кәсіби білімнің, іскерліктің және дағдының қалыптасуы жатады. Ол жарнама жұмысында 

психологиялық экспертизаны жүзеге асыруда қолданылады. Жарнама психологиясында теоретикалық негізді 

оқу. Жарнамалық жұмыста технологияны құру және процеспен танысу. Жарнамалық жұмыста технологияны 

құрудағы практикалық іскерлікті қалыптастыру, оның психологиялық тиімділігінің бағасы. Пәнді оқытудың 

ерекшелігі болып, оның практикалық мінездемесі, студенттердің шығармашылық жұмысына және өздік 

жұмысына бағытталуы. Сонымен қатар, берілген курс жалпы психология және психологиялық зерттеу 

методологиясы аймағында студентттердің жаңа пән негізінде теоретикалық негізін жүйелеуді ұсынады. Берілген 

пән негізінде қолданбалы зерттеу барысында студенттердің практикалық іскерлігін бекіту жүзеге асады. Пәнді 

оқудағы ішкі бөлімде оқитын студенттердің жұмысын ұйымдастыру  аудиториялық жұмыс негізінде, өздік және 

шығармашылық тапсырмалар негізінде құрылады. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Маркетингінің  және жарнаманың теориялық негіздері және тұжырымдамалары. 

Маркетингттік орта. Маркетингттік зерттеулер. Нарықты сегменттеу. Маркетинг жүйесіндегі тауар және тауар 

саясаты. Жарнама жүйесіндегі баға саясаты. Өнімдерді өткізу және тарату. Маркетингттік коммуникация және 

халықаралық маркетинг. Менеджмент туралы түсінік, оның мазмұны, менеджмент туралы ғылымды 

қалыптастыру және дамыту. Менеджменттегі басқару процесінің мақсаты, жоспарлау қызметі және 

ұйымдастыру құрылымы. Менеджменттегі ынталандыру және бақылау қызметі. Басшылық, адамдарды және 

топтарды басқару. Менеджменттегі коммуникация. Менеджметтегі келіспеушілік. Жарнама психологиясы. 

Пререквизиттері: Жалпы психология, ЖЖҚ анатомиясы мен физиологиясы. 

Постреквизиттері: Адамдық ресурстарды зерттеудегі психодиагностика. Топтық терапия. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А)Түзету психологиясының әдіснамалық аспектілері. Түзету психологиясын 

оқытудың пәні, мақсаты мен міндеттері. В)Түзету психологиясы аясында психологиялық түзету мен 

диагностиканың психологиялық әдістері. Түзету психологиясын қолдану саласы. Түзету психологиясы 

шеңберіндегі негізгі тетіктер мен тәсілдер; С)Түзету психологиясының ұғымдарымен еркін әрекет ету. Түзету 

психологиясы аясында психологиялық жұмыстың формалары мен әдістерін қолдану. Түзету психологиясының 
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психологиялық құралдарын еркін пайдалану; Д)психологиялық көмек көрсету және сүйемелдеу. Адекватты 

әдістер мен әдістемелерді таңдау, сондай-ақ психологиялық түзету мен психоэдукативті тәсілді негіздеу. 

Практикалық Психологтың этикалық кодексіне негізделе отырып, психологтың әлеуетті клиентпен өзара іс-

қимылы. Е)Рефлексия, өзін-өзі талдау, кері байланыс, эмпатия және жағдайды бақылау. 

 

6B03101 – Психология 

2(3) КУРС 

(Орта кәсіптік білім негізінде қашықтықтан білім беру технологиясы) 

 

Қабылдау жылы: 2019 жыл 

 

6B03101 – Психология 

2(2) КУРС 

(Жоғары кәсіптік білім негізінде қашықтықтан білім беру технологиясы) 

 

Қабылдау жылы: 2019 жыл 

Компонент 

(ЖК/ТК) 
Пән коды Пән атауы 

С
ем

ес
т
р

 

К
р

ед
и

т
 

са
н

ы
 

4 Модуль. Қолданбалы психология және кәсіпкерлік негіздері, 30 кредит 

БП ЖК ZhZhKAF 2206 ЖЖҚ анатомиясы мен физиологиясы 3 4 

БП ТК ZhTPK  2207 Жеке тұлға психологиясына кіріспе 3 4 

БП ТК TKP 2208 Тұлғааралық коммуникация психологиясы 3 5 

БП ТК EPSZ 2209 Эксперименталды психология және статистикалық зерттеулер 3 5 

БП ТК PDN 2210 Психодиагностика негіздері 3 5 

БП ТК ZhP 2211 Жарнама психологиясы 3 5 

5.1 Модуль Кәсіби психология, 28 кредит 

БП ЖК PKBN 2212 Психологиялық кеңес беру негіздері 4 5 

БП ТК PP 2213 Практикалық психология 4 5 

БП ТК OM 2214 Отбасы медиациясы 4 5 

КП ЖК IBB 2301 Инклюзивті білім беру 4 5 

БП ТК APT 2215 Әлеуметтік-психологиялық тренинг 4 5 

БП   Өндірістік практика 4 3 

5.2 Модуль Ұйымдардағы психологиялық қызмет, 28 кредит 

БП ЖК PKBN 2212 Психологиялық кеңес беру негіздері 4 5 

БП ТК UPK 2213 Ұйымдарда психологиялық қызмет 4 5 

БП ТК MZZh3AP  2214 Маркетингтік зерттеулер және жарнама іс-әрекетінің психологиясы 4 5 

КП ЖК IBB 3201 Инклюзивті білім беру 4 5 

БП ТК KKZhT 2215 Қолданбалы конфликтология және келіссөздер жүргізу техникалары 4 5 

БП    Өндірістік практика 4 3 

Компонент 

(ЖК/ТК) 
Пән коды Пән атауы 

С
ем

ес
т
р

 

К
р

ед
и

т
 

са
н

ы
 

5. 1 Модуль Жеке тұлғаны зерттеу және қолданбалы конфликтология, 17 кредит 

КП ЖК  ІВВ 1211 Инклюзиті білім беру  2 3 

БП  ТК МP 1212 Мамандану практикумы 2 4 

КП ТК KN  2302 Коучинг негіздері 3 5 

  Өндірістік практика 3 5 

5.2 Модуль  Аранайы білімнің психологиялық ерекшеліктері, 17 кредит 

КП ЖК  ІВВ 1211 Инклюзиті білім беру  2 3 

БП  ТК SP 1212 Салыстырмалы психология 2 4 

КП ТК AEP  2302 Әсер ету прсихологиясы 3 5 

  Өндірістік практика  3 5 

6.1 Модуль Еңбек психологиясы және психотерапия, 20 кредит 

БП ТК ZhP 2213 Жарнама  психологиясы 3 5 

КП ТК OP 2303 Отбасы психологиясы 3 5 

КП ЖК TT 2304 Топтық терапия 3 5 
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Ескерту: қашықтықтан білім беру технологиясы бойынша берілген кейбір  пәндер күндізгі бөлім 

пәндерімен сәйкес келгендіктен пәндерге сипаттама берілмейді. 

5B050300 – Психология 

3 КУРС 

Қабылдау жылы: 2018 жыл 

 

 

 

 

КП ТК Pg 2305 Психогенетика 3 5 

6.2 Модуль  Еңбек психологиясы және коучинг негіздері, 20 кредит  

БП ТК EPN 2213 Еңбек психологиясының негіздері 4 5 

КП ТК ARZP 2303 Адамдық ресурстарды зерттеудегі психодиагностика  3 5 

КП ЖК TT 2304 Топтық терапия 3 5 

КП ТК SP 2305 Саяси психология 3 5 

7.1 Модуль Психологиялық тәуелділік және қарым-қатынас психологиясы, 18 кредит  

БП ТК PTAT 2214 Психологиялық тәуелділік, агрессия және терроризм 3 5 

КП ТК KKP 2306 Қарым-қатынас психологиясы 4 4 

КП ЖК PGAN 2307 Психология ғылымының әдіснамалық негіздері 4 4 

  Өндірістік практика 4 5 

7.2 Модуль Қазіргі қоғамның әлеуметтік мәселелерін зерттеудің психологиялық аспектілері, 18 кредит 

БП ТК KP  2214 Конфессиялар психологиясы 3 5 

КП ТК SP 2306 Стресс психологиясы 4 4 

КП ЖК PGAN 2307 Психология ғылымының әдіснамалық негіздері 4 4 

  Өндірістік практика 4 5 

Компонент 

(ЖК/ТК) 
Пән коды Пән атауы 

С
ем

ес
т
р
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7.1 Модуль Медициналық психология и қолданбалы психология, 30 кредит HR 

КП МК MP 3301 Медициналық психология 5 5 

КП МК PKBN 3302 Психологиялық кеңес беру негіздері 5 3 

БП ТК ЕP 3218 Эксперименталды психология 5 5 

БП ТК РMA 3219 Психологиядағы математикалық әдістер 5 5 

БП ТК  BP 3220 Басқару психологиясы 5 6 

КП ЖК ShOP 3304 Шешендік өнер психологиясы 5 6 

7.2  Модуль Медициналық психология и психологиялық қызмет, 30 кредит КП 

КП МК MP 3301 Медициналық психология 5 5 

КП МК PKBN 3302 Психологиялық кеңес беру негіздері 5 3 

БП ТК ZhP 3218 Жанұя психологиясы 5 5 

КП ТК MN 3319 Медиация негіздері 5 5 

БП ТК UPQU 3221 Ұйымдарда пcихологиялық қызметті ұйымдастыру 5 6 

КП ЖК ShOP 3304 Шешендік өнер психологиясы 5 6 

8.1 Модуль Бизнес психологиясы және практикалық психология, 30 кредит HR 

БП ТК BP 3221 Бизнес психологиясы                   6 5 

БП ТК PdN 3222 Психодиагностика негіздері 6 5 

БП ТК MZZhIAP 3223 Маркетингтік зерттеулер және жарнама іс-әрекетінің психологиясы 6 5 

КП ТК МР 3305 Мамандану практикумы 6 5 

КП ТК РР 3306 Практикалық психология 6 5 

БП   Өндірістік практика  6 5 

8.2 Модуль Жобалау әдістері және практикалық психология, 30 кредит, КП 

БП ТК PN 3221 Психоанализ негіздері 6 5 

БП ТК PPTA 3222 Психологиялық-педагогикалық түзетудің әдістері 6 5 

БП ТК PSAK 3223 Психологиядағы статиcтикалық әдістерді қолдану 6 5 

КП ТК ZhTZZhA 3305 Жеке тұлғаны зерттеудің жобалау әдістері 6 5 

КП ТК РІКМ  3306 Педагогикалық имиджелогия және корпоративті мәдениет 6 5 

БП   Өндірістік практика  6 5 
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7.1 Модуль Медициналық психология и қолданбалы психология 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) Е) 

Пәннің атауы: Эксперименталды психология 

Бағдарлама авторы: Исатаева Б.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттердің ғылыми психологиялық зерттеулердің әдістемелері жөнінде 

толығырақ мағлұмат беріп  негізгі түсініктерімен және әдістемелік зерттеулерімен оның дамуының негізгі 

бағыттарымен таныстыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Ғылыми зерттеу. Эксперименталды психологияға кіріспе. Эксперименталды 

психологияның пәні, мақсаты мен міндеті. Эксперименталды психологияның даму тарихы. Эксперименталды 

психологияның әдістемелік негізі. Ғылым әдістемесі. Ғылым парадигмасы. Психологиялық теория және оныңы 

құрылымы. Психологиялық зерттреулердің әдістерінің классификациясы. Эксперименталды психологиялық 

зерттеу. Эксперимент психологиясы. Эксперименталды қарым қатынас мәні мен сызба рөлі. Эксперименттің 

валидтісі. Валидтілік түрлері. Ауыстырмалы эксперимент. Эксперименталды таңдау. Психологиялық өлшем. 

Өлшем шкаласының түрлері. Психологиялық экспериментті жоспарлау. Түзету зерттеулері. Ғылыми қорытынды 

экспериментті аяқтау кезеңі ретінде.Экспериментті анықтамаларды бейнелеудің тәсңлдері мен формалары. 

Психологиялық зерттеулердің нәтижелерін кқрсету формалары. 

Пререквизиттері: Балалар және жас ерекшелік психологиясы. Стресс психологиясы 

Постреквезиттері: Психологиялық-педагогикалық түзетудің әдістері. Психологиядағы статиcтикалық әдістерді 

қолдану. Жеке тұлғаны зерттеудің жобалау әдістері. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А)Психологияның дамуындағы эксперименталды кезеңге дейінгілерге 

қатысты, практикада бақылау мен басқа эмпирикалық әдістер туралы білімдерін қалыптастыру және бекіту;  

психологиялық экспериментті жоспарлап және оны ұйымдастыру бойынша теориялық білімдерді меңгерту;  

эксперименталды зерттеудің өтілу барысында практикалық дағдыларды қалыптастырып, оның алған 

нәтижелерінің ұсынылуы мен өңделуін білуі; ғылыми зерттеудің өтілуінің белгілі бір мәдени деңгейін және 

эксперименталды жұмысқа бағытталуын қадағалау, білім алушылардың оқыту процесі кезінде алған білімін, 

білігі және дағдысын кәсіби қызметте қолдана алуы.В)Эксперименталды психологияның қалыптасуы мен 

тарихын білуі керек; эксперименталды психологияның өзекті мәселелерін білуі керек; психологиядағы 

теориялық және эмпирикалық білім туралы ұғымдарды білуі керек; теориялық білімдерін тәжірибеде пайдалана 

білуі керек; психологиялық эксперимент ерекшелігін, іс-әрекеттің эксперименталды психологиясы жайлы, 

әрекеттің табиғи және жасанды түрлері жайлы білімдері болуы керек.С)Практикалық жұмыстарды жоспарлау 

және жүргізу дағдысын меңгеруі керек; түрлі әлеуметтік жүйелерде эксперименталды зерттеулер жүргізу 

дағдысын меңгеруі керек; психологиядағы ғылыми-ұғымды аппараттарды игеру шеберлігін меңгеруі керек; 

зерттеу іс-әрекет дағдыларын меңгеруі керек. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) Е) 

Пәннің  атауы:  Психологиядағы математикалық әдістер 

Бағдарлама авторы: Исатаева Б.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: Психологиядағы математикалық әдістер – бұл математикалық тәсілдер, 

формулалармен әдістер көмегі арқылы сандық көрсеткіштерді, оның жасырын заңдылықтарын айқындай отырып 

бір жүйеге келтіріп жинақтайды. Бұлар тәжірибе нәтижесін анықтауға көмектеседі, қорытынды сенімділігін 

арттырады, теориялық жинақтаулар үшін негіздеме береді. Педагогика мен психологияда кеңінен қолданылатын 

статистикалық зерттеулер математикалық әдістерге тірке, реттеу, межелеу жатады. Статистикалық әдістер көмегі 

арқылы орташа көрсеткіштер анықталады: орташа арифметикалық, медиана ортасының көрсеткіші, таратылу 

дәрежесі, немесе орташа ауытқу, коэффициент.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Статистика әлеуметтік-экономикалық құбылыстармен процестерге зерттеу жүргізу 

барысында қоғамдық ғылымның негізгі қағидалары мен заңдылықтарына, яғни құбылыстарды танып білудің 

диалектикалық әдісіне сүйенеді. Бірақ, басқа ғылымдар сияқты статистиканың да өзіне тән ерекшеліктері мен 

зерттеу әдістері бар. Ол әдістер өздерінің қолданылуына және бірінен соң бірінің жалғасып келуіне қарай үш 

сатыға бөлінеді: 1) статистикалық бақылау, яғни бастапқы мәлеметтерді жинау; 2) жиналған мәлеметтерді 

өздеріне тән ерекшелігіне қарай топтау, оңдеу және жинақтау; 3) жинақталған, өңделген мәлеметтерге талдау 

жэне қорытынды жасау. Осы көрсетілген әдістер жиынтығын статистикалық әдістемелер немесе зерттеу 

кезеңдері деп атайды. Статистикалық бақылау - статистикалық зерттеудің бастапқы сатысы. Статистикалық 

бақылаудың негізгі мақсаты қоғамдық құбылыстардың өзгеруіне әсерін тигізген әрбір факторды өздеріне тән 

белгісіне қарай анықтау және нақты шындықтың толық қамтылуын, анық та, дәл, нақты, әрі керекті мәліметтерді 

жинау. Статистикалық бақылау әрқашанда кең көлемді, толық жүргізіледі.  

Пререквизиттері: Балалар және жас ерекшелік психологиясы. Стресс психологиясы 

Постреквезиттері: Психологиялық-педагогикалық түзетудің әдістері. Психологиядағы статиcтикалық әдістерді 

қолдану. Жеке тұлғаны зерттеудің жобалау әдістері. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А)Психологияда кеңінен қолданылатын статистикалық зерттеулер тірке, 

реттеу, межелеу жасай алады. В)Статистикалық әдістер көмегі арқылы орташа көрсеткіштерді анықтай алауы: 

орташа арифметикалық, медиана ортасының көрсеткіші, таратылу дәрежесі, немесе орташа ауытқу, 

коэффициент. 
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Дублин дискрипторлары (А,В,С,Д,Е) 

Пәннің атауы: Басқару психологиясы 

Бағдарлама авторы: Исатаева Б.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты:Басқару психологиясы пәнін оқыту процесінде болашақ мамандардың кәсіби 

маңызды сапаларын қалыптастырып, психологиялық теориялық білім негіздерімен қаруландыру.Студенттердің 

қазіргі өмірдегі психологиялық білімдерін, таңдаған мамандық шеңберінде кәсіби қалыптасу процесіндегі рөлі 

мен оның мәнін анықтау, ұйымдағы басқарудың теориялық және әдіснамалық мәселесін қарастыру.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Басқару психологиясының пәні және әдістері. Басқарудың психологиялық 

теориялары. Еңбек іс-әрекетіндегі мінез және темперамент. Басшылық және көшбасшылық. Еңбек ұжымын 

басқару психологиясы. Еңбек ұжымының дамуы. ұжымдағы басқару мен әлеуметтік-психологиялық климат. 

Басқарудағы тұлғааралық қарым-қатынас. Конфликт жағдайындағы басқарудың психологиялық негіздері. 

Пререквезиттері: Психологияға кіріспе. Жалпы психология. 

Постреквизиттері: Адамдық ресурстарды басқару психологиясы, Менеджмент психологиясы. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер:A)Басқару психологиясы курсынан алынған негізгі білімдерді практикада 

қолдана алу; B)Басқару психологиясының жүйелік бағыттарын анықтау; C)Түрлі психологиялық мектептер мен 

бағыттардың өзара байланысын зерттеу. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) Е) 

Пәннің  атауы:  Шешендік өнер психологиясы 

Бағдарлама авторы: Тильмагамбетова Р.Е. 

Курсты оқытудың мақсаты: Шешендік өнер психологиясы және оның іскерлік қарым-қатынастағы ролі. 

Шешендік өнер психологиясының түрлері. Көпшілік алдында сөйлеу мәдениеті. Тілдік этикет. Тілдік 

қатынастағы қателер және оның алдын алу. Дикция және оның түрлері мен мүмкіндіктері. Тілдік қатынастардың 

психологиялық аспектілері. Продуктивті риторикалық әдістер. Тілдегі сөздік оралымдар. Әңгімелесу және 

пікірталас жүргізу мәдениеті. Аргументация түрлері және дәлелдеу құрылымы. Қарым-қатынастың вербалды 

емес түрлері. Іскерлік жазбаша тіл.Педагогикалық шеберлік-педагогикалық мәдениеттің жетік игеру,  белгілі бір 

бейнені – имиджді қалыптастыру негізі болып табылады. Оны игеру бірқатар арнайы білім, білік, дағды икемділік 

қабілеттілікті меңгерумен байланысты келеді.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Педагогикалық шеберлік-педагогикалық мәдениеттің компоненті ретінде мәні мен  

мазмұны.  Педагогикалық шеберлікті қалыптастырудың негізгі кәсіби- педагогикалық іс-әрекет. Педагогикалық 

шеберліктің басты шарты педагогикалық эрудиция мен құзыреттілік. Педагогикалық техника педагог 

шеберлігінің элементі ретінде. Педагогтың сөзі тәрбиелік ықпал ету мен мағлұмат беру құралы ретінде. Кәсіптік 

шеберліктің құрамдас бөлігі  педагогикалық қарым қатынас. Педагогикалық қарым-қатынастың қажетті элементі 

педагогикалық этика мен такт. Педагогикалық қарым-қатынастың формасы коммуникативтік іс-әрекет. Педагог 

-психологтың өзін-өзі тәрбиелеуі және кәсіби шеберлігін қалыптастыру. Орта  оқу орындарында оқу-тәрбие 

процесін басқарудағы оқытушының шеберлігі. 

Пререквезиттері: Психологияға кіріспе. Жалпы психология. 

Постреквизиттері: Адамдық ресурстарды басқару психологиясы, Менеджмент психологиясы. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А)Құзыреттілік: білім алушылардың оқыту процесі кезінде алған білімін, білігі 

және дағдысын кәсіби қызметте қолдана алуы. В)Біліктілік: курстың методологиялық, теориялық, практикалық 

негізін білуі, оқытудың белсенді әдістерін таңдай білуі керек. С)Дағды: мектепті басқару мен мектептің оқу-

тәрбие процесіне басшылық етуді, оқушыларға білім беру мен тәрбиенің сапасын көтерудің алғышарттарын және 

мектеп құжаттарының негізгі түрлерін  өз практикасында қолдана білуі. 

 

7.2 Модуль Медициналық психология и психологиялық қызмет 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) Е) 

Пәннің атауы: Жанұя психологиясы 

Бағдарлама авторы: Тильмагамбетова Р.Е. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерге жанұя психологиясы туралы жүйелі түсінік беру. студенттерге 

отбасымен және әр жастағы балалармен жұмыс жасау бағдарламаны беру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Жанұя  психологиясының әдіснамалық негізі.Тарихи аспектідегі отбасы (пайда 

болуы және  даму тарихы). Жанұяның өмірлік кезеңдері (циклдері) . Отбасындағы сүйіспеншілік.  

Отбасы типологиясы. Тұлғаның отбасында әлеуметтенуі. Отбасы психотерапиясы және отбасына кеңес беру. 

Отбасыда татулық пен сыйластықты тәрбиелеуге арналған  психологиялық-педагогикалық іс-шаралар. 

 Отбасы мәселелерін анықтауға арналған психодиагностикалық әдістемелер  

Пререквизиттері: Адам даму психологиясы, Тұлғаны педагогикалық-психологиялық диагностикалау 

Постреквизиттері: Кошбасшылық психологиясы, Педагогтың кәсіби өзін өзі дамытудың негіздері 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А)Отбасы өмірінің психологиясын және адам психикасына толык теория 

жүзінде меңгеру. В)Отбасы психотерапияның техникасын білу керек. Істей білу кажет: -отбасылық мәселелерді 

шешудегі техниканы қолданудың істей алуы. С)Тәжірибелік дағдыларды иелену.D)Тәжірибеде жинақтаған 

білімін қалыпты қабылдау дағдылары; -кәсіби қарым-қатынас дағдылары; E)Психологияның бұл саласында 

кәсіби қарым-қатынасты игеру қажет. 
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Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) Е) 

Пәннің атауы: Медиация  негіздері  

Бағдарлама авторы: Измаганбетов А.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерге медиация аумағында жұмыс істеуге алғы шарт болып табылады. 

Білім саласында медиация бағытындағы жұмысты жандандыру, мектептегі медиация негіздерін түсіндіру. 

Кәмелетке толмағандардың табысты әлеуметтенуіне жағдай жасау, мектеп ортасындағы жанжалды 

жағдайлардың алдын алу жүйесін қалпына келтіру технологияларын іске асыру моделін енгізу арқылы 

қақтығыстар санын азайту.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Медиация пәні мен тапсырмалары. Медиация және басқа ғылымдармен байланысы. 

Медиатордың заң аумағындағы жауапкершіліктері. 

ҚРда медиацияның дамуы. Шетелдегі медиацияның дамуы. 

Пререквезиттері: Психологияға кіріспе. Жалпы психология. 

Постреквизиттері: Адамдық ресурстарды басқару психологиясы, Менеджмент психологиясы. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А)Медиацияның теориялық және әдістемелік негіздерімен таныстыру; 

В)Практик-психологтардың іс әрекетінде медиацияға қатысты тренингтерды қолдана алу; С)Талқылаудың 

құрылымы, аргументтер және зерттелінген аймақтағы мәселелердің шешу. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) Е) 

Пәннің атауы: Ұйымдарда оқу орындарында пcихологиялық қызметті ұйымдастыру  

Бағдарлама авторы: Исатаева Б.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: Тұлға, іс-әрекет, мінез-құлық және қарым-қатынаспен байланысты психологиялық 

феномендарды пайдалану арқылы ұйымдастыру, іс-әрекет нәтижелігін көтеретін хнологияларды құрастыру 

дағдысын қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны:  Ғылымның дамуын басқару. Басқарушылық қызметтің мәні негізгі әдістері, оны 

зерттеу. Теориясының элементтері. Өткізді функция. Болжау функциясы. жоспарлау функциясы. ұйымдастыру 

функциясы. Шешім қабылдау функциялары. ынталандыру функциясы. Коммуникативтік функция. Бақылау және 

түзету функциясы. Кадрлық функциясы. 

Пререквезиттері: Психологияға кіріспе. Жалпы психология. 

Постреквизиттері: Адамдық ресурстарды басқару психологиясы, Менеджмент психологиясы. 

Оқытудан күтілетін нәтижелері: А)Ұйымдастыру мәдениетінің психологиялық ерекшеліктері, өзара 

рекеттестік жжәне әсер ету. В)Ұйымды құру және оның жұмысын ұйымдастыруға талдау жасау.С)Ұйымішілік 

процесстерді диагностикалау және корекциялық жұмыс жүргізу дағдылары . 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) Е) 

Пәннің  атауы:  Шешендік өнер психологиясы 

Бағдарлама авторы: Тильмагамбетова Р.Е. 

Курсты оқытудың мақсаты: Шешендік өнер психологиясы және оның іскерлік қарым-қатынастағы ролі. 

Шешендік өнер психологиясының түрлері. Көпшілік алдында сөйлеу мәдениеті. Тілдік этикет. Тілдік 

қатынастағы қателер және оның алдын алу. Дикция және оның түрлері мен мүмкіндіктері. Тілдік қатынастардың 

психологиялық аспектілері. Продуктивті риторикалық әдістер. Тілдегі сөздік оралымдар. Әңгімелесу және 

пікірталас жүргізу мәдениеті. Аргументация түрлері және дәлелдеу құрылымы. Қарым-қатынастың вербалды 

емес түрлері. Іскерлік жазбаша тіл.Педагогикалық шеберлік-педагогикалық мәдениеттің жетік игеру, белгілі бір 

бейнені – имиджді қалыптастыру негізі болып табылады. Оны игеру бірқатар арнайы білім, білік, дағды икемділік 

қабілеттілікті меңгерумен байланысты келеді.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Педагогикалық шеберлік-педагогикалық мәдениеттің компоненті ретінде мәні мен 

мазмұны.  Педагогикалық шеберлікті қалыптастырудың негізгі кәсіби- педагогикалық іс-әрекет. Педагогикалық 

шеберліктің басты шарты педагогикалық эрудиция мен құзыреттілік. Педагогикалық техника педагог 

шеберлігінің элементі ретінде. Педагогтың сөзі тәрбиелік ықпал ету мен мағлұмат беру құралы ретінде. Кәсіптік 

шеберліктің құрамдас бөлігі  педагогикалық қарым қатынас. Педагогикалық қарым-қатынастың қажетті элементі 

педагогикалық этика мен такт. Педагогикалық қарым-қатынастың формасы коммуникативтік іс-әрекет. Педагог-

психологтың өзін-өзі тәрбиелеуі және кәсіби шеберлігін қалыптастыру. Орта  оқу орындарында оқу-тәрбие 

процесін басқарудағы оқытушының шеберлігі. 

Пререквезиттері: Психологияға кіріспе. Жалпы психология. 

Постреквизиттері: Адамдық ресурстарды басқару психологиясы, Менеджмент психологиясы. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А)Құзыреттілік: білім алушылардың оқыту процесі кезінде алған білімін, білігі 

және дағдысын кәсіби қызметте қолдана алуы. В)Біліктілік: курстың методологиялық, теориялық, практикалық 

негізін білуі, оқытудың белсенді әдістерін таңдай білуі керек. С)Дағды: мектепті басқару мен мектептің оқу-

тәрбие процесіне басшылық етуді, оқушыларға білім беру мен тәрбиенің сапасын көтерудің алғышарттарын және 

мектеп құжаттарының негізгі түрлерін  өз практикасында қолдана білуі. 
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8.1 Модуль Бизнес психологиясы және практикалық психология 

 

Дублин дискрипторлары (А,В,С,Д,Е) 

Пәннің атауы: Бизнес психологиясы 

Бағдарлама авторы: Утеуова А.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: Тұлғаның бизнестегі іс - әрекет ерекшеліктерін зерттеу. Студенттер қазіргі 

өмірдегі психологиялық білімдерін, таңдаған мамандық шеңберінде кәсіби қалыптасу процесіндегі рөлі мен оның 

мәнін анықтау , нарықтық экономикалық жағдайдың тұлғаға әсерін анықтау. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Бизнес психологиясы оқу пәні ретінде. Бизнес психологиясының психологияның 

басқа салаларымен байланысы. Табысты бизнесмен мен менеджердің психологиялық ерекшеліктері. Халық 

алдында сөйлей білу. Бизнестегі кіші топтардың психологиясы. Ұжымдық және жеке шешім қабылдаудың 

психологиясы. Бизнестегі интерперсоналдық коммуникациялар. Іскерлік қарым – қатынастың психологиялық 

ерекшеліктері.  

Пререквезиттері: Психологияға кіріспе. Жалпы психология. 

Постреквизиттері: Кәсіби өзін-өзі анықтаудың теориясы мен практикасы. Конфликтология. Ұжымды басқару. 

Оқытудың күтілетін нәтижелер: А)Пәннің теориялық негіздерін, әлеуметтік–мәдени институтттың және іс–

әрекет түрі ретінде бизнестің жалпы ерекшеліктерін білу керек; В)Бизнесте ұйымдардың болуы және ұйым 

мүшелеріне қойылатын талаптардың өзгеруі, адам қарым–қатынас параметрлері, ұйымдасқан мәдени шаралар 

туралы көріністердің болуы; С)Кәсіби дайындауда  көпжақтылық деңгейін жоғарылатады. 

 

Дублин дескрипторлары (А,В,С,Д,Е) 

Пәннің атауы: Психодиагностика негіздері 

Бағдарлама авторы: Кереймаганбетова Ж.Н. 

Курсты оқытудың мақсаты: Психодиагностиканың негізгі категориялары мен ұғымдарын білу  

және оларды практикалық іс-әрекетте пайдалану.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Психодиагностиканың теориялық негіздері, дифиренциалды-психологиялық 

ерекшеліктерін өлшеудің құралы ретінде тест. Тестің түрлері (интеллект тестері, тұлғалық сауалнамалар, 

жетістікке жету тестері, проективті тесттер). Когнитивті сфераның диагностикасы. Тұлға диагностикасы. Қазіргі 

психологиялық диагностиканың мәселелері. 

Пререквезиттері: Психологияға кіріспе. Жалпы психология. 

Постреквизиттері: Психологиялық-педагогикалық түзетудің әдістері. Психологиядағы статиcтикалық 

әдістерді қолдану. Жеке тұлғаны зерттеудің жобалау әдістері. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А)Психодиагностиканың негізгі және жаңа бағыттары мен методологиялық 

негіздерін. В)Диагностикалық әдістермен жұмыс жасау; кәсіби іскерліктері мен дағдыларын практикада қолдану; 

С)Практикалық қызметте туындайтын нақты қолданбалы міндеттерді шешуге және тестерді құрастыруға қажетті 

дағдылар.  

 

Дублин дискрипторлары (А,В,С,Д,Е) 

Пәннің атауы: Маркетингтік зерттеулер және жарнама іс-әрекетінің психологиясы 

Бағдарлама авторы: Исатаева Б.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерді әр ұжымға қазіргі талап деңгейінде басшылық етуді және  бұл 

басқарушылық қызмет түрлері, маркетингтің және жарнама психологиясының негізгі тұжырымдамалары мен 

қағидаларымен таныстыру, нарық жағдайында кәсіпорынды, фирманы басқару, шаруашылық және өндірістік-

өткізу қызметіне қажет теориялық білімдерді меңгеру. Маркетингтік зерттеулер және жарнама іс-әрекетінің 

психологиясы пәнінде кәсіби білімнің, іскерліктің және дағдының қалыптасуы жатады. Ол жарнама жұмысында 

психологиялық экспертизаны жүзеге асыруда қолданылады. Жарнама психологиясында теоретикалық негізді 

оқу. Жарнамалық жұмыста технологияны құру және процеспен танысу. Жарнамалық жұмыста технологияны 

құрудағы практикалық іскерлікті қалыптастыру, оның психологиялық тиімділігінің бағасы. Пәнді оқытудың 

ерекшелігі болып, оның практикалық мінездемесі, студенттердің шығармашылық жұмысына және өздік 

жұмысына бағытталуы. Сонымен қатар, берілген курс жалпы психология және психологиялық зерттеу 

методологиясы аймағында студентттердің жаңа пән негізінде теоретикалық негізін жүйелеуді ұсынады. Берілген 

пән негізінде қолданбалы зерттеу барысында студенттердің практикалық іскерлігін бекіту жүзеге асады. Пәнді 

оқудағы ішкі бөлімде оқитын студенттердің жұмысын ұйымдастыру  аудиториялық жұмыс негізінде, өздік және 

шығармашылық тапсырмалар негізінде құрылады. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Маркетингінің  және жарнаманың теориялық негіздері және тұжырымдамалары. 

Маркетингттік орта. Маркетингттік зерттеулер. Нарықты сегменттеу. Маркетинг жүйесіндегі тауар және тауар 

саясаты. Жарнама жүйесіндегі баға саясаты. Өнімдерді өткізу және тарату. Маркетингттік коммуникация және 

халықаралық маркетинг. Менеджмент туралы түсінік, оның мазмұны, менеджмент туралы ғылымды 

қалыптастыру және дамыту. Менеджменттегі басқару процесінің мақсаты, жоспарлау қызметі және 

ұйымдастыру құрылымы. Менеджменттегі ынталандыру және бақылау қызметі. Басшылық, адамдарды және 

топтарды басқару. Менеджменттегі коммуникация. Менеджметтегі келіспеушілік. Жарнама психологиясы. 

Пререквезиттері: Психологияға кіріспе. Жалпы психология. 

Постреквизиттері: Адамдық ресурстарды басқару психологиясы. Жеке тұлғаны зерттеудің жобалау әдістері. 
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Оқытудан күтілетін нәтижелер: А)Түзету психологиясының әдіснамалық аспектілері. Түзету психологиясын 

оқытудың пәні, мақсаты мен міндеттері. Түзету психологиясы аясында психологиялық түзету мен 

диагностиканың психологиялық әдістері. Түзету психологиясын қолдану саласы. Түзету психологиясы 

шеңберіндегі негізгі тетіктер мен тәсілдер; В)Түзету психологиясының ұғымдарымен еркін әрекет ету. Түзету 

психологиясы аясында психологиялық жұмыстың формалары мен әдістерін қолдану. Түзету психологиясының 

психологиялық құралдарын еркін пайдалану; С)Психологиялық көмек көрсету және сүйемелдеу. Адекватты 

әдістер мен әдістемелерді таңдау, сондай-ақ психологиялық түзету мен психоэдукативті тәсілді негіздеу. 

Д)Практикалық Психологтың этикалық кодексіне негізделе отырып, психологтың әлеуетті клиентпен өзара іс-

қимылы. Е)Рефлексия, өзін-өзі талдау, кері байланыс, эмпатия және жағдайды бақылау. 

 

Дублин дискрипторлары (А,В,С,Д,Е) 

Пәннің атауы: Мамандану практикумы 

Бағдарлама авторы: Ергарина Ж.М. 

Курсты оқыту мақсаты:Студенттерде болашақ маман ретінде топтық психология, психологиялық кеңес беру 

мен психодиагностика тарихы, негізгі ұғымдары туралы негізгі түсініктерді қалыптастыру. 

Курсты оқытудың мақсаты: Топтық психокоррекция, психологиялық кеңес беру және психодиагностика 

саласындағы кәсіби білім, дағды іскерліктерді қалыптастыру.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Кәсіби іс-әрекетті психологиялық қамтамасыз ету.Оқушыға жеке-дара тұрғыдан 

келу. Кәсіби іс-әрекеттегі психодиагностика. Психомоториканы аппаратуралық бағалау. Сенсомоторлық 

реттеудің сапасын салыстырмалы және біртұтас жинақталған көрсеткіштер арқылы бағалау, функционалдық 

күйді бағалау. Психологиялық кәсіби бейімделу. Әлеуметтік-психологиялық кәсіби бейімделу. Кәсіби 

бейімсіздену. Агрессивтілік бейімсізденудің көрінісі ретінде. Кәсіби іс-әрекеттің қауіпсіздігін психологиялық 

қамтамасыз ету. Тәуекелге психологиялық даярлық . 

Пререквезиттері: Психологияға кіріспе. Жалпы психология. 

Постреквизиттері: Адамдық ресурстарды басқару психологиясы. Жеке тұлғаны зерттеудің жобалау әдістері. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А)Білім беру кеңістігі субьектілеріне практикалық психологиялық көмек 

көрсетудің дағдылары; В)Педагогикалық іс-әрекетте психологиялық іс-әрекетті психологиялық зерттеудің 

әдімнамалық негізін оқып-үйрену; С)Психологияның әдістерін білімді түрде қолдану; практикада алған 

білімдерін дұрыс пайдалана алу; теориялық білімдерін практика жүзінде қолдана алу. 

 

Дублин дескрипторлары (А,В,С,Д,Е) 

Пәннің атауы: Практикалық психология 

Бағдарлама авторы: Утеуова А.А.  

Курсты оқытудың мақсаты: Бiлiм беретiн мекеменiң оқу-тәрбиелiк процессiндегi  психологиялық қызметтiң 

ұйымы тиiмдi жұмыс жасауы бойынша, қажеттi бiлiмдермен құзырлармен қамтамасыз ету. Практикалық 

психологиясының пәні мен міндеттері. Психологиялық ауытқуларды жою және диагостикалық әдістер. 

Практикалық психолог іс-әрекетінің қолданыс аясы. Практикалық психология әдістерін қолдану мәселелері. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Психология ғылымының теориялық және  методологиялық негіздері мен қоғам 

өзгеруімен бірге адамның да тәжірибесінің өзгеру мәселелерімен байланысы. Жеке тұлға қасиеттерінің, 

санасының, психикалық әрекеттерінің концепциялары мен теориясының тарихи сараптамалары. Психология 

ғылымындағы жаңа парадигмалардың адамға жаңаша көзқарасы. Субъективті психологияның  этникалық аспекті 

мен әлеуметтік-саяси шарттарда дамуы. 

Пререквезиттері: Психологияға кіріспе. Жалпы психология. 

Постреквизиттері: Адамдық ресурстарды басқару психологиясы. Жеке тұлғаны зерттеудің жобалау әдістері. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А)Практикалық психологияны оқытудың мәселелеріне қызығушылық тудыру; 

В)Практикада үздіксіз өзіндік жетілуіне бағыттау; С)Пәнді меңгеруде қызығушылығын арттырып, қолданбалы 

міндеттерді құра білу; жеке тұлғалармен қарым-қатынас икемділігін басқару психологтың құндылықтарын 

пайдалана білу; Д)Мәселені кәсіби психолог ретінде шеше білу. 

 

8.2 Модуль Жобалау әдістері және практикалық психология 

 

Дублин дискрипторлары (А,В,С,Д,Е) 

Пәннің атауы: Психоанализ негіздері 

Бағдарлама авторы: Тильмагамбетова Р.Е. 

Курсты оқытудың мақсаты:Студенттерді психоанализ практикасына кәсіби даярлау болып табылады. 

Психоанализ пәнін игеру нәтижесінде студенттерде практикалық психологтың іс-әрекетінің негізгі сфералары 

мен түрлері туралы түсініктер қалыптасады. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Қазіргі кезде психоанализ туралы түсінік. Психоанализдің этикалық принциптері. 

Психоанализдің кезеңдері. Психоаналитикалық дәстүр. Психоанализдегі түс көруді талдау. Тұлғаның қорғаныс 

механизмдері. Психоанализдің фазалары. Психоанализдегі бағыттар.Жұмыстың транс әдістері. Топтық 

психотерапия. Кездесу топтары. Терапияның топтары. Отбасылық жұмыста психоанализді қолдану. Бастан 

кешіру теориясы мен психотерапия. Қазіргі психоанализдегі интегративті тенденция. Еркін ассоциациялар. 

Пререквезиттері: Когнитивті  психология. Психология тарихы. 
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Постреквизиттері: Адамдық ресурстарды басқару психологиясы. Жеке тұлғаны зерттеудің жобалау әдістері. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А)Психоанализдің медико-терапевтік аспектілерін зертеу; қоғамда және 

мәдениетте адамды түсіну үшін психоаналитикалық жалпы дүниетаным орталығын ашып көрсету; В)Әлеуметтік 

–гуманитарлық ғылымдарда психоанализ мүмкіндіктерін қолдана білу оқуда адам- индивид обьективті – 

субьективті мәнінің мағынасын диалектикалық тәсілдерін көрсете алу қазіргі психоанализ проблемасына 

қатысты проблемаларды бөліп талдау жасай алу дағдысы. С)Кәсіби дайындауда  көпжақтылық деңгейін 

жоғарылатады; психанализ туралы біртұтас, жүйелі білімдерге ие болу. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) Е) 

Пәннің атауы: Психологиялық-педагогикалық түзетудің әдістері 

Бағдарлама авторы: Кереймағанбетова Ж. 

Курсты оқытудың мақсаты: студенттердің қазіргі психологиялық-педагогикалық түзетудің теориялық 

негіздері туралы білім алуы, сонымен бірге психологиялық көмек көрсетумен байланысты кәсіби мәселелерді 

шешуге қажетті дағдыларды дамыту. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Психологиялық-педагогикалық түзету практикалық психологияның бағыты ретінде 

Психологиялық-педагогикалық түзету ұғымы. Психологиялық-педагогикалық түзетудің психологиялық кеңес 

беру, психодиагностика және психотерапиямен байланысы. Психологиялық-педагогикалық түзетудің 

мақсаттары мен міндеттері. Психологиялық-педагогикалық түзету түрлері. Психокоррекцияның негізгі 

формалары: жеке, микро топ, аралас және аралас. Жалпы және жеке психокоррекция. Психологиялық 

коррекцияны жүзеге асыру үшін психологиялық ақпарат алу жолдары. Психикалық дамудағы норма және ауытқу 

туралы түсінік. Психологиялық-педагогикалық түзетуді ұйымдастырудың принциптері Психологиялық-

педагогикалық түзетудің негізгі теориялық бағыттарына жалпы сипаттама. Диагностика мен түзетудің бірлігі 

принципі. Нормативтілік принципі. Бірізділік принципі. Түзетудің белсенді принципі. Жоғарыдан төменге қарай 

түзету принципі. Түзету принципі «төменнен жоғарыға». Баланың жеке және жеке ерекшеліктерін ескеру 

принципі. Психологиялық түзету принциптерінің өзара байланысы және өзара байланысы. Психологиялық 

түзету тиімділігі мәселесі: симптоматикалық, диагностикалық, субъективті критерийлер. Психокоррекциялық 

бағдарламаларды дайындауға қойылатын талаптар. Арт-терапия психокоррекция әдісі ретінде. 

Пререквезиттері: Когнитивті  психология. Психология тарихы. 

Постреквизиттері: Адамдық ресурстарды басқару психологиясы. Жеке тұлғаны зерттеудің жобалау әдістері. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А)Білуі керек: психологиялық-педагогикалық түзетудің мақсаттары, 

міндеттері, негізгі формалары; отандық және шетелдік әдебиеттердегі психокоррекциялық жұмысты 

ұйымдастырудың негізгі бағыттары мен формалары; психологиялық түзетудің әдіснамалық принциптері, 

олардың өзара байланысы мен өзара тәуелділігі; психикалық даму нормасы туралы түсінік және оны талдау 

деңгейлері; В)Психологиялық-педагогикалық түзету әдістерінің классификациясы; психокоррекциялық 

жұмыстарды жүргізетін педагог-психологқа қойылатын талаптар; дамуында ауытқулары бар балалармен 

психологиялық түзету жұмыстарының негізгі әдістері; түзету жұмыстарының психологиялық-педагогикалық 

практикасының негізгі теориялық негіздемесі; істей білуі керек: С)Психологиялық-ақпараттарды алудың негізгі 

жолдары мен критерийлерін психологиялық-педагогикалық түзетуді жүзеге асыру үшін қолдана білу; 

психологиялық түзету әдістерінің әрқайсысының артықшылықтары мен кемшіліктерін анықтау; 

психокоррекциялық жұмыстың негізгі әдістерін қолдануға; балалар мен жасөспірімдердің әртүрлі санаттарына 

арналған психокоррекциялық бағдарламаларды жасау және іске асыру. өзіндік дағдылар: Д)Тұлғаның әртүрлі 

салаларын түзетуге бағытталған іс-шараларды әзірлеу; психокоррекциялық жұмыстың әртүрлі түрлерін 

отбасымен және әлеуметтік микроорганизммен пайдалану және т.б. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) Е) 

Пәннің  атауы:  Психологиядағы статиcтикалық әдістерді қолдану  

Бағдарлама авторы: Исатаева Б.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: Психологиядағы математикалық әдістер–бұл математикалық тәсілдер, 

формулалармен әдістер көмегі арқылы сандық көрсеткіштерді, оның жасырын заңдылықтарын айқындай отырып 

бір жүйеге келтіріп жинақтайды. Бұлар тәжірибе нәтижесін анықтауға көмектеседі, қорытынды сенімділігін 

арттырады, теориялық жинақтаулар үшін негіздеме береді. Педагогика мен психологияда кеңінен қолданылатын 

статистикалық зерттеулер математикалық әдістерге тірке, реттеу, межелеу жатады. Статистикалық әдістер көмегі 

арқылы орташа көрсеткіштер анықталады: орташа арифметикалық, медиана ортасының көрсеткіші, таратылу 

дәрежесі, немесе орташа ауытқу, коэффициент.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Статистика әлеуметтік-экономикалық құбылыстармен процестерге зерттеу жүргізу 

барысында қоғамдық ғылымның негізгі қағидалары мен заңдылықтарына, яғни құбылыстарды танып білудің 

диалектикалық әдісіне сүйенеді. Бірақ, басқа ғылымдар сияқты статистиканың да өзіне тән ерекшеліктері мен 

зерттеу әдістері бар. Ол әдістер өздерінің қолданылуына және бірінен соң бірінің жалғасып келуіне қарай үш 

сатыға бөлінеді: 1)статистикалық бақылау, яғни бастапқы мәлеметтерді жинау; 2)жиналған мәлеметтерді 

өздеріне тән ерекшелігіне қарай топтау, оңдеу және жинақтау; 3)жинақталған, өңделген мәлеметтерге талдау 

жэне қорытынды жасау. Осы көрсетілген әдістер жиынтығын статистикалық әдістемелер немесе зерттеу 

кезеңдері деп атайды. Статистикалық бақылау - статистикалық зерттеудің бастапқы сатысы. Статистикалық 

бақылаудың негізгі мақсаты қоғамдық құбылыстардың өзгеруіне әсерін тигізген әрбір факторды өздеріне тән 
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белгісіне қарай анықтау және нақты шындықтың толық қамтылуын, анық та, дәл, нақты, әрі керекті мәліметтерді 

жинау. Статистикалық бақылау әрқашанда кең көлемді, толық жүргізіледі.  

Пререквизиттері:  Психологияға кіріспе. Жалпы психология. Даму психологиясы. 

Постреквизиттері: Кәсіби өзін-өзі анықтаудың теориясы мен практикасы. Ұжымды басқару. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А)Психологияда кеңінен қолданылатын статистикалық зерттеулер тірке, 

реттеу, межелеу жасай алады. В)Статистикалық әдістер көмегі арқылы орташа көрсеткіштерді анықтай алауы: 

орташа арифметикалық, медиана ортасының көрсеткіші, таратылу дәрежесі, немесе орташа ауытқу, 

коэффициент. 

 

Дублин дескрипторлары (А,В,С,Д,Е) 

Пәннің атауы: Жеке тұлғаны зерттеудің жобалау әдістері 

Бағдарлама авторы: Утеуова А.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерге жеке тұлғаны жобалау әдістерімен зертеу жұмысының 

механизмдерімен және процедуралық-ұйымдастырушылық аспектілерімен, теориялық және әдістемелік 

негіздерімен таныстыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Жобалау әдістерінің қалыптасу тарихы. Жобалау әдістерінің теориялық негіздері 

және пайда болу тарихы. З.Фрейд, ЛоуренсК, Франк ойлары. «Проекция» түсінігі. Тесттің пайда болу тарихы. 

К.Юнг бойынша ассоциативті эксперимент. Жобалау әдістерінің классификациясы. Жобалау әдістерінің негізгі 

классификациясы. Алғашқы жобалау техникаларының қалыптасу тарихы. Роршах әдісі(1921 ж). К.Юнг бойынша 

ассоциативті эксперименттің әр түрлілігі бойынша.ТАТ әдісі.«Аяқталмаған сөйлемдер» Саксалеви. Нақты 

жобалау әдістері. «Аяқталмаған сөйлемдер» әдістемесі. Қатынастар жүйесі, әдістемені жүргізу процедурасы, 

әлеуметтік–психологиялық зерттеу нәтижесін өңдеу.ТАТ (Тақырыптық апперцепиялық тест). ТАТ қалыптасу 

тарихы: Г.Мюррей және К.Морган (1935 ж). ТАТ әдісінің базалық теориялық жағдайы. ТАТ әдісінің 

психоаналитикалық негіздері.ТАТ сюжеттік картиналарын  сипаттау.ТАТ жүргізудің ерлер және әйелдер үшін 

жүргізу ерекшеліктері.ТАТ әдісінің нұсқауы. Тестті өз бетінше орындау нұсқауы. «Үй. Ағаш. Адам» тесті. Үй, 

ағаш, адамның еркін суреті–клиницисттерге пациенттің жеке тұлғалық мәлімет жинау үшін,соның ішінде даму 

деңгейі, сензитивтілігі, икемділігі, жұмысқа қабілеттілігі және интеграциясы, сонымен бірге қоршаған ортасына 

және нақты адамдарға  қарым – қатынас сферасы туралы. 

Пререквизиттері:  Психологияға кіріспе. Жалпы психология. Даму психологиясы. 

Постреквизиттері: Кәсіби өзін-өзі анықтаудың теориясы мен практикасы. Ұжымды басқару. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А)Жеке тұлғаны жобалау әдістерімен зерттеудің теориялық негіздерін; 

жобалау әдістерінің классификациясын; жеке тұлғаның теориялық және әдіснамалық мәселелерін; практик 

психологтардың өз іс-әрекетттерінде жобалау әдістерін пайдалана білуі; қазіргі заманға сай психолог 

практикасында жеке тұлғаның қалыптасуы мен дамуында жобалау әдістерін орынды ұйымдастыру және оны 

жүзеге асыру жолдарын. В)Практикада теориялық білімдерді жүзеге асыра білуі; жобалау әдістерінің мақсат, 

міндетін, жүру барысын, нәтижені өңдеу жолдарын меңгеруі керек; практикада оқу-зерттеу іс-әрекет дағдыларын 

қолдану; оқу-ізденістік іс-әрекетінің  дағдылары. С)Студенттер  жобалау әдістері туралы  негізгі ұғымдары мен 

әдістемелік алғы шарттарының мәселесіне қатысты психологиялық көзқарастарды, жобалау әдістерін практикада 

қолдану кезінде пайда болатын теориялық және әдістемелік мәселелерді,жобалау әдістерінің зерттеу 

нәтижелерін талдауды, сонымен қатар жобалау әдістерінің практикада жүзеге асыру ерекшеліктері  туралы 

түсініктері қалыптасады. 

 

Дублин дискрипторлары (А,В,С,Д,Е) 

Пәннің атауы: Педагогикалық имиджелогия және корпоративті мәдениет 

Бағдарлама авторы: Исатаева Б.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: Имидж феноменін ескере отырып, теориялық негіздермен танысу, негізгі 

әлеуметтік- психологиялық механизмдермен және имидждің қалыптасу әдістерімен танысу. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Имидж мәселесін анықтау әлеуметтік мәдени феномен ретінде. Имидж феноменінің 

ұғымдар анықтамасы және әр түрлі психологиялық бағыттарда зерттеу. Имидждің классификациясы, құрылымы 

және  қалыптасуы. Имидж  құралдары. Имиджді қабылдау және көрсету процессі. Имидж қызметінің ортасы. 

Даралық имидж психологиясы. Корпоративті имидж психологиясы. Тауар немесе қызмет көрсетудегі имидждің 

психологиялық аспектісі. Саяси имидж психологиясы. Іскер адам имиджі. Шоу-бизнестегі имидж психологиясы. 

Имидж монирорингі және диагностикасы. 

Пререквизиттері:  Психологияға кіріспе. Жалпы психология. Даму психологиясы. 

Постреквизиттері: Ұжымды басқару. Конфликтология. Ұжымды басқару. 

Оқытудың күтілетін нәтижелер: А)Бұл курстың нәтижесінде студенттер әдістемелік имиджімен танысады, ол 

қоғамдағы әлеуметтік- гуманитарлық ғылыми ортада дамиды.Студенттер әр түрлі бағыттағы психологиялық 

имидж және психологиялық әдістемелік тұлғаның дамуын практикада қолдануына мүмкіндік алады. Бағдарлама 

соңында студенттер психологиялық әдісті өзінің кәсіби практикасында қолдана алады. В)Біліктілік:Имидждің 

психолгиялық  аспектілерін зертеу; әлеуметтік – гуманитарлық ғылымдарда имидждің алатын орны мен 

мүмкіндіктерін қолдана білу. С)Дағды:имиджді оқуда адам- индивид обьективті – субьективті  мәнінің 

мағынасын диалектикалық тәсілдерін көрсете алу;қазіргі имидж проблемасына қатысты проблемаларды бөліп, 

талдау жасай алу дағдысы. 
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5B050300 – Психология 

4 КУРС 

Қабылдау жылы: 2017 жыл 

 

11.1  Модуль Психологиядағы танымдық және гендерлік айырмашылықтар 

 

Дублин дескрипторлары (А,В,С,Д,Е) 

Пәннің атауы: Гендерлік психология 

Бағдарлама авторы: Измаганбетов А.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: Гендерлік психологиядағы ұғымдар мен категориялар туралы, яғни, гендерлік 

ұқсастыру нәтижесінде қалыптасуда пайда болатын – гендерлік социализация және гендерлік стереотипті 

қалыптастырушы факторлар, жыныстар арасындағы әлеуметтік проблемаларды әр түрлі аспектілерде қарастыру 

туралы меңгеру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Гендерлік психология қалыптасу тарихы, жыныстар стратификациясына әсер етуші 

факторлар, негізгі ұғымдар, қолданылатын әдістер, теориялар және концепциялар қарастырылады. 

Пререквизиттері: Даму психологиясы, Жалпы психология. 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А)Гендерлік психологиясы пәнінің тарихын, құрылымын, міндеттерін, 

мақсатын; гендерлік психологияның түсініктері мен негізгі қағидаларын; гендерлік психологиядағы 

манипуляция механизмі; ер және әйел арасындағы айырмашылықтарды; гендерлік психологияның 

ерекшеліктерін; әйел басшылық етудің психологиялық проблемасы; гендерлік психологиядағы іскерлік қарым-

қатынас этикалық принциптері; этника аралық басқосудың ұлттық ерекшеліктері; теориялық білімдерін практика 

жүзінде қолдана алу. В)Студент теориялық білімдерін практикалық сабақтарда бекітуі керек; әдеби көздерден 

және бақылау нәтижесіне өзінің қөзқарастарын білдіру; практикада оқу-зерттеу іс-әрекет дағдыларын қолдану; 

оқу-ізденістік іс-әрекетінің дағдылары; практикалық психологтың жеке әдіс пен әдістемелермен жұмыс істеуінің 

дағдысын. С)Гендерлік психологиядағы ұғымдар мен категориялар; гендерлік ұқсастыру; гендерлік 

социализация; гендерлік стереотипті қалыптастырушы факторлар; жыныстар арасындағы әлеуметтік 

проблемаларды әр түрлі аспектілерде қарастыру. 

 

Дублин дескрипторлары (А,В,С,Д,Е) 

Пәннің атауы: Практикалық психология 

Бағдарлама авторы: Утеуова А.А.  

Курсты оқытудың мақсаты: Бiлiм беретiн мекеменiң оқу-тәрбиелiк процессiндегi  психологиялық қызметтiң 

ұйымы тиiмдi жұмыс жасауы бойынша, қажеттi бiлiмдермен құзырлармен қамтамасыз ету. Практикалық 

психологиясының пәні мен міндеттері. Психологиялық ауытқуларды жою және диагостикалық әдістер. 

Практикалық психолог іс-әрекетінің қолданыс аясы. Практикалық психология әдістерін қолдану мәселелері. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Психология ғылымының теориялық және  методологиялық негіздері мен қоғам 

өзгеруімен бірге адамның да тәжірибесінің өзгеру мәселелерімен байланысы. Жеке тұлға қасиеттерінің, 

санасының, психикалық әрекеттерінің концепциялары мен теориясының тарихи сараптамалары. Психология 

ғылымындағы жаңа парадигмалардың адамға жаңаша көзқарасы. Субъективті психологияның  этникалық аспекті 

мен әлеуметтік-саяси шарттарда дамуы. 

Компонент 

(ЖК/ТК) 
Пән коды Пән атауы 
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11.1.  Модуль Психологиядағы танымдық және гендерлік айырмашылықтар, 33 кредит 

КП ТК GP 4305 Гендерлік психология 7 5 

КП ТК PPs 4306 Практикалық психология  7 5 

КП ТК ZhTZZhA 4307 Жеке тұлғаны зерттеудің жобалау әдістері 7 5 

КП ТК IKPsE 4308 Іскерлік қатынас психологиясы мен этикасы  7 5 

КП ТК EPs 4309 Еңбек психологиясы 7 5 

КП ТК Konf 4310 Конфликтология  7 4 

КП ТК IR 4311 Іскерлік риторика  7 4 

11.2 Модуль Білім беру саласындағы психология және қолданбалы психология, 33 кредит 

КП ТК ZhMP4305 Жоғары мектеп психологиясы 7 5 

КП ТК MPK 4306 Мектептегі психологиялық қызмет 7 5 

КП ТК TPs 4307 Түсіну психология  7 5 

КП ТК SPs 4308 Спорт психологиясы 7 5 

КП ТК АTPs 4309      Агрессия мен терроризм психологиясы   7 5 

КП ТК GP 4310 Гештальтпсихология 7 4 

КП ТК TOT 4311 Тұлға өсу тренингі 7 4 
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Пререквизиттері: Жалпы психология. Даму психологиясы. 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А)Практикалық психологияны оқытудың мәселелеріне қызығушылық тудыру; 

В)Практикада үздіксіз өзіндік жетілуіне бағыттау; С)Пәнді меңгеруде қызығушылығын арттырып, қолданбалы 

міндеттерді құра білу; жеке тұлғалармен қарым-қатынас икемділігін басқару психологтың құндылықтарын 

пайдалана білу; Мәселені кәсіби психолог ретінде шеше білу. 

 

Дублин дескрипторлары (А,В,С,Д,Е) 

Пәннің атауы: Жеке тұлғаны зерттеудің жобалау әдістері 

Бағдарлама авторы: Утеуова А.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерге жеке тұлғаны жобалау әдістерімен зертеу жұмысының 

механизмдерімен және процедуралық - ұйымдастырушылық аспектілерімен, теориялық және әдістемелік 

негіздерімен таныстыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Жобалау әдістерінің қалыптасу тарихы. Жобалау әдістерінің теориялық негіздері 

және пайда болу тарихы. З.Фрейд, ЛоуренсК, Франк ойлары. «Проекция» түсінігі. Тесттің пайда болу тарихы. 

К.Юнг бойынша ассоциативті эксперимент. Жобалау әдістерінің классификациясы. Жобалау әдістерінің негізгі 

классификациясы. Алғашқы жобалау техникаларының қалыптасу тарихы. Роршах әдісі (1921 ж). К.Юнг 

бойынша ассоциативті эксперименттің әр түрлілігі бойынша.ТАТ әдісі.«Аяқталмаған сөйлемдер» Саксалеви. 

Нақты жобалау әдістері. «Аяқталмаған сөйлемдер» әдістемесі. Қатынастар жүйесі, әдістемені жүргізу 

процедурасы,әлеуметтік – психологиялық зерттеу нәтижесін өңдеу.ТАТ (Тақырыптық  апперцепиялық тест).ТАТ 

қалыптасу тарихы: Г.Мюррей және К.Морган (1935 ж). ТАТ әдісінің базалық теориялық жағдайы. ТАТ әдісінің 

психоаналитикалық негіздері.ТАТ сюжеттік картиналарын  сипаттау.ТАТ жүргізудің ерлер және әйелдер үшін 

жүргізу ерекшеліктері.ТАТ әдісінің нұсқауы. Тестті өз бетінше орындау нұсқауы. «Үй. Ағаш. Адам» тесті. Үй, 

ағаш, адамның еркін суреті – клиницисттерге пациенттің жеке тұлғалық мәлімет жинау үшін,соның ішінде даму 

деңгейі, сензитивтілігі, икемділігі, жұмысқа қабілеттілігі және интеграциясы, сонымен бірге қоршаған ортасына 

және нақты адамдарға  қарым – қатынас сферасы туралы. 

Пререквизиттері:  Психологияға кіріспе. Жалпы психология. Даму психологиясы. 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А)Жеке тұлғаны жобалау әдістерімен зерттеудің теориялық негіздерін; 

жобалау әдістерінің классификациясын; жеке тұлғаның теориялық және әдіснамалық мәселелерін; практик 

психологтардың өз іс-әрекетттерінде жобалау әдістерін пайдалана білуі; қазіргі заманға сай психолог 

практикасында жеке тұлғаның қалыптасуы мен дамуында жобалау әдістерін орынды ұйымдастыру және оны 

жүзеге асыру жолдарын.В)Практикада теориялық білімдерді жүзеге асыра білуі; жобалау әдістерінің мақсат, 

міндетін, жүру барысын, нәтижені өңдеу жолдарын меңгеруі керек; практикада оқу-зерттеу іс-әрекет дағдыларын 

қолдану; оқу-ізденістік іс-әрекетінің  дағдылары. С)Студенттер  жобалау әдістері туралы  негізгі ұғымдары мен 

әдістемелік алғы шарттарының мәселесіне қатысты психологиялық көзқарастарды, жобалау әдістерін практикада 

қолдану кезінде пайда болатын теориялық және әдістемелік мәселелерді,жобалау әдістерінің зерттеу 

нәтижелерін талдауды, сонымен қатар жобалау әдістерінің практикада жүзеге асыру ерекшеліктері  туралы 

түсініктері қалыптасады. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) Е) 

Пәннің  атауы:  Іскерлік қатынас психологиясы мен этикасы 

Бағдарлама авторы: Кереймағанбетова Ж. 

Курсты оқытудың мақсаты: Іскерлік қатынас саласына қатысты мәселелер бойынша теориялық білім алу; 

іскерлік қарым-қатынас саласындағы вербальды өзара әрекеттесудің және әсер етудің негізгі стратегиясы мен 

тактикасын оқып үйрену; алған білімдерін іс жүзінде қолдануға үйрету. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Қарым-қатынас анықтамасы. Оның құрылымы мен байланыс құралдары. Қарым-

қатынас сипаттамасы мен мазмұны. Қарым-қатынастың перцептивті, коммуникативті және интерактивті жағы. 

Қарым-қатынас тиімділігіне әсер ететін факторлар. Тұлғалық қабылдау, тарту. Тұлға, психологиялық типтер, 

архетип, конформизм, конформизм, атрибуция, сәйкестендіру, эмпатия, рефлексия, стереотиптер. Байланыс 

процесінің жалпы заңдылықтары. Транзакциялық талдау. Ұлттық психологиялық типтер; жалпы этикалық және 

психологиялық нормалар мен қағидалар; психология және қоғам; психология және еңбек. Ауызша іскерлік 

қарым-қатынас түрлері. Іскерлік байланыс: табиғаты, мақсаттарын анықтау, ұйымдастыру, іскери келіссөздерді 

жүргізу әдістері мен дағдылары. Келіссөздер барысында қол жеткізілген келісімдерді бағалау тәсілдері. Іскерлік 

әңгіме іскерлік қарым-қатынастың негізгі формасы ретінде. Ауызша іскерлік байланыс технологиясы. 

Әңгімелесушілердің сұрақтары және олардың психологиялық табиғаты. Әсер ету жолдары, әсер ету 

механизмдері. Байланыстағы манипуляциялар. Манипуляция түрлері. Манипуляциядан қорғау әдістері. Телефон 

байланысы. Іскерлік қарым-қатынас процесінде әсер ету механизмдері. Әңгімелесушіге әсер етудің 

психологиялық әдістері. Өзара әрекеттестік, серіктестік, жолын кесу, айла-шарғы жасау стратегиясы. 

Сұхбаттасушының пікірлері мен қарсылықтарын парри. Жазбаша іскери құжаттаманы құру технологиясы. Жазу 

мәдениеті. Іскерлік хаттарды жазудың ерекшеліктері. Іскери хаттарды өңдеуге қойылатын негізгі талаптар. 

Пререквизиттері:  Жалпы психология; Даму психологиясы 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер 
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Оқытудан күтілетін нәтижелер: А)Білуі керек: іскери қарым-қатынас теориясында қарастырылатын негізгі 

мәселелер; іскери өзара әрекеттесудің және әсер етудің түрлері мен нысандары; істей білуі керек: алған 

теориялық білімдерін қазіргі бизнес дискурсына енетін ауызша және жазбаша түрдегі мәтіндерді құруда қолдана 

білу; ие болуы керек:В)Бизнес саласында өзін-өзі таныстыру дағдыларын; жеке бизнес имиджін құру; іскери 

қарым-қатынастың тиісті жағдайындағы ең шынайы сөйлеу тактикасын немесе стратегияларын таңдау; 

қабілеттілік пен дайындықты көрсетуі керек: С)Алған білімдерін адамдармен қарым-қатынаста қолдану және 

білімдерін өздерінің әлеуметтік және кәсіптік қызметінде пайдалану қабілеті. 

 

Дублин дескрипторлары (А,В,С,Д,Е) 

Пәннің атауы: Еңбек психологиясы 

Бағдарлама авторы: Утеуова А.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: Еңбек психологиясының қазіргі уақыттағы басты-басты міндеттері өндірістік 

қатынастарды жетілдіру, еңбектің сапасын жақсарту, апаттық жағдаяттарға жол бермеу, еңбек ұжымының 

(тобының) психологиялық кейпін анықтап, реттелуге бағыттау т.б. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Еңбек психологиясының объектісі - индивидтің өндірістік жағдайларындағы және 

оның жұмыс күшін ұдайы өндіру жағдайындағы әрекеті. Қазіргі заманғы еңбек психологиясы өндіру және 

тұтыну деген ажырамас екі цикл болады, адам оларда кезекпен және тәуелсіз түрде әуелі өндіруші, одан кейін 

тұтынушы ретінде көрінеді. Еңбек психологиясының тұрғысынан индивидтің жұмыс уақыты мен бос уақыты 

еңбек және жұмыс күшін ұдайы өндіру жағдайларымен тығыз байланысты. Еңбек психологиясының негіздері 

медицинаның, физиологияның, техниканың, социология  мен саяси экономиканың ықпал-әсерімен қалыптасты. 

Қайсыбір пәннің еңбекті жетілдіру мәселелерін шешуге қатыстырылуы үшін бастау-негіз мынадай қағиданың 

танылуы болды: еңбектің ұйымдастырылуы оның өнімділігін еңбекті қарқындатудан гөрі көбірек арттырады. ал 

жұмыскерге жұмсалатын (оның білім алуына, медициналық қызметпен қамтуға, тұрғын үй-тұрмыстық және 

экологиялық жағдайларын жақсартуға) экономикалық шығындар өндіріс саласындағы пайда түрінде қайтады. 

Еңбек психологиясының қазіргі уақыттағы басты-басты міндеттері өндірістік қатынастарды жетілдіру, еңбектің 

сапасын жақсарту, апаттық жағдаяттарға жол бермеу, еңбек ұжымының (тобының) психологиялық кейпін 

анықтап, реттелуге бағыттау т.б. Еңбек (бейнет, қам) психологияда іс- әрекеттің түрі ретінде силатталады. 

Еңбек—адам тіршілігіндегі бірінші қажеттілік. Сондықтан, қоғамдағы тәлім-тәрбиенің өзекті мәселесі — адамды 

еңбек ету қажеттілігіне баулу. Жастарды еңбекке психологиялық тұрғыдандаярлау — жалпы гуманистік 

тәрбиенің түпкі мақсаты. Еңбек— адамның іс-әрекетінің негізгі түрі және барлық материалдық игіліктерді 

өндірудің қайнар көзі. 

Пререквизиттері: Жалпы психология. Даму психологиясы. 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А)Еңбек іс–әрекеттінде психологиялық зерттеудің әдіснамалық негізіноқып –

үйрену; іс–әрекетті психологиялық зерттеуде қолданылатын әдістемелерді практикалық игеру; В)Практикада 

кәсіптік іс–әрекетті (отандық және шетелдік) зерттеудің негізгі әдістемелері мен алған білімдерін орынды, 

барабара қолдана білу; С)Кәсіптік іс–әрекет саласында неғұрлым жиі кездесетін міндеттерді шеше білу; 

Д)Өндіріс пен педагогикалық кәсіби іс–әрекет пен білім беру психологиясы жайлы білімдерді меңгереді. Е)кәсіби 

қарым-қатынас дағдыларын дамыту. 

 

Дублин дескрипторлары (А,В,С,Д,Е) 

Пәннің атауы: Конфликтология 

Бағдарлама авторы: Кереймағанбетова Ж.Н. 

Курсты оқытудың мақсаты: Жас ұрпақтарға конфликтология ғылымының негізгі білімімен қаруландыру. 

Конфликтіні болдырмау, мәдениетті бәсекеге түсе білу қабілетгерін арттыру.Конфликтіліктен шыға білу, шешу 

іскерлігін қалыптастыру. Конфликтінің шығу, туу табиғаты, методологиялық негізі, зерттеу. Әдістері туралы ұғым 

беру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Конфликтология ғылымы. Оның зерттеу пәні. Негізгі салалары. Ғылым ретінде 

қалыптасу жолдары. Конфликт – әлеуметтік құбылыс ретінде. Саяси дағдарыстар. Этносаяси қақтығыстар. 

Құқықтық қақтығыс. Ұлттық конфликт (қақтығыстар, қарама-қайшылықтар психологиясы, ұйымдық конфликт, 

мекемені басқару ісіндегі қақтығыстар, қақтығыстарды басқару). 

Пререквизиттері: Коррекциялық психология. Әлеуметтік-психологиялық тренинг. 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер:А)Конфликтіні болдырмау, мәдениетті бәсекеге түсе білу қабілеттігін арттыру. 

В)Конфликттен шыға білу, шешу істерін қалыптастыру. Конфликтологияның зерттеу әдістері. С)Өткізілген 

зерттеу жұмыстарына қорытынды жасай алу. Д)Практикалық психологтың іскерліктері, жеке әдістемелермен 

жұмыс дағдысы. Кәсіби қарым-қатынас дағдылары. Е)Конфликтіден шыға білу, шешу істерін қалыптастыру, 

болдырмау жұмыстарын үйрету. 
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Дублин дескрипторлары: А, В, С, D, Е 

Пәннің атауы: Іскерлік риторика 

Бағдарлама авторы: Султангалиева О.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: Педагогтарды кәсіби даярлауда Іскерлік риториканың рөлі, педагогтың сөйлеу 

мәденитіне қойылатын талаптар, кәсіби педагогикалық сөз жанры турлы білімдерін қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Іскерлік риторика дербес  риториканың түрі ретінде. Іскерлік риториканың дамуы 

және қалыптасуының негізгі кезеңдері. ЖОО пәні ретінде Іскерлік риториканың мақсаты, міндеттері мен 

мазмұны. Іскерлік риториканың пәні мен нысаны. «Іскерлік риторика» ұғымының негізгі анықтамалары. Іскерлік 

риторика және педагогтарды кәсіби даярлауда рөлі. Педагогикалық қарым-қатынас: мәні, ерекшеліктері, 

функциясы. Мұғалімнің сөйлеу мәдениеті. Педагогтың сөйлеу мәденитіне қойылатын талаптар. Педагогтың 

сөздік қоры және сөз байлығы. Педагогтың мәнерлі сөзі. Педагогтың терминдерді кәсіби пайдалануы. Логикалық 

ойының ерекшелігі. Педагог дауысының  гигиенасы. Кәсіби педагогикалық сөз жанры. 

Пререквизиттері: Коррекциялық психология. Әлеуметтік-психологиялық тренинг. 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер.. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер:A)Сөз әдемілігі және ортамен тіл табысуы, пікірталас және айтысты қолдану. 

B)Өзінің ойын нақты және аргументтерге негіздей отырып ойын жеткізуі, C)Педагог пен оқушылардың сөзін 

талдау қабілеті, D)Білім алушылардың ойын реттей білуге және аргументтерге негіздей отырып түсіндіру, 

Е)Сөйлеудің  жоғары мәдениетін көрсетуге даярлығы. 

 

11.2 Модуль Білім беру саласындағы психология және қолданбалы психология 

 

Дублин дескрипторлары (А,В,С,Д,Е) 

Пәннің атауы: Жоғары мектеп психологиясы    

Бағдарлама авторы: Урмурзина Б.Г. 

Курсты оқытудың мақсаты: студенттерге жоғары оқу орнындағы педагогикалық әрекеттерді ғылыми кәсіби 

тиімді қарастыру үшін психологиялық компетенция қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Жоғары мектепте тәрбиелеу және оқытудың психологиялық негізі. Студент 

тұлғасының психологиялық ерекшеліктері. Жоғары мектепте оқытушылық шеберлік. Жоғары оқу орында 

оқытушылық іс–әрекетінің психологиялық ерекшелігі. Педагогикалық қабілет, олардың құрылымы. 

Педагогикалық қарым – қатынас  педагог және студент арасында өзара әрекетін анықтайтын спецификалық 

қарым – қатынас ретінде. Тәрбиелеу мақсаты, мазмұны, мәні. Оқытушылық  құрылымы. Студент тұлғасының 

психологиялық ерекшелігі. Жеке тұлға, индивид, индивидуалдылық педагогика, психология, философия ұғымы 

ретінде. Жоғары мектепте оқыту шеберлігі. Оқытушының негізгі сапалары: кәсіби, адамгершілік, мотивациялық. 

Педагогикалық іскерлік типі: конструктивті, коммугикативті ұйымдастырушылық, қолданбалы, танымдық. 

Жоғары мектепте сөйлеу шеберлігі. Оқытушының сөйлеу мәдениеті. 

Пререквизиттері: Даму психологиясы, Жалпы психология. 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А)Жоғары мектеп психологиясының базалық ғылыми аппараты, 

методологиялық негіздері және әдістері; жоғары білім жүйесінің дамуындағы қағидалар мен заңдылықтар, негізгі 

бағыттар; оқытушының педагогикалық шеберлігінің психологиялық негіздері; жоғары білім берудің мазмұнын 

құрастыру және таңдау принципі; әр түрлі әдіс түрлерін, оқыту технологияларын пайдалана алу. В)Студенттерді 

оқытуда және тәрбиелеуде әдіс және тәсілдерді; Психологиялық тәсілдер арқылы оқу процессін ұйымдастыру 

және студенттік топтарды басқару.С)Студенттер  психологтың жоғары оқу орынындағы әрекет түрлері, ғылыми, 

кәсіби проблемаларды тиімді шешудің жолдарымен танысады. Д)Кәсіби дайындауда  көпжақтылық деңгейін 

жоғарылатады; Е)Жоғары мектеп  психологиясы туралы біртұтас, жүйелі білімдерге ие болады. 

 

Дублин дескрипторлары: (А. В. С. Д. Е.) 

Пәннің атауы: Мектептегі психологиялық қызмет 

Бағдарлама авторы: Есенғұлова М.Н., п.ғ.к., доцент 

Курсты оқытудың мақсаты: Мектептегі психологиялық қызметті ұйымдастыру барысында қойылатын 

талаптардың теориясын меңгеру және практика жүзінде әдістемелрді қолдану дағдысын қалыптастыра отырып 

психологтың кәсіби этикалық талаптарымен танысу. Сонымен бірге мектеп басшысымен, ұжымымен жұмыстың 

түрлерімен танысып практика жүзінде қолдану жолдарын үйрету. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Біздің елімізде және шетелде білім беру саласындағы психологиялық қызметтің 

қазіргі жағдайы. Мектептегі психологиялық қызметтің теориялық негіздері. Мектептегі психологиялық 

қызметтің іс-әрекетін ұйымдастырудың жалпы сұрақтары. Мектептегі балардың танымдық процесстерінің 

зерттеуге арналған әдістемелер жөнінде мағлұмат беру. Мектептегі педагогикалық қызметті өткізудің тиімділігі. 

Педагогикалық ұжымды зерттеудегі диагностиканың маңызы. Психологиялық қызметтегі тіркеу құжаттарының 

формалары. Психологиялық-педагогикалық консиллиум.  

Пререквизиттері: Даму психологиясы, Педагогикалық психология 

Постреквизиттері:  «Білім» тобы бойынша магистратурадағы пәндер 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А)Психопрофилактикалық, психодиагностикалық, психокоррекциялық және 

психологиялық кеңес беру бағыттарын терең меңгеру. Мектеп психолог қызметінің жұмыс бағыттарын анықтау; 
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В)Жүйелі түрде алынған білімдерді практикада қолдана алу; Мектептегі психологиялық әдістерді қолдана 

алу.С)Психопрофилактикалық, психодиагнос-тикалық, психокоррекциялық және психологиялық кеңес беру 

жұмыстарын жүргізе білу.D)Әр түрлі категориядағы балалармен жұмыс түрлерін таңдай білу 

дағдысы.Е)Психологтың кәсіби деңгейінің жоғарылауы; Балаларды психодиагностикалық әдістермен 

қамтамасыз ету; Мектептегі психологының құжаттарды дайындауы. 

 

Дублин дескрипторлары (А,В,С,Д,Е) 

Пәннің атауы: Түсіну психология  

Бағдарлама авторы: Измаганбетов А.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: Болашақ маманды  түсіну психологиясы арқылы маман ретінде қалыптастыру. 

Жас ұрпақтарға  негізгі білімімен қаруландыру.  Мәдениетті бәсекеге түсе білу қабілеттерін арттыру.Әдістері туралы 

ұғым беру.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Түсіну психологиясының пәні. Түсіну психологиясы ғылыми бағыт ретінде. Түсіну 

ғылыми танымда. Түсіну процесінің компьютерлік модельдеуі. Түсіну процесін зерттеудің әдіснамалық 

негіздері. Түсіну процесін зерттеудің жүйелік – құрылымдық бағыты. Түсіну феноменіне әр түрлі бағыттар. 

Түсіну психологиясының қалыптасу тарихы. В.В. Знаковтың жалпыпсихологиялық зертеулерінің маңыздылығы. 

А.А.Брудныйдың, В.К.Нишановтың түсіну концепциялары. Түсінудің даму деңгейлері. Ғылымдағы түсіну 

түрлері. Тілдік тұлға және түсіну мәселелері. О.М.Копыленконың сөйлеу мен қабылдау деңгейлері.  

Пререквизиттері: Психология тарихы. Жеке тұлғаның қорғау механизмдері. 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер. 

Оқытудың күтілетін нәтижелер: А)Болашақ маманды түсіну психологиясы арқылы маман ретінде 

қалыптастыру, жас ұрпақтарға негізгі білімімен қаруландыру.  Мәдениетті бәсекеге түсе білу қабілеттерін арттыру. 

Әдістері туралы ұғым беру. В)Студенттерді адамдармен қарым – қатынасын жақсарту, қазіргі қоғамға бейімделу 

мәселесімен таныстыру. Білім дағдыны қалыптастыру.С)Студенттер өзіндік жұмыстар жасай білу. Әдістемелерді 

қолданып нәтиже шығара білу. Д)Қоғамның экономиканың өзгеруіне байланысты түсіну психологиясы туралы 

мағлұматтарға ие болады. Е)Бұл курста тұлға аралық қарым қатынаста өзара түсіну және жеке тұлға қарым 

қатынастары қарастырылады. 

 

Дублин дескрипторлары (А,В,С,Д,Е) 

Пәннің атауы: Спорт психологиясы 

Бағдарлама авторы: Измаганбетов А.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: спортшылардың жарыс алдындағы психологиялық күйін зерттеу. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Спорт психологиясының пәні мен объектісі. Дене физикалық, психомоторлық, 

психикалық дамудың өзара байланысы.  Адамдардың әр түрлі жастағы спортпен айналысудың мотивациялық 

негіздері. Физикалық және ақыл-ой жұмыс қабілеттілігі.  Тұлғааралық қарым-қатынастардың және қатынастың 

ерекшеліктері, эмоционалды сфераның дене шынықтыру мен байланысы. Дене шынықтыру пәнінің 

оқытушысының іс-әрекеті, жас спортшыларды дайындаудың психологиялық ерекшеліктері. Психологиялық 

реттеу, психодиагностика, дене шынықтырудың белсенді міндеттері; дене шынықтырудың психологиялық 

негіздерін дайындау; халықты салауатты өмір салтына насихаттау; 

Пререквизиттері: Қолданбалы психология, Этнопсихология, Менеджмент психологиясы 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер. 

Оқытудың күтілетін нәтижелер: А)Біліктілік: жеке топтар және адамдар тобының психологиялық 

айырмашылығының қайнар көзін және табиғатын,психологиялық заңдылықтарын білуі тиіс; спорт 

психологиясының негізгі заңдылықтарын; спорттық жетістікке жеке тұлға мотивінің иерархиясын; спортшының 

жарысқа психологиялық техникалық дайындығы; тренерлік жұмыстың психологиялық негізі; спортшының 

жарақат алғаннан кейінгі психологиялық әдісін жүзеге асыра білу. В)Дағды: Спортшының жарысқа 

психологиялық дайындық дәрежесінің нәтижесіне сандық және сапалық әдістермен әсер ету; Спортшыларды 

жарыс кезеңінде ішкі резерв мобилизациясына ынталандыру; Топтасу командасы және құрастыру бойынша 

қолайлы әлеуметтік- саяси жағдайында жұмысты жүзеге асыру; Спорт ұжымындағы лидерлік және 

басқарушылық сұрағы. С)Құзіреттілік: кәсіби дайындауда көпжақтылық деңгейін жоғарылатады; спорт  

психологиясы туралы біртұтас, жүйелі білімдерге ие болу; жарыс алдындағы аутогенді жаттығулар мен 

тәсілдерді меңгеру. 

 

Дублин дескрипторлары (А,В,С,Д,Е) 

Пәннің атауы: Агрессия мен терроризм психологиясы   

Бағдарлама авторы: Измаганбетов А.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: «Агрессия және терроризм психологиясы» курсының негізгі мақсаты – адамның 

агрессивтілігінің пайда болуының теориялық негіздері, диагностика технологиялары мен әдістері, терроризмге 

бейімділіктің алдын алу психотехникалары.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Мәліметтер дәуірі және мәліметтер технологиясы:жаңа мүмкіндіктер,шақырулар 

және қазіргі мемлекеттер үшін қауіптер. Информациялық терроризм, кибертерроризм, киберқылмыс: ұғымдарын 

анықтау. Террористік ұйымдардың іс-әрекет стратегиясы және негізгі түрлері: әдіснамалық талдау. Иновациялық 

практика  және террористік ұйымдардың іс-әрекетін қазіргі технологияларды бейімдеу формасы (ұйым дамуы 
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және функционалдық қамтамасыз етумен байланыстыіс-әрекет түрі). Қазіргі мемлекеттердің мәліметтер 

дәуіріндегі террорлыққа қарсы дайындығын әдістермен және стратегиямен қамтамасыз ету. Терроризм 

психологиясының және террорлыққа қарсы іс-әрекеттің клиникалық аспектілері. Терроризм психологиясының 

әдіснамалық негіздері. Халықаралық терроризм және оны жеңу шараларына глобализацияның әсері. Агрессивті 

мінез-құлықтың негізгі заңдылықтары. Агрессия және девиантты мінез-құлық. Вербалды агрессия: басқару және 

жеңу жолдары. 

Пререквизиттері: Адамның даму психологисы.  Қолданбалы психология 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер. 

Оқытудың күтілетін нәтижелер: А)Біліктілік: агрессия және терроризм психологиясы бойынша алған 

теориялық білімдер, аналитикалық және зерттеу тәжірибесінің, ақпараттық ізденну негізінде студенттер   қазіргі 

агрессияның ғылыми теорияларында бағыт алуға, адамдар өміріндегі агрессиялардың пайда болуымен 

байланысты зерттеу және практикалық міндеттреді дұрыс шеше білу. В)Дағды:агрессияның пайда болу кезінде 

агрессивті тұлғамен психологиялық кеңес жүргізе білу, арнайы іс – әрекет қолдана білу;қазіргі кезде агрессияның 

пайда болуына байланысты мәселелерді анықтау;агрессия кезінде креативті шешім таба білу және агрессияны 

жою жолдарын білу; С)Құзіреттілік: өз кәсіби дайындығының деңгейін жоғарлатады; агрессивті жағдайлар 

туралы жүйелі білімдері бар, диагностика түрлерін қолдана біледі. 

 

Дублин дескрипторлары (А,В,С,Д,Е) 

Пәннің атауы: Гештальтпсихология    

Бағдарлама авторы: Тильмагамбетова Р.Е. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттердің болашақ мамандықтарына сай гештальтпсихологиясының шығу 

тарихымен таныстыру. Студенттерді гештальт жөніндегі маңызды әдістермен таныстыру. Студенттерді гештальт 

терапиясын пайдалана білуге үйрету. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Гештальтпсихология тарихы пәні зерттеу әдістер. Гештальт және психоанализ. 

Фигура және фон. Гештальтпсихологиядағы ойлау проблемасы. Гештальттың теориялық негізі. Денемен жұмыс 

бағыттары. Психологиялық кеңес беру практикасындағы қорғаныс механизмі. Түс көрудің гештальт психология 

негізі. Қарам қатынас этаптары. Клиент-терапиялық қатынас. 

Пререквизиттері: Коррекциялық психология. Әлеуметтік-психологиялық тренинг. 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер. 

Оқытудың күтілетін нәтижелер: А)Біліктілік: гештальтпсихологиясының мақсатын, міндетін, құрылымын. 

Гештальттерапиясының негізгі қағидаларын. Гештальттерапиясының негізін салушылармен таныстыру. 

В)Дағды: терапияның  түрлері және гештальттерапиясымен салыстыру. Топтарда гештальтерапиясын жүргізу. 

Практикада теориялық білімдерді меңгеру. С)Құзіреттілік: гештальт-техника элементтерін қолдана білу. 

Гештальт кеңес беру кезінде  базалық түсініктерді қолдану. 

 

Дублин дескрипторлары (А,В,С,Д,Е) 

Пәннің атауы: Тұлға өсу тренингі 

Бағдарлама авторы:  Таумышева Р.Е. 

Курсты оқытудың мақсаты: Теоретикалық және методологиялық негіздермен, процедуралық–

ұйымдастырушылық аспектілермен және тұлға өсу тренингі жұмысының механизмдерімен таныстыру. 

Курстың қысқаша сипаттамасы: Тұлға өсу тренингісінің теоретикалық және методикалық негіздері; Тұлға өсу 

тренингісін өткізу барысында білім және дағдыны қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Тұлға өсу тренингі белсенді топтық психологиялық жұмыс. Топтық психологиялық 

жұмысты түрлерін бөлу үшін негізгі мүмкіндіктер. Тұлға өсу тренингі қарым-қатынас компетенттілігін 

дамытудың формасы ретінде. Тренингтің әр түрлілігі. Сензитивтілік тренингтері. Тренингтің жалпы 

мақсаттары.Үйретуші тренингтері. 

Пререквизиттері: Жалпы  психология, мамандыққа кіріспе. 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А)Тұлға өсу тренингісінің теориялық және әдістемелік негіздерімен 

таныстыру; В)Практик-психологтардың  іс әрекетінде тренингтарды қолдана алу; С)Талқылаудың құрылымы, 

аргументтер және зерттелінген аймақтағы мәселелердің шешу. 
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