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ТҤСІНІК ХАТ 

 

 Элективті модульдер каталогы (ЭМК) Қ.Жұбанов атындағы Ақтӛбе ӛңірлік 

университетінің Білім бағдарламаларын 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 бӛлінген кредит мӛлшері 

мен оқу семестрі және Дублиндік дескрипторлар мен күтілетін нәтижелер кӛрсетілген.  

Каталог Сізге пәндерге қатысты қажетті мәлімет алуыңызға және ӛзіңіздің жеке оқу 

жоспарыңызды дұрыс құруыңызға кӛмегін тигізеді. Пәндерді таңдау кезінде факультет 

деканатынан немесе эдвайзерден кӛмек 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. (1.09.2020 жылғы №372 ӛзгертулермен 

және толықтырулармен). 

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

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

ӛзгертулермен және толықтырулармен).  

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

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

(24.12.2020 жылғы №539 ӛзгертулермен және толықтырулармен). 

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

жүйесі (ҚР МЖМБС. 5.05.001-2005). 

 

5. Қ.Жұбанов атындағы Ақтӛбе ӛңірлік университеті Ғылыми Кеңесінің шешімдері. 

 

6. Элективті пәндер каталогының ережесі (Қ.Жұбанов атындағы АӚУ, 2021 ж.). 
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ПЕДАГОГИКА ФАКУЛЬТЕТІ 

5В010300- ПЕДАГОГИКА ЖӘНЕ ПСИХОЛОГИЯ 

3 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
 

Модуль 6.1  Педагогикада және психологияда эмпирикалық зерттеулер, 30 кредит 

БП ЖК BOT 3201 Бағалаудың ӛлшемдік технологиялары 5 5 

БП ТК  PsPT 3202 Психология және педагогика тарихы 5 5 

БП ТК  PPsKB 3203 Педагогикалық және психологиялық кеңес беру 5 5 

КП ТК KKEI 3301 Қолданбалы конфликтология және эмоционалды интеллект 5 5 

КП ТК PPsSZ 3302 Педагогика мен психологиядағы статистикалық зерттеулер 5 5 

КП ТК PPsOA 3303 Педагогика мен психологияны оқыту әдістемесі 5 5 

Модуль 6.2 Заманауи оқытушының имиджін қалыптастыру ерекшеліктері,  30 кредит 

БП ЖК BOT 3201 Бағалаудың ӛлшемдік технологиялары 5 5 

БП ТК BP 3202 Басқару психологиясы 5 5 

БП ТК AP 3203 Арнайы педагогика 5 5 

КП ТК KN 3301 Конфликтология негіздері 5 5 

КП ТК PIKM 3302 Педагогикалық имиджелогия және корпоративті мәдениет 5 5 

КП ТК ShO 3303 Шешендік ӛнер 5 5 

Модуль 7.1 Инклюзивті және жаңартылған білім берудің психологиялық аспектілері, 15 кредит 

БП ЖК  IBB 3204 Инклюзивті білім беру 6 3 

БП ТК  ZhBBMPsPN 

3205 

Жаңартылған білім беру мазмұнының психологиялық-

педагогикалық негіздері 

6 5 

БП ТК  TZhTA 3206 Тәрбие  жұмысының теориясы мен әдістемесі 6 5 

БП  Педагогикалық практика 6 2 

Модуль 7.2  Заманауи этнопсихология мен этнопедагогиканың даму тенденциялары, 15 кредит 

БП ЖК  IBB 3204 Инклюзивті білім беру 6 3 

БП ТК  PN 3205 Психоанализ негіздері 6 5 

БП ТК  EE 3206 Этнопсихология және этнопедагогика 6 5 

БП  Педагогикалық практика 6 2 

Модуль 8.1  Қазіргі білім берудің психологиялық аспектілері, 15 кредит 

КП ЖК KBBM 3304 Қазіргі білім берудегі менеджмент 6 5 

КП ТК MМ 3305 Мектептегі медиация 6 5 

КП ТК КР 3306 Креативті педагогика 6 5 

Модуль 8.2  Кӛшбасшылықты зерттеудің педагогикалық негіздері, 15 кредит 

КП ЖК KBBM 3304 Қазіргі білім берудегі менеджмент 6 5 

КП ТК PК 3305 Психологиялық қызмет 6 5 

КП ТК КР 3306 Кӛшбасшылық психологиясы 6 5 

 

Модуль 6.1  Педагогикада және психологияда эмпирикалық зерттеулер 

 

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

Пәннің атауы: Бағалаудың ӛлшемдік  технологиялары 

Бағдарлама авторы:  Бозғұланова Н.Е. 

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 мазмҧны: Бағалау жүйесінің дамуының тарихы. Балалардың оқу әрекетін бағалаудың жалпы 

жолдары. Критериальді бағалау ұғымын анықтау және оның оқу-танымдық құзіреттілікті қалыптастырудың 

рӛлі. Балалар оқу жетістіктерін критериальді бағалаудың мәні, рӛлі, 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 ӛз 

нұсқаларын ұсыну. 

Пререквизиттері: Коррекциялық педагогика мен психология, Әлеуметтік педагогика және әлеуметтік 

психология. 

Постреквизиттері: Инклюзивті білім беру, Қазіргі білім берудегі менеджмент. 
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Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Меңгерген білім, білік және дағдыны іс-жүзінде қолдана алады; 

В)Балалардың оқу жетістігін бағалау бойыша мұғалім жұмысының мазмұнын сипаттай алады; С)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) D) Е) 

Пәннің атауы: Психология және педагогика тарихы 

Бағдарлама авторы: Бозғұланова Н.Е. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерде педагогикалық және психологиялық білім, психология және 

педагогика тарихының әдіснамалық және теориялық аспектілері жүйесінің дамуы туралы түсінік қалыптастыру 

болып табылады. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Курсты оқыту барысында ежелгі кезеңде пайда болған кезден бастап қазіргі 

уақытқа дейін педагогикалық-психологиялық ғылым пәнінің қалыптасуы мен дамуының жалпы логикасы 

ашылады. Курс барысында Психология және педагогика  тарихына  кіріспе; Ежелгі  Шығыстағы 

психологиялық ойлар; Антикалық  психология және педагогика; Орта ғасырдағы психология және жаңа дәуір 

психологиясы; Европа  психологиясы. 18 ғасырдағы  психологияның дамуы. 19 ғасырдағы  психологияның  

дамуы. Психологияның  ӛзіндік  ғылым  ретінде  қалыптасуы. 19-20 ғасырдағы психологияның Шетелдегі 

теоретикалық концепциялары. Эксперименталды психологияның 19 ғасырдың аяғы мен 20 ғасыр басында 

дамуы. Психологияның және педагогиканың дүниежүзілік мектептері (20 ғ.10-50 жылд.) тақырыптары 

талданады. 

Пререквизиттері: Педагогика және психология негіздері, Қолданбалы педагогикадағы эксперименталды 

зерттеулер. 

Постреквизиттері: Ақпараттық қоғамның педагогикасы, Жеке тұлғаны зерттеудегі жобалау әдістемесі. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Психология және педагогика ғылым ретіндегі пәні мен құрылымын білу; 

В)Психология мен педагогиканың негізгі ұғымдарын анықтау және түсіндіре білу; С)Психологиялық және 

педагогикалық идеяларды, теориялар мен тұжырымдамаларды талдау, оларды салыстыру; D)Топтық және 

ұжымдық жұмыста психологиялық және педагогикалық мәселелер туралы пікірталас жүргізу дағдыларын 

игеру; Е)Жеке тұлғаны дамыту үшін педагогика мен психологияның жеке және қоғамдық маңыздылығын 

түсіндіре білу. 

 

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

Пәннің атауы: Педагогикалық және психологиялық кеңес беру 

Бағдарлама авторы: Исатаева Б.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерді психологиялық-педагогикалық кеңес беру практикасына кәсіби 

даярлау болып табылады. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: «Педагогикалық және психологиялық кеңес беру» курсы тұлғаға кәсіби 

педагогикалық-психологиялық кӛмек берудің бір формасы ретінде оқыту педагог-психолог маманды 

даярлаудың қажетті буыны болып табылады. Себебі, дәл осы педагогикалық-психологиялық кеңес беру 

психодиагностикамен қатар біздің елімізде аса кеңінен таралған психологиялық тәжірибелердің бірі болып 

табылады. Курстың тікелей тақырыбы кеңес берудің жеке және топтық формаларына арналған. Курсты оқу 

барысында студенттер педагогикалық-психологиялық кеңес берудің теориялық және практикалық негіздерімен, 

кеңес берудің қазіргі заманғы бағыттарымен, психотерапия мен кеңес беру жұмыстарының топтық 

формаларымен және оның ерекшеліктерімен жақынырақ танысып, аталмыш білімдерді меңгереді. 

Пререквизиттері: Педагогика және психология негіздері, Психотерапия және психокоррекция негіздері. 

Постреквизиттері: Психоанализ негіздері, Тұлғанын ӛсу тренингі. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Педагогикалық-психологиялық кеңес беру түрлерінің мазмұны туралы 

негізгі түсініктерді білу; В)Кеңес берудің негізгі кезеңдерін, динамикасы мен ұйымдастыру үрдісін, сондай-ақ, 

негізгі техникалар мен тәсілдерін практикалық тұрғыда меңгеру; С)Психологиялық кеңес берудің 

ерекшеліктерін ажыратып, нақты жағдайларға сәйкес оның міндеттерін ӛз бетінше тұжырымдай білу; D)Тұлға 

мен ұжымның психикалық іс-әрекет заңдылықтары мен тетіктері, психиканың онтогенезде дамуы, тұлғаның 

психологиялық теориялары жӛнінде білу; Е)Психологиялық байланысты орнату және қолданудың негізгі 

дағдыларын меңгеру;  

 

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

Пәннің атауы: Қолданбалы конфликтология және эмоционалды интеллект 

Бағдарлама авторы: Кереймағанбетова Ж.Н. 

Курсты оқытудың мақсаты: «Қолданбалы конфликтология және эмоционалды интеллект» курсының білімін 

зерттеу және меңгерудің негізінде студенттердің психикалық ойлауы дамиды, семинар және практикалық 

сабақтарда қарым-қатынас психологиясы мен шиеленісті шешу бойынша іскерлік дағдыларын 
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қалыптастырады, эмоционалды инттеллектісін дамыту және оны ӛнімді пайдалану арқылы басқалардың 

эмоциясын алдын-ала болжау кӛмегімен оңтайлы қарым-қатынас орната алады.  

Пәннің қысқаша мазмҧны: Қазақстан Республикасындағы білім берудің бағыты теориялық және практикалық 

даярлығы жоғары деңгейдегі шығармашылық мүмкіндігі мол жеке тұлға қалыптастыруды кӛздеп отыр. Бұл 

мүмкіндіктерді іске асыру үшін еніп отырған жаңалықтарға ілесе алатын соған сәйкес жас ұрпақты тәрбиелеп 

білім беретін педагог-психолог дайындау қажет. «Қолданбалы конфликтология және эмоционалды интеллект» 

пәнін оқу барысында қарым-қатынас және шиеленіс психологиясының ғылым ретінде қалыптасуы және 

дамуының негізгі этаптары; қарым-қатынас және шиеленіс психологиясының шығуы және даму сұрақтары, 

эмоционалды интеллект түсінігі, тұлғаның эмоционалды интеллектісін бағалау және дамыту, эмоционалды 

интеллктіні бағалаудың заманауи әдістері: ӛзін-ӛзі есептеу және ӛзін-ӛзі бағалауға негізделген әдістер, 

сараптамалық бағалау әдістері және т.б маманның алдында тұрған міндеттерді игеруге мүмкіндік береді.  

Пререквизиттері: Конструктивті қарым қатынас психологиясы, Әлеуметтік педагогика және әлеуметтік 

психология. 

Постреквизиттері: Мектептегі медиация, Әлеуметтік психологиялық тренинг. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Қарым-қатынас және шиеленіс психологиясының ғылым ретінде 

қалыптасуы мен дамуының негізгі кезеңдерін білу; В)Қарым-қатынас және шиеленіс психологиясының 

әдістерін білу және практикада меңгеру; С)Эмоционалды интеллектіні анықтау тәсілдерін, тұлғаның 

эмоционалды интеллектімен жұмыс істеудің негізгі әдістері мен технологияларын меңгеру; D)Тұлғаның және 

топтың эмоционалды интеллектісін бағалау және дамыту әдістерін қолдана білу; Е)Курс бойынша материалдың 

маңызын, қорытындылар сәйкестігін бағалай білу. 

 

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

Пәннің атауы: Педагогика мен психологиядағы статистикалық зерттеулер 

Бағдарлама авторы: Рыспаева Д.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: «Педагогика мен психологиядағы статистикалық зерттеулер» пәні бақылау 

(психологиялық зерттеу) нәтижелерін жинау, жүйелеу және математикалық ӛңдеу әдістерімен танысуға 

арналған. Пәнді игерудің басты мақсаты - студенттерді қолданудың психологиялық бағытын күшейте отырып, 

оның математика деңгейін кӛтеру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Математикалық статистиканың негізгі принциптері мен ережелерін білу 

эксперимент жүргізушіге зерттеу барысында алынған мәліметтерді дұрыс талдауға және түсіндіруге мүмкіндік 

береді. Эмпирикалық зерттеулердегі алғашқы мәліметтерді алу мен ӛңдеу. Эмпирикалық мәлімет типтері. 

Орталық тенденция мәндері: медиана, мода, арифметикалық орта. Мәліметтерді графикалық бейнелеу 

тәсілдері. Психологиялық зерттеулердегі айнымалылар. Психологиялық ӛлшеу – зерттеу мәліметтерін тіркеу 

әдісі ретінде. Зерттеу мәліметтерінің сенімділігі, валидтілігі оларды тексеру жолдары. Статистикалық 

гипотезаларды тексеру. Статистикалық критерийлер. Статистикалық гипотезаларды тексерудің параметрлік 

және параметрлік емес критерийлері. Статистикалық гипотезаларды тексерудің критерийлерін таңдау 

алгоритмі. Корреляциялық анализ. Корреляция және оның  қасиеттері. Спирменнің Rs -рангтік корреляция 

коэффициенті және оның ӛлшемдерін есептеу. Айырмашылықтарды бағалау әдістері. Крускал- Уоллистің Н-

критерийін есептеу алгоритмі. Розенбаумның Q –критерийін зерттеу болжамын дәлелдеу үшін пайдалану. 

Манна - Уитни критерийінің тағайындалуы. Мәліметтердегі ығысуды бағалау әдістері. Мәліметтердегі 

жылжуды бағалау әдістерін есептеу алгоритмдері. Джонкирдің S - критерийін есептеу алгоритмі. 

Пререквизиттері: Педагогика және психология негіздері, Тұлғаны педагогикалық-психологиялық 

диагностикалау. 

Постреквизиттері: Жеке тұлғаны зерттеудегі жобалау әдістемесі, Ақпараттық қоғамның педагогикасы. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Ғылыми ойлау, жалпылау, талдау және синтез және теориялық ережелер 

мәдениетін меңгеру; В)Теориялық және эксперименттік зерттеулерді, математикалық талдау мен модельдеудің 

негізгі әдістерін, әр түрлі кәсіби мәселелерді шешуде алынған мәліметтерді ӛңдеуге арналған стандартты 

статистикалық пакеттерді қолдану; С)Психологияның әр түрлі ғылыми және ғылыми-практикалық салаларында 

жалпы кәсіби білім мен дағдыларды қолдануға негізделген психологиялық зерттеулерге қатысу; D)Қолданбалы 

психологиялық дайындықты күшейте отырып, студенттердің математикалық дайындық деңгейін арттыру; 

Е)Курс бойынша материалдың маңызын, қорытындылар сәйкестігін бағалай білу. 

 

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

Пәннің атауы: Педагогика мен психологияны оқыту әдістемесі 

Бағдарлама авторы: Тӛлебаева Ж.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: Болашақ мамандардың кәсіби маңызды сапаларын жетілдіріп, оларды 

педагогика мен психологияны оқыту әдістемесі курсының ӛзекті мәселелері мен тәжірибесі туралы жүйелі 

ғылыми білім, білік, дағдылармен қаруландыру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: «Педагогика мен психологияны оқыту әдістемесі» оқу пәні болашақ педагог-

психологтарды дайындауда үлкен рӛл атқарады. Педагогика мен психология ӛз алдына ғылыми білім болуы 

еліміздің білім бері жүйелерінің қазіргі салаларына білімді де, білікті педагог-психолог мамандар дайындау ісін 

жетілдіріп, білім мен тәрбие берудің сапасы мен тиімділігін арттырудың қажеттілігінен туындап отыр. Курсты 
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оқыту барысында студенттер педагогика және психология ғылым және оқу пәні ретінде, арнайы орта оқу 

орындары оқытушысының кәсіби қызметінің негізгі түрлерімен, педагогика және психология курсының 

мазмұның құрастыру, педагогиканы оқыту үрдісі мен ұстанымдары, оқытуды ұйымдастыру формалары, 

оқытудың әдістері мен оқыту құралдары және т.б. тақырыптар оқытылып меңгеріледі. 

Пререквизиттері: Педагогика және психология негіздері, Қазіргі заман білім беру технологиясы. 

Постреквизиттері: Инклюзивті білім беру, Тәрбие  жұмысының теориясы мен әдістемесі, Ақпараттық 

қоғамның педагогикасы. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Эмпирикалық психологиялық зерттеудің методологиясың; психология 

оқыту әдістемесі ерекшеліктерін білу; негізгі психологиялық категориялар мен кӛріністердің дамуын білу; 

психологиядағы бақылау әдісің ерекшеліктерін білу; В)Педагогика оқыту әдістемесі курсынан алынған негізгі 

білімдерді практикада қолдана алу; педагогиканың дамуына үлес қосқан ғалымдардың ойларын салыстыру; 

дүниежүзілік психология классиктерінің концепцияларына талдау жүргізу; дағдыларды меңгеруі керек, 

педагогика ғылымындағы жүйелік бағыттарды анықтау; педагогика теориясы мен практикасындағы ғылыми 

зерттеулерді талдай алу; практикалық жұмыстарды орындау, талдау жасау; С)Педагогиканы оқыту туралы 

біртұтас, жүйелі білімдерге ие болу; педагогиканы оқыту барысында диагностикалық тәсілдерді меңгеру; 

D)Педагогика пәні бойынша ғылыми теориялар, әдістемелік ерекшеліктері туралы білімдер, педагогикалық-

психологиялық ортадағы  мәдениет; Е)Курс бойынша материалдың маңызын, қорытындылар сәйкестігін 

бағалай білу. 

 

Модуль 6.2 Заманауи оқытушының имиджін қалыптастыру ерекшеліктері 

 

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

Пәннің атауы: Басқару психологиясы 

Бағдарлама авторы: Утеуова А.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: Басқару психологиясы пәнін оқыту процесінде болашақ мамандардың кәсіби 

маңызды сапаларын қалыптастырып, психологиялық теориялық білім негіздерімен қаруландыру. Студенттердің 

қазіргі ӛмірдегі психологиялық білімдерін, таңдаған мамандық шеңберінде кәсіби қалыптасу процесіндегі рӛлі 

мен оның мәнін анықтау, ұйымдағы басқарудың теориялық және әдіснамалық мәселесін қарастыру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: «Басқару психологиясы» пәнін оқыту барысында студенттерге басқару 

психологиясының пәні және әдістері, басқарудың психологиялық теориялары, еңбек іс-әрекетіндегі мінез және 

темперамент, басшылық және кӛшбасшылық, еңбек ұжымын басқару психологиясы, еңбек ұжымының дамуы, 

ұжымдағы басқару мен әлеуметтік-психологиялық климат, басқарудағы тұлғааралық қарым-қатынас, конфликт 

жағдайындағы басқарудың психологиялық негіздері тақырыптары талданып, меңгеріледі. 

Пререквизиттері: Педагогика және психология негіздері, Қазіргі білім берудегі менеджмент. 

Постреквизиттері: Топ және тұлғаның әлеуметтік психологиясы, Кәсіби іс-әрекеттегі  педагогика  және 

психология. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Басқару психологиясы курсынан алынған негізгі білімдерді практикада 

қолдана алу; В)Басқару психологиясының жүйелік бағыттарын анықтау; С)Түрлі психологиялық мектептер мен 

бағыттардың ӛзара байланысын зерттеу; D)Басқару психологиясының жүйелік бағыттарын анықтау; басқару; 

пән теориясы мен практикасынджағы ғылыми зерттеулерді талдау, практикалық жұмыстарға талдау жасау; 

Е)Курс бойынша материалдың маңызын, қорытындылар сәйкестігін бағалай білу. 

 

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

Пәннің атауы: Арнайы педагогика 

Бағдарлама авторы: Кереймағанбетова Ж.Н. 

Курсты оқытудың мақсаты: Арнайы білім беру жүйесіндегі педагогтың кәсіби дағдыларын қалыптастыруда 

бала дамуының ерекшеліктерін есепке ала отырып, оқу процесін ұйымдастыруын білу; тақырыпқа байланысты 

кӛрнекі құралдар мен дидактикалық материалдарды қолдану дағдыларын қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: «Арнайы педагогика» оқу пәні болашақ педагогтарды кәсіби дайындауда үлкен 

рӛл атқарады. Арнайы білім берудің теориясы мен практикасы: ерекше білім беру қажеттілігі бар тұлғаларды 

оқыту және әлеуметтендіру ерекшеліктерін зерттеу; дене және психикалық кемістіктерін түзету, ағзаның 

зақымдалған мүшелері мен жүйесінің іс-әрекетін толтыру жолдары, құралдары, жағдайы; тәуелсіз ӛмір сүру 

мақсатында қоғамға біріктіру жағдайын  қамтиды. Курсты оқыту барысында студенттер арнайы педагогиканың 

пәні, мақсаты және міндеттері, арнайы білім беру жүйесіндегі нормативтік-құқықтық құжаттар, арнаулы білім 

беру жүйесіндегі педагог тұлғасы, арнайы мектептегі оқыту  процесі, мүмкіндігі шектеулі тұлғаларға 

әлеуметтік, медициналық, педагогикалық, түзету кӛмек кӛрсету мекемелері және т.б. тақырыптарын оқып 

меңгереді. 

Пререквизиттері: Психологиялық диагностика, Психотерапия және психокоррекция негіздері. 

Постреквизиттері: Инклюзивті білім беру, Психологиялық қызмет. 

Оқытудан кҥтілетін 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 
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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; D)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 бӛлуді, 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) D) Е) 

Пәннің атауы: Конфликтология негіздері 

Бағдарлама авторы: Кереймағанбетова Ж.Н. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерде конфликтология ғылымының негізін, конфликтіні болдырмау, 

мәдениетті бәсекеге түсе білу қабілеттерін арттырып, конфликтіден шыға білу, оларды шешу іскерлігін 

қалыптастыру.  

Пәннің қысқаша мазмҧны: Қазақстан Республикасындағы білім берудің бағыты теориялық және практикалық 

даярлығы жоғары деңгейдегі шығармашылық мүмкіндігі мол жеке тұлға қалыптастыруды кӛздеп отыр. Бұл 

мүмкіндіктерді іске асыру үшін еніп отырған жаңалықтарға ілесе алатын соған сәйкес жас ұрпақты тәрбиелеп 

білім беретін педагог дайындау қажет. Бұл пәнді оқу барысында қарым-қатынас және шиеленіс 

психологиясының ғылым ретінде қалыптасуы және дамуының негізгі этаптары; қарым-қатынас және шиеленіс 

психологиясының шығуы және даму сұрақтары және т.бмаманның алдында тұрған міндеттерді игеруге 

мүмкіндік береді. «Конфликтология негіздері» пәнін оқыту барысында студенттерге 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) және т.б. тақырыптарын оқып меңгереді. 

Пререквизиттері: Педагогика және психология негіздері, Әлеуметтік педагогика және әлеуметтік психология. 

Постреквизиттері: Әсер ету психологиясы, Топ және тұлғаның әлеуметтік психологиясы. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Конфликтіні болдырмау, мәдениетті бәсекеге түсе білу қабілеттігін 

арттыру; В)Конфликттен шыға білу, шешу істерін қалыптастыру. Конфликтологияның зерттеу әдістері; 

С)Ӛткізілген зерттеу жұмыстарына қорытынды жасай алу; D)Практикалық психологтың іскерліктері, жеке 

әдістемелермен жұмыс дағдысы, кәсіби қарым-қатынас дағдыларын меңгеру. Е)Конфликтіден шыға білу, шешу 

істерін қалыптастыру, болдырмау жұмыстарын үйрету. 

 

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

Пәннің атауы: Педагогикалық имиджелогия және корпоративті мәдениет 

Бағдарлама авторы: Бозғұланова Н.Е. 

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

әлеуметтік-психологиялық механизмдермен және имидждің қалыптасу әдістерімен танысу. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: «Педагогикалық имиджелогия және корпоративті мәдениет» пәнін оқыту 

барысында студенттер 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 кӛрсету процессі, имидж қызметінің ортасы, 

аралық имидж психологиясы, корпоративті имидж психологиясы, тауар немесе қызмет кӛрсетудегі имидждің 

психологиялық аспектісі, саяси имидж психологиясы, іскер адам имиджі, шоу-бизнестегі имидж психологиясы, 

имидж монирорингі және диагностикасы тақырыптарын оқып меңгереді. 

Пререквизиттері: Қазіргі білім берудегі менеджмент, Әлеуметтік педагогика және әлеуметтік психология. 

Постреквизиттері: Педагогикалық акмеология, Педагогтың кәсіби ӛзін ӛзі дамытудың негіздері, Кәсіби іс-

әрекеттегі  педагогика  және психология. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Әдістемелік имидждің теориялық негіздерімен танысу; В)Имидждің 

психологиялық аспектілерін зертеу; әлеуметтік–гуманитарлық ғылымдарда имидждің алатын орны мен 

мүмкіндіктерін қолдана білу; С)Имиджді оқуда адам-индивид обьективті–субьективті мәнінің мағынасын 

диалектикалық тәсілдерін кӛрсете алу; D)Қазіргі имидж проблемасына қатысты проблемаларды бӛліп, талдау 

жасай алу дағдысы; әр түрлі бағыттағы психологиялық имидж және психологиялық әдістемелік тұлғаның 

дамуын практикада қолдану; Е)Бағдарлама соңында студенттер психологиялық әдісті ӛзінің кәсіби 

практикасында қолдана алу. 
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Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) Е) 

Пәннің атауы: Шешендік ӛнер 

Бағдарлама авторы: Таганова А.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: Сӛйлеу тілін құрудың негізгі тәсілдері туралы, сӛйлеу қарым-қатынасының 

табиғаты туралы, ӛз пікірін білдіруде оқушылардың сӛйлеу қабілетін дамыту. Студенттерді дұрыс, әдемі, 

орынды сӛйлеуге үйрету, сондай-ақ шешендік шеберліктің дағдылары мен тәсілдерін меңгеру. Пәнді оқу 

болашақ мамандарға іскерлік әңгімеде, презентацияларда тиімді қарым-қатынас жасауға ғана емес, сонымен 

қатар сӛйлеу мәтінін шебер құрастыруға, іскерлік қарым-қатынас жағдайын талдауға, аудиторияны басқаруға 

және қалаған нәтижеге қол жеткізуге мүмкіндік береді. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Шешендік ӛнер тек сӛйлеу сауаттылығын ғана емес, адамның жалпы мәдениетінің 

құрамдас бӛлігі және тұлғаның ӛзін-ӛзі таныстыру картасы болып табылатын тұлғаның имиджін 

қалыптастырудың негізі болып табылады. Бұл пән антикалық және отандық риториканың тарихын, сӛйлеудің 

тәсілдерін зерделеу бойынша теориялық білімді қалыптастыру, сендіру және сӛйлеу мәтінін жасау бойынша 

практикалық тапсырмалармен және оны орындау технологиясын әзірлеумен кезектестіріледі. Оқыту кезеңінде 

студенттер сӛйлеу техникасы бойынша практикалық тренингті әдеби шығармалар бойынша прозалық және 

поэтикалық композицияларды оқуды ораторлық шеберлікті меңгереді. Риторикаға кіріспе. Шешендік ӛнер 

түрлері. Монологиялық сӛйлеудің композициясы (құрылымы). Материалды берудің негізгі әдістерін қарастыру. 

Шешеннің сӛйлеу мәдениеті. Функционалдық стильдер. Ақпараттық, ӛндірістік сӛйлеу. Сендіру, үгіттеу сӛйлеу 

түрі. Ауызша кӛпшілік алдында сӛйлеу шеберлігі. 

Пререквизиттері: Конструктивті қарым қатынас психологиясы, Әлеуметтік педагогика және әлеуметтік 

психология. 

Постреквизиттері: Әсер ету психологиясы, Педагогтың кәсіби ӛзін ӛзі дамытудың негіздері. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Ауызша және жазбаша сӛйлеуді дәлелді, қисынды дұрыс және мазмұнды 

айқын құра алады, кӛпшілік алдында сӛйлеу, пікірталас және полемика жүргізу дағдыларын қолдана алады; 

В)Ойлау мәдениетін меңгерген, ақпаратты қабылдауға, жинақтауға, талдауға, мақсат қоюға және оған қол 

жеткізу жолдарын таңдауға қабілетті, философиялық, дүниетанымдық, әлеуметтік және жеке маңызды 

мәселелерді талдай алады; С)Тарихи үрдістің қозғаушы күші мен заңдылықтарын, қоғамның тарихи процестегі 

және саяси ұйымындағы адамның орнын түсінуге, оқыту процесінде және кәсіби қызметте әлемнің қазіргі 

жаратылыстану-ғылыми бейнесі туралы білімді пайдалануға қабілетті; D)Ғылыми зерттеу методологиясының 

негіздерін меңгерген, оқу үрдісінде және кәсіби және әлеуметтік қызметте практикалық міндеттерді шешу үшін 

алған білімдері мен дағдыларын қолдануға дайын; Е)Ӛз қызметінде нормативтік құқықтық құжаттарды 

пайдалануға, азаматтық қоғам жағдайында әрекет етуге дайын. 

 

Модуль 7.1 Инклюзивті және жаңартылған білім берудің психологиялық аспектілері 

 

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

Пәннің атауы: Инклюзивті білім беру 

Бағдарлама авторы: Тогайбаева А.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: студенттерде инклюзивті білім берудің қағидаларымен және философиялық, 

әдіснамалық негіздері туралы түсініктерін қатыптастыру, инклюзивті білім берудің құқықтық-нормативтік 

қамтамасыздандыруда кездесіп отырған кедергілерін жою, ерекше қажеттіліктері бар балалардың 

психологиялық-педагогикалық қолдауға байланысты заманауи моделдері туралы түсініктері мен инклюзивті 

тәжірибе аймағында ұйымдастыру мен басқару құзыреттіліктерін қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Инклюзивті білім беру жүйесін дамыту 2011-2020 жылдардағы ҚР Мемлекеттік 

білім беру бағдарламасының басым бағытының бірі. Мүмкіндігі шектеулі балалардың сапалы білім алуы 

туралы Қазақстан Республикасының заңнамасында бекітілген. Қазақстанда инклюзивті білм берудің алғашқы 

қадамдары жасалып жатыр. Инклюзивті білім беру жүйесін дамыту 2011-2020 жылдардағы ҚР Мемлекеттік 

білім беру бағдарламасының басым бағытының бірі. Мүмкіндігі шектеулі балалардың сапалы білім алуы 

туралы Қазақстан Республикасының заңнамасында бекітілген. Пәнді оқыту барысында мүмкіндігі шектеулі 

түрлі категориядағы балаларға инклюзивті білім беру жағдайлары, оларды жалпы білім беру үрдісіне қосу 

ерекшеліктері, жалпы білім беру ұйымдарындағы инклюзивті үрдістің құқықтық негіздері қарастырылады. 

Пререквизиттері: Педагогика және психология негіздері, Психотерапия және психокоррекция негіздері, 

Қазіргі заман білім беру технологиясы. 

Постреквизиттері: Жеке тұлғаны зерттеудегі жобалау әдістемесі, Тұлғанын ӛзін ӛзі ӛзектендірумен ӛзін ӛзі 

іске асыру негіздері. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Инклюзивті білім беру түсінігін; инклюзивті білім беру мән мағынасын; 

түрлерін, әдістерін; инклюзивті білім беру фазаларын; әдістерін; тарихын, жолдарын, мақсаттарын нәтижелерін 

білу; В)Жалпы білім беруде мүмкіндігі шектеулі баланың психолого-педагогикалық сүйемелдеуінің 

қажеттілігін түсіндіре алуы; С)Инклюзивті білім беруді қамтамасыз етудің тиімді шарттарына талдау жасау; 

D)Мүмкіндігі шектеулі балалардың кӛпнұсқалы білім беру жүйесін жоспарлай алу; Е)Арнайы және жалпы 

білім берудің ӛзара әрекеттесудің түрлі нұсқаларын талдау. 
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Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) Е) 

Пәннің атауы: Жаңартылған білім беру мазмұнының психологиялық-педагогикалық негіздері 

Бағдарлама авторы: Боранбаева Г.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: Болашақ мамандардың 12 жылдық мектепте жұмыс жасай алатын жаңа тұрпатты 

мұғалім болып қалыптасуы үшін қажетті білімдерінің базалық деңгейлері (ғылыми теориялық, әдістемелік, 

психологиялық педагогикалық) қатарындағы психологиялық -педагогикалық дайындықтарын қалыптастырып, 

дамытуға негіз салу. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Ӛзекті білім беру парадигмалары. ҚР 12 жылдық жалпы орта білім беру 

тұжырымдамасы. Тұлғаға бағдарланған білім берудің ғылыми негіздемесі. Қазіргі мектептегі тұлғалық 

бағдарламалық білім беру мазмұнының бағдарламасын негіздеу. 12 жылдық мектепте оқыту мен тәрбие 

үрдісінің психология лық мазмұны. Құзырет және құзыреттілік: ҚР 12 жылдық білім беру тұжырымдамасының 

негізгі бағыттары. Педагогикалық- психологиядағы және қазіргі білім беру саласындағы құзыреттілік 

мәселелері. Педагогикалық және психологиялық мониторинг, оның білім беру үрдісіндегі орны. 12-жылдық 

мектепте оқушылардың оқу жетістіктерін бағалау ережесі. Сыныптағы оқуды басқару. Оқытуды басқару және 

кӛшбасшылық. 

Пререквизиттері: Жаңартылған білім беру әдістері, Қазіргі заман білім беру технологиясы.  

Постреквизиттері: Жаңартылған білім беру мазмұнының қатысушыларын психологиялық қолдау, Тренингтік 

жұмыстардың технологиясы.  

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Инклюзивті білім беру түсінігін; инклюзивті білім беру мән мағынасын; 

түрлерін, әдістерін; инклюзивті білім беру фазаларын; әдістерін; тарихын, жолдарын, мақсаттарын нәтижелерін 

білу; В)Жалпы білім беруде мүмкіндігі шектеулі баланың психолого-педагогикалық сүйемелдеуінің 

қажеттілігін түсіндіре алуы; С)Инклюзивті білім беруді қамтамасыз етудің тиімді шарттарына талдау жасау; 

D)Мүмкіндігі шектеулі балалардың кӛпнұсқалы білім беру жүйесін жоспарлай алу; Е)Арнайы және жалпы 

білім берудің ӛзара әрекеттесудің түрлі нұсқаларын талдау. 

 

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

Пәннің атауы: Тәрбие  жұмысының теориясы мен әдістемесі 

Бағдарлама авторы: Таганова А.М. 

Курсты оқытудың мақсаты: Болашақ мамандардың білім алушылардың ӛмірін ұйымдастыру және тәрбиелеу 

саласына кәсіби құзыреттілігін, тәрбиеленушілермен ӛзара іс-әрекетінде тұлғаға бағдарланған позициясын 

қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Тұтас педагогикалық үдеріс құрылымындағы тәрбиелеу. Бала тұлғасы тәрбие 

объектісі және субъектісі. Дене тәрбиесі. Ақыл-ой тәрбиесі. Сенсорлық тәрбие. Эстетикалық тәрбие. Еңбек 

тәрбиесі. 

Пререквизиттері: Педагогика және психология негіздері, Жас ерекшелік педагогикасы мен жас ерекшелік 

психологиясы. 

Постреквизиттері: Мектептегі медиация, Ақпараттық қоғамның педагогикасы. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Педагогика ғылымының теориялық негізімен, тәрбие саласы, мәні, 

заңдылығы, мазмұны, тәрбие үдерісінің құрылымы туралы біліммаен қаруландыру; В)Тәрбие үдірісін 

ұйымдастыру формасын және әдістерін, ұстанрымдарын, мазмұнын; С)Білім алушыларды тәрбиелеу және даму 

заңдылықтары туралы педагогикалық білім жүйесін игерту; D)Кәсіби іс-әрекеттерінің түрлі аспектілерін 

талдауда және практикалық тапсырмаларды орындауда, практикакдағы педагогикалық мәселелерді шешуде 

теориялық білімдерін қолдануға үйрету; Е)Пәннің негізгі ұғымдарын меңгеруді қамтамасыз ету. 

 

Модуль 7.2  Заманауи этнопсихология мен этнопедагогиканың даму тенденциялары 

 

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

Пәннің атауы: Психоанализ негіздері 

Бағдарлама авторы: Рыспаева Д.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: «Психоанализ негіздері» пәні студенттерге психоаналитикалық кӛзқарастардың 

қатары туралы базалық түсініктерін қалыптастыру, пациенттермен психоаналитикалық практикалық жұмыстың 

бірнеше әдістерімен таныстыру, психоаналитикалық тұжырымдамалар аясында ӛзін-ӛзі талдаудың арнайы 

тәсілдерін оқытады. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: «Психоанализ негіздері» курсы болашақ маманға  психоанализ негіздері 

ерекшеліктерін, қазіргі кездегі ғылыми білім жүйесіндегі орнын, басқа ғылымдармен аралық байланысы туралы 

мәлімет береді. Психоаналитикалық теория және терапия. Зигмунд Фрейд психоанализ негізін салушы ретінде. 

Психоанализдің пайда болу тарихы. Санасыздық туралы психоаналитикалық зерттеулер. Қате әрекеттер  және 

түс кӛрулер. Түс кӛрулердің түсіндірмесі мен мәні. Адам ӛміріндегі сексуалдылық мәселесі. Невроздар: 

мағына, этимология, терапия. Эдип кешені. Адамды психоаналитиялық түсіну. Жеке тұлғалық құрылымға 

З.Фрейдтің кӛзқарастары. "МЕН", "Ол", "Жоғарғы-Мен". Эрос пен Танатос. Жеке тұлғаны қорғау 

механизмдері. Анна Фрейд: балалар психоанализі. Топ (масса) психоанализ. Психоанализдегі этикалық 

мәселелер.  



12 
 

Пререквизиттері: Педагогика және психология негіздері, Психотерапия және психокоррекция негіздері. 

Постреквизиттері: Жеке тұлғаны зерттеудегі жобалау әдістемесі, Тұлғанын ӛзін ӛзі ӛзектендірумен ӛзін ӛзі 

іске асыру негіздері. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Психоанализдің медико-терапевтік аспектілерін зертеу; қоғамда және 

мәдениетте адамды түсіну үшін психоаналитикалық жалпы дүниетаным орталығын ашып кӛрсету; 

В)Әлеуметтік – гуманитарлық ғылымдарда психоанализ мүмкіндіктерін қолдана білу; С)Оқуда адам- индивид 

обьективті – субьективті  мәнінің мағынасын диалектикалық тәсілдерін кӛрсете алу қазіргі психоанализ 

проблемасына қатысты проблемаларды бӛліп талдау жасай алу дағдысы; D)Кәсіби дайындауда  кӛпжақтылық 

деңгейін жоғарылатады; психоанализ туралы біртұтас, жүйелі білімдерге ие болу; Е)Курс бойынша 

материалдың маңызын, қорытындылар сәйкестігін бағалау, бағалай білуі. 

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

Пәннің атауы: Этнопсихология және этнопедагогика 

Бағдарлама авторы: Бозғұланова Н.Е. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттердің қазіргі заманғы психология құрылымындағы этнопсихология мен 

этнопедагогиканың орнын түсіну және ӛмірдің барлық салаларында тұрақты этносаралық ӛзара іс-әрекет 

жағдайында кәсіптік қызметке дайындық процесінде этнопсихологиялық білімнің рӛлін түсіну болып 

табылады. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: 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 ӛкілдерінің 

психикалық ерекшеліктерін, ұлттық дүниетаным ерекшеліктерінің мәселелерін, ұлттық арақатынас 

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

міндеттері мен қалыптасу заңдылықтарын, ұлттық қоғамдастықтар мен қоғамның қалыптасу заңдылықтарын 

зерттейді. Курсты оқыту барысында студенттер этнопсихология және этнопедагогика - психологияның бір 

саласы ретінде, этнопсихологиялық ойлаудың қалыптасу және даму тарихы, қазіргі заманғы шетелдік 

этнопсихология мен этнопедагогиканың 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, 

ұлттық нигилизм, этностық стереотиптер - шынайылық мәселелері тақырыптарын оқып меңгереді. 

Пререквизиттері: Ұлттық руханият, Педагогика және психология негіздері. 

Постреквизиттері: Топ және тұлғаның әлеуметтік психологиясы, Әлеуметтік психологиялық тренинг. 

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

алу; В)Тұлғалық деңгейде және толық этностық бірлікте халықтардың ұлттық психологиясымен 

психологиялық мінезінде кӛрінетін психологиялық ерекшеліктерін салыстырмалы зерттей білу; С)Қазіргі 

заманғы этнопсихологияның теориялық-әдіснамалық аппаратын білу; қазіргі заманғы этнопсихологияның 

мәселелерін анықтаудың негізгі тұрғыларын білу; қазіргі заманғы этносаралық қатынастардың даму 

ерекшеліктерін білу; D)Этносаралық қатынастардың кемелденуі мен этносаралық ӛзара әрекеттің күшеюіне 

практикалық ұсыныстарды құру дағдысын игеру; психологиясы теориясы мен практикасындағы ғылыми 

зерттеулерді талдай алу; Е)Этносаралық қатынастардың болашақтағы дамуын болжай алу және мониторинг 

дағдыларын игеру. 

 

Модуль 8.1  Қазіргі білім берудің психологиялық аспектілері 

 

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

Пәннің атауы: Қазіргі білім берудегі менеджмент 

Бағдарлама авторы: Рамазанова Д.Ж. 

Курсты оқытудың мақсаты: білім беру және  басқару жұмысының әдістемесін студенттерге кәсіби 

құзырлығы қалыптасқан маман даярлауды үйрету. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Менеджмент басқару туралы ғылым. Педагогикалық менеджмент педагогикалық 

жүйелерді басқарудың теориясы және технологиясы ретінде. Менеджменттің маңызы, оның кәсіби білім беру 

жүйесіндегі рӛлі мен орыны. Кәсіби білім беру мекемелеріндегі басқаруға жүйелі қӛзқарастар. Жүйе және 

басқару. Педагогикалық менеджментте білім беру сапасын басқару. Педагогикалық менеджментті ақпараттық 

қамтамасыз ету. Мектепке дейінгі ұжымдағы тұлғааралық қатынастар. Менеджменттің маңызы, оның кәсіби 

білім беру жүйесіндегі рӛлі мен орыны. Мектепке дейінгі ұйымдағы  тұтас педагогикалық үдерісінде 

қақтығыстарды басқару. 

Пререквизиттері: Конструктивті қарым қатынас психологиясы, Әлеуметтік педагогика және әлеуметтік 

психология. 

Постреквизиттері: Кошбасшылық психологиясы, Әлеуметтік психологиялық тренинг. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Білім беруді ұйымдастыруға және басқара алуға қабілетті; В)Білім беру 

мекемелерінде педагогикалық үдерісті жоспарлауға қабілетті; С)Білім беру ұйымында білім беру және тәрбие 
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үдірісін модельдеу; D)Білім берудегі әдіс-тәсілдерін қолданып, оқытудың мазмұнын анықтай алуы; 

Е)Менеджменттен теориялық білімді білім беру мекемесінде іс жүзінде қолдану. 

 

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

Пәннің атауы: Мектептегі медиация 

Бағдарлама авторы: Утеуова А.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: Пәннің теориясы мен тәжірибесінде медиацияға түсінік беріледі. Бұл 

бағдарламада медиацияның қолданулы аясы: азаматтық қатынастар, еңбек даулары, неке-отбасы 

қатынастардағы даулы мәселелер және ауырлығы орташа қыдмысты медиация жолымен шешудің әдіс-тәсілдері 

қарастырылады. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: «Мектептегі медиация» пәні арнайы элективтік курс болып табылады. Пәннің 

теориясы мен тәжірибесінің кіріспе бӛлімінде медиацияға, оның түрлеріне, дау-дамайлар мен олардың 

түрлеріне түсінік беріледі. Бұл пәнді оқыту барысында студенттер білім саласындағы 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 тақырыптарын оқып 

меңгереді. 

Пререквизиттері: Педагогика және психология негіздері, Конструктивті қарым қатынас психологиясы, 

Қолданбалы конфликтология және эмоционалды интеллект. 

Постреквизиттері: Әлеуметтік психологиялық тренинг, Тұлғанын ӛсу тренингі. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)«Мектептегі медиация» пәнінің мазмұны мен мақсаттарын түсіну, 

келіссӛздердің әр түрлі стильдерінің теориялық ерекшеліктерін ассимиляциялау; В)Келіссӛздер процесінің 

логикасы мен кезеңдерін білу; С)Қақтығыс жағдайындағы келіссӛздердің ерешелігін білу және талдау; 

D)Қарсыластардың эмоциялары мен сезімдерімен жұмыс жасау тәсілдерін меңгеру; Е)Келіссӛздерді дайындау 

және жүргізу кезінде ақпаратпен жұмыс істеу ерекшеліктері. 

 

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

Пәннің атауы: Креативті педагогика 

Бағдарлама авторы: Рамазанова Д.Ж. 

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 кӛзқарастары, білім берудегі кәсіби – педагогтың ондағы рӛлі мен орны, жоғарғы оқу 

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

құжаттарымен таныстыру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Креативті педагогика пәніне кіріспе. Креативті әдеп сӛздігі. Педагогикалық 

креативтілік механизмдері. Креативтілік және шығармашылық зерттеу мәселелерінің теориялық аспектілері. 

Шығармашылық әдіс-тәсілдер. «Шығармашылық қабілеттер» ұғымының мәні. Диагностикалық анықтама 

жұмысы. Интеллектуалды даму диагностикасы. Арнайы қабілеттер  диагностикасы. Әдеп сӛздігі–ӛнеге 

қалыптастыру құралы ретінде. 

Пререквизиттері: Қазіргі педагогиканың ӛзекті мәселелері, Замануи білім беру технологиялары. 

Постреквизиттері: Педагогикалық акмеология, Педагогтың кәсіби ӛзін ӛзі дамытудың негіздері. 

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

пәннің кәсіби қызметінің психо – педагогикалық негіздерін, ӛзіннің педагогикалық кӛзқарасын қалыптастыруға 

кӛмек беру, одан әрі ӛздігінен білім алуға және ӛзін-ӛзі жетілдіру үшін негіз жасау, қазіргі заманғы педагогика 

жетістіктерін деңгейін кӛрсететін студенттердің білімі мен дағдыларын қалыптастыру. В)Құзіреттер: кәсіби-

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

кӛрсететін барлық негізгі құндылықтар мамандық бойынша терең білім кӛрсетеді, барлық негізгі мәндерін 

әрбір ПКК жағдайына еркін түсіндіреді, адамға (студентке) қатысты құнды біртұтас кӛзқарас кӛрсетеді: 

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 білу. С)Тәрбие теориясының мәні. Тәрбиенің принциптері мен 

заңдылықтары. педагогтың кәсіби сапасы. Ойды жүйелей білу қабілеті және пікірді бағалау ӛз пікірлерін 

негіздей білу. D)Пікірлесу тӛңірегінде толеранттылық сезімін қалыптастыру және қарым-қатынас деңгейін 

жоғарылату. Оқыту аймағы- пәннің негізгі кілттік мәселелерін талдай білу, ғылыми кеңістіктегі бағдарлау. 

Е)Іскерлік қарым-қатынас және ӛзара іс-қимыл дағдылары: технологиясы ақпарат кӛздерінің түрлі түрлерімен 

жұмыс істейтін, болашақ кәсіби қызметінде ұйымдастырушылық және әкімшілік міндеттерді кездесуге дайын. 
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Модуль 8.2  Кӛшбасшылықты зерттеудің педагогикалық негіздері 
 

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

Пәннің атауы: Психологиялық қызмет 

Бағдарлама авторы: Исатаева Б.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерге адамдарға психологиялық кӛмек кӛрсету және халықтың 

психологиялық кӛмектің белгілі бір түрлеріне сұранысын қанағаттандыруды қамтамасыз етудің негіздерін 

қалыптастыру.  

Пәннің қысқаша мазмҧны: Психологиялық қызметтің пәні, мақсаты мен міндеттері. Қазақстанда 

психологиялық қызметтің қалыптасуы. Білім берудегі психологиялық қызмет және оның ерекшелігі. Ӛндірістік 

ұйымдардағы психологиялық қызмет. Ұйымдағы психологтың қызметтік міндеттері. ҚР Қарулы күштерінің 

психологиялық қызметінің ерекшелігі. Әскери бӛлімнің психологиялық қызметі қызметінің 

ұйымдастырушылық негіздер. 

Пререквизиттері: Конструктивті қарым қатынас психологиясы, Әсер ету психологиясы. 

Постреквизиттері: Педагогикалық психологиялық практикум, Кәсіби іс-әрекеттегі педагогика және 

психология. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Кӛшбасшылықтың жаңа әдістері, нысандары мен құралдарын жасау және 

қолданудағы белсенділіктің жоғары дәрежесін игеру; В)Кӛшбасшы психология кәсіби іс-әрекетін 

психологиялық талдау; С)Кӛшбасшы психологияның стилін, басшының тұлғалық ерекшеліктерін, мекеменің 

әлеуметтік-психологиялық ахуалын психодиагностикалық зерттеу; D)Кӛшбасшы психология, 

кӛшбасшышылардыо қыту мен ӛзара байланысты әдiстер мен тәсiлдердi, соның iшiнде негізгі әдiстердi 

меңгеру; Е)Басқарушылық міндеттерді шешу үшін мотивация, кӛшбасшылық және билік теориясының негізгі 

тұжырымдарын қолдану.  

 

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

Пәннің атауы: Кӛшбасшылық психологиясы 

Бағдарлама авторы: Рыспаева Д.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттер арасында кӛшбасшылық феноменінің психологиялық заңдылықтары 

туралы идеялар жүйесін қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Кӛшбасшы психологиясының ғылымдар жүйесіндегі орны. Кӛшбасшы 

психологиясының ғылым ретіндегі қалыптасуы. Билік, ықпал және кӛшбасшылық. Ұйымның және 

кӛшбасшының іс-әрекеті. Жоспарлау қызметінің психологиялық ерекшеліктері. Басшы іс-әрекетіндегі 

кӛшбасшышылық ӛзара іс-қимылдың орны. Ұжым кӛшбасшыдағы ӛзара іс-қимылдың субъектісі ретінде. 

Мекемедегі жетекшілік мәселелері. Кӛшбасшының шешім қабылдауы. Кӛшбасшыдағы шешімнің ӛнім 

процестерін психологиялық талдау. Кадрларды іріктеу және орналастыру бағаларының психологиялық 

аспектілері. Кӛшбасшылық және коммуникация. Кӛшбасшылықтың гендерлік аспектілері. Кӛшбасшылықтың 

тұлғалық аспектілері. 

Пререквизиттері: Конструктивті қарым қатынас психологиясы, Әсер ету психологиясы. 

Постреквизиттері: Тұлғаның ӛсу тренингі, Топ және тұлғаның әлеуметтік психологиясы. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Кӛшбасшылықтың жаңа әдістері, нысандары мен құралдарын жасау және 

қолданудағы белсенділіктің жоғары дәрежесін игеру; В)Кӛшбасшы психология кәсіби іс-әрекетін 

психологиялық талдау; С)Кӛшбасшы психологияның стилін, басшының тұлғалық ерекшеліктерін, мекеменің 

әлеуметтік-психологиялық ахуалын психодиагностикалық зерттеу; D)Кӛшбасшы психология, 

кӛшбасшышылардыо қыту мен ӛзара байланысты әдiстер мен тәсiлдердi, соның iшiнде негізгі әдiстердi 

меңгеру; Е)Басқарушылық міндеттерді шешу үшін мотивация, кӛшбасшылық және билік теориясының негізгі 

тұжырымдарын қолдану.  

 

5В010300- ПЕДАГОГИКА ЖӘНЕ ПСИХОЛОГИЯ 

4 КУРС 

Қабылдау жылы: 2018 ж. 

Компонент 

(ЖК/ТК) 
Пән коды Пән атауы 
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Модуль 10.1  Ӛзектендіру және психологиядағы практикалық бағыттар, 19 кредит 

КП ТК ZhTZZhA 4301 Жеке тұлғаны зерттеудегі жобалау әдістемесі 7 5 

КП ЖК РРsITCR 4302 Педагогика мен психологияда IT және цифрлық ресурстар 7 5 

БП ТК APT 4202 Әлеуметтік психологиялық тренинг 7 3 

КП  Педагогикалық практика 7 6 

Модуль 10.2  Педагогикалық акмеология және психологиядағы практикалық бағыттар, 19 кредит 

КП ТК РА  4301 Педагогикалық акмеология 7 5 
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КП ЖК РРsITCR 4302 Педагогика мен психологияда IT және цифрлық ресурстар 7 5 

БП ТК KP 4202 Когнитивтік психология 7 3 

КП  Педагогикалық практика 7 6 

Модуль 11.1   Ҧйымдардағы арнайы жҧмыстардың психологиялық  мазмҧны, 19 кредит 

КП ТК КР  4303 Кӛшбасшылық психологиясы 7 3 

КП ТК AZh  4304 Академиялық жазу 7 5 

КП ТК AKP 4305 Ақпараттық қоғамның педагогикасы 7 3 

КП ТК PP 4306 Практикалық психология 7 3 

БП  Дипломалды практика 8 5 

Модуль 11.2 Білім берудің жаңартылған мазмҧнның психологиялық негіздері, 19 кредит 

КП ТК ZhTКB  4303 Жеке және топтық кеңес беру 7 3 

КП ТК TTAP 4304 Топ және тұлғаның әлеуметтік психологиясы 7 5 

КП ТК PKOODN 4305 Педагогтың кәсіби ӛзін ӛзі дамытудың негіздері 7 3 

КП ТК KIAPPs 4306 Кәсіби іс-әрекеттегі  педагогика  және психология 7 3 

БП  Дипломалды практика 8 5 

 

Модуль 10.1  Ӛзектендіру және психологиядағы практикалық бағыттар 

 

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

Пәннің атауы: Жеке тұлғаны зерттеудегі жобалау әдістемесі 

Бағдарлама авторы: Утеуова А.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерге жеке тұлғаны жобалау әдістерімен зерттеу жұмысының 

механизмдерімен және процедуралық-ұйымдастырушылық аспектілерімен, теориялық және әдістемелік 

негіздерімен таныстыру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Жобалау әдістемелер негіздерін меңгерген педагог-психолог ӛзі үшін жаңа немесе 

жаңадан шығарылған тестті тәжірибелік немесе ғылыми зерттеуге сәйкестігін тексеру үшін қандай 

кӛрсеткіштер бойынша талдау жасау керек екендігін; қандай да болмасын тесттің құрылымы, интерпретация 

ерекшеліктері туралы, сонымен қоса, нақты сол тест қандай парадигма шеңберінде шығарылып, пайдалануға 

ұсынылып отырғанын біледі. Пәнді оқыту барысында студент жобалау әдістерінің қалыптасу тарихы, З.Фрейд, 

К.Лоуренс, Франк ойларын, «проекция» түсінігі, тесттің пайда болу тарихы, К.Юнг бойынша ассоциативті 

эксперимент, жобалау әдістерінің классификациясы, Роршах әдісі, С.Левидің «Аяқталмаған сӛйлемдер» әдісі, 

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, «Үй. Ағаш. Адам» тесті және т.б. тақырыптарды оқып меңгереді. 

Пререквизиттері: Психотерапия және психокоррекция негіздері, Тұлғаны педагогикалық-психологиялық 

диагностикалау. 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейінде оқытылатын пәндер. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Жеке тұлға, жеке тұлғаның құрылымы және оның дамуының қозғаушы 

күші туралы түсінік болу; әр жас сатысында адамның психикалық даму заңдылықтарын білу; В)Топтарда 

адамдардың қарым-қатынасы мен ӛзара әрекеттесуінің психологиялық заңдылықтарын, топаралық қатынастар 

мен білім беру психологиясын білу; С)Жеке тұлға, жеке тұлғаның құрылымы және оның дамуының қозғаушы 

күші туралы түсінік болу, әр жас сатысында адамның психикалық даму заңдылықтарын білу; D)Психологтың 

психодиагностика және психологиялық кеңес беру, психотерапия, түзету және дамыту жұмысының негіздерін 

білу; Е)Психологиялық ағарту және психологияны оқыту әдістерін, психологиялық зерттеулерді ұйымдастыру 

және жүргізу әдістерін, құралдарын, меңгеру. 

 

Дублин  дескрипторлары: А) В) С) D) Е)  

Пәннің атауы: Педагогика мен психологияда IT және цифрлық ресурстар 

Бағдарлама авторы: Рамазанова Д.Ж. 

Курсты оқытудың мақсаты: Қазіргі білім беру ортасында ақпараттық технологияларды қолдану және 

педагогтың кәсіби құзыреттілігін қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Қазақстан Республикасының «Цифрлы Қазақстан» мемлекеттік бағдарламасы. 

«Цифрлы Қазақстан» бағдарламасының мақсаты, міндеті. Бағдарламаны іске асырудың бес негізгі бағыттары. 

Цифрландырудың жаһандық трендтері және халықаралық тәжірибе. Педагогика мен психологияда сандық білім 

беру ресурстарын қолдану. Білім беру мақсаттарына арналған Интернет-ресурстар. Педагогика мен 

психологияда цифрлық ресурстарды қолдану жолдары. Білім беру мақсаттарына арналған интернат-

ресурстар.GOOGLE-да GMAIL.COM аккаунтын жасау. Желілік ӛзара әрекеттерді ұйымдастыру үшін GOOGLE 

құжаттары. GOOGLE электрондық презентациялары. GOOGLE-да GMAIL.COM аккаунтын жасау. Желілік 

ӛзара әрекеттерді ұйымдастыру үшін GOOGLE құжаттары. GOOGLE электрондық презентациялары. Желілік 

ӛзара әрекеттерді ұйымдастыру үшін GOOGLE кестелері. Google кестесі арқылы форма жасау. Желілік ӛзара 

әрекеттерді ұйымдастыру үшін GOOGLE кестелері. Google кестесі арқылы форма жасау. Google кестесі арқылы 

сауалнама жасау.Мультимедиялық бейнесабақ-тарды Camtasia Studio бағдарламасы арқылы түсіру. Бейне 
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сабақтар дегеніміз не? Бейне сабақтар жасауға арналған платформалар. Мультимедиялық бейнесабақ-тарды 

Camtasia Studio бағдарламасы арқылы түсіру.  

Пререквизиттері: Тұлғаны педагогикалық-психологиялық диагностикалау, Педагог-психологтың кәсіби 

шеберлігі мен этикасы. 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейінде оқытылатын пәндер. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Қазіргі заманғы ақпараттық және компьютерлік технологияларды 

оқытудың негізгі бағыттарын, цифрлық білім беру технологияларын қолдану және енгізу негіздерін біледі; 

В)білім беру процесінің сапасын қамтамасыз ету үшін цифрлы білім беру ортасының мүмкіндіктерін түсінеді; 

С)оқу және сабақтан тыс іс-шараларда, тренингтерді ӛткізу кезінде заманауи ақпараттық технологияларды 

қолданады; Д)Оқу үдерісін қолдаудың ақпараттық жүйелерін қолдана алады; Е)Электрондық білім беру 

ресурстарын әзірлеу және жетілдіру үшін тиімді бағдарламалық құралдарды талдайды, белгілі бір тақырыпты 

оқыту үшін білім беру технологияларын таңдаудың алгоритмін ұсынады. 

 

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

Пәннің атауы: Әлеуметтік психологиялық тренинг 

Бағдарлама авторы: Тильмагамбетова Р.Е. 

Курсты оқытудың мақсаты: студенттерге әлеуметтік-психологиялық тренингтермен таныстыру, түрлі 

тренингтер жүргізіп, осы пән арқылы студенттердің дағдыларын, білімін қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: «Әлеуметтік-психологиялық тренинг» пәніне кіріспе. Әлеуметтік-психологиялық 

тренингтің мән-мағынасы, түрлері, әдістері. Қазіргі психологиядағы әлеуметтік-психологиялық тренингтің 

практикасы мен әдіснамасы. Әлеуметтік-психологиялық тренингтің құрылымдық сипаттамасы. Топтың 

спецификасы психокоррекция формасы ретінде. Әлеуметтік-психологиялық тренингтің негізгі фазалары. 

Тренинг топтары және әлеуметтік-психологиялық тренинг. Тренингтің жалпы принциптері. Әлеуметтік-

психологиялық тренинг бойынша практикумы, оның тиімділігі үшін топқа әсер етуші негізгі психологиялық 

механизмдері. Әлеуметтік-психологиялық тренингті қолданудың негізгі аймағы. 

Пререквизиттері: Конструктивті қарым қатынас психологиясы, Әлеуметтік педагогика және әлеуметтік 

психология. 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейінде оқытылатын пәндер. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Мотивациялық саланың қалыптасуы мен қызмет ету заңдылықтарын білу; 

В)Топтарда адамдардың қарым-қатынасы мен ӛзара әрекеттесуінің психологиялық заңдылықтарын, топаралық 

қатынастар мен білім беру психологиясын білу; С)Тренингтің негізгі заңдылықтарын анықтай білу; 

D)Коммуникативтік дағдыны дамыту, қарым-қатынастың түрлі әдіс тәсілдер дәрежесін талдау және жинақтау; 

Е)Курс бойынша материалдың маңызын, қорытындылар сәйкестігін бағалау, бағалай білуі. 

 

Модуль 10.2  Педагогикалық акмеология және психологиядағы практикалық бағыттар 

 

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

Пәннің атауы: Педагогикалық акмеология 

Бағдарлама авторы: Тогайбаева А.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: Акмеологиялық білімнің жүйесін оқыту, әр аймақтағы кәсіптік қызметтегі 

педагогикалық акмеологиялық міндеттердің спектрін шеше білуге білік қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны:  «Педагогикалық акмеология» оқу пәні болашақ мұғалімдерді кәсіби дайындауда 

үлкен рӛл атқарады. «Педагогикалық акмеология» оқу пәнін жалпы және педагогикалық мәдениеттің құрамдас 

бӛлігі ретінде оқыту – педагогикалық ой-пікірдің негізгі даму бағыттары туралы түсінік береді. Пән 

педагогикалық акмеология саласында негізгі акмеологиялық зерттеулер мен оның қазіргі жай-күйі жайлы 

студенттердің білімін кеңейтуге бағытталған. Педагогикалық акмеологияның теориялық-әдістемелік негіздері. 

Педагогикалық акмеология акмеологияның қолданбалы саласы ретінде. Педагогикалық акмеология әдістері. 

Тұлғаның кәсіби даму теориясын дамытудың негізгі бағыттары. Педагогтың кәсіби дамуының ӛзекті 

мәселелері. Мұғалімдердің кәсіби даму мониторингі: түсінігі, принциптері, ӛлшемдері мен кӛрсеткіштері. 

Педагогтердің кәсіби дамуын мониторингілеу кезеңдерінің сипаттамасы. Білім беру ұйымы жағдайында 

педагогтердің кәсіби даму мониторингін енгізу жӛніндегі қызметті жоспарлау. Кәсіби дамудың сыни 

жағдайларын бастан кешіру. Кәсіби қалыптасу дағдарыстарын еңсеру. Кәсіби деструкцияларды алдын алу және 

түзету жұмыстары. Кӛп мәдениетті білім беру кеңістігінде мұғалімнің кәсіби дамуының ерекшеліктері. Кӛп 

мәдениетті білім беру кеңістігі жағдайында талап етілетін мұғалімнің кәсіби-психологиялық сипаттамалары. 

Пререквизиттері: Білім беру жүйесіндегі психологиялық-педагогикалық қызмет, Педагогикалық имиджелогия 

және корпоративті мәдениет. 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейінде оқытылатын пәндер. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Гуманитарлық және жалпы қоғамдық ғылымдар жүйесінде акмеология 

орны туралы, акмеологиялық проблемалардың мәні мен мазмұны туралы түсініктің болуы; В)Акмеологиялық 

білімді практикада қолдана білу; С)Акмеологияның теориялық-әдіснамалық негіздерін, заңдылықтарын және 

прогрессивтік дамудағы тұлғаның ӛзгеріс кезеңдерін білу; D)Қазіргі білім беру технологиясымен таныстыру; 
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маман дайындаудағы акмеологиялық бағыттылық және мазмұнын жүзеге асыру; Е)Ӛзін-ӛзі жетілдіру әдістерін, 

педагогтың шығармашылық деңгейін тәжірибеде қолдануды іске асыра білуі керек. 

 

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

Пәннің атауы: Арттерапия 

Бағдарлама авторы: Исатаева Б.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: болашақ педагог-психолог мамандарын даярлауда арттерапия әдістерін 

пайдалану және теориялық білімі мен оны іске асыру қабілетін кәсіби деңгейде арттыру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: 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: Психотерапия және психокоррекция негіздері, Қолданбалы педагогикадағы 

эксперименталды зерттеулер. 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейінде оқытылатын пәндер. 

Оқытудан кҥтілетін 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 білу; В)Арт-терапияның диагностикалау әдістерін туралы теориялық білімді 

меңгеріп, оларды практикада қолдана алу; арт-терапия мазмұны, формалары мен нақты жолдарын ашып 

кӛрсету; балалар мен олардың ата-аналары арасындағы қарым–қатынасты терапиялық  турғыдан талдау; 

С)Адамдардың әр түрлі категориясы арасындағы бос уақытты ұйымдастыруда арт-терапиялық әдістерді  іске 

асыра білу; D)Адамдардың әр түрлі категориясы арасындағы бос уақытты ұйымдастыру мәселесіне қатысты 

сұрақтарды арт-терапия арқылы шешімін таба білу; Е)Курс бойынша материалдың маңызын, қорытындылар 

сәйкестігін бағалау, бағалай білуі. 

 

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

Пәннің атауы: Когнитивтік психология 

Бағдарлама авторы: Тильмагамбетова Р.Е. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерді когнитивтік психологиядағы негізгі теориялық және эмпирикалық 

білімдермен таныстыру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Когнитивтік психологиядағы негізгі теориялық кӛзқарастар. Түйсік және оның 

түрлері. Қабылдау және оның қасиеттері. Когнитивті модельдер және зейін. Ес. Менталды репрезентация. 

Семантика және сӛйлеу процесінің қалыптасуы. Ойлау және логика. Интеллект. Когнитивті стильдер. Бағалау 

пікірлері. Танымдық процестерді эмоционалды реттеу. Когнитивті даму. Тілдік онтогенез. Когнитивті дамудың 

детерминанттары. 

Пререквизиттері: Педагогика және психология негіздері, Жас ерекшелік педагогикасы мен жас ерекшелік 

психологиясы. 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейінде оқытылатын пәндер. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Когнитивтік психологиядағы негізгі теориялық кӛзқарастарды білу; 

В)Кәсіби іс-әрекетте танымдық процестерді зерттеуде қазіргі кездегі бекітілген аймақтық білімдерді қолдану; 

С)Негізгі әдістерді қолдану, интеллектуалды қабілеттерді зерттеудегі техникалар мен тәсілдер, жеке профиль 

функцияларын ұйымдастыру; D)Типтік когнитивті бұрмалауды иллюзия мен әлеуметтік перцепциядағы 

пайымдаулар; жеке тұлғаны қорғаудағы когнитивтік механизмдер анықтау дағдыларын меңгеру; Е)Курс 

бойынша материалдың маңызын, қорытындылар сәйкестігін бағалау, бағалай білуі. 

 

Модуль 11.1   Ҧйымдардағы арнайы жҧмыстардың психологиялық  мазмҧны 

 

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

Пәннің атауы: Академиялық жазу 

Бағдарлама авторы: Таганова А.М. 

Курсты оқытудың мақсаты: студенттерге таным техникасы мен оның жекелеген тәсілдеріне негізделген 

жалпы ережелер мен әдістерді, кәсіби оқылымды, академиялық жазу мен ауызша таныстыру дағыдаларын 

меңгерту. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Академиялық жазу пәнінің мақсаты мен міндеттері. Ғылыми стиль туралы түсінік. 

Тақырып таңдау. Оқылым және оның түрлері. Плагиаттық және одан сақтанудың жолдары. Зерттеу жұмысын 

жазудың әдістемесі. Баяндама жасау. Параграфты жазу. Жазба жұмысында автор пікірінің берілуі. Кіріспе мен 

қорытынды. Түйіндеме. Қатемен жұмыс. Жазылым жұмысының техникалық талаптары. 

Пререквизиттері: Қазіргі заман білім беру технологиясы, Педагогика мен психологияны оқыту әдістемесі. 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейінде оқытылатын пәндер. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Ғылыми зерттеулердің әдіснамасы туралы түсінікке ие болу; 

В)Академиялық оқылым мен жазылым дағдыларын дамыту (ғылыми-кәсіби мәтіндердің тілі мен құрылымын 
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зерттеу, конспектілеу, рефераттар, пікірлер, тезистер жазу, ғылыми талдау нәтижелерімен танысу, ғылыми-

кәсіби мәтіндерді оқу; С)Студенттердің сӛздік қорын академиялық лексикада қолданылатын ғылыми-кәсіби 

ортаға тән тілдік оралымдармен арттыру; D)Ғылыми-кәсіби пікірталастарға түсу дағдыларын дамыту және 

кәсіби бағдарланған жобаларды таныстыру; Е)Ӛз бетінше жұмыс істеу дағдыларын дамыту. 

 

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

Пәннің атауы: Ақпараттық қоғамның педагогикасы 

Бағдарлама авторы: Рамазанова Д.Ж. 

Курсты оқытудың мақсаты: студенттерді электрондық оқыту педагогикасымен таныстыру, студенттердің 

білімін, іскерлігін және дағдыларын қалыптастыру және тұрақты бақылау; оларды ҚР-дағы білім мен ғылымды 

ақпараттандыру саласындағы реформамен байланысты проблемаларды зерттеуге тарту және ЖОО-да және 

инновацияларда оқыту туралы әдістемелік түсініктерді қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Пәнді оқу барысында студенттер  педагогиканы оқыту үрдісі – оқушыға білім, 

тәрбие берудің және оны дамытудың мақсаттары шешілетін мақсатты бағытталған, бәрімізді ӛзгеріп отыратын 

мұғалім мен оқушылардың ӛзара 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 – ӛзара әрекеттестіктің 

арнайы формасындағы мақсатты ұйымдастырылған балалар мен ересектердің бірлескен іс-әрекеті, олардың 

мазмұнды танымдық әңгімелерімен танысады. 

Пререквизиттері: Бағалаудың ӛлшемдік технологиялары, Білім беру саласында  адами ресурстарды басқару. 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейінде оқытылатын пәндер. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Электрондық оқыту педагогикасының заманауи негізгі түсініктерін білу; 

В)Пән бойынша дипломдық педагогикалық зерттеудің негізгі әдіснамалық сипаттамалары: электрондық оқыту 

педагогикасы; С)Электрондық оқыту педагогикасы бойынша теория, технология және практикасын меңгеру; D) 

ақпараттық қоғамның педагогикасы пәні бойынша тарихи аспектілерін талдау; Е)Пән бойынша алған 

білімдерді информатиканы оқыту тәжірибесінде қолдана білу және шығармашылық қабілеттерін дамытуды 

қалыптастыру. 

 

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

Пәннің атауы: Практикалық психология 

Бағдарлама авторы: Исатаева Б.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: Практикалық психолог қызметінің әлеуметтік салалардағы маңызын анықтау, 

практикалық-психологиялық іс-әрекетінің негізгі бағыттармен танысу, психологиялық кеңес беру мент 

психотерапия арасындағы ұқсастықтарды анықтау, психологтың клиентпен жұмысының негізгі механизмдерін 

ашып қарастыру; психологиялық 

тренинг топтарымен (терапиялық топ, үйрену топтары, бизнес топтар) жұмыс жүргізу жолдарын талдау, 

психотерапияның қазіргі және классикалық бағыттарын талдау жасау, психологтың этикалық нормаларымен 

ережелерін сақтауға үйрену. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Практикалық психология және психологиялық кӛмек 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 ӛткізудің стилистикалық ерекшеліктері.Психотерапиялық әдістермен техникалардың қазіргі 

жағдайы.  Жасӛспірімдерге 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 кӛмек кӛрсетуді 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: Тұлғаны педагогикалық-психологиялық диагностикалау, Психоанализ негіздері, Жеке 

тұлғаны зерттеудегі жобалау әдістемесі. 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейінде оқытылатын пәндер. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Психологиялық қызметінің мазмұны мен маңызын, қазіргі әдістерін, 

қызметі және тәсілдерін, жаңа психотехнологияларды, сонымен қатар, психолог жұмысының жеке тұлғалық, 

мазмұндық, технологиялық компоненттері туралы білуі; В)Практикалық психолог жұмысының негізгі 

бағыттары, сфералары, ғылыми парадигмалары туралы толық меңгеру; С)Практикалық психологиялық 

білімдерді студенттің жеке басына қатысты шешімдер қабылдау барысында тәжірибеде қолдану дағдысына ие 

болу; D)Психологиялық талдауды қажет етіп отырған мәселені қарастыру; психоогиялық кӛмекті қажет еткен 
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клиент немесе топқа нақты кәсіби психологиялық кӛмек кӛрсету дағдысын меңгеру; Е)Курс бойынша 

материалдың маңызын, қорытындылар сәйкестігін бағалау, бағалай білуі. 

 

Модуль 11.2 Білім берудің жаңартылған мазмҧнның психологиялық негіздері 
 

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

Пәннің атауы: Топ және тұлғаның әлеуметтік психологиясы 

Бағдарлама авторы: Кереймағанбетова Ж.Н. 

Курсты оқытудың мақсаты: студенттердің топ және тұлғаның әлеуметтік психологиясы саласындағы зерттеу 

және практикалық жұмыстың негізгі бағыттары мен әдістері туралы түсініктерін қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Классикалық әлеуметтанудағы және ерте әлеуметтік-психологиялық 

тұжырымдамалардағы тұлға және топ мәселесі. Топтың және тұлғаның әлеуметтік дамуы: механизмдері мен 

заңдылықтары. Бихевиористік концепциларда тұдғаның әлеуметтік дамуын талдау. Когнитивтік концепциларда 

тұлғаның әлеуметтік дамуын талдау. Мотивациялық процестердің нәтижесі ретінде тұлғаның әлеуметтік 

дамуы. Әлеуметтену нәтижесінде нормалар мен құндылықтар жүйесін қалыптастыру. Мәдениет адамға 

әлеуметтік әсер ету агенті ретінде. Кіші және үлкен топтардың әлеуметтік психологиясы. Топтардың 

классификациясы және даму кезеңдері. Топтағы тұлға мәселесі. Стихиялық топтар мен жаппай қозғалыстар. 

Конформдылық. Топтық эффектер. Жеке тұлғаның әлеуметтік сәйкестігі. 

Пререквизиттері: Қарым-қатынас психологиясы, Этнопсихология және этнопедагогика, Басқару 

психологиясы. 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейінде оқытылатын пәндер. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Әлеуметтену процесінің сипаты мен мазмұны, сондай-ақ жеке тұлғаның 

және топтың әлеуметтік мінез-құлқын қалыптастыру тетіктері туралы білімді қалыптастыру; В)Жеке тұлғаның 

және топтың әлеуметтік дамуының негізгі теориялық модельдерін, сондай-ақ әлеуметтену тетіктерін нақты 

түсіну; С)Жеке тұлғаның және топтың әлеуметтік дамуының нақты жағдайларын талдау қабілеті; D)Әлеуметтік 

психологияның осы саласында эксперименттік зерттеулер жүргізу қабілетінің дамуы; Е)Курс бойынша 

материалдың маңызын, қорытындылар сәйкестігін бағалау, бағалай білуі. 

 

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

Пәннің атауы: Педагогтың кәсіби ӛзін ӛзі дамытудың негіздері 

Бағдарлама авторы: Таганова А.М. 

Курсты оқытудың мақсаты: студенттердің болашақ педагогикалық іс-әрекетке, болашақ кәсіптің теориялық 

және практикалық негіздерін меңгеруге кәсіби-педагогикалық бағыттылықты қалыптастыру, оның жоғары 

әлеуметтік маңыздылығын түсіну. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: 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 сӛзі тәрбиелік ықпал ету мен мағлұмат беру құралы ретінде. 

Кәсіптік шеберліктің құрамдас бӛлігі педагогикалық қарым қатынас. Педагогикалық қарым-қатынастың 

қажетті элементі педагогикалық этика мен такт. Педагогикалық қарым-қатынастың формасы коммуникативтік 

іс-әрекет. Педагог -психологтың ӛзін-ӛзі тәрбиелеуі және кәсіби шеберлігін қалыптастыру. Орта  оқу 

орындарында оқу-тәрбие процесін басқарудағы оқытушының шеберлігі. 

Пререквизиттері: Педагогикалық имиджелогия және корпоративті мәдениет, Қарым-қатынас психологиясы. 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейінде оқытылатын пәндер. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Студенттерді педагогтың кәсіби іс-әрекетінің мәні мен ӛзгешелігі туралы 

бастапқы білімдермен қаруландыру; кӛзқарастарын қалыптастыру; В)Үздік білім алуға, терең теориялық білім 

мен кәсіби педагогикалық құзыреттерді меңгеруге деген ұстанымдарын қалыптастыру; С)Ӛзін-ӛзі дамытуға, 

ӛзін-ӛзі жетілдіруге, педогогикалық шығармашылыққа деген қызығушылықты ояту. D)Жеке адамның педагог 

ретінде рухани деңгейде қалыптасуы, әлеуметтік ортада дұрыс қарым-қатынас жасай білуі; Е)Кәсіптік қызметті 

меңгеруі, командада жумыс жасау қабілеттілігі, ӛз кӛзқарасын дұрыс қорғау, жаңа нәтижелерді ұсына білу, 

ұжымның кӛзқарасымен ӛз кӛзқарасын бірлестіре білу. 

 

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

Пәннің атауы: Кәсіби іс-әрекеттегі  педагогика  және психология 

Бағдарлама авторы: Исатаева Б.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: студенттерде кәсіби міндеттерді орындауға дайындық және қабілеттілік ретінде 

кӛрінетін білім беру құзыреттіліктерін игерудің аспаптық шарты, сапалы критерийі болып табылатын іргелі 

білім, практикалық дағдылар мен кәсіби қызмет дағдыларын қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Білім беру әлеуметтік құбылыс және процесс ретінде. Қазіргі әлемдегі білім беруді 

дамытудың жетекші тенденциялары. Оқу процесінің қозғаушы күштері, қарама-қайшылықтары мен логикасы. 

Тәрбиенің жалпы заңдылықтары мен принциптері. Мұғалімнің жеке басына кәсіби түрде қойылатын талаптар. 

Педагогикалық техника педагогикалық шеберліктің құрамдас бӛлігі ретінде. Педагогикалық диагностика. 
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Педагогикалық зерттеу әдістері. Педагогикалық технология туралы түсінік. Оқытудағы ақпараттық және 

коммуникациялық технологиялар. 

Пререквизиттері: Педагогика, Психолгия, Педагогикалық психологиялық практикум. 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейінде оқытылатын пәндер. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Жалпы және кәсіби педагогика мен психологияның теориялық-

әдіснамалық негіздерін білу; В)Тұтас педагогикалық процестің теориялары және оларды кәсіптік білім беретін 

оқу орындарында жүзеге асыру практикасы: педагогикалық процестің мәні, педагогикалық процестің алуан 

түрлеріндегі жалпы және ерекше, қозғаушы күштер, педагогикалық процестің даму заңдылықтары мен кӛздерін 

меңгеру; С)Кәсіптік білім беретін оқу орындарының оқу-тәрбие процесінде педагогикалық жағдайларды 

жобалау негіздерін практикада қолдану; D)Оқу-тәрбие практикасының ӛзекті мәселелерін білу; Е)Курс 

бойынша материалдың маңызын, қорытындылар сәйкестігін бағалау, бағалай білуі. 

 

5В010300- ПЕДАГОГИКА ЖӘНЕ ПСИХОЛОГИЯ 

3 КУРС (3 ЖЫЛДЫҚ) 

(Қысқартылған білім бағдарламасы) 

Қабылдау жылы: 2019 ж. 

Компонент 

(ЖК/ТК) 
Пән коды Пән атауы 
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Модуль 7.1 Білім беру саласының ӛзекті мәселелері, 48 кредит 

БП ТК BBSARB 3218 Білім беру саласында адами ресурстарды басқару 5 6 

КП ТК PPsSZ 3302 Педагогика - психологиядағы статистикалық зерттеулер 5 6 

КП ТК APAPs 3303 Әлеуметтік педагогика және әлеуметтік психология 5 6 

КП ТК MМ 3304 Мектептегі медиация 5 6 

КП ТК IBB 3305 Инклюзивті білім беру 5 6 

КП ЖК ZhBBMKPK3306 
Жаңартылған білім беру мазмұны қатысушыларын 

психологиялық қолдау 
5 6 

БП   Педагогикалық практика 6 10 

БП    Дипломалды практика 6 5 

Модуль 7.2 Педагогиканың жаңартылған білім беру және арнаулы мәселелері, 48 кредит 

БП ТК АР 3218 Арнаулы педагогика 5 6 

КП ТК  BP 3202 Басқару психологиясы  5 6 

КП ТК  PN 3303 Психоанализ негіздері 5 6 

КП ТК PdN 3304 Психодиагностика негіздері 5 6 

КП ТК ZhTKB  3305 Жеке және топтық кеңес беру 5 6 

КП ЖК ZhBBMKPK3306 
Жаңартылған білім беру мазмұны қатысушыларын 

психологиялық қолдау 
5 6 

БП   Педагогикалық практика 6 10 

БП    Дипломалды практика 6 5 

 

Модуль 7.1 Білім беру саласының ӛзекті мәселелері 

 

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

Пәннің атауы: Білім беруді және адами ресурстарды басқару 

Бағдарлама авторы: Рамазанова Д.Ж. 

Курсты оқытудың мақсаты: Басқару шешімдерін жасаудың әртүрлі алгоритмдерін құрастырудың, 

оларды жүзеге асырудың ең тиімді ұйымдастыру формаларын таңдаудың дағдыларын игеру.  

Пәннің қысқаша мазмҧны: "Білім беру саласындағы адами ресурстарды басқару"пәнінің пәні, мақсаты мен 

міндеттері. Педагогикалық менеджмент туралы жалпы түсінік. Қазіргі білім беру жүйесінің негізгі әдіснамалық 

принциптері. Педагогикалық менеджменттің функциялары мен принциптері. Педагогикалық менеджментті 

зерттеу әдістері. Білім беру сапасының менеджмент жүйесі және ұлттық білім беру жүйесін жетілдіру. Жоғары 

оқу орындарындағы білім сапасы мен жетістіктерін бақылау жүйесі. Білім беру ұйымының басшылығы. Білім 

беру сапасы менеджментінің қызметін қамтамасыз ететін мониторинг жүйесі. Білім беру сапасын жүйелі 

басқаруды ұйымдастырудағы тұтас тәсілдер. Педагогикалық менеджменттегі қақтығыстар. Мектеп: оның білім 

беру сапасын басқару жүйесінің принциптері мен құралдары. Басқару жұмысының мәдениеті мен этикасы. 

Кадрларды жоспарлау. Мектеп жұмысын жоспарлау. 

Пререквизиттері:  Педагогика және психология басқармасына кіріспе, Адам даму психологиясы. 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Педагогика және психология  саласындағы табиғат пен қоғам арасындағы 

ӛзара әрекеттестіктің негізгі заңдарын кӛрсетеді; В)Психолог-педагог қызметінде  оқу-тәрбиелік жұмыстарды 
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ұйымдастыру барысында құзыретті шешімдерді әзірлеу үшін білім беру саласында фундаменталды білім мен 

дағдыларды қолданады; С)Гуманитарлық, әлеуметтік және саяси ғылымдар саласындағы жаңа білім, біліктерді 

кешенді қолданады; Д)Кәсіптік қызметте психология және білім беру жүйесін басқаруда ақпараттық-

коммуникациялық технологиялардың әр түрін ӛзара үйлесімділікте, шебер қолданады; Е)Оқытудың замануи 

және қолданбалы, стандартты әдістерін қолдану дағдыларына ие болады және оқу процесін жоспарлаудың 

мақсат міндеттеріне сәйкес психологиялық-педагогикалық пәндердің креативті технологияларын қолдана 

біледі;  

 

Модуль 7.2 Педагогиканың жаңартылған білім беру және арнаулы мәселелері 

 

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

Пәннің атауы: Арнаулы педагогика 

Бағдарлама авторы: Кереймағанбетова Ж.Н. 

Курсты оқытудың мақсаты: Арнайы білім беру жүйесіндегі педагогтың кәсіби дағдыларын қалыптастыруда 

бала дамуының ерекшеліктерін есепке ала отырып, оқу процесін ұйымдастыруын білу; тақырыпқа байланысты 

кӛрнекі құралдар мен дидактикалық материалдарды қолдану дағдыларын қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: «Арнайы педагогика» оқу пәні болашақ педагогтарды кәсіби дайындауда үлкен 

рӛл атқарады. Арнайы білім берудің теориясы мен практикасы: ерекше білім беру қажеттілігі бар тұлғаларды 

оқыту және әлеуметтендіру ерекшеліктерін зерттеу; дене және психикалық кемістіктерін түзету, ағзаның 

зақымдалған мүшелері мен жүйесінің іс-әрекетін толтыру жолдары, құралдары, жағдайы; тәуелсіз ӛмір сүру 

мақсатында қоғамға біріктіру жағдайын  қамтиды. Курсты оқыту барысында студенттер арнайы педагогиканың 

пәні, мақсаты және міндеттері, арнайы білім беру жүйесіндегі нормативтік-құқықтық құжаттар, арнаулы білім 

беру жүйесіндегі педагог тұлғасы, арнайы мектептегі оқыту  процесі, мүмкіндігі шектеулі тұлғаларға 

әлеуметтік, медициналық, педагогикалық, түзету кӛмек кӛрсету мекемелері және т.б. тақырыптарын оқып 

меңгереді. 

Пререквизиттері: Психологиялық диагностика, Психотерапия және психокоррекция негіздері. 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер. 

Оқытудан кҥтілетін 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; D) 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 бӛлуді, 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) D) Е) 

Пәннің атауы: Психодиагностика негіздері 

Бағдарлама авторы: Тӛлебаева Ж.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерде психодиагностиканың негізгі ұғымдарының жүйесін 

қалыптастыру, психодиагностикалық зерттеулердің теориясы мен тәжірибесімен таныстыру. Психологиялық 

теория мен практиканы байланыстыратын арнайы психологиялық пән ретінде психодиагностика құрылымына 

бағдар беру. Балалар мен ересектерді психодиагностикалық зерттеу жүйесіндегі психодиагностикалық 

әдістердің рӛлі мен орны туралы, осы әдістердің мүмкіндіктері мен шектеулері туралы барабар идеяларды 

қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Психодиагностиканы жеке тұлғаның психологиялық ерекшеліктерін анықтау және 

ӛлшеу әдістерін жасайтын ғылым ретінде анықтау. Психодиагностика психологиялық теория мен практиканы, 

оның психологиялық ғылымның басқа салаларымен байланысын байланыстыратын маңызды буын ретінде. 

Психодиагностика бойынша білімді практикалық қолдану салалары: 1)оқыту және тәрбиелеу процестерін 

оңтайландыру; 2) кәсіптік іріктеу, кәсіптік кеңес беру, Кәсіптік оқыту; 3) сот-психологиялық сараптама; 4) 

клиникалық-консультациялық жұмыс. Психологиялық диагноздың түрлері. Зерттеуде алынған мәліметтерге 

салыстырмалы талдау жүргізу үшін қолданылатын критерийлердің түрлері. Психодиагностиканың пайда болу 

тарихы, оның шетелде даму кезеңдері. Психологиялық диагностиканың Ресейдің ғылыми пәні мен практикасы 
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ретінде қалыптасу ерекшеліктері. Психодиагностиканың негізгі әдістерінің жіктелуі. Тӛмен форматталмаған 

әдістердің сипаттамасы (байқау, әңгіме, мазмұнды талдау және т.б.). Формализацияның жоғары деңгейлі 

әдістерінің сипаттамасы (тесттер, сауалнамалар мен сауалнамалар, проективтік әдістер, психофизиологиялық 

әдістер). 

Пререквизиттері: Педагогика және психология басқармасына кіріспе, Педпгогика мен психологиядағы 

статистикалық зерттеулер. 

Постреквезиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Психодиагностиканың негізгі және жаңа бағыттары мен әдіснамалық 

негіздерін меңгеру; В)диагностикалық әдістермен жұмыс істеу; кәсіби біліктер мен дағдыларды практикада 

қолдану; С)нақты қолданбалы міндеттерді шешу және практикалық қызметте туындайтын тестілерді жасау 

үшін қажетті дағдыларды қалыптастыру. 

 
6В01102-ПСИХОЛОГИЯ ЖӘНЕ БІЛІМ БЕРУ МЕНЕДЖМЕНТІ  

1 КУРС 

Қабылдау жылы: 2021 ж. 

Компонент 

(ЖК/ТК) 
Пән коды Пән атауы 

С
ем

ес
т
р
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р
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и

т
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н

ы
 

Модуль 3. Педагогика және психология негіздері және дене шынықтыру, 22 кредит 

ЖБП МК ASBM 1106 
Әлеуметтік-саяси білім модулі (Әлеуметтану/ 

Саясаттану, Мәдениеттану/Психология) 
1,2 8 

БП ЖК ВРРК 1201 Басқарудың педагогикасы мен психологиясына кіріспе  1 6 

ЖБП МК DSh 1107 Дене шынықтыру 1-4 8 

Модуль 4.Ҧлттық руханият аспектілері және кәсіби практика, 7 кредит 

БП ЖК UR 1202 Ұлттық руханият 2 5 

БП    Оқу практикасы 2 2 

 

Модуль 3. Педагогика және психология негіздері және дене шынықтыру 
 

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

Пәннің атауы: Басқарудың педагогикасы мен психологиясына кіріспе 

Бағдарлама авторы: Тоғайбаева А.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: білім беру және  басқару жұмысының әдістемесін студенттерге кәсіби 

құзырлығы қалыптасқан маман даярлауды үйрету. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Басқару педагогикасы мен психологиясының теориялық әдіснамалық негіздері. 

Басқару педагогикасы және психологиясы туралы жалпы түсінік. Басқару педагогикасы және психологиясын 

ғылыми тұрғыдан таныстыру. Басқару педагогикасы мен психологиясының негізгі ұғымдары. Басқару 

педагогикасы мен психологиясының әдістері мен принцптері. Басқару педагогикасы мен психологиясының 

коммуникативтік қызметі. Басқару педагогикасы мен психологиясындағы жетекші мәселесі. Басқару іс 

әрекетіндегі перцептивтік процестер. Басқару іс әрекетіндегі ойлау процестері. Басқару іс әрекетіндегі реттеу 

процестері. 

Пререквизиттері: Орта білім беру деңгейіндегі пәндер.    

Постреквизиттері: Педагогика, Педагогиканы және психологияны оқыту әдістемесі, Басқару психологиясы. 

Оқытудан  кҥтілетін  нәтижелер: А. Психология және білім беру менеджменті  саласындағы табиғат пен 

қоғам арасындағы ӛзара әрекеттестіктің негізгі заңдарын кӛрсетеді; В. Психолог және білім беру менеджменті  

оқу-тәрбиелік жұмыстарды ұйымдастыру барысында құзыретті шешімдерді әзірлеу үшін білім беру саласында 

фундаменталды білім мен дағдыларды қолданады; С. Гуманитарлық, әлеуметтік және саяси ғылымдар 

саласындағы жаңа білім, біліктерді кешенді қолданады; D. Кәсіптік қызметте психология және білім беру 

жүйесін басқаруда ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың әр түрін ӛзара үйлесімділікте, шебер 

қолданады; Е. Оқытудың замануи және қолданбалы, стандартты әдістерін қолдану дағдыларына ие болады 

және оқу процесін жоспарлаудың мақсат міндеттеріне сәйкес психологиялық-педагогикалық пәндердің 

креативті технологияларын қолдана біледі. 

 

Модуль 4. Ҧлттық руханият аспектілері және кәсіби практика 

 

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

Пәннің атауы: Ұлттық руханият 

Бағдарлама авторы: Наренова А.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерге ұлттық руханият пен мәдени құндылықтар негіздерін меңгерту.   
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Пәннің қысқаша мазмҧны: Тәрбие кеңістігіндегі ұлттық руханиятты зерттеудің ғылыми негіздері. Ұлттық 

руханияттың қалыптасуындағы педагогикалық ой-пікірлер генезисі. Ұлттық руханияттағы кемел адам үлгісі. 

Дәстүрлі тәрбие мәдениетінің қайнар кӛздері. Кӛпмәдениетті тұлға қалыптастырудың мәні. Бүгінгі білім беру 

жүйесіндегі этномәдени таным мен тәрбие.  

Пререквизиттері: Қазақстанның қазіргі заман тарихы, Әлеуметтік-саяси білім модулі. 

Постреквизиттері: Этнопедагогика, Этнопсихология. 

Оқытудан  кҥтілетін  нәтижелер: А).Болашақ мамандарға  қоғам ӛміріндегі ұлттық руханияттың  ролі туралы 

түсінігінің болуы, ғылыми танымның әдіснамасын меңгеру; В).Этнопедагогикалық, этномәдени, әлеуметтік-

саяси, кӛпмәдениетті құзіреттіліктерді, ұлтаралық келісім мен қарым-қатынас мәдениетін меңгеру; С).Жоғары 

деңгейлі ұлттық абырой, патриотизм мен азаматтылық, тӛзімділік пен гуманизм; D).Этносаралық, 

конфессияаралық және мәдениетаралық сұхбатқа әзірлік; Е).Қазіргі әлеуметтік-мәдени жағдайда ӛзін-ӛзі 

дамытуға, ӛзін-ӛзі танытуға, бойындағы негізгі күш-қуатын орынды жұмсай білуге мүдделі. 

 

6В01102-ПСИХОЛОГИЯ ЖӘНЕ БІЛІМ БЕРУ МЕНЕДЖМЕНТІ  

2 КУРС 

Қабылдау жылы: 2020 жыл 

Компонент 

(ЖК/ТК) 
Пән коды Пән атауы 
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Модуль 5.1 Қарым-қатынас психологиясы, бизнес және ҧлттық мәселелер негіздері, 28 кредит 

ЖББП ТК KBN 2108 Кәсіпкерлік және бизнес негіздері 3 5 

БП ТК KKEI  2203 
Қолданбалы конфликтология және эмоционалды 

интеллект 
3 4 

БП ЖК BOT 2204  Бағалаудың ӛлшемдік  технологиялары 3 4 

БП ТК KZBBT 2205 Қазіргі заман білім беру технологиясы  3 5 

БП ТК Etnp 1206 Этнопедагогика 3 5 

БП ТК Рed 1207 Педагогика 3 5 

Модуль 5.2 Этно және арнайы педагогиканың ӛзекті мәселелері, 28 кредит 

ЖББП ТК АА  2108 Академиялық адалдық 3 5 

БП ТК PPsOA 2203 Педагогиканы және психологияны оқыту әдістемесі 3 4 

БП ЖК BOT 2204 Бағалаудың ӛлшемдік  технологиялары 3 4 

БП ТК KMP 2205 Кәсіби мотивация психологиясы 3 5 

БП ТК KN 2206 Конфликтология негіздері 3 5 

БП ТК ТТАР 2207 Топ және тұлғаның әлеуметтік психологиясы 3 5 

Модуль 6.1 Білім беру саласындағы жаңартылған білім  мен кәсіби психология негіздері, 28 

кредит 

БП ЖК PDАSP 2208 
Психологиялық денсаулықтың алдын алу және суицид  

провенциялары 
4 5 

БП ТК KDZhTIO 2209 
Кәсіби даярлық жүйесіндегі тренингтер мен іскерлік 

ойындар  
4 6 

БП ТК MN 22010 Менеджмент негіздері 4 5 

БП ТК Etnps  2211 Этнопсихология 4 5 

БП ТК Рsi 2212 Психология 4 5 

БП    Педпрактика 4 2 

6.2 Психофизиология негіздері және психологияның кәсіби мәселелері, 28 кредит 

БП ЖК PDАSP 2208 
Психологиялық денсаулықтың алдын алу және суицид  

провенциялары 
4 5 

БП ТК PBP 2209 Персоналды басқару психологиясы 4 6 

БП ТК KPOM 2210 Қазіргі педагогиканың ӛзекті мәселелері  4 5 

БП ТК EAA 2211 Этнопсихологияның әдіснамасы мен әдістері 4 5 

БП ТК BAAKKP 2212 Бала мен ата-ана қарым-қатынас психологисы 4 5 

БП    Педпрактика 4 2 
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Модуль 5.1 Қарым-қатынас психологиясы, бизнес және ҧлттық мәселелер 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 мазмҧны: 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 кҥтілетін 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 ӛз бетінше талдай алуды; С.Пайымдай білу, 

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

статистикалы, ғылыми, тәжірибелік ақпараттарды жинақтау, ӛңдеу, 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: Қолданбалы конфликтология және эмоционалды интеллект 

Бағдарлама авторы:  Исатаева Б.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: Ұжымдағы дау-дамай жағдайларын талдап және қарастырылған теориялық 

қағидалар негізінде дау-дамайды реттеу, шешу жолдарын зерттеу, қарым-қатынас психологиясы мен 

шиеленісті шешу бойынша іскерлік дағдыларын қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Қазақстан Республикасындағы білім берудің бағыты теориялық және практикалық 

даярлығы жоғары деңгейдегі шығармашылық мүмкіндігі мол жеке тұлға қалыптастыруды кӛздеп отыр. Бұл 

мүмкіндіктерді іске асыру үшін еніп отырған жаңалықтарға ілесе алатын соған сәйкес жас ұрпақты тәрбиелеп 

білім беретін педагог дайындау қажет. Бұл пәнді оқу барысында қарым-қатынас және шиеленіс 

психологиясының ғылым ретінде қалыптасуы және дамуының негізгі этаптары; қарым-қатынас және шиеленіс 

психологиясының әдістері; шиеленіс психологиясының шығуы және даму сұрақтары және т.б.маманның 

алдында тұрған міндеттерді игеруге мүмкіндік береді. «Қолданбалы конфликтология және эмоционалды 

интеллект» курсының білімін зерттеу және меңгерудің негізінде студенттердің психикалық ойлауы дамиды, 

дәріс және практикалық сабақтарда қарым-қатынас психологиясы мен шиеленісті шешу бойынша іскерлік және 

дағдыларын қалыптастыру. 

Пререквизиттері: Басқарудың педагогикасы мен психологиясына кіріспе 

Постреквизиттері: Басқару психологиясы, Менеджмент негіздері, Кӛшбасшылық психологиясы, Ұйымдағы 

психологиялық әсер ету әдістері. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Студенттерде конфликтологияның теориялық және әдіснамалық 

мәселелері, оның қалыптасу және даму тарихы туралы білім жүйесінің қалыптасуы; В)Конфликттің құрылымы, 

конфликт мінез-құлқын анықтау туралы білімді меңгеру; С)Жанжалдың даму динамикасы туралы білімді 

игеру: негізгі кезеңдер және олардың сипаттамалары; D)Қақтығыстарды бағалау, жіктеу, диагностикалау, 

алдын-алу және шешудің практикалық дағдыларын қалыптастыру; Е)Курс бойынша материалдың маңызын, 

қорытындылар сәйкестігін бағалау, бағалай білуі. 

 

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

Пәннің атауы: Бағалаудың ӛлшемдік  технологиялары 

Бағдарлама авторы:  Бозғұланова Н.Е. 

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 мазмҧны: Бағалау жүйесінің дамуының тарихы. Балалардың оқу әрекетін бағалаудың жалпы 

жолдары. Критериальді бағалау ұғымын анықтау және оның оқу-танымдық құзіреттілікті қалыптастырудың 

рӛлі. Балалар оқу жетістіктерін критериальді бағалаудың мәні, рӛлі, 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 ӛз 

нұсқаларын ұсыну. 

Пререквизиттері: Басқарудың педагогикасы мен психологиясына кіріспе. 
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Постреквизиттері: Инклюзивті білім беру, Білім беру жүйесіндегі басқару, Педагогикалық процесті жобалау 

мен басқару. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Меңгерген білім, білік және дағдыны іс-жүзінде қолдана алады; 

В)Балалардың оқу жетістігін бағалау бойыша мұғалім жұмысының мазмұнын сипаттай алады; С)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) D) Е) 

Пәннің атауы: Қазіргі заманғы білім беру технологиясы 

Бағдарлама авторы: Тағанова А.М. 

Курстың қысқаша сипаттамасы: Болашақ мамандарға қазіргі заманғы білім беру технологиясының 

теориялық негіздерін беру және практикада жүзеге асырудың жолдарын қарастыру. 

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

технологияны жобалау. Білім үрдісіндегі технология мен әдістеменің ӛзара 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: Басқарудың педагогикасы мен психологиясына кіріспе. 

Постреквизиттері: Инклюзивті білім беру, Академиялық жазу, Білім беру жүйесіндегі басқару, Педагогикалық 

процесті жобалау мен басқару. 

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

Педагогикалық технологияны жобалау. Білім үрдісіндегі технология мен әдістеменің ӛзара 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 ӛз тәжірибесінде қолдана білуі керек. 

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

бағалау ӛз пікірлерін негіздей білу.  Пікірлесу тӛңірегіндегі дағдысы: пікірлесу тӛңірегінде толеранттылық 

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

технологияларының негізгі ұғымдарын білуі; білім үрдісіндегі технология мен әдістеменің ӛзара 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 ӛзара байланысын; педагогикалық технологияның жіктелуін; оқытудың дәстүрлі 

және инновациялық технологияларының ерекшеліктерін білуі керек. 

 

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

Пәннің атауы: Этнопедагогика 

Бағдарлама авторы: Тӛретаева Г.И. 

Курсты оқытудың мақсаты: Қазақстан этнопедагогикасының жалпы негіздерін оқыту арқылы  Қазақстан 

Республикасын мекендеген әрбір этностың дамуын ынталандыру, жалпы мәдени  құндылықтарды меңгеру, 

этникалық мәдениетті ӛзара шығармашылықпен байыту бағытында  студенттердің  педагогикалық  

дүниетанымын, педагогикалық  мәдениетін және  жалпы кәсіби  құзіреттіліктерін қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Кеңес дәуірінен кейінгі кезеңдегі тәуелсіз мемлекет жағдайында халықтың туған 

ел тарихын, тілін, мәдениетін, салт-дәстүрі мен әдет-ғұрпын білуге, тануға, сақтауға деген қызығушылығы арта 

түсті.  Осы тұстаға сырлар бойы ата-баба тәлімімен, тәжірибесімен жинақталып, уақытында дәстүрге енген 

халықтық педагогиканың қайта ӛркендеуі мен оны оқып үйренудің танымдық және практикалық мәнділігі зор. 

Этнопедагогика халықтық педагогиканың теориясы тұрғысынан әр түрлі гуманитарлық ғылымдар түйісуіндегі 

пәнаралық сипатқа ие қазіргі педагогика ғылымының саласы. 

Пререквизиттері: Ұлттық руханият, Басқарудың педагогикасы мен психологиясына кіріспе. 

Постреквизиттері: Этнопсихология, Психология және педагогика тарихы. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Халық педагогикасының қыры мен сырын, ғылыми негіздері мен тәлімдік 

мәнін ғылыми педагогикаылық тұрғыда игертудің теориясы мен әдіс-тәсілдерін меңгеру; В)Этнопедагогиканың 

базалық ұғымдары, Қазақстан Республикасы этностарының мәдениеті мен салт-дәстүрлерін білу; С)Кӛпұлтты 

ортадағы педагогикалық іс-әрекет ерекшеліктерін тану; D)ҚР этностары мен әлем халықтары 

этнопедагогикасының мәселелерін зерттеу негіздерін білу; Е)Кәсіби-маңызды тұлғалық қасиеттерді, соның 

ішінде педагогикалық ойлау, педагогикалық қарым-қатынас, ұтқырлық  және т.б. дағдыларды меңгеру; 
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Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) Е) 

Пәннің атауы: Педагогика 

Бағдарлама авторы: Майтанова Н.Е. 

Курсты оқытудың мақсаты: орта білім беру жүйесінде педагогикалық іс-әрекетті жүзеге асыру бойынша 

мұғалімдердің кәсіби-педагогикалық бағыттылығы мен кәсіби құзыреттілігін қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Қазіргі жағдайдағы білім берудің  басымдылық рӛлі. Педагогикалық зерттеудің 

әдіснамалық негіздері мен әдістері. Жеке тұлға  тәрбиенің объектісі, субъектісі ретінде және оның дамуы мен 

қалыптасуының  факторы. Тұтас педагогикалық үдерістің мәні  және құрылымы. Тәрбиенің мақсаты, оның 

әлеуметтік тұрғыдан негізделуі. Ғылыми дүниетаным-оқушының интеллектуалды дамуының  негізі. Тұтас 

педагогикалық үдерістегі тәрбиенің мәні мен мазмұны. Тәрбие үдерісінің формалары мен құралдары. Отбасы 

тәрбиесінің негіздері. Оқыту үдерісінің маңызы. Қазіргі мектептегі білім мазмұнының  ғылыми негіздері. 

Оқыту формалары, әдістері мен құралары ТПҮ-нің қозғаушы  механизмі ретінде. Сабақ оқытудың негізгі 

формасы. Оқыту  әдістері. Оқытудағы диагностика және бақылау. Оқыту  әдістері. Оқытудағы диагностика 

және бақылау.  

Пререквизиттері: Басқарудың педагогикасы мен психологиясына кіріспе. 

Постреквизиттері: Инклюзивті білім беру, Педагогикалық процесті жобалау мен басқару, Арнайы педагогика 

негіздері, Білім беру жүйесіндегі басқару, Психологиялық-педагогикалық зерттеудің әдіснамасы мен әдістері. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Білім беру жүйесіндегі нормативті құжаттарда бекітілген кәсіби 

міндеттерін орындауда; В)Қазіргі мектептегі кәсіби-педагогикалықіс-әрекет саласында; С)Кәсіби біліктер мен 

дағдыларды ары қарай дамыту тәсілдерінде құзыретті болуға міндетті; D)Педагогикалық үдеріс 

заңдылықтарына, тәрбиелік тетіктеріне сәйкес оқу-тәрбие жұмыстарын жобалау және жүзеге асыру; сыныпта 

негізгі сипаттамасына (ӛзгермелі) және оның ары қарай дамуын болжау бойынша оқу-тәрбие үдерісін 

диагностикалауды іске асыру; Е)Курс бойынша материалдың маңызын, қорытындылар сәйкестігін бағалау, 

бағалай білуі. 

 

Модуль 5.2 Этно және арнайы педагогиканың ӛзекті мәселелері 

 

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

Пәннің атауы: Академиялық адалдық 

Бағдарлама авторы: з.ғ.к. Курманова А.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттің оқудағы адалдығын білдіретін құндылықтар мен қағидалар 

жиынтығы туралы, оқытушылармен және басқа студенттермен қарым-қатынаста, сондай-ақ сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы мінез-құлықты және сыбайлас жемқорлықтың кез-келген кӛрінісіне тӛзімсіз қатынасты 

дамыту туралы жалпыланған білімді қалыптастыру. 

Курстың қысқаша мазмҧны: Академиялық адалдық ұғымы, академиялық адалдық қағидаларының 

тұжырымдамасы және түрлері, академиялық адалдықтың мәні, Жұбанов атындағы АӚУ студенттерінің 

академиялық адалдық кодексі, сыбайлас жемқорлық және сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар ұғымы, 

сыбайлас жемқорлықтың алдын-алу, академиялық адалдық принциптерін бұзғаны үшін шаралар. 

Пререквизиттері: Ұлттық руханият және мектеп курсындағы саяси пәндер 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Академиялық адалдықтың негізгі қағидаларын білу және түсіну 

B)Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қалыптасқан құқықтық сана, құқықтық ойлау және құқықтық мәдениет 

негізінде болашақ кәсіби қызметті жүзеге асыру. C)Академиялық адалдық қағидаттары туралы қорытынды 

жасай білу. D)Сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнаманы жетілдіру бойынша ұсыныстарды жасай білу. 

E)Құжаттарды, эсселерді, ғылыми жұмыстарды жобалау кезінде плагиатқа қарсы жүйені қолдану дағдылары. 

 

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

Пәннің атауы: Педагогиканы және психологияны оқыту әдістемесі 

Бағдарлама авторы: Тогайбаева А.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: Болашақ мамандардың кәсіби маңызды сапаларын жетілдіріп, оларды 

педагогиканы оқыту әдістемесі курсының ӛзекті мәселелері мен тәжірибесі туралы жүйелі ғылыми білім, білік, 

дағдылармен қаруландыру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Педагогика және психологияны оқыту әдістемесі» оқу пәні болашақ мұғалімдерді 

кәсіби дайындауда үлкен рӛл атқарады. Педагогиканың ӛз алдына ғылыми білім болуы еліміздің білім беру 

жүйелерінің қазіргі салаларына білімді де, білікті педагог-психолог мамандар дайындау ісін жетілдіріп, мен 

тәрбие берудің сапасы мен тиімділігін арттырудың қажеттілігінен туындап отыр. Бүгінгі білім беру жүйелерін 

қайта құру жағдайында, ӛндіріске талап күрделіп отырғанда, болашақ жоғары білімді маман қазіргі оқу-тәрбие 

жүйесінің белсенді субъектісі, кәсіби дайындығының міндетін шешуде шығармашылық тұрғыдан қатысуы 

талап етілуде. Осы орайда «Педагогика» пәні студенттердің кәсіби іс-әрекетін ұйымдастыруда ӛз білігін 

нәтижеге бағыттап – педагог-психолог мамандардың білімді қажетсінуі мен жеке тұлғаның (студенттің) қоғам 

талабына сай маман болып, педагогиканың ғылыми негізін терең меңгеруін қамтамасыз етеді. Кәсіби-
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педагогикалық қызметке жан-жақты дайын, бәсекеге қабілетті, жоғары білікті маман студенттерді даярлауда 

«Педагогика» пәні ерекше орын алады. 

Пререквизиттері: Басқарудың педагогикасы мен психологиясына кіріспе. 

Постреквизиттері: Инклюзивті білім беру, Педагогикалық қызмет, Білім беру жүйесіндегі басқару. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Эмпирикалық психологиялық зерттеудің методологиясын, психология 

оқыту әдістемесі ерекшеліктерін білу; негізгі психологиялық категориялар мен кӛріністердің дамуын білу; 

В)Педагогика оқыту әдістемесі курсынан алынған негізгі білімдерді практикада қолдана алу; D)Педагогика 

ғылымындағы жүйелік бағыттарды анықтау; педагогика теориясы мен практикасындағы ғылыми зерттеулерді 

талдай алу; Е)Практикалық жұмыстарды орындау, талдау жасау. 

 

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

Пәннің атауы: Бағалаудың ӛлшемдік  технологиялары 

Бағдарлама авторы:  Бозғұланова Н.Е. 

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 мазмҧны: Бағалау жүйесінің дамуының тарихы. Балалардың оқу әрекетін бағалаудың жалпы 

жолдары. Критериальді бағалау ұғымын анықтау және оның оқу-танымдық құзіреттілікті қалыптастырудың 

рӛлі. Балалар оқу жетістіктерін критериальді бағалаудың мәні, рӛлі, 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 ӛз 

нұсқаларын ұсыну. 

Пререквизиттері: Басқарудың педагогикасы мен психологиясына кіріспе. 

Постреквизиттері: Инклюзивті білім беру, Педагогикалық қызмет. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Меңгерген білім, білік және дағдыны іс-жүзінде қолдана алады; 

В)Балалардың оқу жетістігін бағалау бойыша мұғалім жұмысының мазмұнын сипаттай алады; С)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) D) Е) 

Пәннің атауы: Кәсіби мотивация психологиясы 

Бағдарлама авторы: Рыспаева Д.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттер арасында әртүрлі теориялық негіздерге негізделген тұтас 

динамикалық жүйе ретінде қызметкерлерді еңбекке ынталандыру туралы тұтас түсінік қалыптастыру болып 

табылады. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Курста персоналды мотивациялау психологиясының орталық мәселелеріне 

қатысты тақырыптар талқыланады: еңбек мотивациясының мәнін анықтау мәселелері, персоналды 

ынталандыру тұжырымдамаларының негізгі концепциялары, олардың мүмкіндіктері мен шектеулері, жұмысқа 

қанағаттану - персоналды ынталандыру жүйесін енгізудің сәттілігінің кӛрсеткіші ретінде, әртүрлі профильдегі 

ұйымдардағы күрделі мотивациялық жүйелер контекстінде қызметкерлерді ынталандыру түрлерін 

қарастырады. Еңбек мотивациясы персоналдың ұйымдастырушылық мінез-құлқының сипаты мен динамикасын 

анықтайтын жетекші фактор ретінде қарастырылады: іс-әрекеттің тиімділігі, қызметкерлердің адалдығы, кәсіби 

стрессті сезіну және т. б. 

Пререквизиттері: Басқарудың педагогикасы мен психологиясына кіріспе. 

Постреквизиттері: Персоналды басқару психологиясы, Басқару психологиясы, Ұйымдағы психологиялық әсер 

ету әдістері. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Еңбек мотивациясының негізгі тұжырымдамалары, олардың қолданбалы 

мүмкіндіктері мен шектеулері; персоналды еңбекке ынталандыру жүйесін қалыптастыру қағидаларвн білу; 

В)Ұйымда қызметкерлерді еңбекке ынталандыру жүйесін енгізу тиімділігін қалыптастыру және бағалау үшін 

адекватты диагностикалық құралдарды таңдау және қолдану; С)Қызметкердің ӛз жұмысын орындау 

тиімділігінің негізгі кӛрсеткіштерін талдау; D)Әртүрлі буындағы ұйымдар қызметкерлерінің еңбегін 

ынталандырудың негізгі түрлері мен тәсілдерін меңгеру; Е)Қызметкердің ұйымдастырушылық мінез-құлқына 

делдал болатын жетекші мотивациялық құрылымдарды бӛліп кӛрсету. 

 

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

Пәннің атауы: Конфликтология негіздері 

Бағдарлама авторы: Кереймағанбетова Ж.Н. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттердің болашақ кәсіби қызметінде түрлі салалардағы қақтығыстарды 

диагностикалау, алдын алу және шешу дағдыларын игеру. 



28 
 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Конфликтология студенттердің кәсіби қызметінде білім беру саласындағы 

қақтығыстарды диагностикалауға, алдын алуға және шешуге, сондай-ақ қақтығыс қатынастарын басқару және 

бақылау қабілеттерін дамытуға кӛмектесуге арналған. 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: Әлеуметтік-саяси білім модулі (Әлеуметтану/Саясаттану, Мәдениеттану/Психология). 

Постреквизиттері: Психологиялық денсаулықтың алдын алу және суицид  провенциялары, Персоналды 

басқару психологиясы, Мектептегі медиация. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Дау-дамайдың алдын алу және реттеу әдістерін (тәсілдері мен ережелерін) 

меңгеру; В)Ұйым қызметкерлерінің нақты жанжал жағдайындағы мінез-құлқын талдау және болжау; 

С)Жанжалдарды басқарудың нақты қолданылатын және тиімді әдістерін анықтаңыз; D) нақты қақтығыс 

жағдайын тудырған себептерді анықтау; Е)Дау-дамайды шешу жобасын жасай алу. 

 

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

Пәннің атауы: Топ және тұлғаның әлеуметтік психологиясы 

Бағдарлама авторы: Рыспаева Д.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: әлеуметтік құбылыстардың психологиялық заңдылықтарын түсіндіру, заманауи 

зерттеулер тәжірибесін зерделеу арқылы топ және тұлғаның әлеуметтік психологиясы ғылымы саласындағы 

әлемдік деңгейдегі гуманитарлық білім мазмұнын сапалы меңгерту. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Пәнді оқу барысында студенттер әлеуметтік психологияның пәні мен пайда болу 

тарихын, тұлғаның және топттардың әлеуметтік психологиясын (әлеуметтендіру, әлеуметтік бағыт-бағдар, 

Мен-тұлға концепциясы, тұлғаның әлеуметтік-психологиялық мінездемелері, конформдылық және конформды 

мінез-құлық, кӛшбасшылық әлеуметтік-психологиялық феномен ретінде, топтық ұйымшылдық пен сәйкестілік, 

топтық дау-дамайлар, этностар, массаның психологиялық сипаты, кіші топтың әлеуметтік психологмясы), 

қарым-қатынас психологиясы (вербалды емес қарым-қатынас, қарым-қатынастың перцептивті жағы, 

тұлғааралық қабылдау механизмдері, қарым-қатынастың интерактивті жағы) мен әлеуметтік психология 

әдістерін (әлеуметтік психологиядағы бақылау және контен-анализ әдістері) меңгереді.  

Пререквизиттері: Әлеуметтік-саяси білім модулі (Әлеуметтану/Саясаттану, Мәдениеттану/Психология).  

Постреквизиттері: Тұлғаның ӛсу тренингі, Ұйымдағы психологиялық әсер ету әдістері, Жеке және топтық 

кеңес беру. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Әлеуметтік-педагогикалық құбылыстарды, тәрбие процесі тиімділігінің 

психологиялық-педагогикалық шарттары,тұлғаның әлеуметтенуі мен дамуын талдай алуы; В)Тұлғааралық және 

топаралық қатынастарға әлеуметтік-педагогикалық және психологиялық әсер ету құралдарын әзірлеу және 

пайдалана алу қабілеті; С)Балалар мен жасӛспірімдерді әлеуметтік және психологиялық-педагогикалық қолдау 

желілерін қалыптастыру; D)Психологиялық әдістерді дұрыс қолдану топішілік және топаралық қатынастарды 

оңтайландыру; Е)Топішілік және топаралық қайшылықтардың алдын алу және ескерту жолдарын анықтау, 

оларды реттеу мен шешуді жүзеге асыру. 

 

Модуль 6.1 Білім беру саласындағы жаңартылған білім  мен кәсіби психология негіздері 

 

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

Пәннің атауы: Психологиялық денсаулықтың алдын алу және суицид  превенциялары 

Бағдарлама авторы: Тӛлебаева Ж.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерге психикалық денсаулықпен суицидтік тәртіп нормаларын, 

әлеуметтік құбылыс ретінде қабылдау, жеке психологиялық факторлар мен суицидке бейімділіктегі 

дағдарысты, ситуацияларды жою туралы кӛзқарасты қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: «Денсаулық психологиясы және суицид  превенциялары» курсы болашақ 

педагогтерді кәсіби дайындауда үлкен рӛл атқарады. Қазіргі заман талабына сай пән халық арасында, әсіресе 

жасӛспірімдер арасында стресс тұрақтылығын дамыту, сақтау және психикалық денсаулығын нығайту үшін 

және алдын алу жұмыстарын ұйымдастыру мақсатында теориялық жіне практикалық біліммен қаруландырады. 

Суицидтік тәртіптің негізгі қағидалары жайындағы психологиялық білімді жүйелеуге және психологтың 

тәжірибелік іс-әрекетіндегі орнын білуге мүмкіндік береді. Курсты игеру барысында базалық түсініктер, 

суицидтік жағдайларға итермелеуші эмоционалдық күйзелістердің алдын алуға қажетті іс шараларды жүзеге 

асырушы құзыреттіліктер қалыптасады. Курс тұлға тәртібі мен адам тәртібіндегі патологиялық нұсқауларды 

теориялық және тәжірибелік аспект ретінде қарастырады. 

Пререквизиттері: Қолданбалы конфликтология және эмоционалды интеллект. 

Постреквизиттері: Педагогикалық және психологиялық кеңес беру, Мектептегі медиация. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Психологиялық араласудың мақсаттарын дербес анықтау үшін қажетті 

ақпаратты анықтап, талдай білуі керек; В)Жеке немесе әріптестерімен бірлесе отырып психологиялық 

ерекшеліктерді ескеретін бағдарламалар әзірлеу; С)Түрлі категориялардағы тұлғаларда кезднсетін суицидтің 
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жалпы кӛрінісі мен сипатын тани алуы; D)Суицид превенциясын алдын алу үшін психологиялық кәсіби 

тұрғыда орындай білуі керек; Е)Курс бойынша материалдың маңызын, қорытындылар сәйкестігін бағалай білу. 

 

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

Пәннің атауы: Кәсіби даярлық жүйесіндегі тренингтер мен іскерлік ойындар 

Бағдарлама авторы: Рамазанова Д.Ж. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерге кәсіби даярлық жүйесіндегі тренингтер мен іскерлік ойындарды 

ұйымдастырудың ерекшеліктерімен және оны ӛткізу жолдарымен таныстыру, үйрету. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Тренинг – кәсіптік және тұлғалық қарым-қатынастағы құзіретті дамытуды 

кӛздейтін интерактивті оқытудың бір түрі. Ал осы тренингтерде жеке тұлғаның ерекшелігінің даму деңгейін 

анықтайтын диагностикалық әдіс қолданылды және осының негізінде тренингтің, ойындар мен арттерапия 

элементтерінің кӛмегімен кӛптеген жұмыстарды жүргізуге мүмкіндік бар. Тренингтегі топтық жұмыстар 

қатысушылардың белсенділігін арттыруға, серіктестік қатынасын дамытуға, басқа адамдардың кӛзімен 

қарауына мүмкіндік туғызды. Курс барысында студенттер тренингтің және іскерлік ойындардың шығу 

тарихымен, мақсаты мен міндеттерімен, тренингтік топтар мен олармен жұмыс жасау ерекшеліктерімен, 

тренингтік топтардың ұйымдасу кезеңдерін, тренингтік топтардағы топішілік механизмдерімен және т.б. 

тақырыптарды меңгереді. 

Пререквизиттері: Кәсіпкерлік және бизнес негіздері, Қазіргі заман білім беру технологиясы. 

Постреквизиттері: Коучинг негіздері, Әлеуметтік психологиялық тренинг, Тренингтік жұмыстардың 

технологиясы. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Топтарда адамдардың қарым-қатынасы мен ӛзара әрекеттесуінің 

психологиялық заңдылықтарын, топаралық қатынастар мен блім беру психологиясын білу; В)Жеке топтар және 

адамдар тобының психологиялық айырмашылығын анықтай алу; С)Ӛзін-ӛзі тану, түсіну, тұлғалық даму 

тәсілдерін таба алу; D)Мотивациялық сананың қалыптасуы мен қызмет ету заңдылықтарын білу; Е)Курс 

бойынша материалдың маңызын, қорытындылар сәйкестігін бағалай білу. 

 

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

Пәннің атауы: Менеджмент негіздері 

Бағдарлама авторы: Бозғұланова Н.Е. 

Курсты оқытудың мақсаты: Қызметкерлер мен ұйымдарды тиімді басқару процестерін зерттейтін пән 

ретінде менеджмент саласында арнайы білім, білік және дағдыларды игеру арқылы студенттердің кәсіби ӛзін-

ӛзі анықтауына ықпал ету. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Бұл курс менеджменттің мазмұнын қарастырып зерттейді және классикалық 

менеджменттің негіздерін игеруге мүмкіндік береді, басқару принциптері, функциялары мен процестері туралы 

білім жиынтығын қалыптастырады, басқарушылық қызметтің әртүрлі түрлерін жүзеге асырудың және басқару 

жүйелерін талдаудың нақты дағдыларын дамытады.  

Пререквизиттері: Кәсіпкерлік және бизнес негіздері. 

Постреквизиттері: Кадрлық қауіпсіздік, Кӛшбасшылық психологиясы, Басшының имиджі мен басқару 

мәдениеті. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Менеджмент ғылымы туралы және ұйымдағы кәсіби қызмет түрі туралы 

негізгі ұғымдарды білу; В)Менеджментте алған білімді кәсіби қызмет барысында қолдана білу; 

С)Коммуникативтік және ұйымдастырушылық дағдыларды меңгеру; D)Ұйымды ӛзара байланысты элементтер 

жүйесі ретінде қарастыра білу; Е)Басқару дағдыларын меңгеру. 

 

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

Пәннің атауы: Этнопсихология 

Бағдарлама авторы: Таганова А.М. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттердің қазіргі заманғы психология құрылымындағы этнопсихологияның 

орнын түсіну және ӛмірдің барлық салаларында тұрақты этносаралық ӛзара іс-әрекет жағдайында кәсіптік 

қызметке дайындық процесінде этнопсихологиялық білімнің рӛлін түсіну болыи табылады. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: «Этнопсихология» курсы қазіргі кездегі студенттердің психологиялық білім 

құрылымындагы маңызды аспектілердің бірін құрайды. Этнопсихологиялық феномендердің кӛрінісі мен оның 

қызметінің механизмдерін білу студентгерге әртүрлі этностық қоғамдастықтардың мәдениетіне деген 

толеранттылығын қалыптастыруға ықпал етеді. Курсты оқу барысында студенттер этнопсихологиялық 

зерттеулердің негізгі бағыттармен, Батыс, Ресей, Қазақстандағы этнопсихологиялық кӛзқарастардың 

қалыптасуын, тұлғалық белгілер және оның мәдениетпен байланысын, әлеуметтік психологиядагы 

салыстырмалы-мәдени тәсілдерді, топаралық және тұлғааралық қарым-қатынастарды, этносаралық қарым-

қатынастағы топаралық қабылдаудың механизмдері мен этоносаралық дау-дамайлар және т.б. тақырыптарды 

оқып меңгереді. 

Пререквизиттері: Ұлттық руханият, Этнопедагогика. 

Постреквизиттері: Психология және педагогика тарихы, Әлеуметтік психологиялық тренинг. 
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Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Этнопсихологияның әдіснамалық негіздерін білуі; В)Отандық және 

шетелдік этнопсихологияның теориялық негіздерін білуі; С)Этнопсихологияның негізгі зерттеу әдістерін 

меңгеріп, практикада қолдана алуы; D)Әртүрлі халықтардың ұлттық-психологиялық ерекшеліктері туралы 

түсініктерді қалыптастыру; Е)Этнопсихологиялық білімнің дамуының қазіргі заманғы ағымдарын бағдарға 

алуы. 

 

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

Пәннің атауы: Психология 

Бағдарлама авторы: Исатаева Б.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: Әлемдік және отандық психологиялық ғылымдардың  бағыттарымен, негізгі 

принцптерімен, ұғымдарымен, әдістерімен, пәнімен, тарихымен студенттерді таныстыру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Психология ғылымы мен практикасының пәні,салалары және міндеттері. 

Психология ғылым ретінде қалыптасуы. Психологияның әдіснамасы мен зерттеу әдістері. Тұлға психологиясы. 

Іс әрекетті психологиялық талдау. Психиканың туындауы мен эволюциясы.Адам психикасының пайда болуы 

мен дамуы. Психологиядағы сана мәселесі. Сана және ұғынылмаған психикалық процестер. Түйсіну мен 

қабылдау психикалық процестер жүйесінің бірінші деңгейі ретінде. Зейін аралық психикалық процесс ретінде. 

Ес психикалық процестер құрылымының ӛзегі ретінде. Ойлау ақпараттарды қайта ӛңдеудің жоғары деңгейі 

ретінде. Сӛйлеу іс-әрекеттің психологиялық мәселелері. Елестер мен қиял. Эмоция және мотивация 

психологиясы. Тұлға адамның психологиялық қасиеттерінің жүйесі ретінде. Қабілет психологиясы. 

Темперамент және мінез. 

Пререквизиттері: Басқарудың педагогикасы мен психологиясына кіріспе.  

Постреквизиттері: Психология және педагогика тарихы, Педагогикалық және психологиялық кеңес беру, 

Психологиялық-педагогикалық зерттеудің әдіснамасы мен әдістері. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Психологияның негізгі әдістерін, жұмыс барысындағы тәсілдердердің 

жіктелуін, қолдану ерекшеліктерін, сондай-ақ психологияның заңдылықтардын оқытудағы қажетті базалық 

білімді игерту; В)Психология курсы барысында алынған білімдер мен ғылыми-зерттеу дағдыларына 

негізделген психологиялық ойлауды дамыту, семинарлар барысында психологиялық құбылыстарды жүйелі 

талдау; С)Қазіргі заманғы ӛркениетті сақтау және дамыту үшін гуманистік құндылықтардың мәнін түсіну, 

гуманизм, еркіндік және демократия қағидаттарында қоғамды жетілдіру және дамыту; D)Қалыптасқан 

дүниетаным негізінде әлем бейнесінің қазіргі концепциясын түсіну; Е)Психология пәнінің ерекшелігін, оның 

басқа пәндермен байланысын түсіну, психологияның негізгі салаларын және ӛмірдің түрлі салаларында 

психологиялық білімдерді қолдану мүмкіндіктерін білу. 

 

6.2 Модуль Психофизиология негіздері және психологияның кәсіби мәселелері 

 

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

Пәннің атауы: Психологиялық денсаулықтың алдын алу және суицид  превенциялары 

Бағдарлама авторы: Тӛлебаева Ж.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерге психикалық денсаулықпен суицидтік тәртіп нормаларын, 

әлеуметтік құбылыс ретінде қабылдау, жеке психологиялық факторлар мен суицидке бейімділіктегі 

дағдарысты, ситуацияларды жою туралы кӛзқарасты қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: «Денсаулық психологиясы және суицид  превенциялары» курсы болашақ 

педагогтерді кәсіби дайындауда үлкен рӛл атқарады. Қазіргі заман талабына сай пән халық арасында, әсіресе 

жасӛспірімдер арасында стресс тұрақтылығын дамыту, сақтау және психикалық денсаулығын нығайту үшін 

және алдын алу жұмыстарын ұйымдастыру мақсатында теориялық жіне практикалық біліммен қаруландырады. 

Суицидтік тәртіптің негізгі қағидалары жайындағы психологиялық білімді жүйелеуге және психологтың 

тәжірибелік іс-әрекетіндегі орнын білуге мүмкіндік береді. Курсты игеру барысында базалық түсініктер, 

суицидтік жағдайларға итермелеуші эмоционалдық күйзелістердің алдын алуға қажетті іс шараларды жүзеге 

асырушы құзыреттіліктер қалыптасады. Курс тұлға тәртібі мен адам тәртібіндегі патологиялық нұсқауларды 

теориялық және тәжірибелік аспект ретінде қарастырады. 

Пререквизиттері: Басқарудың педагогикасы мен психологиясына кіріспе. 

Постреквизиттері: Мектептегі медиация, Арттерапия, Жеке және топтық кеңес беру. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Психологиялық араласудың мақсаттарын дербес анықтау үшін қажетті 

ақпаратты анықтап, талдай білуі керек; В)Жеке немесе әріптестерімен бірлесе отырып психологиялық 

ерекшеліктерді ескеретін бағдарламалар әзірлеу; С)Түрлі категориялардағы тұлғаларда кезднсетін суицидтің 

жалпы кӛрінісі мен сипатын тани алуы; D)Суицид превенциясын алдын алу үшін психологиялық кәсіби 

тұрғыда орындай білуі керек; Е)Курс бойынша материалдың маңызын, қорытындылар сәйкестігін бағалай білу. 

 

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

Пәннің атауы: Персоналды басқару психологиясы 

Бағдарлама авторы: Рамазанова Д.Ж. 
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Курсты оқытудың мақсаты: студенттердің бойында басқарушылық қызметтің әлеуметтік-психологиялық 

заңдылықтары туралы жүйелі идеяларды қалыптастыру, менеджер қызметінің құрылымында әлеуметтік-

психологиялық білімді қолдану ерекшеліктерін ашу, тиімді басқарудың негізін құрайтын әлеуметтік-

психологиялық принциптерді талдау дағдыларын дамыту. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Психология ғылымының саласы ретінде - "Персоналды басқару психологиясы" - 

басқарушылық жұмыстың психологиялық мәселелерін, адамдар арасындағы басқарушылық ӛзара әрекеттесуді, 

кӛшбасшының жеке тұлғасын, оның әр түрлі салалардағы және әр түрлі деңгейдегі іс-әрекеттерін қарастыруды 

мақсат етеді, сонымен қатар, курс мазмұы келесі сұрақтарға жауап береді: тұлғааралық қақтығыстардың пайда 

болу себебі, адамдарды және тапсырмаларды ұйымдастыра білу, бірлескен іс-әрекет процесінде қызметкерлерді 

ынталандыру, ұйымда салауатты әлеуметтік-психологиялық ахуал құру шарттарын қамтамасыз ету, 

персоналды басқарудың негізгі тәсілдері, кадрлық саясат, персоналды басқару технологиялары және т.б. 

мәселелер.  

Пререквизиттері: Басқарудың педагогикасы мен психологиясына кіріспе, Кәсіби мотивация психологиясы. 

Постреквизиттері: Басқару психологиясы, Корпоративті этика, Ұйымдағы психологиялық әсер ету әдістері. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Персоналды басқарудың қолданыстағы парадигмалары, ұйымның даму 

тұжырымдамалары, ұйымның даму кезеңдері мен циклдері туралы теориялық білімді игеру; В)Ұйымның 

перцептивті моделі бойынша диагностика жүргізу; кейстерді шешу кезінде ұйымның даму тұжырымдамасын 

қолдану; ұйымдағы сатылар мен циклдардың диагностикасын жүзеге асыра білу; С)Қалыптастыру, қарқынды 

ӛсу, тұрақтандыру және дағдарыс кезеңінде персоналды басқару ерекшеліктері туралы; кадр саясатының 

қолданыстағы түрлері, кадр саясатының мақсаттары туралы білімді меңгеру; D)Ұйымдастырушылық 

құрылымды жобалау әдістерін, қызметкерлердің жұмыс қабілеттілігін қолдау, ұйымды реформалау тәсілдерін 

меңгеру; Е)Курс бойынша материалдың маңызын, қорытындылар сәйкестігін бағалай білу. 

 

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

Пәннің атауы: Қазіргі педагогиканың ӛзекті мәселелері 

Бағдарлама авторы: Тогайбаева А.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: қазіргі педагогиканың ӛзекті мәселелерін зерттеу және шешу саласындағы білім 

мен дағдыларды кезең-кезеңмен игеру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Педагогика жеке адамды қалыптастыру үшін белсенді мақсатқа бағытталған 

жүйелі тәрбие, білім беру және оқыту жайлы ғылым. Курсты оқыту барысында 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, 

сонымен қатар, ХХ ғасырдың аяғы мен ХХІ ғасырдың басында Шығыс Еуропа елдерінде дидактикалық теория 

мен практиканы жетілдірудің негізгі бағыттары, ХХІ ғасырдың басындағы білім беру мен педагогиканы 

жетілдірудің негізгі бағыттары, әр түрлі деңгейдегі жүйелердегі білім мазмұны, қазіргі жағдайда оқытудың 

нысандары мен әдістерін жетілдіру мәселелері қозғалады. 

Пререквизиттері: Басқарудың педагогикасы мен психологиясына кіріспе, Педагогиканы және психологияны 

оқыту әдістемесі. 

Постреквизиттері: Инклюзивті білім беру, Педагогикалық қызмет, Педагогика мен психологияда ІТ және 

цифрлық ресурстар. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Қазіргі педагогиканың даму бағыттарын, заңдылықтары мен принциптерін 

білу; В)Оқыту және тәрбиелеу процестерін ұйымдастырудың және жүзеге асырудың негізгі нысандары мен 

құралдарын білу; С)Білім алушыларды оқыту және тәрбиелеу әдістері мен әдістемелерін, технологияларын 

қолдана білу және жетілдіру; D)Оқыту мазмұнын құрастыра білу, пәнаралық байланыс орнату; Е)Білім 

алушылардың жеке ерекшеліктерін және оның сапасын басқаруды ескере отырып, педагогикалық 

инновациялар мен озық педагогикалық тәжірибені пайдаланып, білім беру процесін ұйымдастыру дағдыларын 

меңгеру. 

 

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

Пәннің атауы: Этнопсихологияның әдіснамасы мен әдістері 

Бағдарлама авторы: Тӛлебаева Ж.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: студенттердің қазіргі заманғы психология құрылымындағы этнопсихологияның 

орнын түсіну және ӛмірдің барлық салаларында тұрақты этносаралық ӛзара іс-әрекет жағдайында кәсіптік 

қызметке дайындық процесінде этнопсихологиялық білімнің рӛлін түсіну,  этнопсихологияның қазіргі 

замандағы әдіснамасы мен әдістерін меңгеру болып табылады. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: «Этнопсихологияның әдіснамасы мен әдістері» курсы қазіргі кездегі 

студенттердің психологиялық білім құрылымындағы маңызды аспектілердің бірін құрайды. 

Этнопсихологиялық феномендердің кӛрінісі мен оның қызметінің механизмдерін білу студенттерге әртүрлі 

этностық қоғамдастықтардың мәдениетіне деген толеранттылығын қалыптастыруға ықпал етеді. Курс 

барысында этнопсихология әлеуметтік-психологиялық ғылым ретінде, оның пәні мен негізгі міндеттері, 
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этнопсихологияның әдістемесі мен әдістері, этнопсихологиялық зерттеуді құру принциптері, 

этнопсихологиялық идеялардың пайда болу және қалыптасу тарихы, әлемнің этникалық бейнесі, этникалық 

сананың пайда болуы мен дамуының психологиялық заңдылықтары, тұлғаны зерттеудің этнопсихологиялық 

мәселелері, қарым-қатынастың әмбебап және мәдени ерекшеліктері, этносаралық қатынастар және когнитивтік 

процестер тақырыптары талданады. 

Пререквизиттері: Басқарудың педагогикасы мен психологиясына кіріспе, Топ және тұлғаның әлеуметтік 

психологиясы. 

Постреквизиттері: Корпоративті этика. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Этнопсихологияның әдіснамалық негіздерін, отандық және шетелдік 

этнопсихологияның теориялық негіздерін білу; В)Этнопсихологияның негізгі зерттеу әдістерін, 

этнопсихологияның аса танымал әдістемелерінің моделі мен нарадигмаларын меңгеру; С)Әр түрлі 

халықтардың ұлттық-лсихологиялық ерекшеліктері туралы түсініктерін қалыптастыру; D)Этнопсихологиялық 

білімнің дамуының қазіргі заманғы ағымдарын бағдарға алу; Е)Курс бойынша материалдың маңызын, 

қорытындылар сәйкестігін бағалай білу. 

 

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

Пәннің атауы: Бала мен ата-ана қарым-қатынас психологиясы 

Бағдарлама авторы: Исатаева Б.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: Болашақ кәсіби педагог-психологты отбасындағы ата-ана мен бала арасындағы 

қарым-қатынасты талдау және басқару бойынша теориялық білім және практикалық технологиялар мен әдістер 

кешенімен қамтамасыз ету. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: «Бала мен ата-ана қарым-қатынас психологиясы» курсын оқыту барысында 

психологиядағы балалар мен ата-аналар қарым-қатынасы, психологиядағы тәрбие стильдерінің жіктелуі, "ата-

аналық қатынастар" түсінігі, отбасы және отбасылық қатынастар ұғымы, ата-ана тәрбиесінің параметрлері, 

ересектер мен балалар арасындағы қарым-қатынас принциптері, отбасылық қатынастар құрылымындағы 

балалар мен ата-аналар қатынастары, балалар мен ата-аналардың қазіргі заманғы қарым-қатынас түрлері, ата-

аналар мен балалар арасындағы қарым-қатынас мәселелері: қарым-қатынас қақтығысы немесе ӛзара 

қабылдаудың күрделілігі және т.б. мәселелер талданып, студенттермен меңгеріледі. 

Пререквизиттері: Басқарудың педагогикасы мен психологиясына кіріспе, Педагогика. 

Постреквизиттері: Педагогикалық қызмет, Мектептегі медиация. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Отбасылық ӛмір психологиясының пәні, әдістері, тарихы және қазіргі 

жағдайы, бағыттарын білу; В)Отбасының ӛмірлік циклінің әртүрлі кезеңдеріндегі дамуы мен қызмет етуінің 

негізгі заңдылықтарын, әр түрлі жас кезеңдерінде баланың жеке басының дамуындағы отбасының рӛлін білу; 

С)Отбасылық кеңес беру жағдайында тиімді кәсіби және тұлғааралық қарым-қатынас дағдыларын меңгеру; 

D)Дисфункцияның себептерін анықтауға бағытталған бала мен ата-ана қарым-қатынасын психодиагностикалық 

тексерудің практикалық дағдыларын игеру; Е)Бала мен ата-ана арасындағы қарым-қатынастың психологиялық 

ерекшеліктерін нақты зерттеуді жоспарлау, жүргізу және ӛңдеуді меңгеру. 

 

6В01102-ПСИХОЛОГИЯ ЖӘНЕ БІЛІМ БЕРУ МЕНЕДЖМЕНТІ 

3 КУРС 

Қабылдау жылы: 2019 ж. 

Компонент 
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Модуль 7.1  Психологиялық кеңес беру және ӛлшемдік технологиялар, 30 кредит 

БП ЖК BOT 3201 Бағалаудың ӛлшемдік технологиялары 5 5 

БП ТК  PPT 3202 Психология және педагогика тарихы 5 5 

БП ТК  PPKB 3203 Педагогикалық және психологиялық кеңес беру 5 5 

КП ТК KKEI 3301 Қолданбалы конфликтология және эмоционалды интеллект 5 5 

КП ТК PPSZ 3302 Педагогика мен психологиядағы статистикалық зерттеулер 5 5 

КП ТК PPBT 3303 Педагогикалық процесті басқару және талдау 5 5 

Модуль 7.2 Басқару психологиясы және іскерлік риторика, 30 кредит 

БП ЖК BOT 3201 Бағалаудың ӛлшемдік  технологиялар 5 5 

БП ТК BP 3202 Басқару психологиясы 5 5 

БП ТК IR 3203 Іскерлік риторика 5 5 

КП ТК KN 3301 Конфликтология негіздері 5 5 

КП ТК PIKM 3302 Педагогикалық имиджелогия және корпоративті мәдениет 5 5 

КП ТК ShO 3303 Шешендік ӛнер 5 5 

Модуль 8.1 Педагог психолог шеберлігі, психотерапия, инклюзивті білім беру, 15 кредит 
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БП ЖК  IBB 3204 Инклюзивті білім беру 6 3 

БП ТК  ZhBBMPPN 3205 Жаңартылған білім беру мазмұнының психологиялық-

педагогикалық негіздері 

6 5 

БП ТК  PPN 3206 Психотерапия, психокорркция негіздері 6 5 

  Педагогикалық практика 6 2 

Модуль 8.2 Инклюзивті білім беру және психологиялық қызмет, 15 кредит 

БП ЖК  IBB 3204 Инклюзивті білім беру 6 3 

БП ТК  PK 3205 Педагогикалық қызмет 6 5 

БП ТК  EE 3206 Этнопсихология және этнопедагогика 6 5 

  Педагогикалық практика 6 2 

Модуль 9.1 Мектепке дейінгі білім беру саласын басқару және коучинг негіздері, 15 кредит 

КП ЖК MDBBSB 3304 Мектепке дейінгі білім беру саласын басқару 6 5 

КП ТК MМ 3305 Мектептегі медиация 6 5 

КП ТК PN 3306 Психоанализ негіздері 6 5 

Модуль 9.2 Дизай ойлау және мҧғалімнің кәсіби этикасы, 15 кредит 

КП ЖК MDBBSB 3304 Мектепке дейінгі білім беру саласын басқару 6 5 

КП ТК MKE 3305 Мұғалімнің кәсіби этикасы 6 5 

КП ТК TOT 3306 Тұлғаның ӛсу тренингі 6 5 

 

Модуль 7.1  Психологиялық кеңес беру және ӛлшемдік технологиялар 

 

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

Пәннің атауы: Бағалаудың ӛлшемдік  технологиялары 

Бағдарлама авторы:  Бозғұланова Н.Е. 

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 мазмҧны: Бағалау жүйесінің дамуының тарихы. Балалардың оқу әрекетін бағалаудың жалпы 

жолдары. Критериальді бағалау ұғымын анықтау және оның оқу-танымдық құзіреттілікті қалыптастырудың 

рӛлі. Балалар оқу жетістіктерін критериальді бағалаудың мәні, рӛлі, 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 ӛз 

нұсқаларын ұсыну. 

Пререквизиттері: Басқарудың педагогикасы мен психологиясына кіріспе, Қазіргі заман білім беру 

технологиясы. 

Постреквизиттері: Инклюзивті білім беру, Жаңартылған білім беру мазмұнының қатысушыларын 

психологиялық қолдау. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Меңгерген білім, білік және дағдыны іс-жүзінде қолдана алады; 

В)Балалардың оқу жетістігін бағалау бойыша мұғалім жұмысының мазмұнын сипаттай алады; С)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) D) Е) 

Пәннің атауы: Психология және педагогика тарихы 

Бағдарлама авторы: Бозғұланова Н.Е. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерде педагогикалық және психологиялық білім, психология және 

педагогика тарихының әдіснамалық және теориялық аспектілері жүйесінің дамуы туралы түсінік қалыптастыру 

болып табылады. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Курсты оқыту барысында ежелгі кезеңде пайда болған кезден бастап қазіргі 

уақытқа дейін педагогикалық-психологиялық ғылым пәнінің қалыптасуы мен дамуының жалпы логикасы 

ашылады. Курс барысында Психология және педагогика  тарихына  кіріспе; Ежелгі  Шығыстағы 

психологиялық ойлар; Антикалық  психология және педагогика; Орта ғасырдағы психология және жаңа дәуір 

психологиясы; Европа  психологиясы. 18 ғасырдағы  психологияның дамуы. 19 ғасырдағы  психологияның  

дамуы. Психологияның  ӛзіндік  ғылым  ретінде  қалыптасуы. 19-20 ғасырдағы психологияның Шетелдегі 

теоретикалық концепциялары. Эксперименталды психологияның 19 ғасырдың аяғы мен 20 ғасыр басында 

дамуы. Психологияның және педагогиканың дүниежүзілік мектептері (20 ғ.10-50 жылд.) тақырыптары 

талданады. 

Пререквизиттері: Педагогика және психология негіздері, Қолданбалы педагогикадағы эксперименталды 

зерттеулер. 
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Постреквизиттері: Жеке тұлғаны зерттеудегі жобалау әдістемесі, Практикалық психология. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Психология және педагогика ғылым ретіндегі пәні мен құрылымын білу; 

В)Психология мен педагогиканың негізгі ұғымдарын анықтау және түсіндіре білу; С)Психологиялық және 

педагогикалық идеяларды, теориялар мен тұжырымдамаларды талдау, оларды салыстыру; D)Топтық және 

ұжымдық жұмыста психологиялық және педагогикалық мәселелер туралы пікірталас жүргізу дағдыларын 

игеру; Е)Жеке тұлғаны дамыту үшін педагогика мен психологияның жеке және қоғамдық маңыздылығын 

түсіндіре білу. 

 

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

Пәннің атауы: Педагогикалық және психологиялық кеңес беру 

Бағдарлама авторы: Исатаева Б.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерді психологиялық-педагогикалық кеңес беру практикасына кәсіби 

даярлау болып табылады. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: «Педагогикалық және психологиялық кеңес беру» курсы тұлғаға кәсіби 

педагогикалық-психологиялық кӛмек берудің бір формасы ретінде оқыту педагог-психолог маманды 

даярлаудың қажетті буыны болып табылады. Себебі, дәл осы педагогикалық-психологиялық кеңес беру 

психодиагностикамен қатар біздің елімізде аса кеңінен таралған психологиялық тәжірибелердің бірі болып 

табылады. Курстың тікелей тақырыбы кеңес берудің жеке және топтық формаларына арналған. Курсты оқу 

барысында студенттер педагогикалық-психологиялық кеңес берудің теориялық және практикалық негіздерімен, 

кеңес берудің қазіргі заманғы бағыттарымен, психотерапия мен кеңес беру жұмыстарының топтық 

формаларымен және оның ерекшеліктерімен жақынырақ танысып, аталмыш білімдерді меңгереді. 

Пререквизиттері: Педагогика және психология негіздері, Конструктивті қарым-қатынас психологиясы. 

Постреквизиттері: Әлеуметтік психологиялық тренинг, Практикалық психология.  

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Педагогикалық-психологиялық кеңес беру түрлерінің мазмұны туралы 

негізгі түсініктерді білу; В)Кеңес берудің негізгі кезеңдерін, динамикасы мен ұйымдастыру үрдісін, сондай-ақ, 

негізгі техникалар мен тәсілдерін практикалық тұрғыда меңгеру; С)Психологиялық кеңес берудің 

ерекшеліктерін ажыратып, нақты жағдайларға сәйкес оның міндеттерін ӛз бетінше тұжырымдай білу; D)Тұлға 

мен ұжымның психикалық іс-әрекет заңдылықтары мен тетіктері, психиканың онтогенезде дамуы, тұлғаның 

психологиялық теориялары жӛнінде білу; Е)Психологиялық байланысты орнату және қолданудың негізгі 

дағдыларын меңгеру;  

 

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

Пәннің атауы: Қолданбалы конфликтология және эмоционалды интеллект 

Бағдарлама авторы: Кереймағанбетова Ж.Н. 

Курсты оқытудың мақсаты: «Қолданбалы конфликтология және эмоционалды интеллект» курсының білімін 

зерттеу және меңгерудің негізінде студенттердің психикалық ойлауы дамиды, семинар және практикалық 

сабақтарда қарым-қатынас психологиясы мен шиеленісті шешу бойынша іскерлік дағдыларын 

қалыптастырады, эмоционалды инттеллектісін дамыту және оны ӛнімді пайдалану арқылы басқалардың 

эмоциясын алдын-ала болжау кӛмегімен оңтайлы қарым-қатынас орната алады.  

Пәннің қысқаша мазмҧны: Қазақстан Республикасындағы білім берудің бағыты теориялық және практикалық 

даярлығы жоғары деңгейдегі шығармашылық мүмкіндігі мол жеке тұлға қалыптастыруды кӛздеп отыр. Бұл 

мүмкіндіктерді іске асыру үшін еніп отырған жаңалықтарға ілесе алатын соған сәйкес жас ұрпақты тәрбиелеп 

білім беретін педагог-психолог дайындау қажет. «Қолданбалы конфликтология және эмоционалды интеллект» 

пәнін оқу барысында қарым-қатынас және шиеленіс психологиясының ғылым ретінде қалыптасуы және 

дамуының негізгі этаптары; қарым-қатынас және шиеленіс психологиясының шығуы және даму сұрақтары, 

эмоционалды интеллект түсінігі, тұлғаның эмоционалды интеллектісін бағалау және дамыту, эмоционалды 

интеллктіні бағалаудың заманауи әдістері: ӛзін-ӛзі есептеу және ӛзін-ӛзі бағалауға негізделген әдістер, 

сараптамалық бағалау әдістері және т.б маманның алдында тұрған міндеттерді игеруге мүмкіндік береді.  

Пререквизиттері: Конструктивті қарым қатынас психологиясы, Тұлғаны педагогикалық- психологиялық 

диагностикалау. 

Постреквизиттері: Мектептегі медиация, Әлеуметтік психологиялық тренинг. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Қарым-қатынас және шиеленіс психологиясының ғылым ретінде 

қалыптасуы мен дамуының негізгі кезеңдерін білу; В)Қарым-қатынас және шиеленіс психологиясының 

әдістерін білу және практикада меңгеру; С)Эмоционалды интеллектіні анықтау тәсілдерін, тұлғаның 

эмоционалды интеллектімен жұмыс істеудің негізгі әдістері мен технологияларын меңгеру; D)Тұлғаның және 

топтың эмоционалды интеллектісін бағалау және дамыту әдістерін қолдана білу; Е)Курс бойынша материалдың 

маңызын, қорытындылар сәйкестігін бағалай білу. 

 

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

Пәннің атауы: Педагогика мен психологиядағы статистикалық зерттеулер 

Бағдарлама авторы: Рыспаева Д.Б. 
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Курсты оқытудың мақсаты: «Педагогика мен психологиядағы статистикалық зерттеулер» пәні бақылау 

(психологиялық зерттеу) нәтижелерін жинау, жүйелеу және математикалық ӛңдеу әдістерімен танысуға 

арналған. Пәнді игерудің басты мақсаты - студенттерді қолданудың психологиялық бағытын күшейте отырып, 

оның математика деңгейін кӛтеру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Математикалық статистиканың негізгі принциптері мен ережелерін білу 

эксперимент жүргізушіге зерттеу барысында алынған мәліметтерді дұрыс талдауға және түсіндіруге мүмкіндік 

береді. Эмпирикалық зерттеулердегі алғашқы мәліметтерді алу мен ӛңдеу. Эмпирикалық мәлімет типтері. 

Орталық тенденция мәндері: медиана, мода,  арифметикалық орта. Мәліметтерді графикалық бейнелеу 

тәсілдері. Психологиялық зерттеулердегі айнымалылар. Психологиялық ӛлшеу – зерттеу мәліметтерін тіркеу 

әдісі ретінде. Зерттеу мәліметтерінің сенімділігі, валидтілігі оларды тексеру жолдары. Статистикалық 

гипотезаларды тексеру. Статистикалық критерийлер. Статистикалық гипотезаларды тексерудің параметрлік 

және параметрлік емес критерийлері. Статистикалық гипотезаларды тексерудің критерийлерін таңдау 

алгоритмі. Корреляциялық анализ. Корреляция және оның  қасиеттері. Спирменнің Rs -рангтік корреляция 

коэффициенті және оның ӛлшемдерін есептеу. Айырмашылықтарды бағалау әдістері. Крускал- Уоллистің Н-

критерийін есептеу алгоритмі. Розенбаумның Q –критерийін зерттеу болжамын дәлелдеу үшін пайдалану. 

Манна - Уитни критерийінің тағайындалуы. Мәліметтердегі ығысуды бағалау әдістері. Мәліметтердегі 

жылжуды бағалау әдістерін есептеу алгоритмдері. Джонкирдің S - критерийін есептеу алгоритмі. 

Пререквизиттері: Педагогика және психология негіздері, Тұлғаны педагогикалық-психологиялық 

диагностикалау. 

Постреквизиттері: Жеке тұлғаны зерттеудегі жобалау әдістемесі, Академиялық жазу. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Ғылыми ойлау, жалпылау, талдау және синтез және теориялық ережелер 

мәдениетін меңгеру; В)Теориялық және эксперименттік зерттеулерді, математикалық талдау мен модельдеудің 

негізгі әдістерін, әр түрлі кәсіби мәселелерді шешуде алынған мәліметтерді ӛңдеуге арналған стандартты 

статистикалық пакеттерді қолдану; С)Психологияның әр түрлі ғылыми және ғылыми-практикалық салаларында 

жалпы кәсіби білім мен дағдыларды қолдануға негізделген психологиялық зерттеулерге қатысу; D)Қолданбалы 

психологиялық дайындықты күшейте отырып, студенттердің математикалық дайындық деңгейін арттыру; 

Е)Курс бойынша материалдың маңызын, қорытындылар сәйкестігін бағалай білу. 

 

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

Пәннің атауы: Педагогикалық процесті басқару және талдау 

Бағдарлама авторы: Тоғайбаева А.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: Білім беру және  басқару жұмысының әдістемесін студенттерге кәсіби 

құзырлығы қалыптасқан маман даярлауды үйрету. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Басқару педагогикасы мен психологиясының теориялық әдіснамалық негіздері. 

Басқару педагогикасы және психологиясы туралы жалпы түсінік. Басқару педагогикасы және психологиясын 

ғылыми тұрғыдан таныстыру. Басқару педагогикасы мен психологиясының негізгі ұғымдары. Басқару 

педагогикасы мен психологиясының әдістері мен принцптері. Басқару педагогикасы мен психологиясының 

коммуникативтік қызметі. Басқару педагогикасы мен  психологиясындағы жетекші мәселесі. Басқару іс 

әрекетіндегі перцептивтік процестер. Басқару іс әрекетіндегі ойлау процестері. Басқару іс әрекетіндегі реттеу 

процестері. 

Пререквизиттері: Педагогиканы және психологияны оқыту әдістемесі, Білім беру саласындағы адами 

ресурстарды басқару. 

Постреквизиттері: Мектепке дейінгі білім беру саласын басқару, Жаңартылған білім беру мазмұнының 

қатысушыларын психологиялық қолдау. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Психология және білім беру менеджменті  саласындағы табиғат пен қоғам 

арасындағы ӛзара әрекеттестіктің негізгі заңдарын кӛрсетеді; В)Психолог және білім беру менеджменті  оқу-

тәрбиелік жұмыстарды ұйымдастыру барысында құзыретті шешімдерді әзірлеу үшін білім беру саласында 

фундаменталды білім мен дағдыларды қолданады; С)Гуманитарлық, әлеуметтік және саяси ғылымдар 

саласындағы жаңа білім, біліктерді кешенді қолданады; D)Кәсіптік қызметте психология және білім беру 

жүйесін басқаруда ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың әр түрін ӛзара үйлесімділікте, шебер 

қолданады; Е)Оқытудың замануи және қолданбалы, стандартты әдістерін қолдану дағдыларына ие болады және 

оқу процесін жоспарлаудың мақсат міндеттеріне сәйкес психологиялық-педагогикалық пәндердің креативті 

технологияларын қолдана біледі; 

 

Модуль 7.2 Басқару психологиясы және іскерлік риторика 

 

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

Пәннің атауы: Басқару психологиясы 

Бағдарлама авторы: Утеуова А.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: Басқару психологиясы пәнін оқыту процесінде болашақ мамандардың кәсіби 

маңызды сапаларын қалыптастырып, психологиялық теориялық білім негіздерімен қаруландыру. Студенттердің 
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қазіргі ӛмірдегі психологиялық білімдерін, таңдаған мамандық шеңберінде кәсіби қалыптасу процесіндегі рӛлі 

мен оның мәнін анықтау, ұйымдағы басқарудың теориялық және әдіснамалық мәселесін қарастыру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: «Басқару психологиясы» пәнін оқыту барысында студенттерге басқару 

психологиясының пәні және әдістері, басқарудың психологиялық теориялары, еңбек іс-әрекетіндегі мінез және 

темперамент, басшылық және кӛшбасшылық, еңбек ұжымын басқару психологиясы, еңбек ұжымының дамуы, 

ұжымдағы басқару мен әлеуметтік-психологиялық климат, басқарудағы тұлғааралық қарым-қатынас, конфликт 

жағдайындағы басқарудың психологиялық негіздері тақырыптары талданып, меңгеріледі. 

Пререквизиттері: Білім беру саласындағы психологиялық-педагогикалық қызметі, Педагогиканы және 

психологияны оқыту әдістемесі. 

Постреквизиттері: Топ және тұлғаның әлеуметтік психологиясы, Педагогикалық қызмет. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Басқару психологиясы курсынан алынған негізгі білімдерді практикада 

қолдана алу; В)Басқару психологиясының жүйелік бағыттарын анықтау; С)Түрлі психологиялық мектептер мен 

бағыттардың ӛзара байланысын зерттеу; D)басқару психологиясының жүйелік бағыттарын анықтау; басқару; 

пән теориясы мен практикасынджағы ғылыми зерттеулерді талдау, практикалық жұмыстарға талдау жасау; 

Е)курс бойынша материалдың маңызын, қорытындылар сәйкестігін бағалай білу. 

 

Дублин дескрипторлары: А, В, С, D, Е 

Пәннің атауы: Іскерлік риторика 

Бағдарлама авторы: Рыспаева Д.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: Педагогтарды кәсіби даярлауда Іскерлік риториканың рӛлі, педагогтың сӛйлеу 

мәденитіне қойылатын талаптар, кәсіби педагогикалық сӛз жанры турлы білімдерін қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: 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 рӛлі. Педагогикалық қарым-қатынас: мәні, 

ерекшеліктері, функциясы. Мұғалімнің сӛйлеу мәдениеті. Педагогтың сӛйлеу мәденитіне қойылатын талаптар. 

Педагогтың сӛздік қоры және сӛз байлығы. Педагогтың мәнерлі сӛзі. Педагогтың терминдерді кәсіби 

пайдалануы. Логикалық ойының ерекшелігі. Педагог дауысының  гигиенасы. Кәсіби педагогикалық сӛз жанры. 

Пререквизиттері: Педагогиканы және психологияны оқыту әдістемесі, Білім беру саласындағы 

психологиялық-педагогикалық қызметі. 

Постреквизиттері: Мұғалімнің кәсіби этикасы, Педагогтың кәсіби ӛзін ӛзі дамытудың негіздері. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: A)Сӛз әдемілігі және ортамен тіл табысуы, пікірталас және айтысты қолдану. 

B)Ӛзінің ойын нақты және аргументтерге негіздей отырып ойын жеткізуі, C)Педагог пен оқушылардың сӛзін 

талдау қабілеті, D)Білім алушылардың ойын реттей білуге және аргументтерге негіздей отырып түсіндіру, 

Е)Сӛйлеудің  жоғары мәдениетін кӛрсетуге даярлығы. 

 

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

Пәннің атауы: Конфликтология негіздері 

Бағдарлама авторы: Кереймағанбетова Ж.Н. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттердің болашақ кәсіби қызметінде түрлі салалардағы қақтығыстарды 

диагностикалау, алдын алу және шешу дағдыларын игеру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Конфликтология студенттердің кәсіби қызметінде білім беру саласындағы 

қақтығыстарды диагностикалауға, алдын алуға және шешуге, сондай-ақ қақтығыс қатынастарын басқару және 

бақылау қабілеттерін дамытуға кӛмектесуге арналған. 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: Психологиялық денсаулықтың алдын алу және суицид  провенциялары, Бала мен ата-ана 

қарым-қатынас психологисы. 

Постреквизиттері: Топ және тұлғаның әлеуметтік психологиясы, Кәсіби іс-әрекеттегі педагогика және 

психология. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Дау-дамайдың алдын алу және реттеу әдістерін (тәсілдері мен ережелерін) 

меңгеру; В)Ұйым қызметкерлерінің нақты жанжал жағдайындағы мінез-құлқын талдау және болжау; 

С)Жанжалдарды басқарудың нақты қолданылатын және тиімді әдістерін анықтаңыз; D)Нақты қақтығыс 

жағдайын тудырған себептерді анықтау; Е)Дау-дамайды шешу жобасын жасай алу. 

 

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

Пәннің атауы: Педагогикалық имиджелогия және корпоративті мәдениет 

Бағдарлама авторы: Рамазанова Д.Ж. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерді «Имидж», «педагог имиджі», «корпоративті мәдениет» 

ұғымдарының анықтамаларына талдау жасау; педагогикалық имидж түсінігіне психологиялық сипаттама бере 
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білуді; имиджді басқару мен кәсіби қалыптасу процесінің негізгі мінездемесін; ЖОО оқытушысы имиджі және 

оның құрылымы, қалыптасу принциптерімен таныстыру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Имидж  туралы  түсінік. Вербалды имидж. Іскерлік имидждің ішкі және сыртқы 

компоненттері. Орта имиджі. Қазіргі таңдағы имидж рӛлі. Педагог имиджінің компоненттері және 

қалыптастыру жолдары. Имиджелогия ғылыми білімнің бір саласы. Жеке имидждің қалыптасуына ықпал ететін 

қасиеттер тобы. Іскерлік имиджді құрудың психологиялық негізі. Нақты және идеалды бейнелерді біріктіру 

мәселелері. 

Пререквизиттері: Білім беру саласындағы психологиялық-педагогикалық қызметі, Жаңартылған білім беру 

әдістері. 

Постреквизиттері: Мұғалімнің кәсіби этикасы, Педагогтың кәсіби ӛзін ӛзі дамытудың негіздері. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Практикалық имиджелогия пәнін оқытудың әдіснамалық және жалпы 

теориялық мәселелерімен студенттерді қаруландыру; В)Жоғары оқу орнындарында психологиялық пәндерді 

оқытуды ұйымдастыру және басқару үшін қажетті тәжірибелік біліктер мен дағдыларды қалыптастыру; 

С)Болашақ мамандарды терең де жан-жақты біліммен, біліктілікпен қаруландыру; D)Кәсіби психологиялық 

білімнің ғылыми негіздерін қалыптастыру; Е)Болашақ педагогтың психологиялық ойлауы мен кӛзқарасын 

қалыптастыру. 

 

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

Пәннің атауы: Шешендік ӛнер 

Бағдарлама авторы: Таганова А.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: Сӛйлеу тілін құрудың негізгі тәсілдері туралы, сӛйлеу қарым-қатынасының 

табиғаты туралы, ӛз пікірін білдіруде оқушылардың сӛйлеу қабілетін дамыту. Студенттерді дұрыс, әдемі, 

орынды сӛйлеуге үйрету, сондай-ақ шешендік шеберліктің дағдылары мен тәсілдерін меңгеру. Пәнді оқу 

болашақ мамандарға іскерлік әңгімеде, презентацияларда тиімді қарым-қатынас жасауға ғана емес, сонымен 

қатар сӛйлеу мәтінін шебер құрастыруға, іскерлік қарым-қатынас жағдайын талдауға, аудиторияны басқаруға 

және қалаған нәтижеге қол жеткізуге мүмкіндік береді. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Шешендік ӛнер тек сӛйлеу сауаттылығын ғана емес, адамның жалпы мәдениетінің 

құрамдас бӛлігі және тұлғаның ӛзін-ӛзі таныстыру картасы болып табылатын тұлғаның имиджін 

қалыптастырудың негізі болып табылады. Бұл пән антикалық және отандық риториканың тарихын, сӛйлеудің 

тәсілдерін зерделеу бойынша теориялық білімді қалыптастыру, сендіру және сӛйлеу мәтінін жасау бойынша 

практикалық тапсырмалармен және оны орындау технологиясын әзірлеумен кезектестіріледі. Оқыту кезеңінде 

студенттер сӛйлеу техникасы бойынша практикалық тренингті әдеби шығармалар бойынша прозалық және 

поэтикалық композицияларды оқуды ораторлық шеберлікті меңгереді. Риторикаға кіріспе. Шешендік ӛнер 

түрлері. Монологиялық сӛйлеудің композициясы (құрылымы). Материалды берудің негізгі әдістерін қарастыру. 

Шешеннің сӛйлеу мәдениеті. Функционалдық стильдер. Ақпараттық, ӛндірістік сӛйлеу. Сендіру, үгіттеу сӛйлеу 

түрі. Ауызша кӛпшілік алдында сӛйлеу шеберлігі. 

Пререквизиттері: Білім беру саласындағы психологиялық-педагогикалық қызметі, Бала мен ата-ана қарым-

қатынас психологиясы. 

Постреквизиттері: Жеке және топтық кеңес беру, Педагогикалық қызмет. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Ауызша және жазбаша сӛйлеуді дәлелді, қисынды дұрыс және мазмұнды 

айқын құра алады, кӛпшілік алдында сӛйлеу, пікірталас және полемика жүргізу дағдыларын қолдана алады; 

В)Ойлау мәдениетін меңгерген, ақпаратты қабылдауға, жинақтауға, талдауға, мақсат қоюға және оған қол 

жеткізу жолдарын таңдауға қабілетті, философиялық, дүниетанымдық, әлеуметтік және жеке маңызды 

мәселелерді талдай алады; С)Тарихи үрдістің қозғаушы күші мен заңдылықтарын, қоғамның тарихи процестегі 

және саяси ұйымындағы адамның орнын түсінуге, оқыту процесінде және кәсіби қызметте әлемнің қазіргі 

жаратылыстану-ғылыми бейнесі туралы білімді пайдалануға қабілетті; D)Ғылыми зерттеу методологиясының 

негіздерін меңгерген, оқу үрдісінде және кәсіби және әлеуметтік қызметте практикалық міндеттерді шешу үшін 

алған білімдері мен дағдыларын қолдануға дайын; Е)Ӛз қызметінде нормативтік құқықтық құжаттарды 

пайдалануға, азаматтық қоғам жағдайында әрекет етуге дайын. 

 

Модуль 8.1 Педагог психолог шеберлігі,психотерапия,инклюзивті білім беру 

 

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

Пәннің атауы: Инклюзивті білім беру 

Бағдарлама авторы: Тогайбаева А.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерде инклюзивті білім берудің қағидаларымен және философиялық, 

әдіснамалық негіздері туралы түсініктерін қатыптастыру, инклюзивті білім берудің құқықтық-нормативтік 

қамтамасыздандыруда кездесіп отырған кедергілерін жою, ерекше қажеттіліктері бар балалардың 

психологиялық-педагогикалық қолдауға байланысты заманауи моделдері туралы түсініктері мен инклюзивті 

тәжірибе аймағында ұйымдастыру мен басқару құзыреттіліктерін қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Инклюзивті білім беру жүйесін дамыту 2011-2020 жылдардағы ҚР Мемлекеттік 

білім беру бағдарламасының басым бағытының бірі. Мүмкіндігі шектеулі балалардың сапалы білім алуы 
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туралы Қазақстан Республикасының заңнамасында бекітілген. Қазақстанда инклюзивті білм берудің алғашқы 

қадамдары жасалып жатыр. Инклюзивті білім беру жүйесін дамыту 2011-2020 жылдардағы ҚР Мемлекеттік 

білім беру бағдарламасының басым бағытының бірі. Мүмкіндігі шектеулі балалардың сапалы білім алуы 

туралы Қазақстан Республикасының заңнамасында бекітілген. Пәнді оқыту барысында мүмкіндігі шектеулі 

түрлі категориядағы балаларға инклюзивті білім беру жағдайлары, оларды жалпы білім беру үрдісіне қосу 

ерекшеліктері, жалпы білім беру ұйымдарындағы инклюзивті үрдістің құқықтық негіздері қарастырылады. 

Пререквизиттері: Арнайы педагогика негіздері, Коррекциялық педагогика және психология. 

Постреквизиттері: Жеке тұлғаны зерттеудегі жобалау әдістемесі, Жаңартылған білім беру мазмұнының 

қатысушыларын психологиялық қолдау. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Инклюзивті білім беру түсінігін; инклюзивті білім беру мән мағынасын; 

түрлерін, әдістерін; инклюзивті білім беру фазаларын; әдістерін; тарихын, жолдарын, мақсаттарын нәтижелерін 

білу; В)Жалпы білім беруде мүмкіндігі шектеулі баланың психолого-педагогикалық сүйемелдеуінің 

қажеттілігін түсіндіре алуы; С)Инклюзивті білім беруді қамтамасыз етудің тиімді шарттарына талдау жасау; 

D)Мүмкіндігі шектеулі балалардың кӛпнұсқалы білім беру жүйесін жоспарлай алу; Е)Арнайы және жалпы 

білім берудің ӛзара әрекеттесудің түрлі нұсқаларын талдау. 

 

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

Пәннің атауы: Жаңартылған білім беру мазмұнының психологиялық-педагогикалық негіздері 

Бағдарлама авторы: Боранбаева Г.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: Болашақ мамандардың 12 жылдық мектепте жұмыс жасай алатын жаңа тұрпатты 

мұғалім болып қалыптасуы үшін қажетті білімдерінің базалық деңгейлері (ғылыми теориялық, әдістемелік, 

психологиялық педагогикалық) қатарындағы психологиялық -педагогикалық дайындықтарын қалыптастырып, 

дамытуға негіз салу. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Ӛзекті білім беру парадигмалары. ҚР 12 жылдық жалпы орта білім беру 

тұжырымдамасы. Тұлғаға бағдарланған білім берудің ғылыми негіздемесі. Қазіргі мектептегі тұлғалық 

бағдарламалық білім беру мазмұнының бағдарламасын негіздеу. 12 жылдық мектепте оқыту мен тәрбие 

үрдісінің психология лық мазмұны. Құзырет және құзыреттілік: ҚР 12 жылдық білім беру тұжырымдамасының 

негізгі бағыттары. Педагогикалық- психологиядағы және қазіргі білім беру саласындағы құзыреттілік 

мәселелері. Педагогикалық және психологиялық мониторинг, оның білім беру үрдісіндегі орны. 12-жылдық 

мектепте оқушылардың оқу жетістіктерін бағалау ережесі. Сыныптағы оқуды басқару. Оқытуды басқару және 

кӛшбасшылық. 

Пререквизиттері: Жаңартылған білім беру әдістері, Қазіргі заман білім беру технологиясы.  

Постреквизиттері: Жаңартылған білім беру мазмұнының қатысушыларын психологиялық қолдау, Тренингтік 

жұмыстардың технологиясы.  

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Инклюзивті білім беру түсінігін; инклюзивті білім беру мән мағынасын; 

түрлерін, әдістерін; инклюзивті білім беру фазаларын; әдістерін; тарихын, жолдарын, мақсаттарын нәтижелерін 

білу; В)Жалпы білім беруде мүмкіндігі шектеулі баланың психолого-педагогикалық сүйемелдеуінің 

қажеттілігін түсіндіре алуы; С)Инклюзивті білім беруді қамтамасыз етудің тиімді шарттарына талдау жасау; 

D)Мүмкіндігі шектеулі балалардың кӛпнұсқалы білім беру жүйесін жоспарлай алу; Е)Арнайы және жалпы 

білім берудің ӛзара әрекеттесудің түрлі нұсқаларын талдау. 

 

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

Пәннің атауы: Психотерапия, психокоррекция негіздері 

Бағдарлама авторы: Рыспаева Д.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерді психотерапияның құрылымымен, даму тарихымен, оның 

әдіснамалық негіздерімен, психотерапияның ӛзіндік ерекшеліктерімен, психотерапияның жұмыс жүргізу 

техникасымен және дағдыларымен таныстыру. Олардың кәсіби психологиялық дайындықтарын күшейту, 

кәсіби білімдерін жетілдіру, практикалық білімдерімен қаруландыру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Психотерапия негіздері, пәні, міндеттері, мазмұны. Психоаналитикалық 

психотерапия. Аналитикалық және ндивидуалдық психотерапия. К.Роджерстің клиентке бағытталған 

психотерапиясы. Гештальттерапия. Психотерапияның стратегиялары мен тұжырымдамалары. Денеге 

бағытталған психотерапия. Когнитивтік психотерапия. Коррекциялық психологияға кіріспе. Коррекциялық 

психология (түзету) және оның түрлері. Кемістік және оның орнын толтыру. Психикалық даму бұзылуының 

түрлері. Дамуында бұзылуы бар балалардың іс-әрекет ерекшеліктері. Дамуында бұзылуы бар балалардың жеке 

тұлғалық даму ерекшеліктері. Психокоррекциялық-дамытушылық бағдарламаларды құру ерекшеліктері. 

Коррекциялық психологияда  қолданатын әдістер.  

Пререквизиттері: Педагогикалық және психологиялық кеңес беру, Тұлғаны педагогикалық- психологиялық 

диагностикалау. 

Постреквизиттері: Жеке тұлғаны зерттеудегі жобалау әдістемесі, Әлеуметтік психологиялық тренинг.  

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Психотерапия және  психокоррекцияның  негіздері пәні мен міндеттері, 

даму тарихы жайында теориялық білім беру; В)Пән аймағында құрылған әдістемелік және теориялық зерттеу 

негізі, әдіснамалығы туралы түсінік қалыптастыру; С)Психотерапияның түрлі бағыттары туралы түсінік 
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қалыптастырып, техникаларын пайдалану дағдыларын қалыптастыру; D)Қолданылатын әдістерді және 

практикалық жаттығуларды жинақтау және эксперименттік зерттеу кезінде қалыптасқан ақпараттық 

мәліметтерді қолдану; Е)Курс бойынша материалдың маңызын, қорытындылар сәйкестігін бағалау, бағалай 

білуі. 

 

Модуль 8.2 Инклюзивті білім беру және психологиялық қызмет 

 

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

Пәннің атауы: Педагогикалық қызмет 

Бағдарлама авторы: Рамазанова Д.Ж. 

Курсты оқытудың мақсаты: студенттерді педагогикалық процесте тәрбиеленуші тұлғасын тәрбиелеудің, 

дамытудың, оның ӛзінше дамуының оңтайлы жағдайларын тудыруға және ӛзін еркін және шығармашылықта 

кӛрсетудің мүмкіндіктерін таңдауға бағыттау. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Білім беру жүйесіндегі психологиялық-педагогикалық қызметтің мәні   және 

мазмұны жайлы түсінік қалыптастыру, сонымен қатар практикалық психологиялық кӛмек 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 ӛзіндік жұмыстарын реттеу. 

Пререквизиттері: Педагогиканы және психологияны оқыту әдістемесі, Қазіргі педагогиканың ӛзекті мәселі. 

Постреквизиттері: Педагогикалық акмеология, Кәсіби іс-әрекеттегі педагогика және психология. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Білім берудегі педагогикалық қызметтің қалыптасуындағы теориялық-

әдістемелік бағыттарын меңгеру; В)Болашақ педагог-психолог мамандар білім беру жүйесіндегі педагогикалық 

қызмет жұмысын ӛз практикасында іске асыра білуі; С)Практикалық жұмыстарды жоспарлау және жүргізу 

дағдысын меңгеруі; D)Курс бойынша материалдың маңызын, қорытындылар сәйкестігін бағалау, бағалай білуі. 

 

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

Пәннің атауы: Этнопсихология және этнопедагогика 

Бағдарлама авторы: Бозғұланова Н.Е. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттердің қазіргі заманғы психология құрылымындағы этнопсихология мен 

этнопедагогиканың орнын түсіну және ӛмірдің барлық салаларында тұрақты этносаралық ӛзара іс-әрекет 

жағдайында кәсіптік қызметке дайындық процесінде этнопсихологиялық білімнің рӛлін түсіну болып 

табылады. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: 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 ӛкілдерінің 

психикалық ерекшеліктерін, ұлттық дүниетаным ерекшеліктерінің мәселелерін, ұлттық арақатынас 

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

міндеттері мен қалыптасу заңдылықтарын, ұлттық қоғамдастықтар мен қоғамның қалыптасу заңдылықтарын 

зерттейді. Курсты оқыту барысында студенттер этнопсихология және этнопедагогика - психологияның бір 

саласы ретінде, этнопсихологиялық ойлаудың қалыптасу және даму тарихы, қазіргі заманғы шетелдік  

этнопсихология мен этнопедагогиканың 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, ұлттық 

нигилизм, этностық стереотиптер - шынайылық мәселелері тақырыптарын оқып меңгереді. 

Пререквизиттері: Ұлттық руханият, Адам даму психологиясы. 

Постреквизиттері: Топ және тұлғаның әлеуметтік психологиясы, Әлеуметтік психологиялық тренинг. 

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

алу; В)Тұлғалық деңгейде және толық этностық бірлікте халықтардың ұлттық психологиясымен 

психологиялық мінезінде кӛрінетін психологиялық ерекшеліктерін салыстырмалы зерттей білу; С)Қазіргі 

заманғы этнопсихологияның теориялық-әдіснамалық аппаратын білу; қазіргі заманғы этнопсихологияның 

мәселелерін анықтаудың негізгі тұрғыларын білу; қазіргі заманғы этносаралық қатынастардың даму 

ерекшеліктерін білу; D)Этносаралық қатынастардың кемелденуі мен этносаралық ӛзара әрекеттің күшеюіне 

практикалық ұсыныстарды құру дағдысын игеру; психологиясы теориясы мен практикасындағы ғылыми 

зерттеулерді талдай алу; Е)Этносаралық қатынастардың болашақтағы дамуын болжай алу және мониторинг 

дағдыларын игеру. 
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Модуль 9.1 Мектепке дейінгі білім беру саласын басқару және коучинг негіздері 

 

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

Пәннің атауы: Мектепке дейінгі білім беру саласын басқару 

Бағдарлама авторы: Измагамбетова Р.М. 

Курсты оқытудың мақсаты: МДҰ-да білім беру және  басқару жұмысының әдістемесін студенттерге кәсіби 

құзырлығы қалыптасқан маман даярлауды үйрету. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Менеджмент басқару туралы ғылым. Педагогикалық менеджмент педагогикалық 

жүйелерді басқарудың теориясы және технологиясы ретінде. Менеджменттің маңызы, оның кәсіби білім беру 

жүйесіндегі рӛлі мен орыны. Кәсіби білім беру мекемелеріндегі басқаруға жүйелі қӛзқарастар. Жүйе және 

басқару. Педагогикалық менеджментте білім беру сапасын басқару. Педагогикалық менеджментті ақпараттық 

қамтамасыз ету. Мектепке дейінгі  ұжымдағы тұлғааралық қатынастар. Менеджменттің маңызы, оның кәсіби 

білім беру жүйесіндегі рӛлі мен орыны. Мектепке дейінгі ұйымдағы  тұтас педагогикалық үдерісінде 

қақтығыстарды басқару. 

Пререквизиттері: Басқару психологиясы, Білім беру саласындағы психологиялық-педагогикалық қызметі. 

Постреквизиттері: Кӛшбасшылық психологиясы, Жаңартылған білім беру мазмұнының қатысушыларын 

психологиялық қолдау. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Мектепке дейінгі білім беруді ұйымдастыруға және басқара алуға 

қабілетті; В)Мектепке дейінгі ұйымдағы педагогикалық үдерісті жоспарлауға қабілетті; С)Мектепке дейінгі 

ұйымда білім беру және тәрбие үдірісін модельдеу; D)Мектепке дейінгі тәрбиенің әдіс-тәсілдерін қолданып, 

оқытудың мазмұнын анықтай алуы; Е)Менеджменттен теориялық білімді білім беру мекемесінде іс жүзінде 

қолдану. 

 

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

Пәннің атауы: Мектептегі медиация 

Бағдарлама авторы: Утеуова А.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: Пәннің теориясы мен тәжірибесінде медиацияға түсінік беріледі. Бұл 

бағдарламада медиацияның қолданулы аясы: азаматтық қатынастар, еңбек даулары, неке-отбасы 

қатынастардағы даулы мәселелер және ауырлығы орташа қыдмысты медиация жолымен шешудің әдіс-тәсілдері 

қарастырылады. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: «Мектептегі медиация» пәні арнайы элективтік курс болып табылады. Пәннің 

теориясы мен тәжірибесінің кіріспе бӛлімінде медиацияға, оның түрлеріне, дау-дамайлар мен олардың 

түрлеріне түсінік беріледі. Бұл пәнді оқыту барысында студенттер білім саласындағы 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 тақырыптарын оқып 

меңгереді. 

Пререквизиттері: Конструктивті қарым қатынас психологиясы, Қолданбалы конфликтология және 

эмоционалды интеллект. 

Постреквизиттері: Әлеуметтік психологиялық тренинг, Тұлғанын ӛсу тренингі. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)«Мектептегі медиация» пәнінің мазмұны мен мақсаттарын түсіну, 

келіссӛздердің әр түрлі стильдерінің теориялық ерекшеліктерін ассимиляциялау; В)Келіссӛздер процесінің 

логикасы мен кезеңдерін білу; С)Қақтығыс жағдайындағы келіссӛздердің ерешелігін білу және талдау; 

D)Қарсыластардың эмоциялары мен сезімдерімен жұмыс жасау тәсілдерін меңгеру; Е)Келіссӛздерді дайындау 

және жүргізу кезінде ақпаратпен жұмыс істеу ерекшеліктері. 

 

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

Пәннің атауы: Психоанализ негіздері 

Бағдарлама авторы: Рыспаева Д.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: «Психоанализ негіздері» пәні студенттерге психоаналитикалық кӛзқарастардың 

қатары туралы базалық түсініктерін қалыптастыру, пациенттермен психоаналитикалық практикалық жұмыстың 

бірнеше әдістерімен таныстыру, психоаналитикалық тұжырымдамалар аясында ӛзін-ӛзі талдаудың арнайы 

тәсілдерін оқытады. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: «Психоанализ негіздері» курсы болашақ маманға  психоанализ негіздері 

ерекшеліктерін, қазіргі кездегі ғылыми білім жүйесіндегі орнын, басқа ғылымдармен аралық байланысы туралы 

мәлімет береді. Психоаналитикалық теория және терапия. Зигмунд Фрейд психоанализ негізін салушы ретінде. 

Психоанализдің пайда болу тарихы. Санасыздық туралы психоаналитикалық зерттеулер. Қате әрекеттер  және 

түс кӛрулер. Түс кӛрулердің түсіндірмесі мен мәні. Адам ӛміріндегі сексуалдылық мәселесі. Невроздар: 

мағына, этимология, терапия. Эдип кешені. Адамды психоаналитиялық түсіну. Жеке тұлғалық құрылымға 

З.Фрейдтің кӛзқарастары. "МЕН", "Ол", "Жоғарғы-Мен". Эрос пен Танатос. Жеке тұлғаны қорғау 

механизмдері. Анна Фрейд: балалар психоанализі. Топ (масса) психоанализ. Психоанализдегі этикалық 

мәселелер.  
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Пререквизиттері: Педагогика және психология негіздері, Психотерапия және психокоррекция негіздері. 

Постреквизиттері: Жеке тұлғаны зерттеудегі жобалау әдістемесі, Тұлғанын ӛзін ӛзі ӛзектендірумен ӛзін ӛзі 

іске асыру негіздері. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Психоанализдің медико-терапевтік аспектілерін зертеу; қоғамда және 

мәдениетте адамды түсіну үшін психоаналитикалық жалпы дүниетаным орталығын ашып кӛрсету; В) 

әлеуметтік – гуманитарлық ғылымдарда психоанализ мүмкіндіктерін қолдана білу; С) оқуда адам- индивид 

обьективті – субьективті мәнінің мағынасын диалектикалық тәсілдерін кӛрсете алу қазіргі психоанализ 

проблемасына қатысты проблемаларды бӛліп талдау жасай алу дағдысы; D) кәсіби дайындауда  кӛпжақтылық 

деңгейін жоғарылатады; психоанализ туралы біртұтас, жүйелі білімдерге ие болу; Е) курс бойынша 

материалдың маңызын, қорытындылар сәйкестігін бағалау, бағалай білуі. 

 

Модуль 9.2 Дизай ойлау және мҧғалімнің кәсіби этикасы 

 

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

Пәннің атауы: Мектепке дейінгі білім беру саласын басқару 

Бағдарлама авторы: Измагамбетова Р.М. 

Курсты оқытудың мақсаты: МДҰ-да білім беру және  басқару жұмысының әдістемесін студенттерге кәсіби 

құзырлығы қалыптасқан маман даярлауды үйрету. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Менеджмент басқару туралы ғылым. Педагогикалық менеджмент педагогикалық 

жүйелерді басқарудың теориясы және технологиясы ретінде. Менеджменттің маңызы, оның кәсіби білім беру 

жүйесіндегі рӛлі мен орыны. Кәсіби білім беру мекемелеріндегі басқаруға жүйелі қӛзқарастар. Жүйе және 

басқару. Педагогикалық менеджментте білім беру сапасын басқару. Педагогикалық менеджментті ақпараттық 

қамтамасыз ету. Мектепке дейінгі ұжымдағы тұлғааралық қатынастар. Менеджменттің маңызы, оның кәсіби 

білім беру жүйесіндегі рӛлі мен орыны. Мектепке дейінгі ұйымдағы тұтас педагогикалық үдерісінде 

қақтығыстарды басқару. 

Пререквизиттері: Басқару психологиясы, Білім беру саласындағы психологиялық-педагогикалық қызметі. 

Постреквизиттері: Топ және тұлғаның әлеуметтік психологиясы, Кәсіби іс-әрекеттегі педагогика және 

психология. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Мектепке дейінгі білім беруді ұйымдастыруға және басқара алуға 

қабілетті; В)Мектепке дейінгі ұйымдағы педагогикалық үдерісті жоспарлауға қабілетті; С)Мектепке дейінгі 

ұйымда білім беру және тәрбие үдірісін модельдеу; D)Мектепке дейінгі тәрбиенің әдіс-тәсілдерін қолданып, 

оқытудың мазмұнын анықтай алуы; Е)Менеджменттен теориялық білімді білім беру мекемесінде іс жүзінде 

қолдану. 

 

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

Пәннің атауы: Мұғалімнің кәсіби этикасы 

Бағдарлама авторы: Таганова А.М. 

Курсты оқытудың мақсаты: заманауи педагогикалық іс-әрекеттің базалық кәсіптік-этикалық ұстанымдары 

туралы білімдер саласындағы болашақ мамандардың кәсіптік ойлауын дамыту, осы ұстанымдарға сәйкес кәсіби 

міндеттерді орындау іскерліктерін қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Этиканың жалпы негіздері. Кәсіби этика. Педагогтың кәсіби этикасының 

теориялық-әдіснамалық негіздері. Педагогикалық қарым-қатынас этикасы мен мәдениеті. «Педагог-оқушы» 

қатынастарының жүйесі. Мұғалімнің кәсіби мәдениеттілігі, педагогикалық этикасы мен этикеті. «Педагог-

педагог» жүйесіндегі кәсіптік қарым-қатынастың этикасы. Ӛскелең ұрпақты тәрбиелеу мен этикалық 

адамгершілік мінез-құлық ерекшеліктері. Педагогикалық кәсібиліктің этикасын қалыптастыру.  

Пререквизиттері: Педагогикалық имиджеология және корпоративті мәдениет, Қазіргі педагогиканың ӛзекті 

мәселі. 

Постреквизиттері: Педагогикалық акмеология, Педагогтың кәсіби ӛзін ӛзі дамытудың негіздері. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Мұғалімінің кәсіби іс-әрекеті үшін маңызды және қажетті 

жалпыадамзаттық құндылықтарға негізделген негізгі этикалық ережелерді меңгереді; В)Педагогикалық 

қызметте жеке адамдармен қызмет жасай білуі мен дағдылары қалыптасады, педагогтың кәсіби адамгершілік 

құндылық ретінде дамиды; С)Болашақ маман кәсіптік этиканың нормативтік сипаттамаларымен танысады; 

D)Әр түрлі жастағы балалармен, ата-аналармен, педагогтармен және білім беру мекемелерінің әкімшілігімен 

ӛзара әрекеттесу дағдыларын меңгереді; Е)Курс бойынша материалдың маңызын, қорытындылар сәйкестігін 

бағалау, бағалай білуі. 

 

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

Пәннің атауы: Тұлғанын ӛсу тренингі 

Бағдарлама авторы: Исатаева Б.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: студенттерге тұлғалық ӛсу тренингтерін ӛткізу бағдарламалары мен әдістеріне 

қатысты негізгі теориялық ұғымдар мен негізгі ұстанымдарды ашу, ӛзін-ӛзі тану және ӛзін-ӛзі таныту 

дағдыларын дамыту. 
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Пәннің қысқаша мазмҧны: «Тұлғанын ӛсу тренингі» пәнін оқу барысында студенттер тренингті ұйымдастыру 

және ӛткізу негіздерімен, психологиялық тренингтің анықтамасы және ерекшелігімен, тұлға психологиясының 

онтологиялық мәселелері, тұлғаның даму деңгейінің психодиагностикасы, тұлғалық ӛзгерістерді бастау 

мәселесі және әдістері, ӛмір жолын психологиялық талдау, құндылық-мотивациялық саланы түсіндіру және 

оны дамыту, ӛзіне деген сенімділік пен ӛз күшіне деген сенімді дамыту тренингі, шығармашылық әлеуетті 

дамыту, ӛмірлік дағдарыстарды жеңу әдістері және т.б. тақырыптарын оқып меңгереді. 

Пререквизиттері: Конструктивті қарым қатынас психологиясы, Қазіргі заман білім беру технологиясы. 

Постреквизиттері: Педагогтың кәсіби ӛзін ӛзі дамытудың негіздері, Кәсіби іс-әрекеттегі педагогика және 

психология. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Практикалық педагог-психолог қызметінің бағыттарының бірі ретінде 

психологиялық тренингтің ерекшеліктерін білу; В)Тұлғалық ӛсуге байланысты мақсаттар мен міндеттерді қоя 

білу; С)Тұлғаның негізгі психологиялық теорияларын білу; D)Психологиялық технологияларды жүзеге асыра 

білу және жеке ӛсуді қамтамасыз ететін психологиялық оқытудың формаларын, әдістері мен әдістерін қолдана 

білу; Е)Тұлғалық ӛсуді қамтамасыз ететін психологиялық тренингтің психологиялық технологияларын, 

нысандарын, әдістері мен техникаларын меңгеру; 
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Модуль 4.1  Басқару психология және медиация, 36 кредит 

БП ТК PРsOA 2212 Педагогика мен психологияны  оқыту әдістемесі 3 6 

КП ЖК ZhBBMPPN 2302 
Жаңартылған білім беру мазмұнының психологиялық-

педагогикалық негіздері 
3 5 

КП ЖК ІВВ 2303 Инклюзивті білім беру 3 5 

КП ЖК BBZhB 2304 Білім беру жүйесін басқару 3 5 

КП ТК MМ 2305 Мектептегі медиация 3 4 

КП ТК КN 2306 Коучинг негіздері 3 4 

КП ТК ZhBBMKPK 2307 
Жаңартылған білім беру мазмұнының қатысушыларын 

психологиялық қолдау 
3 5 

КП   Ӛндірістік (педагогикалық) практика 4 2 

Модуль 4.2 Басқару психологиясы және инклюзивтік білім, 36кредит 

БП ТК KBBM 212 Қазіргі білім берудегі менеджмент  3 6 

КП ЖК ZhBBMPPN  2302 
Жаңартылған білім беру мазмұнының психологиялық-

педагогикалық негіздері 
3 5 

КП ЖК ІВВ 2303 Инклюзивті білім беру 3 5 

КП ЖК BBZhB 2304 Білім беру жүйесін басқару 3 5 

КП ТК PdN 2305 Психодиагностика негіздері 3 4 

КП ТК KKEI 2306 Қолданбалы конфликтология және эмоционалды интеллект 3 4 

КП ТК КМВ 2307 Қазіргі мектепті басқару 3 5 

БП   Ӛндірістік (педагогикалық) практика 4 2 

Модуль 5.1  Әлеуметтік психология және психотерапия, 12 кредит 

КП ЖК PPBT 2204 Педагогикалық процесті басқару және талдау 4 3 

БП ТК APT 2205 Әлеуметтік психологиялық тренинг 4 4 

БП   Дипломалды практика 4 5 

Модуль 5.2 Педагогикалық процесті басқару және психологиялық қызмет, 12 кредит 

КП ЖК PPBT 2204 Педагогикалық процесті басқару және талдау 4 3 

БП ТК SHO 2205 Шешендік ӛнер 4 4 

БП   Дипломалды практика 4 5 

 

Модуль 4.1  Басқару психология және медиация 

 

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

Пәннің атауы: Коучинг негіздері 

Бағдарлама авторы: Боранбаева Ғ.Б. 
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Курсты оқытудың мақсаты: студенттерді бизнес-технологиямен таныстыру - коучинг, бұл қысқа мерзімде 

жеке және кәсіби тиімділікті арттыруға, бизнес барысында туындайтын кӛптеген сұрақтарға жауап алуға, 

сондай-ақ жеке ӛмір мен кәсіби қызмет арасындағы қайшылықтарды шешуге мүмкіндік береді. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Коучингтің негізін қалаушылар. Экономикадағы коучинг тәсілінің тарихы мен 

мәні. Коучингтің мақсаттары мен түрлері. Коучинг принциптері. Коучингтің пайдасы немесе нәтижесі. 

Коучингті банктік және сақтандыру саласында қолдану. Мақсатты дұрыс қоюдың мәні. Қаржы делдалдарының 

мақсаттары. SMART-мақсат қою техникасы. К. Уилбердің тӛрт квадраттық ойлау моделі. Жоспарлау 

мәселелері, ӛзгерістерді енгізу кезеңдері. Банктік және сақтандыру қызметіндегі стратегиялық және жедел 

жоспарлар. В. Диснейдің жоспарлау стратегиясы. Уақытты басқару моделі. Метапрограммалар. Р. Дильц 

бойынша логикалық деңгейлер. Қаржы ұйымының пайдасындағы депозиттер мен сақтандыру 

сыйлықақыларының рӛлі. Банк қызметіндегі пайыздық мӛлшерлемелердің мәні. Сақтандырудағы тарифтік 

мӛлшерлемелердің рӛлі. 

Пререквизиттері: Педагогика және психология басқармасына кіріспе, Қазіргі білім беру технологиялары. 

Постреквезиттері: Педагогикалық үдерісті басқару және талдау, Әлеуметтік психологиялық тренинг. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)коучинг сессияларын ӛткізу үшін коучинг әдістерін қолдану; 

В)диагностика және басқару тәсілдерінің бірі ретінде коуч сессияларды ӛткізу дағдыларын қолдану с) 

коучингтің негізгі қағидаттары мен жұмыс істеуі мазмұны мен құрылымы; Д)коучинг іс-шараларын ӛткізуді 

ұйымдастырудың ерекшеліктері. 

 

Модуль 4.2 Басқару психологиясы және инклюзивтік білім 

 

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

Пәннің атауы: Психодиагностика негіздері 

Бағдарлама авторы: Тӛлебаева Ж.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерде психодиагностиканың негізгі ұғымдарының жүйесін 

қалыптастыру, психодиагностикалық зерттеулердің теориясы мен тәжірибесімен таныстыру. Психологиялық 

теория мен практиканы байланыстыратын арнайы психологиялық пән ретінде психодиагностика құрылымына 

бағдар беру. Балалар мен ересектерді психодиагностикалық зерттеу жүйесіндегі психодиагностикалық 

әдістердің рӛлі мен орны туралы, осы әдістердің мүмкіндіктері мен шектеулері туралы барабар идеяларды 

қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Психодиагностиканы жеке тұлғаның психологиялық ерекшеліктерін анықтау және 

ӛлшеу әдістерін жасайтын ғылым ретінде анықтау. Психодиагностика психологиялық теория мен практиканы, 

оның психологиялық ғылымның басқа салаларымен байланысын байланыстыратын маңызды буын ретінде. 

Психодиагностика бойынша білімді практикалық қолдану салалары: 1) оқыту және тәрбиелеу процестерін 

оңтайландыру; 2) кәсіптік іріктеу, кәсіптік кеңес беру, Кәсіптік оқыту; 3) сот-психологиялық сараптама; 4) 

клиникалық-консультациялық жұмыс. Психологиялық диагноздың түрлері. Зерттеуде алынған мәліметтерге 

салыстырмалы талдау жүргізу үшін қолданылатын критерийлердің түрлері. Психодиагностиканың пайда болу 

тарихы, оның шетелде даму кезеңдері. Психологиялық диагностиканың Ресейдің ғылыми пәні мен практикасы 

ретінде қалыптасу ерекшеліктері. Психодиагностиканың негізгі әдістерінің жіктелуі. Тӛмен форматталмаған 

әдістердің сипаттамасы (байқау, әңгіме, мазмұнды талдау және т.б.). Формализацияның жоғары деңгейлі 

әдістерінің сипаттамасы (тесттер, сауалнамалар мен сауалнамалар, проективтік әдістер, психофизиологиялық 

әдістер). 

Пререквизиттері: Педагогика және психология басқармасына кіріспе, Педпгогика мен психологиядағы 

статистикалық зерттеулер. 

Постреквезиттері: Педагогикалық үдерісті басқару және талдау, Шешендік ӛнер. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Психодиагностиканың негізгі және жаңа бағыттары мен әдіснамалық 

негіздерін меңгеру; В)диагностикалық әдістермен жұмыс істеу; кәсіби біліктер мен дағдыларды практикада 

қолдану; С)нақты қолданбалы міндеттерді шешу және практикалық қызметте туындайтын тестілерді жасау 

үшін қажетті дағдыларды қалыптастыру. 

 

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

Пәннің атауы: Қазіргі мектепті басқару 

Бағдарлама авторы: Таганова А.М. 

Курсты оқытудың мақсаты: педагогикалық жүйе ретінде мектеп туралы білімді меңгеру, басқару білігін алу, 

ӛзінің біліктілігін жетілдіру және арттыру мақсатында білім беру жүйесіндегі ӛз қызметін талдау, кәсіби ӛзін-

ӛзі жетілдіру қабілетін дамыту арқылы кәсіби қызметте оларды іске асыру үшін қажетті жалпы мәдени 

(әмбебап) және кәсіби құзыреттілікті қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: ҚР-дағы қазіргі кезеңдегі білім беру жүйесін дамыту стратегиясы. Қазіргі 

кезеңдегі шетелдік білім беру жүйесін дамыту стратегиясы. Басқару тұжырымдамасының эволюциясы. 

Педагогикалық менеджмент. Педагогикалық және жүйелердегі "басқару", "басшылық" ұғымдары. 

Педагогикалық басқарудың ерекшелігі. Мектеп туралы нормативтік құжаттардың сипаттамасы. Білім беру 

мекемесі педагогикалық жүйе ретінде және басқару объектісі ретінде. Педагогикалық қызмет, кезеңдері және 
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құрылымдық компоненттері. Педагогикалық және жүйелерді басқарудың формалары мен әдістері. 

Педагогикалық ұжымның қызметін ұйымдастыру, оқушылар ұжымын басқару әдістері. Басқару жүйесіндегі 

басшы. Мектептің ұйымдастырушылық мәдениеті. Кӛшбасшы, мұғалім, тәрбиеші мәдениеті Жүйелік ұғым 

ретінде. Мектептің әлеуметтік-психологиялық ахуалы. Тұлғааралық қатынастар ұжымдағы іскерлік қарым-

қатынастың негізі және олардың қалыптасуы педагогикалық және студенттік ұжымның әлеуметтік-

психологиялық климаты. Мектептегі әдістемелік жұмыс. Жас мұғалімге кӛмек кӛрсетуді ұйымдастыру. 

Мектептегі бақылау жүйесі. Педагог кадрларды аттестаттау. Озық педагогикалық тәжірибе және педагогикалық 

ғылым жетістіктерін енгізу. 

Пререквизиттері: Педагогика және психология басқармасына кіріспе, Қазіргі педагогиканың ӛзекті 

мәселелері, Мектептегі психологиялық қызмет. 

Постреквезиттері: Педагогикалық үдерісті басқару және талдау, Шешендік ӛнер. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)білім беру жүйесін басқару негіздерін, мектеп, мектепке дейінгі және басқа 

да тәрбие және білім беру мекемелерін басқаруды ұйымдастырудың мәнін, ақпараттық және педагогикалық 

технологияларды пайдалану технологиясын біледі; В)білім беру саласында болып жатқан ӛзгерістерге 

бағдарлай алады; мектепте және мектепке дейінгі мекемелерде нормативтік құжаттармен жұмыс істей алады; 

С)қазіргі кезеңдегі білім беру жүйелерінің ерекшеліктері туралы білімді; ӛзінің кәсіби қызметінің стратегиясын; 

кәсіптік қызметте педагогикалық инноватиканы енгізу тәсілдерін біледі; D)педагогикалық және оқушы 

ұжымдарын басқару әдістері мен құралдарын пайдаланады және ӛзара әрекеттесу үшін мектеп ұжымының 

жайлы психологиялық ахуалын жасайды; жоғары сапалы деңгейде іскерлік қарым-қатынас тәсілдерін және 

оларды шұғылданушы ұжым мен әрбір жеке жұмыс кезінде пайдаланады; E)материалдың маңыздылығын курс 

бойынша, қорытындылардың сәйкестігін бағалау, бағалау бірлігі. 

 

6В01102-ПСИХОЛОГИЯ ЖӘНЕ БІЛІМ БЕРУ МЕНЕДЖМЕНТІ  

2 КУРС (3 ЖЫЛДЫҚ) 

(Қысқартылған білім бағдарламасы) 

Қабылдау жылы: 2020  ж. 

Компонент 

(ЖК/ТК) 
Пән коды Пән атауы 

С
ем

ес
т
р

 

К
р

ед
и

т
 

са
н

ы
 

Модуль 5.1  Педагогика мен пспихологияның ӛзекті мәселелері және бизнес негіздері, 30 кредит 

ЖББП ТК KBN 2108 Кәсіпкерлік және бизнес негіздері  3 3 

БП ТК KPEZ 2205 Қолданбалы педагогикадағы эксперименталды зерттеулер 3 5 

БП ТК KZBBT 2206 Қазіргі заман білім беру технологиясы  3 5 

БП ЖК ZhEPZhEP 2207 Жас ерекшелік педагогикасы мен жас ерекшелік психологиясы 3 4 

БП ТК KPP 2208 Коррекциялық педагогика және психология 3 3 

КП ТК POAPOA 2301 Педагогиканы және психологияны оқыту әдістемесі 3 5 

БП ТК BBZhA 2209 Білім берудің жаңартылған әдістері 3 3 

БП   Педпрактика 3 2 

Модуль 5.2 Білім беру саласының педагогикалық-психологиялық мәселелері,  30 кредит 

ЖББП ТК АА 2108 Академиялық адалдық 3 3 

БП ТК ЕР 2205 Эксперименталды психология 3 5 

БП ТК BBSPsPK 2206 Білім беру саласындығы психологиялық-педагогикалық қызмет 3 5 

БП ЖК ZhEPZhEPs 2207 Жас ерекшелік педагогикасы мен жас ерекшелік психологиясы 3 4 

БП ТК KPOM 2208 Кәзіргі педагогиканың ӛзекті мәселелері 3 3 

КП ТК BAAKKP  2301 Бала мен ата-ана қарым-қатынас психологиясы 3 5 

БП ТК PFN 2209 Психофизиология негіздері 3 3 

БП   Педпрактика 3 2 

Модуль 6.1  Арнайы педагогика мен кеңес беру мәселелері, 30 кредит 

БП ТК  АРN 2210 Арнайы педагогика негіздері 4 5 

БП ТК  PsPT 2211 Психология және педагогика тарихы 4 5 

БП ТК  IBB 2212 Инклюзивті білім беру 4 4 

БП ТК PPsKB 2213 Педагогикалық және психологиялық кеңес беру 4 5 

БП ТК 
ZhBBMPsPN 

2214 

Жаңартылған білім беру мазмұнының психологиялық-

педагогикалық негіздері 
4 5 

КП ЖК BBZhB 2302 Білім беру жүйесін басқару 4 6 

Модуль 6.2 Іскерлік риторика  және басқару психологиясы, 30 кредит 

БП ТК  ZhTZPА 2210 Жеке тұлғаны зерттеудің проективті әдістері 4 5 

БП ТК  BP 2211 Басқару психологиясы  4 5 

БП ТК  ОМ 2212 Отбасы медиациясы 4 4 

БП ТК IR 2213 Іскерлік риторика 4 5 
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БП ТК KN 2214 Конфликтология негіздері 4 5 

КП ЖК BBZhB 2302 Білім беру жүйесін басқару 4 6 

 

Модуль 5.1  Педагогика мен пспихологияның ӛзекті мәселелері және бизнес негіздері 

 

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

Пәннің атауы: Жас ерекшелік педагогикасы мен жас ерекшелік психологиясы 

Бағдарлама авторы: Утеуова А.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: "Жас және педагогикалық психология" пәнінің мақсаты-жалпы психологиялық 

құзіреттілікті арттыру, жас кезеңдері, жас нормасы және адам дамуының негізгі тенденциялары туралы 

ғылыми-теориялық білім алу, сонымен қатар адамның жас дамуының оқу мен тәрбиемен ажырамас байланысы 

туралы тұтас кӛзқарасты қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Жас педагогикасы мен психологиясының пәні, әдістері мен міндеттері. Жас және 

жеке тәсілдердің арақатынасы. Жас дамуының кезеңділігі. Л.С. Выготскийдің мәдени-тарихи тұжырымдамасы. 

Тұлғаның дамуындағы дағдарыс кезеңдері. Тұлғаның дамуындағы әлеуметтік жағдай. Жаңа туған нәрестенің 

және нәресте кезіндегі дамуының психологиялық ерекшеліктері. Мектепке дейінгі жастағы балаларды дамыту 

және тәрбиелеу. Мектеп жасына дейінгі (5-7 жас) балаларды дамыту және тәрбиелеу. Кіші жас оқушының жеке 

басының даму ерекшеліктері. Жасӛспірімдердің даму ерекшеліктері. Жасӛспірімдерді оқыту және тәрбиелеу. 

Ерте жастағы тұлғаның даму ерекшеліктері. Жас кезіндегі тұлғаның даму ерекшеліктері. Жетілу кезеңіндегі 

тұлғаның даму ерекшеліктері. 

Пререквизиттері: Педагогика. Әлеуметтік педагогика. 

Постреквезиттері: Мектептегі Медиация, Жаңартылған білім мазмұнына қатысушыларды психологиялық 

қолдау. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Л.С. Выготскийдің жеке тұлғаны дамытудың мәдени-тарихи 

тұжырымдамасын және оның қазіргі мектепке әсерін; тұлғаның жас кезеңін дамытуды және оның тәрбие мен 

оқыту үшін практикалық маңыздылығын; тұлғаның біркелкі емес психикалық және әлеуметтік даму 

проблемасын және оны тәрбие жұмысы практикасында шешу мүмкіндігін біледі; В)әр жас тобына сипаттама 

бере алады (Мектеп жасына дейінгі, кіші мектеп оқушысы, жасӛспірім, жоғары сынып оқушысы), тұлғаның 

даму ерекшеліктерін, проблемалар мен қайшылықтарды, тәрбиешінің рӛлін және оның баламен тәрбие; 

С)тәрбиеленушілермен жұмысты жобалау және жоспарлау дағдылары бар, білім алушылардың жас 

ерекшеліктерін, жеке ерекшеліктерін ескере отырып, тәрбиенің мақсаттары мен міндеттерін қоя алады; D)әр 

түрлі жас топтарындағы тұлғаның қолайсыз даму себептерін анықтайды және педагогтің оқушыларға тәрбиелік 

ықпал ету қажеттілігін негіздейді, оқушылардың мінез-құлқындағы ауытқуларды зерделейді, оқушының 

дамуын болжайды. E)оқушының жеке тұлғасы мен ұжымын зерттеу әдістемелерін, ойлау мәдениетін, 

ақпаратты қабылдау, талдау, жалпылау, мақсат қою және оған қол жеткізу жолдарын таңдау қабілеттерін 

меңгереді. 

 

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

Пәннің атауы: Коррекциялық педагогика және психология 

Бағдарлама авторы: Рыспаева Д.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерді психотерапияның құрылымымен, даму тарихымен, оның 

әдіснамалық негіздерімен, психотерапияның ерекшеліктерімен, психотерапияда жұмыс істеу техникасы мен 

дағдыларымен таныстыру. Олардың кәсіби психологиялық дайындығын күшейту, кәсіби білімдерін жетілдіру, 

практикалық білімдермен қаруландыру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Психотерапияның тарихы. Психотерапияның негізгі бағыттары. З.Фрейдтің 

психоаналитикалық теориясы. Юнгтің психоаналитикалық теориясының тұжырымдамалары мен принциптері. 

Клиентке бағытталған психотерапия туралы түсінік. Гештальт терапиясының негізгі түсініктері мен ережелері. 

Денеге бағытталған психотерапияның ерекшелігі. Когнитивті психотерапияның принциптері мен тәсілдері. 

Түзету психологиясына кіріспе. Түзету психологиясы (коррекция) және оның түрлері. Дефект және оны ӛтеу. 

Психикалық дамудың бұзылуының иидм. Дамуында ауытқулары бар балалар қызметінің ерекшеліктері. 

Дамуында ауытқулары бар балалардың жеке даму ерекшеліктері. Психокоррекциялық-дамыту 

бағдарламаларын құру ерекшеліктері. Түзету психологиясының әдістері. 

Пререквизиттері: Педагогика және психология басқармасына кіріспе, отбасы педагогикасы мен 

психологиясының негіздері. 

Постреквезиттері: Педагогикалық үдерісті басқару және талдау, Шешендік ӛнер. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)психотерапияның даму тарихы, пәндері мен міндеттері және 

психокоррекция негіздері туралы білім; пән саласында құрылған әдіснамалық және теориялық Зерттеудің 

негізі, әдіснамасы туралы түсінікті қалыптастыру; пән элементтерін пайдалана білуге үйрету; 

В)пайдаланылатын әдістер мен практикалық жаттығуларды қорыту және эксперименттік зерттеу кезінде 

қалыптастырылған ақпараттық деректермен таныстыру; С)оқу материалының құрамдас бӛліктерін сыныптай 

білу; түрлі әдістемелерді пайдалана отырып, ғылыми әдебиеттерден қажетті ақпаратты табу және талдау; 

D)хабарламалардың, сабақтарға арналған тапсырмалардың жоспарларын жасау, тренингтік жаттығуларды 
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жобалау, ұсынымдар жасау, баяндау, хабарлама, эссе жазу; E)курс бойынша материалдың маңыздылығын, 

қорытындылардың сәйкестігін бағалау, бағалау білігі. 

 

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

Пәннің атауы: Білім берудің жаңартылған әдістері 

Бағдарлама авторы: Рамазанова Д.Ж. 

Курсты оқытудың мақсаты: Болашақ мамандардың 12 жылдық мектепте жұмыс жасай алатын жаңа тұрпатты 

мұғалім болып қалыптасуы үшін қажетті білімдерінің базалық деңгейлері (ғылыми теориялық, әдістемелік, 

психологиялық педагогикалық) қатарындағы психологиялық -педагогикалық дайындықтарын қалыптастырып, 

дамытуға негіз салу. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Ӛзекті білім беру парадигмалары. ҚР 12 жылдық жалпы орта білім беру 

тұжырымдамасы. Тұлғаға бағдарланған білім берудің ғылыми негіздемесі. Қазіргі мектептегі тұлғалық 

бағдарламалық білім беру мазмұнының бағдарламасын негіздеу. 12 жылдық мектепте оқыту мен тәрбие 

үрдісінің психология лық мазмұны. Құзырет және құзыреттілік: ҚР 12 жылдық білім беру тұжырымдамасының 

негізгі бағыттары. Педагогикалық- психологиядағы және қазіргі білім беру саласындағы құзыреттілік 

мәселелері. Педагогикалық және психологиялық мониторинг, оның білім беру үрдісіндегі орны. 12-жылдық 

мектепте оқушылардың оқу жетістіктерін бағалау ережесі. Сыныптағы оқуды басқару. Оқытуды басқару және 

кӛшбасшылық. 

Пререквизиттері: Педагогика және психология басқармасына кіріспе, Заманауи білім беру технологиялары. 

Постреквизиттері: Педагогикалық процесті басқару және талдау. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Инклюзивті білім беру түсінігін; инклюзивті білім беру мән мағынасын; 

түрлерін, әдістерін; инклюзивті білім беру фазаларын; әдістерін; тарихын, жолдарын, мақсаттарын нәтижелерін 

білу; В)жалпы білім беруде мүмкіндігі шектеулі баланың психолого-педагогикалық сүйемелдеуінің 

қажеттілігін түсіндіре алуы; С)инклюзивті білім беруді қамтамасыз етудің тиімді шарттарына талдау жасау; 

D)мүмкіндігі шектеулі балалардың кӛпнұсқалы білім беру жүйесін жоспарлай алу; Е)арнайы және жалпы білім 

берудің ӛзара әрекеттесудің түрлі нұсқаларын талдау. 

 

Модуль 5.2 Білім беру саласының педагогикалық-психологиялық мәселелері 

 

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

Пәннің атауы: Эксперименталды психология 

Бағдарлама авторы: Исатаева Б.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерді ғылыми-психологиялық зерттеу әдістерімен таныстыру, негізгі 

ұғымдар мен әдіснамалық зерттеулерді оның дамуының негізгі бағыттарымен таныстыру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Ғылыми зерттеулер. Эксперименттік психологияға кіріспе. Эксперименттік 

психологияның пәні, мақсаты мен міндеттері. Эксперименттік психологияның даму тарихы. Эксперименттік 

психологияның әдіснамалық негіздері. Ғылым әдістері. Ғылыми парадигма. Психологиялық теория және оның 

құрылымы. Психологиялық зерттеу әдістерінің жіктелуі. Эксперименттік-психологиялық зерттеу. 

Эксперименттік психология. Эксперименттік байланыстың мәні және графиктің рӛлі. Эксперименттің 

валидациясы. Валидация түрлері. Ӛтпелі эксперимент. Эксперименттік таңдау. Психологиялық ӛлшемдер. 

Ӛлшеу шкаласының түрлері. Психологиялық эксперименттік жоспарлау. Түзету зерттеулері. Соңғы қорытынды 

эксперименттің аяқталу кезеңі ретінде. Эксперименттік анықтамалардың формалары мен формалары. 

Психологиялық зерттеулердің нәтижелерін кӛрсету формалары. 

Пререквизиттері: Педагогика және психология басқармасына кіріспе 

Постреквезиттері: Педагогикалық үдерісті басқару және талдау, Педагогика және психология тарихы. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)курсты оқу барысында студент білуі керек: психология саласындағы 

бақылау және басқа да эмпирикалық әдістер туралы білімді қалыптастыру және бекіту; психологиялық 

эксперименттерді жоспарлау және ұйымдастыру бойынша теориялық білім; меңгеруі керек: эксперименттік 

зерттеулер процесінде практикалық дағдыларды қалыптастыру, алынған нәтижелерді ұсыну және ӛңдеу; 

ғылыми зерттеулердің нақты мәдени деңгейін және эксперименттік жұмысқа бағдарлауды бақылау, оқыту 

процесінде алған білімді, дағдылар мен іскерлікті кәсіби қызметке қолдана білу; эксперименттік 

психологияның тарихы мен тарихын білу; В)эксперименттік психологияның ӛзекті мәселелерін білу; 

психологиядағы теориялық және эмпирикалық білім беру ұғымдарын білу; теориялық білімді практикада 

қолдана білу; Психологиялық эксперименттің ерекшеліктері, эксперименттік іс-әрекет психологиясы, табиғи 

және жасанды іс-әрекет түрлерін тану; практикалық жұмысты жоспарлау және жүргізу дағдыларын меңгеру; 

әртүрлі әлеуметтік жүйелердің эксперименттік зерттеулерін жүргізу дағдыларын меңгеру; психологиядағы 

ғылыми-сезімтал аспаптарды әзірлеу дағдыларын меңгеру. 

 

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

Пәннің атауы: Білім беру саласындығы психологиялық-педагогикалық қызмет 

Бағдарлама авторы: Тоғайбаева А.К. 
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Курсты оқытудың мақсаты: Студенттердің жеке қасиеттерін дамыту, сонымен қатар модернизация 

бағдарламасы мен жаңа мемлекеттік білім беру стандарттарының талаптарын ескере отырып, қазіргі заманғы 

білім беру мекемесі жағдайында білім беру процесінің барлық қатысушыларымен психологиялық-

педагогикалық іс-әрекеттің негізгі міндеттері мен мазмұнын шешуге қажетті осы дайындық саласындағы 

талаптарға сәйкес жалпы және кәсіби құзыреттілікті қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Білім берудегі психологиялық қызметтің рӛлі. Шетелде және Қазақстанда білім 

беру жүйесінде психологиялық қызметтің қалыптасуы. Білім беру мекемесінің психологиялық қызметінің 

тұжырымдамасы. Мектепке дейінгі мекемедегі педагог-психолог қызметінің моделі және оның жұмысындағы 

басымдықтарды анықтау принциптері. Мектеп жасына дейінгі балалармен жұмыс жасау технологиялары. 

Мектептегі психологтың әр түрлі қызметін ұйымдастыру. Кіші мектеп оқушыларымен жұмыс жасау 

технологиясы. Жасӛспірімдермен жұмыс жасау технологиясы. Жоғары сынып оқушыларымен жұмыс жасау 

технологиясы. Студенттермен жұмыс жасау технологиясы. Психологиялық-педагогикалық қызметтің 

құжаттары. 

Пререквизиттері: Педагогика. Әлеуметтік психология. 

Постреквезиттері: Жаңартылған білім беру мазмұнының психологиялық-педагогикалық негіздері, 

Жаңартылған білім беру мазмұнына қатысушыларды психологиялық қолдау. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)балалар мен жасӛспірімдерді дамыту мен әлеуметтендіруді психологиялық 

қолдау негіздерін; кәсіби міндеттерді шешу кезінде білім беру процесіне қатысушылармен командада жұмыс 

істеу принциптерін; ӛзінің кәсіби ӛсуі мен жеке даму траекториясын жобалау негіздерін білу; В)балалар мен 

жасӛспірімдердің дамуы мен әлеуметтенуін психологиялық сүйемелдеуді ұйымдастыра білу; кәсіби міндеттерді 

шешу кезінде білім беру процесіне қатысушылармен командада жұмыс істеу принциптерін қолдану; ӛзінің 

кәсіби ӛсуі мен жеке даму траекториясын жобалау негіздерін; С)дамыту міндеттеріне сәйкес диагностикалық 

әдістемелерді таңдай білу; диагностика нәтижелеріне сәйкес келетін түзету-дамыту бағдарламаларын таңдау; 

D)білім алушыларды әлеуметтендіруді педагогикалық сүйемелдеу кезінде психологиялық құбылыстарды 

талдау дағдыларын пайдалану; аудиториямен жұмыс істеу дағдыларын меңгеру; E)психологиялық кӛмек 

кӛрсетудің стандартты базалық рәсімдерін меңгеру. 

 

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

Пәннің атауы: Психофизиология негіздері 

Бағдарлама авторы: Рыспаева Д.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: студенттерге психофизиология ғылымы туралы түсінік беру; нейрондық және 

молекулалық деңгейлердегі психикалық процестердің механизмдерін түсінудің маңыздылығын түсіндіру; 

жүйке жүйесі арқылы ақпаратты қорыту және кодтау саласындағы ғылымның қазіргі жағдайын кӛрсету; 

психикалық процестердің нейрофизиологиялық негіздерін ашу. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Психофизиологияны ғылым, психофизиология пәні және оның міндеттері ретінде 

анықтау. Психофизиологиялық зерттеулердің негізгі әдістері. Жүйке жүйесінің бӛлімдері: орталық жүйке 

жүйесіндегі ақпаратты ӛңдеу, кодтау принциптері. Мидың құрылымы. Жүйке талшықтарының негізгі 

құрылымы мен қызметі. Сенсорлық жүйенің жалпы қасиеттері, сенсорлық қабылдау, визуалды, есту, 

вестибулярлық, соматосенсорлық, иісті, висцеральды сенсорлық жүйелер. Қабылдау және оның қасиеттері. 

Есте сақтау психофизиологиясы. Ойлау және оның мінез-құлықты ұйымдастырудағы рӛлі. Сӛйлеу және оның 

қызметі. Назардың психофизиологиясы. Эмоциялар психофизиологиясы. Дифференциалды психофизиология. 

Жас ерекшелік психофизиологиясы. 

Пререквизиттері: Педагогика және психология басқармасына кіріспе  

Постреквезиттері: Психокррекция және Психодиагностика негіздері, Психодиагностика негіздері. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: A.)психофизиология пәні теориясының ғылыми негіздерін, осы салада 

зерттеу жүргізудің теориялық, әдіснамалық негіздерін түсіну; B.)адам миының жасушалық белсенділігін тіркеу 

әдістерін меңгеру; C.)психикалық процестердің механизмдері мен жағдайларын физиологиялық ғана емес, 

сонымен қатар жасушалық деңгейде түсіну; D.)жүйке жүйесінің негізгі қасиеттерін ӛлшеу дағдылары мен 

дағдыларын игеру; E.)теориялық білімді нақты практикалық есептерді шешуде қолдану. 
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Модуль 3. Киберпедагогика негіздері  және дене шынықтыру, 22 кредит 

ЖБП МК ASBM 1106 
Әлеуметтік-саяси білім модулі (Әлеуметтану/Саясаттану, 

Мәдениеттану/Психология) 
1,2 8 

БП ЖК КPK 1201 Киберпедагогика пәніне кіріспе  1 6 
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ЖБП МК DSh 1107 Дене шынықтыру 1-4 8 

Модуль 4.Ҧлттық руханият аспектілері және кәсіби практика, 7 кредит 

БП ЖК UR 1202 Ұлттық руханият 2 5 

БП    Оқу практикасы 2 2 
 

Модуль 3. Киберпедагогика негіздері  және дене шынықтыру  
 

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

Пәннің атауы: Киберпедагогика пәніне кіріспе 

Бағдарлама авторы: Утеуова А.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: Пәннің мақсаты-оқытуда АКТ-ны қолдану нәтижесінде пайда болған педагогика, 

психология әдістемелері мен теорияларындағы ӛзгерістерді анықтау және киберпедагогиканы педагогика 

ғылымының жаңа саласы ретінде қарастыра отыра, оның ұғымдарының сиппатамасын қарастыру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: «Киберпедагогика» ұғымы. Киберпедагогика педагогикалық жүйедегң мақсатты 

білім беру ағзасы ретінде. Компьютермен басқарылатын оқу процесі. Дидактикалық үдеріс түсінігі. Оқыту 

мотивациясы. Оқу материалының кӛлемі және оны игеру уақыты. Оқыту жылдамдығын эксперименттік 

анықтау. Оқытуды басқару үдерісі. Оқытудың табыстылығының негізгі педагогикалық заңы. Аралас 

дидактикалық жүйелер. Бағдарламаланған оқыту.  

Пререквизиттері: Орта білім беру деңгейіндегі пәндер.    

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Киберпедагогика пәнінің мақсат-міндеттерімен, жеке ұғымдарымен 

танысады; В)Киберпедагогика саласында іс-әрекеті мен рефлексия нәтижелерін бағалауды салыстыру, 

идеяларды бағалау және философиялық тұжырымдар жасауы, әрі қарай оқу үшін қажетті материалдардырды 

дербес шешеді; С)Заманауи әмбебап ақпараттық-коммуникациялық оқу әрекеттер технологиялармен танысады; 

D)Киберпедагогика саласындағы нормативтік-құқықтық құжаттарды, оқу-әдістемелік құжаттамалармен 

танысады; Е)Оқытудың заманауи және қолданбалы стандартты әдістерін қолдану дағдыларына ие болады. 

 

Модуль 4.Ҧлттық руханият аспектілері және кәсіби практика  

 

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

Пәннің атауы: Ұлттық руханият 

Бағдарлама авторы: Наренова А.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерге ұлттық руханият пен мәдени құндылықтар негіздерін меңгерту.   

Пәннің қысқаша мазмҧны: Тәрбие кеңістігіндегі ұлттық руханиятты зерттеудің ғылыми негіздері. Ұлттық 

руханияттың қалыптасуындағы педагогикалық ой-пікірлер генезисі. Ұлттық руханияттағы кемел адам үлгісі. 

Дәстүрлі тәрбие мәдениетінің қайнар кӛздері. Кӛпмәдениетті тұлға қалыптастырудың мәні. Бүгінгі білім беру 

жүйесіндегі этномәдени таным мен тәрбие.  

Пререквизиттері: Қазақстанның қазіргі заман тарихы, Әлеуметтік-саяси білім модулі. 

Постреквизиттері: Этнопедагогика, Этнопсихология. 

Оқытудан  кҥтілетін нәтижелер: А).Болашақ мамандарға  қоғам ӛміріндегі ұлттық руханияттың  ролі туралы 

түсінігінің болуы, ғылыми танымның әдіснамасын меңгеру; В).Этнопедагогикалық, этномәдени, әлеуметтік-

саяси, кӛпмәдениетті құзіреттіліктерді, ұлтаралық келісім мен қарым-қатынас мәдениетін меңгеру; С).Жоғары 

деңгейлі ұлттық абырой, патриотизм мен азаматтылық, тӛзімділік пен гуманизм; D).Этносаралық, 

конфессияаралық және мәдениетаралық сұхбатқа әзірлік; Е).Қазіргі әлеуметтік-мәдени жағдайда ӛзін-ӛзі 

дамытуға, ӛзін-ӛзі танытуға, бойындағы негізгі күш-қуатын орынды жұмсай білуге мүдделі. 

 

6В01201-МЕКТЕПКЕ ДЕЙІНГІ ОҚЫТУ ЖӘНЕ ТӘРБИЕЛЕУ 

1 КУРС 

Қабылдау жылы: 2021 

Компонент 

(ЖК/ТК) 
Пән коды Пән атауы 

С
ем

ес
т
р
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т
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Модуль 4. Мектепке дейінгі білім негіздері және мамандыққа кіріспе, 13 кредит 

БП ЖК Ped1201 Педагогика 1 6 

БП ЖК UR 1202 Ұлттық руханият 2 5 

БП  Оқу практикасы 2 1 

БП  Тілдік практика 2 1 
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Модуль 4. Мектепке дейінгі білім негіздері және мамандыққа кіріспе 

 

Дублин дескрипторлары A) B) C) D) E) 

Пәннің атауы: Педагогика 

Бағдарлама авторы: Майтанова Н.Е. 

Курсты оқытудың мақсаты: орта білім беру жүйесінде педагогикалық іс-әрекетті жүзеге асыру бойынша 

мұғалімдердің кәсіби-педагогикалық бағыттылығы мен кәсіби құзыреттілігін қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Қазіргі жағдайдағы білім берудің  басымдылық рӛлі. Педагогикалық зерттеудің 

әдіснамалық негіздері мен әдістері. Жеке тұлға  тәрбиенің объектісі, субъектісі ретінде және оның дамуы мен 

қалыптасуының факторы. Тұтас педагогикалық үдерістің мәні және құрылымы. Тәрбиенің мақсаты, оның 

әлеуметтік тұрғыдан негізделуі. Ғылыми дүниетаным-оқушының интеллектуалды дамуының негізі. Тұтас 

педагогикалық үдерістегі тәрбиенің мәні мен мазмұны. Тәрбие үдерісінің формалары мен құралдары. Отбасы 

тәрбиесінің негіздері. Оқыту үдерісінің маңызы. Қазіргі мектептегі білім мазмұнының  ғылыми негіздері. 

Оқыту формалары, әдістері мен құралары ТПҮ-нің қозғаушы механизмі ретінде. Сабақ оқытудың негізгі 

формасы. Оқыту әдістері. Оқытудағы диагностика және бақылау. Оқыту  әдістері. Оқытудағы диагностика және 

бақылау.  

Пререквизиттері: орта білім деңгейіндегі пәндер 

Постреквизиттері: Қазіргі мектепке дейінгі педагогика, Мектепке дейінгі арнайы педагогика, Бағалаудың 

ӛлшемдік технологиясы 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Білім беру жүйесіндегі нормативті құжаттарда бекітілген кәсіби 

міндеттерін орындауда; В)Қазіргі мектептегі кәсіби-педагогикалықіс-әрекет саласында; С)Кәсіби біліктер мен 

дағдыларды ары қарай дамыту тәсілдерінде құзыретті болуға міндетті; D)Педагогикалық үдеріс 

заңдылықтарына, тәрбиелік тетіктеріне сәйкес оқу-тәрбие жұмыстарын жобалау және жүзеге асыру; сыныпта 

негізгі сипаттамасына (ӛзгермелі) және оның ары қарай дамуын болжау бойынша оқу-тәрбие үдерісін 

диагностикалауды іске асыру; Е)Курс бойынша материалдың маңызын, қорытындылар сәйкестігін бағалау, 

бағалай білуі. 

 

Дублин дескрипторлары A) B) C) D) E) 

Пәннің атауы: Ұлттық руханият 

Бағдарлама авторы: Наренова А.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерге ұлттық руханият пен мәдени құндылықтар негіздерін меңгерту.   

Пәннің қысқаша мазмҧны: Тәрбие кеңістігіндегі ұлттық руханиятты зерттеудің ғылыми негіздері. Ұлттық 

руханияттың қалыптасуындағы педагогикалық ой-пікірлер генезисі. Ұлттық руханияттағы кемел адам үлгісі. 

Дәстүрлі тәрбие мәдениетінің қайнар кӛздері. Кӛпмәдениетті тұлға қалыптастырудың мәні. Бүгінгі білім беру 

жүйесіндегі этномәдени таным мен тәрбие.  

Пререквизиттері: орта білім деңгейіндегі пәндер 

Постреквизиттері:  Академиялық адалдық, Отбасылық тәрбие негіздері 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Болашақ мамандарға  қоғам ӛміріндегі ұлттық руханияттың  ролі туралы 

түсінігінің болуы, ғылыми танымның әдіснамасын меңгеру; В)Этнопедагогикалық, этномәдени, әлеуметтік-

саяси, кӛпмәдениетті құзіреттіліктерді, ұлтаралық келісім мен қарым-қатынас мәдениетін меңгеру; С)Жоғары 

деңгейлі ұлттық абырой, патриотизм мен азаматтылық, тӛзімділік пен гуманизм; D)Этносаралық, 

конфессияаралық және мәдениетаралық сұхбатқа әзірлік; Е)Қазіргі әлеуметтік-мәдени жағдайда ӛзін-ӛзі 

дамытуға, ӛзін-ӛзі танытуға, бойындағы негізгі күш-қуатын орынды жұмсай білуге мүдделі. 

 

6В01201-МЕКТЕПКЕ ДЕЙІНГІ ОҚЫТУ ЖӘНЕ ТӘРБИЕЛЕУ 

2 КУРС 

Қабылдау жылы: 2020 

Компонент 

(ЖК/ТК) 
Пән коды Пән атауы 

С
ем
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т
р
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т
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ы
 

Модуль 5.1 Мектепке дейінгі білім берудің педагогикалық-психологиялық, кәсіпкерлік және тілдік 

негіздері, 27 кредит (тәрбиеші-психолог) 

ЖББП ТК KBN 2108 Кәсіпкерлік және бизнес негіздері 3 5 

БП ТК PPsi 2203 Педагогикалық психология 3 5 

БП ТК ZhEFMDG 2204 Жас ерекшелік физиологиясы және мектепке дейінгі гигиена 3 5 

БП ЖК ShTB1 2205 Шетел тілі (B1) 3 4 

БП ТК BPsi 2206 Балалар психологиясы  4 5 

БП  Педагогикалық практика 4 2 

БП  Тілдік практика 4 1 

Модуль 5.2 Мектепке дейінгі білім берудің психофизиологиялық, кәсіпкерлік және тілдік негіздері, 27 
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кредит (тәрбиеші-логопед) 

ЖББП ТК АА 2108 Академиялық адалдық 3 5 

БП ТК DN 2203 Дефектология негіздері  3 5 

БП ТК MZDBFD 2204 Мектеп жасына дейінгі балалардың физиологиялық дамуы 3 5 

БП ЖК ShTВ1 2205 Шетел тілі (B1) 3 4 

БП ТК MDAPsi 2206 Мектепке дейінгі арнайы психология  4 5 

БП  Педагогикалық практика 4 2 

БП  Тілдік практика 4 1 

Модуль 6.1 Мектепке дейінгі білім берудің теориялық-әдістемелік негіздері, 29 кредит (тәрбиеші-

психолог) 

БП ТК КMDP 2207 Қазіргі мектепке дейінгі педагогика 3 5 

БП ТК DST 2208 Денсаулықты сақтау технологиялары (орыс тілінде) 3 4 

БП ТК LODT 2209 Логикалық ойлауды дамыту технологиялары (ағылшын 

тілінде) 
4 5 

БП ТК TК 2210 Тілдік құзыреттілік  4 5 

БП ТК DЕZh 2211 Дүниетанудағы экожүйе 4 5 

БП ЖК ShTВ2 2212 Шетел тілі (B2) 4 5 

Модуль 6.2 Мектепке дейінгі жаста даму ерекшеліктері және оқыту әдістемелері, 29 кредит (тәрбиеші-

логопед) 

БП ТК MDАP 2207 Мектепке дейінгі арнайы педагогика 3 5 

БП ТК MZhDBDTTA 2208 МЖД балалар дене тәрбиесінің теориясы мен әдістемесі 

(орыс тілінде) 
3 4 

БП ТК MZhDBKMOTA 

2209 

МЖД балаларға қарапайым математиканы оқыту теориясы 

мен әдістемесі ағылшын ілінде 
4 5 

БП ТК MZhDBTDA 2210 МЖД балалардың тілін дамыту әдістемесі 4 5 

БП ТК DTA 2211 Дүниетану теориясы мен әдістемесі  4 5 

БП ЖК ShTВ2 2212 Шетел тілі (B2) 4 5 

 

Модуль 5.1 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 мазмҧны: 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 кҥтілетін 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 ӛз бетінше талдай алуды; С.Пайымдай білу, 

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

статистикалы, ғылыми, тәжірибелік ақпараттарды жинақтау, ӛңдеу, 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:Педагогикалық психология 

Бағдарлама авторы:Тӛлебаева Ж.А. 

Курсты оқытудың мақсаты:Студенттерді  педагогикалық психологиясының жалпы негіздерімен таныстыру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны:Педагогикалық психология пәні және міндеттері. Педагогикалық психология 

ғылымының даму тарихы. Педагогикалық психологияның әдістері және принциптері. Шет ел және отандық 

психология ғылымындағы педагогикалық тұжырымдар.  

Пререквизиттері:Педагогика 

Постреквизиттері:Балалар психологиясы, Мектепке дейінгі арнайы психология, Логикалық ойлауды дамыту 

технологиялары, Тілдік құзыреттілік 



51 
 

Оқытудан кҥтілетін 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 ӛзара; 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 ӛңдеу, 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  ӛз бетінше таңдай алу қабілетін кӛрсетеді; ӛзін-ӛзі тану, инновациялық және 

шығармашылық ғылыми-зерттеу қызметіне дайындық; педагогикалық қарым-қатынас және сӛйлеу мәдениетін, 

ӛзін-ӛзі тәрбиелеу және ӛздігінен білім алу негіздерін меңгеру. 

 

Дублин дескрипторлары:(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 мазмҧны:Жас ерекшелік физиологиясы және мектепке дейінгі гигиена пәнінің мақсаты және 

мазмұны. Физиологиялық даму ұғымы. Пәннің басқа ғылым салалары мен байланысы.  Ӛсу мен дамудың 

негізгі биологиялық заңдылықтары. Оқыту, тәрбиелеу жұмысында маңызды орын алатын шартты рефлекстер. 

Дене бітімі дамуын зерттеу. Балалардың физиологиялық дамуын бағалау тәсілдері.  

Пререквизиттері:Педагогикалық психология 

Постреквизиттері:Балалар психологиясы, Мектепке дейінгі арнайы психология, МЖД балалардың тілін 

дамыту әдістемесі 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Болашақ мұғалімнің кәсіби-маңызды тұлғалық қасиеттерін дамыту 

(гуманизм, педагогикалық ойлау, коммуникативтік дағдылар, педагогикалық акт, тӛзімділік 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 

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 

кӛрсетеді;  

 

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

Пәннің атауы:Шетел тілі (B1) 

Бағдарлама авторы:Батинова А 

Курсты оқытудың мақсаты:Студенттерді  шет тілi негіздерімен таныстыру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны:Шетел тілін оқытудың бұл деңгейінде адам,  қоршаған орта, денсаулық, экология, 

спорт және сұлулық, әлеуметтік проблемалар туралы мәліметтер берілген. Әдебиет, ӛнер, 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 

Постреквизиттері:Шетел тілі (С1 деңгей) 

Оқытудан кҥтілетін 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 дескрипторлары:(А, В, С, Д, Е) 

Пәннің атауы:Балалар психологиясы 

Бағдарлама авторы:Тӛлебаева Ж.А. 

Курсты оқытудың мақсаты:Студенттерді балалар психологиясының жалпы негіздерімен таныстыру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: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:Педагогикалық психология, Жас ерекшелік физиологиясы және мектепке дейінгі гигиена 
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Постреквизиттері:Балалар психологиясының қауіпсіздігі, Жас ерекшелік психологиясы, Мектепке дейінгі 

білім берудегі Монтессори технологиясы орыс тілінде 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: A)Мектеп жасына дейінгі балалардың тұлғалық қалыптасуы туралы қазіргі 

балалар психикасының онтогенездік дамуын үздіксіз білім беру негізінде жас кезеңдері арасындағы ӛзара 

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 ӛзекті мәселелерін психологиялық тұрғыда негіздеу; қалыптастыра 

және дамыта білу дағдысы; командада жумыс жасау қабілеттілігі, ӛз кӛзқарасын дұрыс қорғау, жаңа 

нәтижелерді ұсына білу. 

 

Модуль 5.2 Мектепке дейінгі білім берудің психофизиологиялық, кәсіпкерлік және тілдік негіздері 

(тәрбиеші-логопед) 
             

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

Пәннің атауы: Академиялық адалдық 

Бағдарлама авторы: з.ғ.к. Курманова А.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттің оқудағы адалдығын білдіретін құндылықтар мен қағидалар 

жиынтығы туралы, оқытушылармен және басқа студенттермен қарым-қатынаста, сондай-ақ сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы мінез-құлықты және сыбайлас жемқорлықтың кез-келген кӛрінісіне тӛзімсіз қатынасты 

дамыту туралы жалпыланған білімді қалыптастыру. 

Курстың қысқаша мазмҧны: Академиялық адалдық ұғымы, академиялық адалдық қағидаларының 

тұжырымдамасы және түрлері, академиялық адалдықтың мәні, Жұбанов атындағы АӚУ студенттерінің 

академиялық адалдық кодексі, сыбайлас жемқорлық және сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар ұғымы, 

сыбайлас жемқорлықтың алдын-алу, академиялық адалдық принциптерін бұзғаны үшін шаралар. 

Пререквизиттері: Ұлттық руханият және мектеп курсындағы саяси пәндер 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Академиялық адалдықтың негізгі қағидаларын білу және түсіну 

B)Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қалыптасқан құқықтық сана, құқықтық ойлау және құқықтық мәдениет 

негізінде болашақ кәсіби қызметті жүзеге асыру. C)Академиялық адалдық қағидаттары туралы қорытынды 

жасай білу. D)Сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнаманы жетілдіру бойынша ұсыныстарды жасай білу. 

E)Құжаттарды, эсселерді, ғылыми жұмыстарды жобалау кезінде плагиатқа қарсы жүйені қолдану дағдылары. 

 

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

Пәннің атауы:Дефектология негіздері 

Бағдарлама авторы:Каримова Г.М. 

Курсты оқытудың мақсаты:Студенттерді дефектология ғылымының жалпы негіздерімен таныстыру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны:Бүгінгі таңда қоғамымыздағы және білім беру жүйесінде болып жатқан ӛзгерістер 

мектепке дейінгі ұйымда білім беру және тәрбие үдірісін модельдеп жаңаша қарауды талап етіп отыр. Мектепке 

дейінгі тәрбиелеу мен оқытудағы талаптарды жүзеге асыруда педагог-психолог мамандарының орны ерекше. 

Соның ішіндегі тіл кемістігі бар балаларды оқыту мен тәрбиелеу жұмысы болашақ мамандарды дайындауда 

алдына үлкен міндет қояды. Осы міндетті шешуде дефектология пәнінің маңызы зор.  

Пререквизиттері:Жас ерекшелік физиологиясы және мектепке дейінгі гигиена, 

Постреквизиттері:Мектепке дейінгі арнайы психология, Тілдік құзыреттілік, МЖД балалардың тілін дамыту 

әдістемесі 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: A)Тіл кемістігін түзетудегі оқыту, тәрбиелеу процесін ғылыми-теориялық 

тұрғыдан меңгерту; B)Дефектология және логопедия ғылымы бойынша сӛйлеу процесінің анатомия, 

физиологиялық механизмі, тіл кемістігінің түрлері, оның себептері туралы білімін жетілдіру; C)Мектепке 

дейінгі ұйымда білім беру және тәрбие үдірісін модельдеп, D)Мектепке дейінгі тәрбиенің әдіс-тәсілдерін 

қолданып, оқытудың мазмұнын анықтай алуы; E)Даму мүмкіндігі шектелген балаларды оқыту мен тәрбиелеу 

ерекшеліктерін меңгерту; 

 

Дублин дескрипторлары:(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 жасӛспірімдер ағзасында жасқа байланысты болатын анатомо-физиологиялық 

ерекшеліктерді білуге үйрету және салауатты ӛмір салтын қалыптастыру жолдары туралы мағлұмат беру. 
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Пәннің қысқаша мазмҧны:Оқушылардың физиологиялық дамуы пәні, мазмұны. Ӛсу 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:Педагогика 

Постреквизиттері:Логикалық ойлауды дамыту технологиялары, Балалар психологиясының қауіпсіздігі, Жас 

ерекшелік психологиясы, Мектепке дейінгі білім берудегі Монтессори технологиясы  

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Мектеп жасына дейінгі балалардың ӛсу мен дамуының жалпы 

заңдылықтарын біледі; В) оқу және арнайы әдебиеттермен ӛзбетімен 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 дескрипторлары:(А, В, С, Д, Е) 

Пәннің атауы:Мектепке дейінгі арнайы психология  

Бағдарлама авторы:Есенғұлова М.Н. 

Курсты оқытудың мақсаты:Студенттерді мектепке дейінгі арнайы психологияның ұғымдарымен, зерттеу 

әдіснамасымен, оны дамытудың негізгі бағыттарымен таныстыру. Оны зерттеу барысында студенттерде есту 

кемшілігі, кӛру, зиятының, сӛйлеу кемшілігінің, психикалық дамуының ерекшеліктерін, кемістіктерінің нақты 

түсінігін дұрыс қалыптастыруы қажет. 

Пәннің қысқаша мазмҧны:Арнайы психология ғылым ретінде. Арнайы психологияның пайда болу алғы 

шарттары. Мектепке дейінгі арнайы психологияның басқа ғылымдармен байланысы. Арнайы психологияның 

қағидалары. 

Пререквизиттері:Педагогикалық психология, Жас ерекшелік физиологиясы және мектепке дейінгі гигиена, 

Мектеп жасына дейінгі балалардың физиологиялық дамуы 

Постреквизиттері:Балалар психологиясының қауіпсіздігі, Жас ерекшелік психологиясы, Педагогикалық 

шеберлік және R&D  балаларды басқару негіздері (Research & Development), Мектеп жасына дейінгі баланы 

мектепке оқуға дайындаудың психологиялық диагностикасы  

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: A)Мектепке дейінгі 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 қажеттіліктері бар балалардың психологиялық ерекшеліктеріне 

мінездеме бере алуы керек. C)Дамуында ауытқуы бар балалардың ӛзіндік ерекшеліктерінің 

айырмашылықтарын білуі тейіс. D)Дамуында ауытқуышылығы бар балаларға кәсіби деңгейде кӛмек кӛрсете 

алу. Е)Әртүрлі категориядағы балалардың қабылдау, сана, ойлау, ес процестерінің бұзылыстарының 

айырмашылықтарын танып білу 

 

Модуль 6.1 Мектепке дейінгі білім берудің теориялық-әдістемелік негіздері (тәрбиеші-психолог) 

 

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

Пәннің атауы: Қазіргі мектепке дейінгі педагогика 

Бағдарлама авторы: Аманжол М.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерді қазіргі мектепке дейінгі педагогиканың жалпы негіздерімен 

таныстыру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: 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, Педагогикалық психология 

Постреквизиттері: Тілдік құзыреттілік, МЖД балалардың тілін дамыту әдістемесі, Дүниетану теориясы мен 

әдістемесі, Жас ерекшелік психологиясы, Академиялық жазу 

Оқытудан кҥтілетін 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 дескрипторлары:(А, В, С, Д, Е) 

Пәннің атауы:Денсаулықты сақтау технологиялары (орыс тілінде) 

Бағдарлама авторы:Аманжол М.А. 
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Курсты оқытудың мақсаты: Формирование готовности студентов к организации и реализации 

здоровьесберегающей деятельности в дошкольных образовательных учреждениях. 

Пәннің қысқаша мазмҧны:Представление о здоровьесберегающих образовательных технологиях. Принципы 

и отличительные особенности здоровьесберегающих образовательных технологий. Здоровьесберегающее 

образовательное пространство ДОО. Инновационные здоровьесберегающие технологии ДОО. Нетрадиционные 

формы здоровьесбережения в ДОО. Создание и защита проекта "Здоровьесбережение в ДОО".  

Пререквизиттері: Педагогика 

Постреквизиттері: Логикалық ойлауды дамыту технологиялары, Мектепке дейінгі білім берудегі Монтессори 

технологиясы, Жас ерекшелік психологиясы 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Способен ориентироваться в отечественных и зарубежных концепциях 

воспитания, развития, обучения детей раннего и дошкольного возраста. В)Готов применять, адаптировать 

современные развивающие и здоровьесберегающие технологии в разных видах общественного и семейного 

воспитания. С)Способен оценивать личностные достижения ребенка и разрабатывать индивидуальную 

траекторию его развития. Д)Способен использовать возможности образовательной среды, в том числе 

информационной, для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса. Е)Готов к обеспечению охраны 

жизни и здоровья обучающихся в учебно-воспитательном процессе и внеурочной деятельности. 

 

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

Пәннің атауы:Логикалық ойлауды дамыту технологиялары (ағылшын тілінде) 

Бағдарлама авторы:Исембаева Н.Ж. 

Курсты оқытудың мақсаты:To introduce students to the technologies of logical thinking development. 

Пәннің қысқаша мазмҧны:The subject, tasks, place and meaning of logic as a science. Concept and logical 

operations with concepts. Judgment and logical operations with judgments. The laws of logic and the principles of 

correct reasoning. Inference, its role in cognition and learning. Logical foundations of the theory of argumentation. 

Пререквизиттері:Денсаулықты сақтау технологиялары, Педагогикалық психология, Педагогика 

Постреквизиттері:Мектепке дейінгі білім берудегі Монтессори технологиясы, Мектепке дейінгі білім беру 

менеджменті, Мектепке дейінгі білім берудегі IT және цифрлық ресурстар, Мектепке дейінгі білім берудегі 

инновациялық технологиялар  

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: A)is able to apply the acquired knowledge, skills and abilities in practice. B)study 

of the subject of the theory and methodology of psychological and pedagogical research and mastering its features. C) is 

able to use the knowledge gained in the theory and methodology of psychological and pedagogical research. D)study of 

the theory and methodology of logical thinking. F)is able to connect theory and practice. 

 

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

Пәннің атауы:Тілдік құзыреттілік 

Бағдарлама авторы:Аманжол М. 

Курсты оқытудың мақсаты: Тілдік құзыреттілік пәнін оқытуда грамматикалық, социолингвистикалық, 

дискусивті, стратегиялық, социомәдениеттік құзыреттілік түсініктерін қаралыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: 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:Қазіргі мектепке дейінгі педагогика, Дефектология негіздері, Педагогикалық психология 

Постреквизиттері:Академиялық жазу, Инклюзивті білім беру, Мектепке дейінгі білім берудегі IT және 

цифрлық ресурстар, МЖД Балаларды ағылшын тіліне үйрету әдістемесі, МДҰ логопедиялық жұмыстарды 

ұйымдастыру формалары  

Оқытудан кҥтілетін 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 дескрипторлары:(А, В, С, Д, Е) 

Пәннің атауы:Дүниетанудағы экожүйе  

Бағдарлама авторы:Бозғұланова Н.Е. 

Курсты оқытудың мақсаты:Студенттерге дүниетанудағы экожүйе ғылымдары негіздерінен теориялық білім 

берумен қоса болашақ мамандардың практикалық іс-әрекетін дамытып, біліктері мен педагогтық  дағдыларын 

дамыту. 

Пәннің қысқаша мазмҧны:Курстың пәні мақсат, міндеттер, обьектісі. Жер қабаттары туралы түсінік. 

Биосфера және оның шекарасы. Адам және тірі ағза. Тірі ағзаның ӛмір сүру ортасы. Ағзаның тіршілік әрекеті.  
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Ӛсімдіктер және жануарлар туралы жалпы түсінік. Ӛсімдіктер мен жануарлардың адам ӛміріндегі және 

табиғаттағы маңызы. Жануарлар мен ӛсімдіктерді 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:Мектеп жасына дейінгі балалардың физиологиялық дамуы, Жас ерекшелік физиологиясы 

және мектепке дейінгі гигиена 

Постреквизиттері:Бағалаудың ӛлшемдік технологиясы, Педагогикалық шеберлік және R&D  балаларды 

басқару негіздері (Research & Development), Мектепке дейінгі білім беруді ұйымдастыру және басқару, 

Логопсихология  

Оқытудан кҥтілетін 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 дескрипторлары:(А, В, С, Д, Е) 

Пәннің атауы:Шетел тілі (B2) 

Бағдарлама авторы:Батинова А. 

Курсты оқытудың мақсаты:Студенттерді  шет тілiнің B2  деңгейі негіздерімен таныстыру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны:Шетел тілін оқытудың бұл деңгейінде адам,  қоршаған орта, денсаулық, экология, 

спорт және сұлулық, әлеуметтік проблемалар туралы мәліметтер берілген. Әдебиет, ӛнер, 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 

Постреквизиттері:Шетел тілі (С1 деңгей) 

Оқытудан кҥтілетін 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. 

 

Модуль 6.2 Мектепке дейінгі жаста даму ерекшеліктері және оқыту әдістемелері  (тәрбиеші-логопед) 

 

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

Пәннің атауы: Мектепке дейінгі арнайы педагогика 

Бағдарлама авторы:Аманжол М.А. 

Курсты оқытудың мақсаты:Студенттерді қазіргі мектепке дейінгі арнайы педагогиканың жалпы негіздерімен 

таныстыру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны:Арнайы 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 МШ балалардың тәрбие теориясы мен 

әдістемесі. Мектеп жасына дейінгі МШ балаларды әлеуметтендіру. Балабақшадағы дидактика. 

Пререквизиттері:Педагогика, Педагогикалық психология 

Постреквизиттері:Тілдік құзыреттілік, МЖД балалардың тілін дамыту әдістемесі, Дүниетану теориясы мен 

әдістемесі, Жас ерекшелік психологиясы, Академиялық жазу 

Оқытудан кҥтілетін 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. 
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Дублин дескрипторлары:(А, В, С, Д, Е) 

Пәннің атауы:МЖД балалар дене тәрбиесінің теориясы мен әдістемесі (орыс тілінде) 

Бағдарлама авторы:Исембаева Н.Ж. 

Курсты оқытудың мақсаты: Вооружить студентов знанием научно-теоретических основ современной 

системы физического воспитания детей дошкольного возраста; формировать профессионально-значимые 

качества будущих воспитателей в процессе обучения данной дисциплины. 

Пәннің қысқаша мазмҧны:Предмет, задачи, основные категории курса. Физическая культура в системе 

дошкольного воспитания. Средства физического воспитания. Теория развития движений в онтогенезе. 

Физическое воспитание детей раннего возраста. Особенности развития моторики детей дошкольного возраста. 

Формирование двигательных навыков и воспитание физических качеств детей дошкольного возраста. Основы 

обучения, воспитания и развития детей в процессе физического воспитания. Методика обучения детей 

дошкольного возраста основным движениям. Методика обучения общеразвивающим и строевым упражнениям 

детей дошкольного возраста. Подвижные игры. Спортивные игры и упражнения. Спортивные упражнения. 

Физкультурные занятия. Утренняя гимнастика. Закаливание детей дошкольного возраста. Физкультурные 

минутки. Физкультурные праздники и развлечения. Самостоятельная двигательная деятельность. Методическая 

работа по физическому воспитанию детей в дошкольной организации. 

Пререквизиттері:Педагогика, Дене тәрбиесі 

Постреквизиттері:Жас ерекшелік психологиясы, Балалар психологиясының қауіпсіздігі, Бейнелеу әрекеті 

және АРТ терапия, Мектепке дейінгі білім берудегі инновациялық технологиялар 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Знать основные положения физического воспитания детей дошкольного 

возраста; категории и методы физического воспитания детей дошкольного возраста. В)Использовать на 

практике знания в области теории и методики физического воспитания детей дошкольного возраста; Оснащать 

педагогический процесс дидактическими и наглядными пособиями в соответствии с их функциональным 

назначением, требованиями методики, возрастными особенностями детей. С)Способность к вынесению 

суждений, оценке идей и формулированию выводов;Обладать практическими умениями для реализации 

полученных знаний и выбора оптимального решения педагогических задач. D)Умения в области общения; 

Уметь самостоятельно организовывать двигательную деятельность детей дошкольного возраста в течение дня.  

Е)Умения в области обучения: Уметь прогнозировать физическое развитие ребенка и группы детей 

дошкольного возраста, предвидеть результаты педагогического воздействия на детей в ходе воспитательного 

процесса. 

 

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

Пәннің атауы:МЖД балаларға қарапайым математиканы оқыту теориясы мен әдістемесі (ағылшын тілінде) 

Бағдарлама авторы:Рыстыгулова А.Т. 

Курсты оқытудың мақсаты:Master the theoretical foundations and methods of teaching elementary mathematics to 

preschoolers. 

Пәннің қысқаша мазмҧны:Subject and objectives of the course. Theoretical basis of the course. Theory and 

methodology of teaching elementary mathematics in a preschool organization. Implementation of personality-oriented 

approaches to the development of mathematical concepts. Methodological system for familiarizing preschool children 

with counting. Methodological system for familiarizing preschool children with accounting. Methodological system of 

introducing preschool children to the form. Methodological system for familiarizing preschool children with the volume 

of the substance. Methodological system of introducing preschool children to space. Methodological system of 

introducing preschool children to time and its relation methodology of organizing a simple math lesson in a small-scale 

kindergarten. Methodology of modeling, information technology and other modern methods of teaching children. 

Continuity between preschool organization and school in the formation of mathematical concepts of children. Content 

of the educational sphere "Сognition". 

Пререквизиттері:Қазіргі мектепке дейінгі педагогика, Мектеп жасына дейінгі балалардың физиологиялық 

дамуы, Жас ерекшелік физиологиясы және мектепке дейінгі гигиена 

Постреквизиттері:Мектепке дейінгі білім берудегі Монтессори технологиясы, Мектепке дейінгі білім берудегі 

IT және цифрлық ресурстар, Мектепке дейінгі білім беруді ұйымдастыру және басқару  

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: A)the ability to apply in practice the knowledge, skills and abilities acquired in 

connection with the theory and methodology of teaching elementary mathematics to preschoolers; requirements for the 

main key competencies in the theory and methodology of teaching elementary mathematics to preschoolers; B)theory 

and methodological foundations of teaching elementary mathematics to preschoolers;ways to implement personality-

oriented approaches to the development of mathematical concepts; C)use the methodology of modeling, information 

technology and other modern methods of teaching children; analysis of the continuity between preschool organizations 

and schools in the formation of children's mathematical concepts; D)skills of conducting a methodological system for 

familiarizing preschool children with counting, form, counting, and the volume of objects; skills of conducting a 

methodological system for familiarizing preschool children with space and time; E)the use of pedagogical and 

information technologies in the organization of elementary mathematics in a preschool organization; the desire for 

personal and professional development; the ability to acquire skills in professional activities; the ability to apply the 

principles of Management in practice. 
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Дублин дескрипторлары:(А, В, С, Д, Е) 

Пәннің атауы:МЖД балалардың тілін дамыту әдістемесі 

Бағдарлама авторы:Аманжол М.А. 

Курсты оқытудың мақсаты:Мектеп жасына дейінгі балалардың тілін дамыту әдістемесі тіл дамыту 

әдістемесінің негізі, мақсат, міндеттері, мазмұны, заңдылықтары мәселелерін қалыптастыру 

Пәннің қысқаша мазмҧны:Тіл дамыту әдістемесінің теориялық негіздері. Мектепке дейінгі ұйымдарда 

балалардың тілін дамыту бойынша жұмыс жүйесі. Мектепке дейінгі жастағы балалардың байланыстыра 

сӛйлеуін дамытудың теориясы мен әдістемесі. Мектепке дейінгі балалардың диалогтық сӛйлеуін дамытудың 

теориясы мен әдістемесі. Балалардың монолог тілін дамытудың теориясы мен әдістемесі. Балалармен сӛздік 

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. Кӛркем әдебиетпен 

таныстыру теориясы мен әдістемесі. Мектепке дейінгі ұйымдарда балалардың тілін дамыту бойынша жұмысты 

жоспарлау.  

Пререквизиттері:Қазіргі мектепке дейінгі педагогика, Дефектология негіздері, Мектеп жасына дейінгі 

балалардың физиологиялық даму 

Постреквизиттері:Мектепке дейінгі білім берудегі Монтессори технологиясы, Мектепке дейінгі білім берудегі 

IT және цифрлық ресурстар, МДҰ логопедиялық жұмыстарды ұйымдастыру формалары, Сауат ашу 

әдістемесінің жаңартылған мазмұны  

Оқытудан кҥтілетін 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 дескрипторлары:(А, В, С, Д, Е) 

Пәннің атауы:Дүниетану теориясы мен әдістемесі 

Бағдарлама авторы:Бозғұланова Н.Е. 

Курсты оқытудың мақсаты:Студенттерге дүниетанудағы экожүйе ғылымдары негіздерінен теориялық білім 

берумен қоса болашақ мамандардың практикалық іс-әрекетін дамытып, біліктері мен педагогтық  дағдыларын 

дамыту. 

Пәннің қысқаша мазмҧны:Курстың пәні мақсат, міндеттер, обьектісі. Жер қабаттары туралы түсінік. 

Биосфера және оның шекарасы. Адам және тірі ағза. Тірі ағзаның ӛмір сүру ортасы. Ағзаның тіршілік әрекеті.  

Ӛсімдіктер және жануарлар туралы жалпы түсінік. Ӛсімдіктер мен жануарлардың адам ӛміріндегі және 

табиғаттағы маңызы. Жануарлар мен ӛсімдіктерді 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:Мектеп жасына дейінгі балалардың физиологиялық дамуы, Жас ерекшелік физиологиясы 

және мектепке дейінгі гигиена 

Постреквизиттері:Бағалаудың ӛлшемдік технологиясы, Педагогикалық шеберлік және R&D  балаларды 

басқару негіздері (Research & Development), Мектепке дейінгі білім беруді ұйымдастыру және басқару, 

Логопсихология  

Оқытудан кҥтілетін 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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6В01201-МЕКТЕПКЕ ДЕЙІНГІ ОҚЫТУ ЖӘНЕ ТӘРБИЕЛЕУ 

3 КУРС 

Қабылдау жылы: 2019 

Компонент 

(ЖК/ТК) 
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Модуль 7.1 Мектепке дейінгі білім берудің психологиялық теориясы мен әдістемесі, 22 кредит 

(тәрбиеші-психолог) 

БП ТК BPsiК 3213 Балалар психологиясының қауіпсіздігі 5 3 

БП ТК PPZTA 3214 Психологиялық-педагогикалық зерттеудің теориясы мен 

әдістемесі (орыс тілінде) 
5 4 

КП ТК BAАT 3301 Бейнелеу әрекеті және АРТ терапия (ағылшын тілінде) 5 5 

КП ТК MP 3302 Музыка практикумы (орыс тілінде) 5 5 

КП ТК MDBBМТ 3303 Мектепке дейінгі білім берудегі Монтессори технологиясы 5 5 

Модуль 7.2 Мектепке дейінгі білім берудің психологиялық-педагогикалық  теориясы мен әдістемесі, 22 

кредит (тәрбиеші-логопед) 

БП ТК ZhEPsi 3213 Жас ерекшелік психологиясы 5 3 

БП ТК GZZA 3214 Ғылыми зерттеулерді жоспарлау әдістемесі (орыс тілінде) 5 4 

КП ТК MZhDBBATA 

3301 

МЖД балалар бейнелеу әрекетінің теориясы мен әдістемесі 

(ағылшын тілінде) 
5 5 

КП ТК MTTP 3302 Музыка тәрбиесінің теориясы мен практикасы (орыс тілінде) 5 5 

КП ТК АMDВВМТ 3303 Арнайы мектепке дейінгі білім берудегі Монтессори 

технологиясы 
5 5 

Модуль 8.1 Мектепке дейінгі білім берудегі инновациялар және кәсіби тілдік дамыту, 23 кредит 

(тәрбиеші-психолог) 

БП ЖК BOT 3215 Бағалаудың ӛлшемдік технологиясы 5 5 

БП ЖК ShT 3216 Шетел тілі (С1 деңгей) 5 3 

БП ЖК MDIBB 3217 Мектепке дейінгі инклюзивтік білім беру  6 3 

БП ТК MDBBCT 3218 Мектепке дейінгі білім берудегі цифрлық технологиялар 

(ағылшын тілінде) 
6 5 

БП ТК MDBBM 3219 Мектепке дейінгі білім беру менеджменті (ағылшын тілінде) 6 5 

БП  Педагогикалық практика 6 1 

БП  Тілдік практика 6 1 

Модуль 8.2 Мектепке дейінгі арнайы білім берудегі технологиялар және кәсіби тілдік дамыту, 23 

кредит (тәрбиеші-логопед) 

БП ЖК BOT 3215 Бағалаудың ӛлшемдік технологиясы  5 5 

БП ЖК ShТ 3216 Шетел тілі (С1 деңгей) 5 3 

БП ЖК MDIBB 3217 Мектепке дейінгі инклюзивтік білім беру  6 3 

БП ТК AMDBBСT 3218 Арнайы мектепке дейінгі білім берудегі цифрлық технологиялар 

(ағылшын тілінде) 
6 5 

БП ТК 
MDBBUB 3219 Мектепке дейінгі білім беруді ұйымдастыру және басқару 

(ағылшын тілінде) 
6 5 

БП  Педагогикалық практика 6 1 

БП  Тілдік практика 6 1 

Модуль 9.1 Мектепке дейінгі білім беру дидактикасы мен тілдік дамыту әдістемесі, 15 кредит 

(тәрбиеші-психолог) 

КП ТК 
MDВВІТ 3304 Мектепке дейінгі білім берудегі инновациялық технологиялар 

(ағылшын тілінде) 
6 5 

КП ТК 
PShRDBBN 3305 Педагогикалық шеберлік және R&D  балаларды басқару негіздері 

(Research & Development) 
6 5 

КП ТК 
MZhDBATUA 

3306 
МЖД Балаларды ағылшын тіліне үйрету әдістемесі (орыс тілінде) 6 5 

Модуль 9.2 Мектепке дейінгі арнайы білім беру және тілдік дамыту әдістемесі, 15 кредит (тәрбиеші-

логопед) 

КП ТК PL 3304 Психолингвистика (ағылшын тілінде) 6 5 

КП ТК MShBTOA 3305 Мүмкіндігі шектеулі балаларды тілге оқыту әдістемесі  6 5 

КП ТК LP 3306 Логопсихология (орыс тілінде) 6 5 
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Модуль 7.1 Мектепке дейінгі білім берудің психологиялық теориясы мен әдістемесі, (тәрбиеші-психолог) 

 

Дублин дескрипторлары A) B) C) D) E) 

Пәннің атауы: Балалар психологиясының қауіпсіздігі   

Бағдарлама авторы: Досжанова С.Е. 

Курсты оқытудың мақсаты: студенттерге балалар психологиясының қауіпсіздік технологиясы туралы 

білімдер жүйесін беру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Балалалардың қауіпсіздік психологиясы. Психологиялық қауіпсіздік - әлеуметтік-

жүйелі құбылыс ретінде. Психологиялық қауіпсіздік – психологиялық денсаулық негіздері. Бала іс-әрекетінің 

қауіпсіздігін қамтамасыз ету. Қауіпті жағдайдағы тұлғаның іс-әрекеті. 

Пререквизиттері: Балалар психологиясы, Педагогикалық психология 

Постреквизиттері: Педагогикалық шеберлік және R&D балаларды басқару негіздері (Research & Development), 

Мектепалды даярлық және майнд-фитнес негіздері 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: A)Мектеп жасына дейінгі балалардың тұлғалық қалыптасуы, жас кезеңдері 

арасындағы ӛзара байланыс, жаңадан пайда болатын әрекеттерді игеру; B)Білім алушылардың балалардың 

психологиялық қауіпсіздігі туралы алған білімін, білігі және дағдысын кәсіби қызметте қолдана алуы; 

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)Кәсіби іс-

әрекетке дағдылану, қауіпсіздік техникасын тәжірибеде қолдана білу. 

Дублин дескрипторлары A) B) C) D) E) 

Пәннің атауы: Психологиялық-педагогикалық зерттеудің теориясы мен әдістемесі (орыс тілінде) 

Бағдарлама авторы: Туретаева Г.И. 

Курсты оқытудың мақсаты: Формирование и развитие у студентов системы знаний, навыков подготовки и 

проведения научных исследований по актуальным проблемам психологии и педагогики  

Пәннің қысқаша мазмҧны: Методология и методы психолого-педагогического исследования. Характеристика 

психологических и педагогических методов. Конкурс: сущность и особенности. Особенности опроса и анкеты. 

Общие понятия о тестах. Эксперимент: сущность и организация. Методы распознавания. Возможности 

социометрических методов. Этапы исследования. Программа и дизайн исследования. Планирование 

исследования. Опыт проведения психолого-педагогических исследований. Математическая обработка данных. 

Модели объяснения. Регистрация результатов исследования. 

Пререквизиттері: Педагогика, Педагогикалық психология, Педагогикалық диагностика әдістемесі 

Постреквизиттері:  Мектепке дейінгі ұйымдардағы тьютор, Мүмкіндігі шектеулі балалармен психологиялық 

жұмыстарды ұйымдастыру   

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Знать общие характеристики уровней методики распознавания психолого-

педагогических явлений; В)Знание процедур и правил обработки, интерпретации и записи результатов 

психолого-педагогических исследований; С)Подготовка высшего образования к осуществлению научно-

исследовательских проблем в области педагогики и психологии, конкретной научно-исследовательской 

деятельности на подготовительной, основной и заключительной стадиях; D)Способность рассматривать и 

реализовывать принципы универсальной, общечеловеческой и конкретной научной методологии определенных 

психолого-педагогических исследований; E)Подготовка к использованию теоретических и эмпирических 

знаний в образовательном процессе высшей школы различных методов, психолого-педагогических 

мероприятий и на практике. 

Дублин дескрипторлары A) B) C) D) E) 

Пәннің атауы: Бейнелеу әрекеті және АРТ терапия (ағылшын тілінде) 

Бағдарлама авторы: Исембаева Н.Ж. 

Курсты оқытудың мақсаты: Mastering the theoretical, practical foundations, methods of visual educational 

activities of preschool children. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Introduction to the discipline and the concept of Fine Arts. Problems of preschool 

aesthetic education and methods of drawing. Methods of teaching labeling and Assembly in different age groups and 

their creativity. Methods of teaching sculpture in different age groups and organization of visual activities, educational 

activities of children in preschool organizations. 

Пререквизиттері: Логикалық ойлауды дамыту технологиялары, Қазіргі мектепке дейінгі педагогика 

Постреквизиттері: Мектепалды даярлық және майнд-фитнес негіздері, Мектеп жасына дейінгі балалардың 

драмалық әрекетін ұйымдастыру 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: A) apply the skills, knowledge and skills acquired in the visual process in practice. 

B)master the theoretical and methodological foundations of organizing visual educational activities in preschool 

organizations; C) Plan visual activities in preschool organizations, organize visual activities taking into account the age 

and individual characteristics of preschool children. D)able to use innovations in the visual activities of preschool 

organizations; F) implements all types of visual activities (drawing, pasting, assembling, sculpting). 
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Дублин дескрипторлары A) B) C) D) E) 

Пәннің атауы: Музыка практикумы (орыс тілінде) 

Бағдарлама авторы: Исембаева Н.Ж. 

Курсты оқытудың мақсаты: Познакомить будущих воспитателей с историей и практикой музыкального 

воспитания. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Введение в дисциплину и понятие о музыкальном практикуме. Характеристика 

понятий особенности музыкального искусства, художественный образ, язык музыки, музыкальная речь. Общие 

специфические свойства программной и непрограммной музыки. Основные принципы комплексного 

воздействия на музыкальное воспитание дошкольников. Характеристика систем музыкального воспитания 

дошкольников (Д. Б. Кабалевский, И. А. Алтынсарин, М. Балтабаев, А. Райымбергенов и др.). Особенности и 

содержание казахской народной музыки. Характеристика камерной музыки. Методы и приемы обучения 

хоровому пению. Особенности хорового искусства. Характеристика симфонической музыки. 

Пререквизиттері: Қазіргі мектепке дейінгі педагогика, Балалар психологиясы 

Постреквизиттері:  Мектеп жасына дейінгі балалардың драмалық әрекетін ұйымдастыру, Мектепке дейінгі 

ұйымдардағы тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: A)Применять на практике приобретенные умения, знания и навыки в 

процессе организации музыкальной деятельности. B)Владеет теоретическими, методическими основами 

организации музыкальной учебной деятельности в дошкольных организациях; C)Планирует музыкальную 

деятельность в дошкольной организации, организует музыкальную деятельность дошкольников с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей. D)Умеет использовать инновации в музыкальной деятельности 

дошкольных организаций; Е)Анализ, оценка содержания музыкального произведения. 

 

Дублин дескрипторлары A) B) C) D) E) 

Пәннің атауы: Мектепке дейінгі білім берудегі Монтессори технологиясы 

Бағдарлама авторы: Аманжол М.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерге мектепке дейінгі білім берудегі Монтессори технологиясының 

теориясы, педагогикалық ерекшеліктері туралы білімдерді меңгерту. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: 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: Қазіргі мектепке дейінгі педагогика, Логикалық ойлауды дамыту технологиялары 

Постреквизиттері: Мектепке дейінгі білім берудегі цифрлық технологиялар, Мектепалды даярлық және 

майнд-фитнес негіздері 

Оқытудан кҥтілетін 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. 

 

Модуль 7.2 Мектепке дейінгі білім берудің психологиялық-педагогикалық  теориясы мен әдістемесі 

(тәрбиеші-логопед) 

 

Дублин дескрипторлары A) B) C) D) E) 

Пәннің атауы: Жас ерекшелік психологиясы 

Бағдарлама авторы: Есенғұлова М.Н. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерге жас ерекшелік психологиясы теориясы, онтогенездік дамуы, 

психологиялық ерекшеліктері туралы білімдерді меңгерту. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Пәннің мақсат, міндеттері, мазмұны. Мектепке дейінгі ерте жастағы баланың 

психикалық ерекшелігі. Тұлғаның психологиялық мәселесі. Ерте жастағы және нәрестелік кезеңдегі баланың 

психологиялық даму ерекшеліктері. Шет елдік және отандық ғалымдардың психологиялық теориялары. Ерте 

жастағы балаларды зерттеудің психологиялық заңдылықтары, әдістері. 

Пререквизиттері: Психология, Педагогикалық психология, Балалар психологиясы 

Постреквизиттері: Психолингвистика, Логопсихология 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: A)Мектеп жасына дейінгі балалардың тұлғалық қалыптасуы туралы қазіргі 

балалар психикасының онтогенездік дамуын үздіксіз білім беру негізінде жас кезеңдері арасындағы ӛзара 

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, 
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қалып-күйлерін, қасиеттерін жас ерекшеліктермен салыстыра отырып қолдану қабілеті; Е)Оқыту мен тәлім-

тәрбие істерін жүргізудегі әдіс-тәсілдердің ӛзекті мәселелерін психологиялық тұрғыда негіздеу; қалыптастыра 

және дамыта білу дағдысы; командада жумыс жасау қабілеттілігі, ӛз кӛзқарасын дұрыс қорғау, жаңа 

нәтижелерді ұсына білу. 

Дублин дескрипторлары A) B) C) D) E) 

Пәннің атауы: Ғылыми зерттеулерді жоспарлау әдістемесі (орыс тілінде) 

Бағдарлама авторы: Туретаева Г.И. 

Курсты оқытудың мақсаты: Формирование и развитие у студентов системы знаний, навыков подготовки и 

проведения научных исследований по актуальным проблемам психологии и педагогики  

Пәннің қысқаша мазмҧны: Методология и методы психолого-педагогического исследования. Характеристика 

психологических и педагогических методов. Конкурс: сущность и особенности. Особенности опроса и анкеты. 

Общие понятия о тестах. Эксперимент: сущность и организация. Методы распознавания. Возможности 

социометрических методов. Этапы исследования. Программа и дизайн исследования. Планирование 

исследования. Опыт проведения психолого-педагогических исследований. Математическая обработка данных. 

Модели объяснения. Регистрация результатов исследования. 

Пререквизиттері: Педагогика, Педагогикалық психология, Педагогикалық диагностика әдістемесі 

Постреквизиттері: Мектепке дейінгі ұйымдардағы тьютор, Мүмкіндігі шектеулі балалармен психологиялық 

жұмыстарды ұйымдастыру   

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Знать общие характеристики уровней методики распознавания психолого-

педагогических явлений; В)Знание процедур и правил обработки, интерпретации и записи результатов 

психолого-педагогических исследований; С)Подготовка высшего образования к осуществлению научно-

исследовательских проблем в области педагогики и психологии, конкретной научно-исследовательской 

деятельности на подготовительной, основной и заключительной стадиях; D)Способность рассматривать и 

реализовывать принципы универсальной, общечеловеческой и конкретной научной методологии определенных 

психолого-педагогических исследований; E)Подготовка к использованию теоретических и эмпирических 

знаний в образовательном процессе высшей школы различных методов, психолого-педагогических 

мероприятий и на практике. 

Дублин дескрипторлары A) B) C) D) E) 

Пәннің атауы: МЖД балалар бейнелеу әрекетінің теориясы мен әдістемесі (ағылшын тілінде) 

Бағдарлама авторы: Измагамбетова Р.М. 

Курсты оқытудың мақсаты: Mastering the theoretical, practical foundations, methods of visual educational 

activities of preschool children. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Introduction to the discipline and the concept of Fine Arts. Problems of preschool 

aesthetic education and methods of drawing. Methods of teaching labeling and Assembly in different age groups and 

their creativity. Methods of teaching sculpture in different age groups and organization of visual activities, educational 

activities of children in preschool organizations. 

Пререквизиттері: Логикалық ойлауды дамыту технологиялары, Қазіргі мектепке дейінгі педагогика 

Постреквизиттері:  Мектепалды даярлық және майнд-фитнес негіздері, Мектеп жасына дейінгі балалардың 

драмалық әрекетін ұйымдастыру 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: A)apply the skills, knowledge and skills acquired in the visual process in practice. 

B)master the theoretical and methodological foundations of organizing visual educational activities in preschool 

organizations; C)Plan visual activities in preschool organizations, organize visual activities taking into account the age 

and individual characteristics of preschool children. D)able to use innovations in the visual activities of preschool 

organizations; F)implements all types of visual activities (drawing, pasting, assembling, sculpting). 

Дублин дескрипторлары A) B) C) D) E) 

Пәннің атауы: Музыка тәрбиесінің теориясы мен практикасы (орыс тілінде) 

Бағдарлама авторы: Измагамбетова Р.М. 

Курсты оқытудың мақсаты: Познакомить будущих воспитателей с историей и практикой музыкального 

воспитания. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Введение в дисциплину и понятие о музыкальном практикуме. Характеристика 

понятий особенности музыкального искусства, художественный образ, язык музыки, музыкальная речь. Общие 

специфические свойства программной и непрограммной музыки. Основные принципы комплексного 

воздействия на музыкальное воспитание дошкольников. Характеристика систем музыкального воспитания 

дошкольников (Д. Б. Кабалевский, И. А. Алтынсарин, М. Балтабаев, А. Райымбергенов и др.). Особенности и 

содержание казахской народной музыки. Характеристика камерной музыки. Методы и приемы обучения 

хоровому пению. Особенности хорового искусства. Характеристика симфонической музыки. 

Пререквизиттері: Қазіргі мектепке дейінгі педагогика, Балалар психологиясы 

Постреквизиттері:  Мектеп жасына дейінгі балалардың драмалық әрекетін ұйымдастыру, Мектепке дейінгі 

ұйымдардағы тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі 
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Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: A)Применять на практике приобретенные умения, знания и навыки в 

процессе организации музыкальной деятельности. B)Владеет теоретическими, методическими основами 

организации музыкальной учебной деятельности в дошкольных организациях; C)Планирует музыкальную 

деятельность в дошкольной организации, организует музыкальную деятельность дошкольников с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей. D)Умеет использовать инновации в музыкальной деятельности 

дошкольных организаций; Е)Анализ, оценка содержания музыкального произведения. 

 

Дублин дескрипторлары A) B) C) D) E) 

Пәннің атауы: Арнайы мектепке дейінгі білім берудегі Монтессори технологиясы 

Бағдарлама авторы: Исембаева Н.Ж. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерге арнайы мектепке дейінгі білім берудегі Монтессори 

технологиясының теориясы, педагогикалық ерекшеліктері туралы білімдерді меңгерту.  

Пәннің қысқаша мазмҧны: 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: Қазіргі мектепке дейінгі педагогика, Логикалық ойлауды дамыту технологиялары 

Постреквизиттері:  Мектепке дейінгі білім берудегі цифрлық технологиялар, Мектепалды даярлық және 

майнд-фитнес негіздері 

Оқытудан кҥтілетін 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. 

 

Модуль 8.1 Мектепке дейінгі білім берудегі инновациялар және кәсіби тілдік дамыту (тәрбиеші-психолог) 

 

Дублин дескрипторлары A) B) C) D) E) 

Пәннің атауы: Бағалаудың ӛлшемдік технологиясы 

Бағдарлама авторы: Имжарова З.У. 

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 мазмҧны: Бағалау жүйесінің дамуының тарихы. Балалардың оқу әрекетін бағалаудың жалпы 

жолдары. Критериальді бағалау ұғымын анықтау және оның оқу-танымдық құзіреттілікті қалыптастырудың 

рӛлі. Балалар оқу жетістіктерін критериальді бағалаудың мәні, рӛлі, 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 ӛз 

нұсқаларын ұсыну.  

Пререквизиттері: Педагогика, Педагогикалық психология, Қазіргі мектепке дейінгі педагогика 

Постреквизиттері: 12-жылдық білім берудің психологиялық-педагогикалық негіздері, 21-ғасыр мұғалімінің 

кәсіби дамуы, Сауат ашу әдістемесінің жаңартылған мазмұны 

Оқытудан кҥтілетін 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 дескрипторлары A) B) C) D) E) 

Пәннің атауы: Шетел тілі (С1 деңгей) 

Бағдарлама авторы: Рамазанова Д.Ж. 

Курсты оқытудың мақсаты: the formation of intercultural communicative and professional competencies of 

students 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Physiological disadvantages of pronunciation of sounds when speaking a foreign 

language. Educational and professional spheres, Organization of work with children with sensory disorders. methods of 

speech therapy examination of speech. Causes, mechanisms of sensory disorders,methods of examination and methods 

of speech therapy work. Development of children's sensory systems in MSH. 

Пререквизиттері: Шетел тілі, Шетел тілі (B1,B2 деңгей) 

Постреквизиттері: МЖД Балаларды ағылшын тіліне үйрету әдістемесі, Мектепке дейінгі ұйымдардағы тьютор 

(ағылшын тілінде) 
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Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: A)Know features of the academic (written and oral) style; B) make clear, detailed 

presentations on the topics of their academic field; start, support and end the conversation, pretty fluently C) express 

and support your point of view by putting forward appropriate explanations, arguments and comments D) use English in 

everyday life, on foreign trips and in general cultural discussions Е) independently work with language material 

(vocabulary, grammar, phonetics) using special literature (electronic resources) 

 

Дублин дескрипторлары A) B) C) D) E) 

Пәннің атауы: Мектепке дейінгі инклюзивтік білім беру 

Бағдарлама авторы: Туретаева Г.И. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерге мектепке дейінгі мекемелерде, орта білім беру мекемелерінде 

арнайы білім берудің жағдайын және даму тарихы мен инклюзивті білім берудің ерекшеліктерін қалыптастыру.  

Инклюзивті білім беруде балаларды оқыту мен тәрбиелеу қағидаларымен студенттерді таныстыру. Мектепке 

дейінгі мекемелерде, орта білім беру мекемелерінде балаларды оқытуға арналған мекемелердің әр түрлі 

типімен таныстыру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Мектепке дейінгі мекемелерде, орта білім беру мекемелерінде қарым –

қатынастың ӛзгеру эволюциясы. Дамудағы кемшіліктерді ерте анықтау мен оларға арнайы кӛмек кӛрсету. 

Арнайы білім беру мазмұнының жағдайы. Мектепке дейінгі мекемелерде, орта білім беру мекемелерінде 

балаларды тәрбиелеуді ұйымдастыру. Инклюзивті білім берудің мәні. Түрлі елдердегі инклюзивті білім беру 

процесінің ерекшеліктері. Қазақстанда инклюзивті білім беру мекемелерінің жұмысы. Білім беру 

реформасының құқықтық жағдайлары. Мектепке дейінгі мекемелерде, орта білім беру мекемелерінде 

балаларды жалпы білім беру мекемелеріне қосудағы жұмыстарды ұйымдастыру. Инклюзивті білім беруді 

бақылау мен бағалау. Жеке дамыта оқыту 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: Педагогика, Арнайы психология 

Постреквизиттері: 21-ғасыр мұғалімінің кәсіби дамуы, Арнайы мектепке дейінгі тәрбие жұмысының теориясы 

мен әдістемесі 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: A)Меңгерген білім, білік және дағдыны іс-жүзінде қолдана алады. 

B)Мектепке дейінгі ұйымдарда инклюзивті білім беру кабинеттерінің қызметін ұйымдастырудың үлгілері 

туралы білім кӛлемін қолдана біледі. C)Инклюзивті білім беру туралы білімдерді пайдалана біледі. D) Мектепке 

дейінгі мекемелерде, орта білім беру мекемелерінде кӛмек қажет ететін балаларды қоғамға интеграуиялау және 

коррекциялық-дамыта оқытудың ерекшеліктерін меңгереді. Е)Инклюзиві білім беруде ата –аналармен қарым -

қатынас жасаудың әдістерін игереді. 

 

Дублин дескрипторлары A) B) C) D) E) 

Пәннің атауы: Мектепке дейінгі білім берудегі цифрлық технологиялар (ағылшын тілінде) 

Бағдарлама авторы: Туребаева К.Ж. 

Курсты оқытудың мақсаты: Mastering the ways of its application in preschool education, providing students with 

comprehensive information about digital technologies in education. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Goals, objectives, and content of the discipline. Digital technologies. Classification of 

digital technologies. Analysis of digital technologies in the context of globalization. Digital technologies in preschool 

education, their features. Knowledge of digital technological approaches to creating a developing environment in a 

preschool organization. The procedure for using digital technologies in teaching activities. The role of digital 

technology in the education and upbringing of preschool children. The role of the educational process in the practice of 

personality. 

Пререквизиттері: Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (ағылшын тілінде), Денсаулықты сақтау 

технологиялары 

Постреквизиттері:  Мектепке дейінгі ұйымдардағы тьютор, Сауат ашу әдістемесінің жаңартылған мазмұны 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: A)apply the acquired knowledge, skills and abilities related to the subject of digital 

technologies in preschool education in practice. B)get acquainted with the subject of digital technologies in preschool 

education, мaster its features. C)master the requirements for the main key competencies of digital technologies in 

preschool education. D)defines an innovative form of involvement of parents in the process of preschool education. 

E)be able to link theoretical knowledge with practice. 

 

Дублин дескрипторлары A) B) C) D) E) 

Пәннің атауы: Мектепке дейінгі білім беру менеджменті (ағылшын тілінде) 

Бағдарлама авторы: Досжанова С.Е. 

Курсты оқытудың мақсаты: Familiarization of students with the features of preschool education management. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Fundamentals of management of preschool educational institutions. Head of the 

preschool educational institution. Features of preschool education management. Methodological and theoretical 

foundations of Preschool management. Documents in preschool educational organizations. 

Пререквизиттері: Қазіргі мектепке дейінгі педагогика, Педагогикалық психология 
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Постреквизиттері: Мектепке дейінгі ұйымдардағы тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі, 12-жылдық 

білім берудің психологиялық-педагогикалық негіздері 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: A)knowledge of the essence, main tasks and functions of management activities; 

В)knowledge of the basic principles of building the management system of an educational institution; C)identification 

of specific and long-term goals of the development of an educational institution, planning measures to achieve them; 

D)development of strategies and tactics for the development of educational institutions; E)individual methods of 

systematic analysis of indicators that characterize the activities of an educational institution. 

 

Модуль 8.2 Мектепке дейінгі арнайы білім берудегі технологиялар және кәсіби тілдік дамыту 

(тәрбиеші-логопед) 

 

Дублин дескрипторлары A) B) C) D) E) 

Пәннің атауы: Арнайы мектепке дейінгі білім берудегі цифрлық технологиялар (ағылшын тілінде) 

Бағдарлама авторы: Рыстыгулова А.Т. 

Курсты оқытудың мақсаты: Formation of students ' understanding of digital technologies in special preschool 

education. Mastering the knowledge of digital technologies in special education. Formation of skills and abilities of the 

teacher –speech therapist. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Goals, objectives, and content of the discipline. Digital technologies in special preschool 

education. Classification of digital technologies. Analysis of digital technologies in the context of globalization. Digital 

technologies in special preschool education their features. Knowledge of digital technological approaches to creating a 

developing environment in a preschool organization. The procedure for using digital technologies in teaching activities. 

The role of digital technologies in special preschool education. The role of the educational process in the practice of 

personality. Speech therapy works on the formation of speech in preschoolers according to the computer program 

"Sounds around me". 

Пререквизиттері: Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (ағылшын тілінде), Арнайы психология 

Постреквизиттері: Арнайы білім ұйымдарындағы менеджмент, ЖСТЖ кезіндегі түзету жұмысының әдістемесі 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: A)apply in practice the acquired knowledge, skills and abilities related to the 

subject of digital technologies in special preschool education. B)get acquainted with the subject of digital technologies 

in special preschool education, master its features. C)master the requirements for key competencies in digital 

technologies in special preschool education. D)defines an innovative form of involvement of parents in the process of 

preschool education. E)be able to link theoretical knowledge with practice. 

 

Дублин дескрипторлары A) B) C) D) E) 

Пәннің атауы: Мектепке дейінгі білім беруді ұйымдастыру және басқару (ағылшын тілінде) 

Бағдарлама авторы: Досжанова С.Е. 

Курсты оқытудың мақсаты: Familiarization of students with the basics of organization and management of 

preschool education. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Fundamentals of management of preschool educational institutions. Head of the 

preschool educational institution. Management of preschool education. Methodological and theoretical foundations of 

Preschool management. 

Пререквизиттері: Қазіргі мектепке дейінгі педагогика, Педагогикалық психология 

Постреквизиттері: Мектепке дейінгі ұйымдардағы тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі, 12-жылдық 

білім берудің психологиялық-педагогикалық негіздері 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: A)knowledge of the essence, main tasks and functions of management activities; 

C)knowledge of the basic principles of building the management system of an educational institution; C) identification 

of specific and long-term goals of the development of an educational institution, planning measures to achieve them; 

D)development of strategies and tactics for the development of educational institutions; E) individual methods of 

systematic analysis of indicators that characterize the activities of an educational institution. 

 

Модуль 9.1 Мектепке дейінгі білім беру дидактикасы мен тілдік дамыту әдістемесі (тәрбиеші-психолог) 

 

Дублин дескрипторлары A) B) C) D) E) 

Пәннің атауы: Мектепке дейінгі білім берудегі инновациялық технологиялар (ағылшын тілінде) 

Бағдарлама авторы: Рыстыгулова А.Т. 

Курсты оқытудың мақсаты: Development of ways to use it in preschool education, providing future specialists with 

comprehensive information about innovative technologies in education. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Goals, objectives, and content of the discipline. Innovative technologies. Classification 

of innovative technologies. Innovative technologies in preschool education and upbringing their features. Game 

technology. Healthcare technology. Person-oriented technology. Advanced learning technology. Critical learning 

technology. Design method. Advantages and disadvantages of innovative technology. Differentiation of technological 

innovations. Application of innovative technologies in the system of preschool education. Effectiveness of using 
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innovative technologies in preschool organizations. Methods and effectiveness of applying innovative technologies in 

the preschool education system. 

Пререквизиттері: Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (ағылшын тілінде), Логикалық ойлауды 

дамыту технологиялары 

Постреквизиттері: Сауат ашу әдістемесінің жаңартылған мазмұны, МЖД балалардың сӛйлеу тілі 

диагностикасының технологиялары 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: A)Practical application of the acquired knowledge, skills and abilities related to the 

subject of innovative technologies in preschool education. B)master the scope of application of innovative technologies 

in preschool education. C)master the achievements of innovative technologies. D)learn about innovative technologies in 

preschool education. E)can link theory and practice. 

 

Дублин дескрипторлары A) B) C) D) E) 

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 мазмҧны: 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 сӛзі тәрбиелік ықпал ету мен мағлұмат беру құралы ретінде. 

Кәсіптік шеберліктің құрамдас бӛлігі 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: Қазіргі мектепке дейінгі педагогика, Педагогикалық диагностика әдістемесі 

Постреквизиттері:  Мектепке дейінгі ұйымдардағы тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі, Мектепке 

дейінгі ұйымдардағы тьютор 

Оқытудан кҥтілетін 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 дескрипторлары A) B) C) D) E) 

Пәннің атауы: МЖД Балаларды ағылшын тіліне үйрету әдістемесі (орыс тілінде) 

Бағдарлама авторы: Бозғұланова Н.Е. 

Курсты оқытудың мақсаты: Знание методики обучения английскому языку детей дошкольного возраста 

Пәннің қысқаша мазмҧны:Научно –методологические принципы, специальные методы, приемы обучения 

английскому языку детей дошкольного возраста. Формы организации обучения детей дошкольного возраста 

английской речи. Пути обучения английскому языку для детей дошкольного возраста. Инновационные методы 

и приемы обучения английскому языку. Особенности работы по обучению английскому языку детей 

дошкольного возраста. Этапы обучения английскому языку. Систематическая организация работы по изучению 

английского языка для детей дошкольного возраста. 

Пререквизиттері: Шетел тілі, Шетел тілі (B1,B2 деңгей) 

Постреквизиттері: Мектепалды даярлық және майнд-фитнес негіздері (ағылшын тілінде), МЖД балалардың 

сӛйлеу тілі диагностикасының технологиялары  (ағылшын тілінде) 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: A)способен воспитывать полиязычную личность детей дошкольного 

возраста, владеющих базовыми ценностями родного языка, готовую к культурно-социальному взаимодействию 

на государственном и других языках, способную общаться с окружающими устными и не устными средствами. 

В)умеет реализовывать трехязычную образовательную политику путем создания необходимых условий для 

организации образовательного процесса на государственном, русском и английском языках. С)посредством 

информационных источников иностранного языка (в том числе мультимедийных) осваивает ценности мировой 

культуры. D)умением совмещать теоретические знания с практическими знаниями. Е)умеет применять на 

практике принципы управления, ориентироваться на дальнейшее развитие личности ребенка. 

Модуль 9.2 Мектепке дейінгі арнайы білім беру және тілдік дамыту әдістемесі (тәрбиеші-логопед) 

 

Дублин дескрипторлары A) B) C) D) E) 

Пәннің атауы: Психолингвистика (ағылшын тілінде) 

Бағдарлама авторы: Жулаева А.И. 

Курсты оқытудың мақсаты: Formation of students ' knowledge about the communicative activity of 

psycholinguistics, the main essence of psycholinguistic knowledge, the relationship between knowledge and meaning, 

the formulation of problems related to communicative activity, the basics of psycholinguistics. 
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Пәннің қысқаша мазмҧны: Psycholinguistics is the science of communication activity. Subject and objects of 

psycholinguistics. Psycholinguistic definitions. Reasons for the emergence of psycholinguistics. History of 

psycholinguistics. Psychological aspects of speech. Theories of the origin of communication. Communication models. 

Scholastic models of communication. Generative grammar of N.Chomsky. Formation of language opportunities and 

language activity (N.Chomsky, J.Miller) as conversational behavior. Psycholinguistic studies based on the 

psychological accuracy of transformation (J.R.Tolkien). Experiments of Miller, K.McKean, G.Savin, E.Perchonok). 

Psycholinguistic experiments formed in the introduction of the semantic component. Text as an object of 

psycholinguistics. Psycholinguistic observations. Ethnopsycholinguistics. 

Пререквизиттері: Арнайы психология, Психология, Тілдік құзыреттілік 

Постреквизиттері:  Логопедия негіздері (ағылшын тілінде), МЖД балалардың сӛйлеу тілі диагностикасының 

технологиялары  (ағылшын тілінде) 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: A)master the theoretical and methodological foundations of Psycholinguistics. 

B)master the organization of psycholinguistic work. C)knows the methodology of psycholinguistic work. D)learn about 

the forms of Organization of Speech Therapy work. E)can link theory and practice. 

 

Дублин дескрипторлары A) B) C) D) E) 

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 мазмҧны: Мүмкіндігі шектеулі балаларды тілге оқыту әдістемесі пәні. Сӛйлеу тілін дамыту 

тәсілдері мен әдістері. Байланыстырып сӛйлеу тілін дамыту әдістемесі. Тілдік қарым–қатынас формаларын 

және қызметін дамыту. Сӛздікті дамыту әдістемесі. Сӛздік жұмысының мазмұны мен міндеттері. Сӛйлеу тілінің 

грамматикалық құрылымын қалыптастыру әдістемесі. Сӛйлеу мәдениетінің дыбыстық тәрбиесі. Сӛйлеу тілінің 

мәдениетін дыбыстық қалыптастыру тәсілдері мен әдістері. Дауыстың сапасы және сӛйлеу тілінің ырғағын 

қалыптастыру. Сӛйлеу тілінің мәнерлілігін тәрбиелеу. Естіп сӛйлеуін қалыптастыру. Тілдік тыныстауға 

тәрбиелеу. Сӛйлеу тілін дамыту бойынша жұмысты жоспарлау және ескеру.  

Пререквизиттері: Тілдік құзыреттілік, Дефектология негіздері, МЖД балалардың тілін дамыту әдістемесі 

Постреквизиттері: Сӛйлеудің ырғақтық-ритмдік бұзылуын коррекциялау әдістемесі, ЖСТЖ кезіндегі түзету 

жұмысының әдістемесі 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: A) Сӛйлеу тілінің бұзылымдарының теориялық және әдіснамалық негіздерін 

игереді. B)Сӛйлеу тілінде кемшілігі бар балалармен қарым–қатынасқа түсіп, сӛйлеу тілі мен ырғағын 

қалыптастыруды меңгереді. C)Сӛйлеу тілін дамытудың әдістемесін біледі. D)Логопедиялық жұмыстарды 

ұйымдастыру формалары туралы оқып үйренеді. Е)Теория мен практиканы байланыстыра алады. 

 

Дублин дескрипторлары A) B) C) D) E) 

Пәннің атауы: Логопсихология (орыс тілінде) 

Бағдарлама авторы: Туретаева Г.И. 

Курсты оқытудың мақсаты: Ознакомить студентов с основными понятиями методологии исследования 

логопсихологии и направлений ее развития. Дать возможность в процессе изучения дисциплины правильно 

понимать природу отклонений у детей с недостатками слуха, зрения, интеллекта и речи, особенностями их 

умственного развития. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Предмет, задачи и методы логопсихологии, основные направления исследования, 

Краткая история. Методы коррекции нарушений психических процессов, возникших в результате первых 

нарушений речевого нарушения. Онтогенез психических процессов с различными формами нарушений речи. 

Выявление перспектив развития и эффективных средств их воспитания и обучения для детей с нарушениями 

речи. 

Пререквизиттері: Психология, Арнайы психология, Дефектология негіздері 

Постреквизиттері: МЖД балалардың сӛйлеу тілі диагностикасының технологиялары, Логопедия негіздері 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: A)Изучает теоретические и методологические основы науки 

Логопсихологии. B)Умеет организовывать логопсихологическую работу. C)Умеет различать особенности 

индивидуального и социального развития детей с речевой потологией. D)Изучает формы психологической 

работы с детьми с нарушениями речи. E)Способен применять методы коррекции психических расстройств, 

возникших в результате недостатка основного речевого языка. 
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5В01101-МЕКТЕПКЕ ДЕЙІНГІ ОҚЫТУ ЖӘНЕ ТӘРБИЕЛЕУ 

4 КУРС 

Қабылдау жылы: 2018 

Компонент 

(ЖК/ТК) 
Пән коды Пән атауы 

С
ем

ес
т
р

 

К
р

ед
и

т
 

са
н

ы
 

Модуль 14.1 Мектепке дейінгі білім берудің инновациялық бағыттары, 15 кредит  

(тәрбиеші-психолог) 

БП ТК 12ZBBPsPN 4220 12-жылдық білім берудің психологиялық-педагогикалық 

негіздері  

7 5 

БП ТК 21GMKD 4221 21-ғасыр мұғалімінің кәсіби дамуы 7 5 

КП ТК MDUТ 4310 Мектепке дейінгі ұйымдардағы тьютор  7 5 

Модуль 14.2  Арнайы мектепке дейінгі ҧйымдардағы әдістемелік жҧмыстар, 15 кредит (тәрбиеші-

логопед) 

БП ТК MDULZhUF 4220 МДҰ логопедиялық жұмыстарды ұйымдастыру формалары 7 5 

БП ТК MShBPsZhU 4221 Мүмкіндігі шектеулі балалармен психологиялық жұмыстарды 

ұйымдастыру  

7 5 

КП ТК ABUM 4310 Арнайы білім ұйымдарындағы менеджмент 7 5 

Модуль 15.1 Мектепке дейінгі білім берудің жаңартылған мазмҧны, 33 кредит 

(тәрбиеші-психолог) 

КП ТК SAAZhM 4311 Сауат ашу әдістемесінің жаңартылған мазмұны  7 4 

КП ТК LN 4312 Логопедия негіздері  7 5 

КП ТК MDMFN 4313 Мектепалды даярлық және майнд-фитнес негіздері  7 3 

КП   Педагогикалық практика 7 6 

БП   Педагогикалық практика 8 10 

БП  Дипломалды практика 8 5 

Модуль 15.2 Мектепке дейінгі білім ҧйымдарындағы арнайы жҧмыстар мазмҧны, 33 кредит 

(тәрбиеші-логопед) 

КП ТК MZhDBMODPD 

4311 

Мектеп жасына дейінгі баланы мектепке оқуға дайындаудың 

психологиялық диагностикасы  
7 4 

КП ТК ZhSTZhKTZhA 

4312 

ЖСТЖ кезіндегі түзету жұмысының әдістемесі  
7 5 

КП ТК MZhDBSTDT 

4313 

МЖД балалардың сӛйлеу тілі диагностикасының 

технологиялары  
7 3 

КП   Педагогикалық практика 7 6 

БП   Педагогикалық практика 8 10 

БП  Дипломалды практика 8 5 

 

Модуль 14.1 Мектепке дейінгі білім берудің инновациялық бағыттары 

(тәрбиеші-психолог) 
 

Дублин дескрипторлары A) B) C) D) E) 

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 мазмҧны: ҚР-да 12 жылдық орта білім беру моделіне кӛшу 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 кӛшу жағдайында оқушылардың психологиялық-педагогикалық сүйемелдеу 

Пререквизиттері: Педагогика мамандығына кіріспе, Педагогика, Мектепке дейінгі педагогика 

Постреквизиттері:  магистратура деңгейінде оқытылатын пәндер 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Қазақстанның тарихи дамуының негізгі кезеңдерін, заңдылықтарын және 

ӛзіндік ерекшелігін терең түсіну және ғылыми талдау негізінде азаматтық ұстанымын кӛрсете білу; 

В)Әлеуметтік тәртіпті реттеу формалары мен негізгі заңдылықтарын, жеке тұлғаға социологиялық кӛзқарас, 

этикалық және рухани құндылықтарды меңгерген; C)Ана тілінде ӛзінің 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 
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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 дескрипторлары A) B) C) D) E) 

Пәннің атауы: 21-ғасыр мұғалімінің кәсіби дамуы 

Бағдарлама авторы: Қайыржанқызы Ә. 

Курсты оқытудың мақсаты: Пән бітіруші түлектердің әлем ӛзгерісінің динамикалық жағдайында үздіксіз 

кәсіби дамуына дайын болуына ықпал етеді. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: 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 

кӛшбасшылығы.  

Пререквизиттері: Педагогика мамандығына кіріспе, Мектепке дейінгі білім беру менеджменті, Бағалаудың 

ӛлшемдік технологиясы 

Постреквизиттері:  магистратура деңгейінде оқытылатын пәндер 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Оқу және оқыту процесін жетілдіруде мұғалімнің кӛшбасшысылық 

сапасын дамыту принциптері мен мектептің кӛшбасшылық 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, ӛзін-ӛзі реттеуін және ӛзбетінше оқу нышандарын тәрбиелеуге ықпал ететін оқу процесін 

ұйымдастырудағы дағдыларын меңгеруі керек; Е)Кәсіби-педагогикалық және жеке тұлғалық мәселелерді 

кездейсоқ жағдайларда сауатты шеше білуі және рефлесияны жүзеге асыра алуы керек. 

 

Дублин дескрипторлары A) B) C) D) E) 

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 мазмҧны: 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 сӛйлеу мәдениеті. Топқа сӛйлеу 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: Қазіргі мектепке дейінгі педагогика, Балалар психологиясы, Мектепке дейінгі білім берудегі 

Монтессори технологиясы 

Постреквизиттері: магистратура деңгейінде оқытылатын пәндер 

Оқытудан кҥтілетін 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. 
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Модуль 14.2  Арнайы мектепке дейінгі ҧйымдардағы әдістемелік жҧмыстар 

 (тәрбиеші-логопед) 

 

Дублин дескрипторлары A) B) C) D) E) 

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 мазмҧны: МДҰ  логопедиялық жұмысты ұйымдастыру формалары пәнін оқытуда сӛйлеу 

мүмкіндіктері шектеулі балалармен логопедиялық жұмысты ұйымдастыру формалары туралы мәліметтер 

беріледі. Кӛру қабілеті зақымдалған балалармен логопедиялық жұмысты ұйымдастырудың формалары 

кӛрсетіледі. Церебральды сал ауруы (БЦСА) бар балалармен логопедиялық жұмысты ұйымдастыру формалары 

баяндалады. 

Пререквизиттері: Тілдің айтылу жағын түзету, Арнайы психология, Мүмкіндігі шектеулі балаларды тілге 

оқыту әдістемесі 

Постреквизиттері:  магистратура деңгейінде оқытылатын пәндер 

Оқытудан кҥтілетін 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 дескрипторлары A) B) C) D) E) 

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. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: 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 рӛлі. 

Мүмкіндігі шектеулі балалармен психологиялық жұмыстарды ұйымдастыруды жоспарлау әдістемесі.  

Психологиялық жұмыстардың негізі. Тәрбиешінің ата-аналармен атқаратын жұмыстарының мазмұны мен 

міндеттері.  

Пререквизиттері: Арнайы психология, Балалар психологиясының қауіпсіздігі, Жас ерекшелік психологиясы 

Постреквизиттері:  магистратура деңгейінде оқытылатын пәндер 

Оқытудан кҥтілетін 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 дескрипторлары A) B) C) D) E) 

Пәннің атауы: Арнайы білім ұйымдарындағы менеджмент 

Бағдарлама авторы: Туребаева К.Ж. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерді арнайы білім беру ұйымдарындағы басқару үдерісімен, 

ерекшеліктерімен  таныстыру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Менеджменттің шетелдік теориялары мен тұжырымдамалары. Қазіргі 

менеджменттің мәні мен ӛзіне тән сипаты. Білім берудегі менеджмент. Педагогикалық менеджмент мақсаттары, 

міндеттері, қызметі. Педагогикалық менеджмент заңдылықтары мен принциптері: олардың бірліктері мен ӛзара 

байланысы. Педагогикалық менеджменттің әдіснамалық негіздері. Педагогикалық менеджменттің жүйелі 

сипаты. Білім беру сапасы ғылыми басқарудың мақсаты мен нәтижесі ретінде: педагогикалық менеджмент 

сапасының талаптары. Менеджменттегі кӛшбасшылық ұғымы мен анықтамасы. Педагогикалық менеджменттегі 

кӛшбасшылықты талдау. 

Пререквизиттері: Қазіргі мектепке дейінгі педагогика, Арнайы мектепке дейінгі білім берудегі цифрлық 

технологиялар, Мектепке дейінгі білім беру менеджменті 

Постреквизиттері:  магистратура деңгейінде оқытылатын пәндер 

Оқытудан кҥтілетін 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, кӛшбасшылық туралы оқып үйренеді. Е)Аталған теорияны пайдаланып іске асыра 

алады. 
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Модуль 15.1 Мектепке дейінгі білім берудің жаңартылған мазмҧны 

 (тәрбиеші-психолог) 

 

Дублин дескрипторлары A) B) C) D) E) 

Пәннің атауы: Сауат ашу әдістемесінің жаңартылған мазмұны 

Бағдарлама авторы: Аманжол М.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерді  сауат ашу әдістемесінің жаңартылған мазмұнымен таныстыру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: 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 кӛрсетілген. 

Сауат ашуда пайдаланылатын кӛрнекті құралдар, жүргізілетін сауат ашу жұмысының ерекшеліктері 

қарастырылады. 

Пререквизиттері: Қазіргі мектепке дейінгі педагогика, Педагогика, Бағалаудың ӛлшемдік технологиясы 

Постреквизиттері: магистратура деңгейінде оқытылатын пәндер 

Оқытудан кҥтілетін 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 дескрипторлары A) B) C) D) E) 

Пәннің атауы: Логопедия негіздері 

Бағдарлама авторы: Дүйсенбаева Р.Д. 

Курсты оқытудың мақсаты: Логопедия ғылымының теориялық және әдіснамалық негіздерін ашып 

кӛрсету.Сӛйлеу тіліндегі ауытқуларының топтастырылуы, оларды түзету, алдын алудың шаралары туралы, 

логопедиялық жұмыстарды ұйымдастыру туралы білім беру.  

Пәннің қысқаша мазмҧны: Логопедияның обьектісі, пәні, міндеттері және әдістері. Тіл кемшіліктерінің 

зерттелу тарихы. Сӛйлеудің анатомиялық-физиологиялық механизмдері. Сӛйлеу тілінің даму кезеңдері. 

Логопедия ғылымының принциптері мен әдістері. Логопедия ғылымының шет елдерде және Қазақстанда даму 

кезеңдері. Сӛйлеу аппараты және оның құрылымы. Сӛйлеу тілінің даму кезеңдері. Сӛйлеу тілінің дамуының 

қалыпты жағдайы. Тіл кемістігі және оның себептері. Фонетикалық - фонематикалық жетіспеушілік. Жалпы 

сӛйлеу тілінің жетіспеушілігі. Сӛйлеу тілінің бұзылуын талдау принциптері. Логопедиялық тексеру қағидалары 

және түрлері. Дыбыстарды дұрыс айтуды қалыптастыруда логопедиялық жұмыстың кезеңдері мен 

принциптері. Фонетикалық-фонематикалық жетіспеушілігі бар балалармен логопедиялық жұмыс.  

Пререквизиттері: Тілдің айтылу жағын түзету, Арнайы психология 

Постреквизиттері:  магистратура деңгейінде оқытылатын пәндер 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Сӛйлеу туралы оқудың теориялық және жаратылыстану-ғылыми негіздері 

туралы; сӛйлеу қызметін қалыптастырудың онтогенетикалық жолы туралы; қалыпты және типтік жағдайларда 

баланың жеке басының және сӛйлеу дамуының заңдылықтары туралы; сӛйлеу бұзылыстарының жіктелуі 

туралы; балалардың сӛйлеу кемшіліктерін анықтау, мақсаттары, міндеттері, принциптері туралы, мүмкіндіктері 

шектеулі балаларға арналған мекемелердің әртүрлі типтері жағдайында түзету-педагогикалық ықпал ету 

туралы; логопедия мен аралас пәндердің ӛзекті мәселелері, Қазақстандағы ғылым дамуының перспективалары 

мен логопедиялық кӛмек туралы білу; В)Іс жүзінде балаларда сӛйлеу патологиясының пайда болуы мен пайда 

болу ерекшеліктерін, әртүрлі патологиялық үдерістер кезіндегі компенсация механизмдерін түсіну мен білімін 

пайдалану;сӛйлеу патологиясы бар балалардың сӛйлеу жағдайын және жеке ерекшеліктерін зерттеу; сӛйлеу 

бұзылыстарын диагностикалау; С)Логопедиялық тексеру және логопедтік сабақтар үшін кӛрнекі және 

дидактикалық материалдарды әзірлеу, оларды апробациялау; Д)Синдромдар мен симптомдарды салыстыру, 

талдау, тану, патологиялардың жекелеген түрлерін саралау қабілеті; арнайы логопедиялық әдебиетпен жұмыс 

істеу; сӛйлеу қабілеті бұзылған баланы бақылауды жүзеге асыру, оның жалпы және сӛйлеу 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. 

 

Дублин дескрипторлары A) B) C) D) E) 

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 мазмҧны: Мектепалды даярлық тобында миды жаттықтыру әдістері. Миды жаттықтырудың 

бес тәсілі: есте сақтауды арқылы миды жаттықытру; сӛйлеу арқылы миды жаттықтыру; ойлау арқылы миды 

жаттықтыру; назар аудару арқылы миды жаттықтыру; визуалды-кеңістік дағдылар арқылы миды жаттықтыру. 

Пререквизиттері: Мектеп жасына дейінгі балалар робототехникасы мен лего-құрастыру негіздері, Логикалық 

ойлауды дамыту технологиялары, Мектепке дейінгі білім берудегі Монтессори технологиясы 

Постреквизиттері:  магистратура деңгейінде оқытылатын пәндер 
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Оқытудан кҥтілетін 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. 

Модуль 15.2 Мектепке дейінгі білім ҧйымдарындағы арнайы жҧмыстар мазмҧны 

(тәрбиеші-логопед) 

 

Дублин дескрипторлары A) B) C) D) E) 

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 мазмҧны: 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 психологиясы, Педагогикалық шеберлік және R&D  балаларды басқару 

негіздері (Research & Development), Балалар психологиясы 

Постреквизиттері:  магистратура деңгейінде оқытылатын пәндер 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: A)Пәнге байланысты меңгерген білім, білік және дағдыны іс-жүзінде 

қолдану қабілеттілігі. B)Болашақ маман ретінде ӛздерінің 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, ӛз құзыреттіліктерін қалыптастыра және дамыта білу дағдысы. Е)Аталған теорияны пайдаланып 

іске асыра алады. 

 

Дублин дескрипторлары A) B) C) D) E) 

Пәннің атауы: ЖСТЖ кезіндегі түзету жұмысының әдістемесі 

Бағдарлама авторы: Дүйсенбаева Р.Д. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерді  жалпы сӛйлеу тілі жетіспеушілігінің классификациясы және 

жұмыс бағыттарымен таныстыру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Жалпы сӛйлеу 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: Тілдің айтылу жағын түзету, Арнайы психология 

Постреквизиттері: магистратура деңгейінде оқытылатын пәндер 

Оқытудан кҥтілетін 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 дескрипторлары A) B) C) D) E) 

Пәннің атауы: МЖД балалардың сӛйлеу тілі диагностикасының технологиялары 

Бағдарлама авторы: Дүйсенбаева Р.Д. 

Курсты оқытудың мақсаты: Мектеп жасына дейінгі балалардың сӛйлеу тілі ерекшелігі, оның диагностикасы 

туралы студенттерді білім, білік, дағдымен қаруландыру 

Пәннің қысқаша мазмҧны: МЖД балалардың сӛйлеу тілі диагностикасының технологиялары пәнін оқытуда 

анатомиялық  сӛйлеудің механизмі, сӛйлеу дамуының бастапқы кезеңдері туралы қарастырылады. Балалардың 

сӛздерінің лексикалық дамуы, онтогенезде тілдің грамматикалық дағыларын игеру мәселелері айтылған. 

Онтогенез дамуының сӛйлеумен байланысы кӛрсетілген. Сӛйлеу тілі диагностикасының технологиялары 

туралы мәлімет берілген. 

Пререквизиттері: Арнайы мектепке дейінгі білім берудегі Монтессори технологиясы, Арнайы мектепке 

дейінгі білім берудегі цифрлық технологиялар 
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Постреквизиттері: магистратура деңгейінде оқытылатын пәндер 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Сӛйлеу тілі диагностикасы пәніне байланысты меңгерген білім, білік және 

дағдыны іс-жүзінде қолдану қабілеттілігі. МЖД балалардың сӛйлеу тілі диагностикасы бойынша негізгі түйінді 

құзыреттеріне қойылатын талаптар. B)МЖД балалардың сӛйлеу тілі диагностикасының ғылыми-теориялық 

негіздерін; тілдік қатынастың ерекшеліктері және құрамын. C)Тілдік қатынасты жүзеге асыратын қатысымдық 

тұлғаларды қолдану. D)МЖД балалардың сӛйлеу тілі диагностикасының технологияларын оқытудың әдіс-

тәсілдерін қолдана білуге; әдістемесін  қолдануға дағдылану. Е)Аталған теорияны пайдаланып іске асыра 

алады. 

6В01201-МЕКТЕПКЕ ДЕЙІНГІ ОҚЫТУ ЖӘНЕ ТӘРБИЕЛЕУ 

2 КУРС (2 ЖЫЛДЫҚ) 

(Қысқартылған білім бағдарламасы) 

Қабылдау жылы: 2020 

Компонент 

(ЖК/ТК) 
Пән коды Пән атауы 

С
ем

ес
т
р

 

К
р

ед
и

т
 

са
н

ы
 

Модуль 4.1 Мектепке дейінгі білім берудегі инновациялар, 26 кредит (тәрбиеші-психолог) 

КП ТК BAАRTT 2302 Бейнелеу әрекеті және АРТ терапия 3 5 

КП ТК MP 2303 Музыка практикумы 3 5 

КП ТК MDBBМТ 2304 Мектепке дейінгі білім берудегі Монтессори технологиясы 3 5 

КП ТК MDВВІТ 2305 
Мектепке дейінгі білім берудегі инновациялық 

технологиялар 
3 5 

КП ТК PShRDBBN 2306 
Педагогикалық шеберлік және R&D  балаларды басқару 

негіздері (Research & Development) 
3 4 

КП  Педагогикалық практика 4 2 

Модуль 4.2 Мектепке дейінгі арнайы білім берудегі технологиялар, 26 кредит (тәрбиеші-логопед) 

КП ТК MZhDBBATA 2302 МЖД балалар бейнелеу әрекетінің теориясы мен әдістемесі  3 5 

КП ТК MTTP 2303 Музыка тәрбиесінің теориясы мен практикасы  3 5 

КП ТК АMDВВМТ 2304 
Арнайы мектепке дейінгі білім берудегі Монтессори 

технологиясы 
3 5 

КП ТК Psl 2305 Психолингвистика 3 5 

КП ТК MShBTOA 2306 Мүмкіндігі шектеулі балаларды тілге оқыту әдістемесі  3 4 

КП  Педагогикалық практика 4 2 

Модуль 5.1 Мектепке дейінгі білім берудің жаңартылған мазмҧны, 22 кредит (тәрбиеші-психолог) 

КП ТК MZhDBATUA 2307 МЖД балаларды ағылшын тіліне үйрету әдістемесі 3 4 

БП ТК MDBBM 2212 Мектепке дейінгі білім беру менеджменті 3 6 

БП ТК DtЕzh 2213 Дүниетанудағы экожүйе 4 4 

КП ТК LN 2308 Логопедия негіздері 4 3 

БП  Дипломалды практика 4 5 

Модуль 5.2 Мектепке дейінгі білім ҧйымдарындағы арнайы жҧмыстар мазмҧны, 22 кредит (тәрбиеші-

логопед) 

КП ТК Lps 2307 Логопсихология 3 4 

БП ТК MDBBUB 2212 Мектепке дейінгі білім беруді ұйымдастыру және басқару 3 6 

БП ТК DTA 2213 Дүниетану теориясы мен әдістемесі 4 4 

КП ТК ZhSTZhKTZhA 2308 ЖСТЖ кезіндегі түзету жұмысының әдістемесі   4 3 

БП  Дипломалды практика 4 5 

 

6В01201-МЕКТЕПКЕ ДЕЙІНГІ ОҚЫТУ ЖӘНЕ ТӘРБИЕЛЕУ 

2 КУРС (3 ЖЫЛДЫҚ) 

(Қысқартылған білім бағдарламасы) 

Қабылдау жылы: 2020 

Компонент 

(ЖК/ТК) 
Пән коды Пән атауы 

С
ем

ес
т
р

 

К
р

ед
и

т
 

са
н

ы
 

Модуль 4.1 Мектепке дейінгі білім берудің теориялық-әдістемелік негіздері, 30 кредит (тәрбиеші-

психолог) 

ЖББП ТК KBN 2108 Кәсіпкерлік және бизнес негіздері 3 3 

БП ЖК MZhDBTTA 2205 МЖД балалар дене тәрбиесінің теориясы мен әдістемесі  3 4 
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БП ТК LODT 2206 Логикалық ойлауды дамыту технологиялары 3 5 

БП ТК TК 2207 Тілдік құзыреттілік 3 5 

БП ТК DE 2208 Дүниетанудағы экожүйе 3 3 

БП ТК PDA 2209 Педагогикалық диагностика әдістемесі 3 3 

КП ЖК LN 2301 Логопедия негіздері 3 5 

КП  Педагогикалық практика 3 2 

Модуль 4.2 Мектепке дейінгі жаста даму ерекшеліктері және оқыту әдістемелері, 30 кредит (тәрбиеші-

логопед) 

ЖББП ТК АА 2108 Академиялық адалдық 3 3 

БП ЖК MZhDBDTTA 

2205 

МЖД балалар дене тәрбиесінің теориясы мен әдістемесі  
3 4 

БП ТК MZhDBKMOTA 

2206 

МЖД балаларға қарапайым математиканы оқыту теориясы мен 

әдістемесі 
3 5 

БП ТК MZhDBTDA 2207 МЖД балалардың тілін дамыту әдістемесі 3 5 

БП ТК DTA 2208 Дүниетану теориясы мен әдістемесі 3 3 

БП ТК EKSMAFP 2209 Есту, кӛру, сӛйлеу мүшелерінің анатомиясы, физиологиясы 

және патологиясы 
3 3 

КП ЖК LN 2301 Логопедия негіздері 3 5 

КП  Педагогикалық практика 3 2 

Модуль 5.1 Мектепке дейінгі білім берудің психологиялық теориясы мен әдістемесі, 30 кредит 

(тәрбиеші-психолог) 

БП ТК BPsК 2210 Балалар психологиясының қауіпсіздігі  4 5 

КП ЖК AZh 2211 Академиялық жазу 4 5 

БП ТК MDBBCT 2212 Мектепке дейінгі білім берудегі цифрлық технологиялар 4 4 

КП ЖК IBB 2302 Инклюзивті білім беру 4 6 

БП ТК MDBBM 2213 Мектепке дейінгі білім беру менеджменті 4 5 

БП ТК 21GMKD 2214 21-ғасыр мұғалімінің кәсіби дамуы  4 5 

Модуль 5.2 Мектепке дейінгі білім берудің психологиялық-педагогикалық  теориясы мен әдістемесі, 30 

кредит (тәрбиеші-логопед) 

БП ТК ZhEPs 2210 Жас ерекшелік психологиясы   4 5 

КП ЖК AZh  2211 Академиялық жазу 4 5 

БП ТК 
AMDBBСT 2212 Арнайы мектепке дейінгі білім берудегі цифрлық 

технологиялар 
4 4 

КП ЖК IBB 2302 Инклюзивті білім беру 4 6 

БП ТК MDBBUB 2213 Мектепке дейінгі білім беруді ұйымдастыру және басқару 4 5 

БП ТК MShBPZhU 2214 
Мүмкіндігі шектеулі балалармен психологиялық жұмыстарды 

ұйымдастыру  
4 5 

 

6В01201-МЕКТЕПКЕ ДЕЙІНГІ ОҚЫТУ ЖӘНЕ ТӘРБИЕЛЕУ 

3 КУРС (3 ЖЫЛДЫҚ) 

(Қысқартылған білім бағдарламасы) 

Қабылдау жылы: 2019 

Компонент 

(ЖК/ТК) 
Пән коды Пән атауы 
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Модуль 6.1 Мектепке дейінгі білім берудегі инновациялар, 25 кредит (тәрбиеші-психолог) 

КП ТК BAАRTT 3301 Бейнелеу әрекеті және АРТ терапия 5 5 

КП ТК MP 3302 Музыка практикумы 5 5 

КП ТК MDBBМТ 3303 Мектепке дейінгі білім берудегі Монтессори технологиясы 5 5 

БП  Педагогикалық практика 6 10 

Модуль 6.2 Мектепке дейінгі арнайы білім берудегі технологиялар, 25 кредит (тәрбиеші-логопед) 

КП ТК MZhDBBATA 3301 МЖД балалар бейнелеу әрекетінің теориясы мен әдістемесі  5 5 

КП ТК MTTP 3302 Музыка тәрбиесінің теориясы мен практикасы  5 5 

КП ТК АMDВВМТ 3303 Арнайы мектепке дейінгі білім берудегі Монтессори 

технологиясы 

5 5 

БП  Педагогикалық практика 6 10 

Модуль 7.1 Мектепке дейінгі білім беру дидактикасы мен тілдік дамыту әдістемесі, 15 кредит (тәрбиеші-

психолог) 

КП ТК MDВВІТ 3304 Мектепке дейінгі білім берудегі инновациялық технологиялар 5 5 
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КП ТК PShRDBBN 3305 Педагогикалық шеберлік және R&D  балаларды басқару 

негіздері (Research & Development) 

5 5 

КП ТК MZhDBATUA 3306 МЖД балаларды ағылшын тіліне үйрету әдістемесі 5 5 

Модуль 7.2 Мектепке дейінгі арнайы білім беру және тілдік дамыту әдістемесі, 15 кредит (тәрбиеші-

логопед) 

КП ТК Psl 3304 Психолингвистика 5 5 

КП ТК MShBTOA 3305 Мүмкіндігі шектеулі балаларды тілге оқыту әдістемесі  5 5 

КП ТК Lps 3306 Логопсихология 5 5 

Модуль 8.1 Мектепке дейінгі білім берудің жаңартылған мазмҧны, 11 кредит (тәрбиеші-психолог) 

КП ТК MDUТ 3307 Мектепке дейінгі ұйымдардағы тьютор 5 3 

КП ТК SAAZhM 3308 Сауат ашу әдістемесінің жаңартылған мазмұны 5 3 

БП  Дипломалды практика 6 5 

Модуль 8.2 Мектепке дейінгі білім ҧйымдарындағы арнайы жҧмыстар мазмҧны, 11 кредит (тәрбиеші-

логопед) 

КП ТК ABUM 3307 Арнайы білім ұйымдарындағы менеджмент 5 3 

КП ТК MZhDBMODPD 

3308 

Мектеп жасына дейінгі баланы мектепке оқуға дайындаудың 

психологиялық диагностикасы 

5 3 

БП  Дипломалды практика 6 5 

 

6В01301-БАСТАУЫШТА ОҚЫТУДЫҢ ПЕДАГОГИКАСЫ МЕН ӘДІСТЕМЕСІ 

1 КУРС 

Қабылдау жылы: 2021 

Компонент 

(ЖК/ТК) 
Пән коды Пән атауы 
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2. Модуль - Әлеуметтік -гуманитарлық білім және дене мәдениеті, 29 академиялық кредит 

ЖББП МК ASBM 1106 
Әлеуметтік-саяси білім модулі (Әлеуметтану, Саясаттану, 

Мәдениеттану, Психология) 

1,2 8 

ЖББП МК DSh 1107 Дене шынықтыру 1-4 8 

БП ЖК BLBN 1201 Бастауыш лингвистикалық білім негіздері 1 6 

БП ЖК UR 1202 Ұлттық руханият 2 5 

БП   Оқу  практикасы 2 2 

 

2. Модуль - Әлеуметтік -гуманитарлық білім және дене мәдениеті 

 

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

Пәннің атауы: Бастауыш лингвистикалық білім негіздері 

Бағдарлама авторы:  аға оқытушы, магистр Сугуралиева А.М. 

Курсты оқытудың мақсаты: мәтінді мазмұндауға, мәнерлеп оқуға тӛселдіру, мәтін түрлерімен таныстыру, 

мәтін бойынша сұрақ қоя білуге және шығарманың тақырыбы мен идеясын және тәрбиелік мәнін түсінуге, 

мәтіндегі бейнелі сӛздерді, кӛркемдегіш құралдарды тани білуге үйрету. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Мәтін жӛнінде түсінік. Мәтінді тілдік талдаудың әдістемесі. Мәнерлеп оқу мен 

әңгімелеп беру тәсілдері. Кӛркем мәтіндегі сӛздік құрамды лексикологиялық, стилистикалық талдау. Кӛркем 

мәтіндегі суреттеу құралдары. Прозалық шығармалардан алынған үзінділерді мазмұндау, мәтінге әдеби және 

толық тілдік талдау.   Поэзиялық шығармаларды мазмұндау, мәтінді  әдеби және толық тілдік талдау.   

Пререквизиттер: Қазақ (орыс) тілі, шет тілі мектеп курстары 

Постреквизиттер: Қазақ (орыс) тілінің практикумы, кәсіби  қазақ (орыс) тілі. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)мәтінді және оның түрлерін; кӛркем мәтіндегі суреттеу құралдырын; 

мәтіндік тілдік талдаудың жолдарын білу туралы біліктілігі; В)мәтін жӛнінде түсініктері және мәтінді тілдік 

талдаудың басқа талдау үлгілерінен (әдеби және стилистикалық) ерекшелігі жайлы; С)мәнерлеп оқу мен 

әңгімелеп беру тәсілдері жайында; Д)кӛркем мәтіндегі сӛздік құрамды лексикологиялық, стилистикалық талдау 

іскерлігі; Е)прозалық шығармалардан алынған үзінділерді мазмұндау, мәтінге әдеби және толық тілдік талдау;   

 

Дублин  дескрипторлары: А) В) С) D) Е)  

Пәннің атауы:  Ұлттық руханият 

Бағдарлама авторы: аға оқытушы Наренова А.Б.  

Курсты оқытудың мақсаты: Курс қазіргі заманғы тұлғаны рухани-адамгершілік тұрғыдан қалыптастыруға, 

ұлттық және жалпы адамзаттық құндылықтарды, халықтық дәстүрлерді, ата-баба мұрасын құрметтеу рухында 

тәрбиелеуге бағытталған. 



75 
 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Ұлттық руханият, ұлттық бірегейлік, ұлттық құндылықтар, ұлттық ӛзіндік сана 

туралы түсінік. Тарихи сананы қалыптастыру әдістері. Ұлттық бірегейлікті қалыптастыру жолдары. Қазақ 

халқының дәстүрлері мен әдет-ғұрыптары. Сенімдер. Ырым-тыйымдардың мағынасы. Мәдениет және ӛнер 

Ұлттық кодты анықтау. Рухани-адамгершілік тәрбиесінің мәселелері. Ұлттық сезім, интуиция, ұлттық намыс 

және ұлттық рух туралы түсініктер. Халықтық білім берудің қайнар кӛздері мен сипаттамалары. Адамгершілік, 

руханилық, адамгершілік, ізеттілік ұғымдары. Ұлттық руханият тақырыбы әлеуметтік, әлеуметтік және 

гуманитарлық ғылымдар жүйесінде ӛз орнын алады.  

Пререквизиттері: Қазақстанның қазіргі заман тарихы, философия. 

Постреквизиттері:  Психология, педагогика, бастауыш мектепте тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: A)Қоғамның дамуы туралы білім: әлеуметтік мәдениеттің мәдениетті, 

ӛркениетті формаларының рӛлін, ұлттық тәрбиенің әлемдік тарихи-мәдени процестегі рӛлін түсіну; B)Ұлттық 

руханиятты, ұлттық бірегейлікті, ұлттық құндылықтарды, ұлттық ӛзін-ӛзі тануды білу; C)Теориялық және 

ғылыми білім саласындағы базалық білімді зерттеу мен кәсіптік бағдарлауда қолданады; D)Ұлттық тәрбиенің 

бастаулары мен ерекшеліктерін талдай білу; E)Ұлттық руханият пәнінің әлеуметтік ғылымдар мен әлеуметтік 

ғылымдар жүйесіндегі орнын ажырата білу; мәселенің нақты негізін құру, оны зерттеудің әдістері мен әдістерін 

зерттеу. 

 

6В01301-БАСТАУЫШТА ОҚЫТУДЫҢ ПЕДАГОГИКАСЫ МЕН ӘДІСТЕМЕСІ 

2 КУРС 

Қабылдау жылы: 2020 

Компонент 

(ЖК/ТК) 
Пән коды Пән атауы 
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3 Модуль -Кәсіби тілдер және академиялық жазу, 9 академиялық кредит 

БП  ЖК AZh 2203 Академиялық жазу 3 4 

БП  ЖК KK(O)T 2204 Кәсіби қазақ (орыс) тілі 3 5 

4 .1 Модуль -Қалыптастыру негіздері және академиялық адалдық, 23 академиялық  кредит 

ЖББП ТК KBN 2108 Кәсіпкерлік және бизнес негіздері 3 5 

БП  ТК BLBN 2204 Бастауыш лингвистикалық білім негіздері 3 5 

БП  ТК ZhBBTN 2205 Жаратылыстанудан бастауыш білімнің теориялық негіздері 3 5 

БП TK BMBTN 2206 Математиканың бастауыш курсының теориялық негіздері 3 4 

БП   Педагогикалық практика   2 2 

БП   Оқу  практикасы 2 2 

4 .2  Модуль - Фунциональды стилистика және қалыптастыру негіздері, 23 академиялық  кредит 

ЖББП ТК АА 2108 Академиялық адалдық 3 5 

БП ТК KTFS 2204 Қазақ тілінің функциональдық стилистикасы 3 5 

БП  ТК OZhN  2205 Ӛлкетану және жертану  негіздері 3 5 

БП ТК BМВTN  2206 Бастауыш математикалық білімнің теориялық негіздері 3 4 

БП   Педагогикалық практика   2 2 

БП   Оқу  практикасы 2 2 

5.1 Модуль -  Педагогика және арнайы пәндер бойынша практикум, 28 академиялық  кредит 

БП  ТК ВАMOP 2207 Балалар әдебиеті және мәнерлеп оқу практикумы 4 6 

БП ТК Ped 2208 Педагогика   4 5 

БП  ТК BMTSHTA 2209 
Бастауыш мектепте тәрбие жұмысының теориясы мен 

әдістемесі 

4 5 

БП  ТК KTP 2210 Қазақ(орыс) тілінің практикумы 4 5 

БП  ТК BМKM 2211 Бастауыш мектептегі қызықты математика 4 5 

БП       Педагогикалық  практика 4 2 

5.2 Модуль -  Дидактика және арнайы пәндер бойынша практикум,  28 академиялық кредит 

БП  ТК ShBAMOP 2207 Шетел балалар әдебиеті және мәнерлеп оқу практикумы 4 6 

БП ТК BMD  2208 Бастауыш мектеп дидактикасы 4 5 

БП  TК ShMTZhA 2209 Шағын жинақты мектептегі тәрбие жұмысының әдістемесі 4 5 

БП  ТК KZKTP 2210 Қазіргі заманғы қазақ тілінің практикумы 4 5 

БП  ТК BMMА 2211 Бастауыш мектептегі ментальды арифметика 4 5 

БП      Педагогикалық  практика 4 2 

 

3 Модуль -Кәсіби тілдер және академиялық жазу 

 

Дублин  дескрипторлары: А) В) С) D) Е)  

Пәннің атауы: Академиялық жазу 
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Бағдарлама авторы: п.ғ.к. профессор Қаңтарбай С.Е.  

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерді «Академиялық жазу» курсының ғылыми – теориялық негіздерімен 

таныстыру, ғылыми зерттеу нәтижелерін жариялауға дығдыландыру. Ғылыми еңбектерді жазу тәртіптері мен 

рәсімделуін және оларға қойылатын жаңа талаптарды үйрету арқылы академиялық жазуға машықтандыру.  

Пәннің қысқаша мазмҧны: Академиялық жазуға кіріспе. Реферат жазу. Ғылыми мақала туралы түсінік. 

Ғылыми мақала  жазуға үйрету жолдары. Ғылыми баяндама. Стендтік баяндама дайындау. Тұсаукесер 

(презентация) дайындау. Тезис дайындау. Аннотация жазу. Жоба, оның түрлері.  Диплом жобасының мазмұны 

мен құрылымы. Диплом жобасын рәсімдеу тәртібі. Диплом жобасының мазмұны мен құрылымы. Диплом 

жобасын рәсімдеу тәртібі. 

Пререквизиттер: Ұлттық руханият, қазақ (орыс) тілі.  

Постреквизиттері: Кәсіби қазақ (орыс) тілі, бастауыш лингвистикалық білім негіздері. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Академиялық жазуға қойылатын талаптарды, жазу барысында 

қолданылатын ұғымлар мен терминдерін, сонымен қоса оның жазылу реттілігі мен рәсімделуін волонтерлық 

қызметтің білуі және түсінуі; В)Оқу барысында диломдық жоба  жазу барысында. Маман ретінде мектептегі 

педагогикалық қызметінде жоспарлы түрде қолданады; С)Педагогикалық еңбек жолында ӛз саласына 

байланысты ғылыми еңбектерді талдайды; Д)Ғылыми мақала жазады, оқушылардың ғылыми жобаларына 

жетекші қызметін атқарады; Е)«Әлеуметтік педагогика және ӛзін – ӛзі танудың педагогика тарихы», 

«Әлеуметтік педагогика», «Әлеуметтік психология» пәндерінің білім деңгейінде бағалау жұмыстарын 

жүргізеді. 

  

Дублин дескрипторлары: А) В) С) Д) Е) 

Пәннің атауы: Кәсіби қазақ (орыс) тілі 

Бағдарлама авторы: аға оқытушы  магистр Кубиева В.А    

Курсты оқытудың  мақсаты: Студенттердің әдістемелік шеберлігін және оқытудың  жаңа технологияларын 

меңгерту.   

Пәннің қысқаша мазмҧны: Курстың мақсаты және міндеттері.Фонетиканы оқыту.  Лексиканы оқыту. 

Сӛзжасамның жасалу жолдары.Морфологиялық жасалым.Синтаксистік оқыту әдістемесі.Сыныптан тыс оқу. 

Жазуға үйрету әдістемесі. Тіл дамыту әдістемесі.  

Пререквизиттері: Ұлттық руханият, қазақ (орыс) тілі.  

Постреквизиттері: Қазақ тілінің функционалдық стилистикасы, қазақ (орыс) тілінің практикумы. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Болашақ бастауыш сынып мұғалімдерін «алфавит», «әдебиеттану», 

«қазақ»  (орыс)  тілінің теориясын,  оқыту әдістемесін оқыту; В)Болашақ бастауыш сынып мұғалімдерін қазақ 

(орыс)  тілін  оқытудың озық әдістерінде оқыту, процестер мен оқу нәтижелерін зерттеу және талдауға үйрету, 

оқу материалдарының нәтижелері игерту; C)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. 

 

4 .1 Модуль -Қалыптастыру негіздері және академиялық адалдық 

 

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 мазмҧны: 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 кҥтілетін 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 ӛз бетінше талдай алуды; С.Пайымдай білу, 

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

статистикалы, ғылыми, тәжірибелік ақпараттарды жинақтау, ӛңдеу, 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: Бастауыш лингвистикалық білім негіздері 

Бағдарлама авторы:  аға оқытушы, магистр Сугуралиева А.М. 
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Курсты оқытудың  мақсаты: мәтінді мазмұндауға, мәнерлеп оқуға тӛселдіру, мәтін түрлерімен таныстыру, 

мәтін бойынша сұрақ қоя білуге және шығарманың тақырыбы мен идеясын және тәрбиелік мәнін түсінуге, 

мәтіндегі бейнелі сӛздерді, кӛркемдегіш құралдарды тани білуге үйрету. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Мәтін жӛнінде түсінік. Мәтінді тілдік талдаудың әдістемесі. Мәнерлеп оқу мен 

әңгімелеп беру тәсілдері. Кӛркем мәтіндегі сӛздік құрамды лексикологиялық, стилистикалық талдау. Кӛркем 

мәтіндегі суреттеу құралдары. Прозалық шығармалардан алынған үзінділерді мазмұндау, мәтінге әдеби және 

толық тілдік талдау.   Поэзиялық шығармаларды мазмұндау, мәтінді  әдеби және толық тілдік талдау.   

Пререквизиттер: Қазақ (орыс) тілі, кәсіби (қазақ) орыс тілі. 

Постреквизиттер: Қазақ тілінің функционалдық стилистикасы, қазақ (орыс) тілінің практикумы. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Мәтінді және оның түрлерін; кӛркем мәтіндегі суреттеу құралдырын; 

мәтіндік тілдік талдаудың жолдарын білу туралы біліктілігі; В)Мәтін жӛнінде түсініктері және мәтінді тілдік 

талдаудың басқа талдау үлгілерінен (әдеби және стилистикалық) ерекшелігі жайлы; С)Мәнерлеп оқу мен 

әңгімелеп беру тәсілдері жайында; Д)Кӛркем мәтіндегі сӛздік құрамды лексикологиялық, стилистикалық талдау 

іскерлігі; Е)Прозалық шығармалардан алынған үзінділерді мазмұндау, мәтінге әдеби және толық тілдік талдау;   

 

Дублин  дескрипторлары: А) В) С) Д) Е) 

Пәннің атауы: Жаратылыстанудан бастауыш білімнің теориялық негіздері 

Бағдарлама авторы: аға оқытушы, магистр Кубиева В.А 

Курсты оқытудың мақсаты: Жаратылыстану ғылымының ұстанымдарын, әдістері мен әдіснамалық 

негіздерін меңгерту. 

Курстың қысқаша мазмҧны: Ботаника негіздері. Ӛсімдік ағзасының құрылымы. Зоология негіздері. 

ӛсімдіктердің морфологиясы, таксономиясы және экологиясы. Бастауыш мектептегі жаратылыстану-ғылыми 

білім негіздері.  Оқушылардың табиғаттану ұғымдары мен түсініктерін қалыптастыру және дамыту жолдары.  

Пререквизиттері: Жасерекшелік физиологиясы мен мектеп гигиенасы 

Постреквизиттері: Ӛлкетану және жертану негіздері, «Дүниетануды» оқыту әдістемесі.  

Пәнді оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Ӛмірдің мәнін, негізгі тіршілік үдестерінің принциптерін, 

эволюциядағы адамзаттың рӛлін; В)Жер бетіндегі тіршілікті сақтау және әлеуметтік проблемаларды шешудегі 

жаратылыс ғылыми білімнің рӛлін; С)Жаратылыстану дамуының түйінді кезеңі ретінде ғылыми парадигманың  

ауысуы мен жаратылыстанудағы ӛзгеріс  туралы, ғылыми ұтымдылық типінің ауысуын; Д)Қоғам және адам, 

тірі және ӛлі табиғат дамуының диалектикалық принципі ретінде синергетика және әмбебап эволюционизм 

принципі туралы; Е)Эволюциядағы адамзаттың рӛлін меңгеру. 

 

Дублин  дескрипторлары: А) В) С) D) Е)  

Пәннің атауы: Математиканың бастауыш курсының теориялық негіздері 

Бағдарлама авторы: аға оқытушы Кенжебекова Н.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: Логикалық және аналитикалық ойлау машықтарын меңгерту, аса маңызды 

математикалық ұғымдар мен деректердің мәнін ашу, математиканың теориялық базасын және математикалық 

мәдениетін қалыптастыру.    

Пәннің қысқаша мазмҧны: Жиындар және оларға қолданылатын амалдар. Сәйкестіктер және қатынастар. 

Графтар теориясының элементтерін, комбинаторика және ықтималдықтар теориясының элементтері. Пікір 

ұғымы, предикаттар, теоремалар, теріс емес бүтін сандар жиыны, сандар жиыны, алгебралық операциялар, 

алгебра және геометрия элементтері, шамалар және оларды ӛлшеу, ӛрнектер, геометриялық фигуралар мен 

кӛпжақтар.  

Пререквизиттері: Математика (мектеп курсы), акдемиялық жазу. 

Постреквизиттері: Бастауыш математикалық білімнің теориялық негіздері, бастауыш мектептегі қызықты 

математика.  

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Математика негіздерінің ғылым және оқу пәні ретіндегі нысаны, пәні, 

міндеттері мен зерттеу әдістерін; В)Математикалық теорияның элементтері жиындар, графтар; С)Жиындарға, 

пікірлерге және предикаттарға қолданылатын амалдардың мағынасын; Д)Комбинаторлық, ықтималдық және 

статистикалық талдаудың ережелерін меңгеру; Е)математика негіздерін ұғыну. 

 

4 .2  Модуль - Фунциональды стилистика және қалыптастыру негіздері   

 

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

Пәннің атауы: Академиялық адалдық 

Бағдарлама авторы: з.ғ.к. Курманова А.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттің оқудағы адалдығын білдіретін құндылықтар мен қағидалар 

жиынтығы туралы, оқытушылармен және басқа студенттермен қарым-қатынаста, сондай-ақ сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы мінез-құлықты және сыбайлас жемқорлықтың кез-келген кӛрінісіне тӛзімсіз қатынасты 

дамыту туралы жалпыланған білімді қалыптастыру. 

Курстың қысқаша мазмҧны: Академиялық адалдық ұғымы, академиялық адалдық қағидаларының 

тұжырымдамасы және түрлері, академиялық адалдықтың мәні, Жұбанов атындағы АӚУ студенттерінің 
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академиялық адалдық кодексі, сыбайлас жемқорлық және сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар ұғымы, 

сыбайлас жемқорлықтың алдын-алу, академиялық адалдық принциптерін бұзғаны үшін шаралар. 

Пререквизиттері: Ұлттық руханият және мектеп курсындағы саяси пәндер 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Академиялық адалдықтың негізгі қағидаларын білу және түсіну 

B)Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қалыптасқан құқықтық сана, құқықтық ойлау және құқықтық мәдениет 

негізінде болашақ кәсіби қызметті жүзеге асыру. C)Академиялық адалдық қағидаттары туралы қорытынды 

жасай білу. D)Сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнаманы жетілдіру бойынша ұсыныстарды жасай білу. 

E)Құжаттарды, эсселерді, ғылыми жұмыстарды жобалау кезінде плагиатқа қарсы жүйені қолдану дағдылары. 

Дублин  дескрипторлары: А), В), С), D), Е) 

Пәннің атауы: Қазақ тілінің функционалдық стилистикасы  

Бағдарлама авторы: аға оқытушы Кенжебекова Н.А. 

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 мазмҧны: Публицистикалық, ресми іс қағаздар стилі. Кӛркем әдебиет стилі және ауызекі 

сӛйлеу  стильдерінің  қолданылу ерекшеліктері. Сӛйлеу қарым-қатынасын, коммуникативтік дағдының  моделі. 

Әр түрлі құжаттардың  стилін,  әртүрлі үлгідегі сӛздіктер және мәтіндермен жұмыс жасауды меңгерту жолдары. 

Пререквизиттері: Қазақ (орыс) тілі, педагогика,педагогикалық  практика. 

Постреквизиттері:  Бастауыш мектепте орыс (қазақ) тілін оқытудың теориясы мен әдістемесі.  

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Сауатты түрде тілдік ресурстарды,  қазіргі қазақ әдебиетінің тілдік 

нормативтік аспектілерін пайдалана білу; В)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)сӛйлемді талдау. 

 

Дублин дескрипторлары: А) В) С) D) Е) 

Пәннің атауы: Ӛлкетану және  жертану негіздері  

Бағдарлама авторы: аға оқытушы Әбіл А.С 

Курсты оқытудың мақсаты:экологиялық мағлұматтарды пайдалана отырып, ӛсімдіктер әлемі және жануарлар 

әлемінің әр алуандығымен таныстыру, ӛсімдіктер мен қоршаған орта арасындағы ӛзара байланысты кӛрсету, 

ӛсімдік пен жануарлар мүшелерінде (ағзаларында) жүретін процестерді зерттеу, ӛсімдіктер мен жануарлардың 

шаруашылық маңызын кӛрсету, сонымен қатар жануарлар мен ӛсімдіктер ресурстарын тиімді  пайдалану және 

қорғау бағытында экологиялық біліммен қаруландыру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Ӛлкетану және жертану курсының мақсаты, міндеттері. Қазақстанның флорасы 

мен фаунасы. Экологиялық мәліметтер және оларды қолдану жолдары. Қоршаған ортамен ӛсімдіктер арасында 

ӛзара байланыс. Жануарлар мен ӛсімдіктер ағзасында болатын негізгі үрдістерді және ӛсімдіктермен 

жануарлардың экономикалық маңыздылығы.  

Пререквизиттері:Ұлттық руханият, жас ерекшілік физиологиясы мен мектеп гигиенасы. 

Постреквизиттері: Жаратылыстануды оқыту әдістемесі, «Дүниетануды» оқыту әдістемесі, шағын жинақты 

мектепте оқу – тәрбие үдерісі. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Ӛсімдіктер әлемі және жануарлар әлемінің әр алуандығын ұғынады; 

В)Негізгі физика-географиялық ұғымдармен танысады; С)Географиялық қабатта ӛтетін негізгі процестердің 

мәнісін зерттеуге машықтанады; Д)Географиялық объектілер, құбылыстар мен процестердің ӛзара тығыз 

байланыста болатындығын анықтау әдістерін меңгереді; Е)Экологиялық білімін тереңдетеді.  

 

Дублин дескрипторлары: А) В) С) Д) Е) 

Пәннің атауы:  Бастауыш математикалық білімнің теориялық негіздері  

Бағдарлама авторы:   аға оқытушы Кенжебекова Н.А.  

Курсты оқытудың мақсаты:  Студенттерге логикалық және аналитикалық ойлау машықтарын меңгерту, аса 

маңызды математикалық ұғымдар мен деректердің мәнін ашу, студенттерде математиканың теориялық базасын 

және математикалық мәдениет қалыптастыру.    

Пәннің қысқаша мазмҧны: Ұсынылып отырған курс, мақсатты түрде болашақ бастауыш сынып 

мұғалімдерінің шығармашылық әлеуетін қалыптастырады, математиканың теориялық негіздерін табысты 

игеруге қажетті сапаларды дамытады, студенттерге математикалық образдар құра білуге үйретеді, 

математикалық білімдерін кеңейтуге және тереңдетуге мүмкіндік береді.    

Пререквизиттері: Математиканың бастауыш курсының теориялық негіздері, академиялық жазу.  

Постреквизиттері:  Математиканы оқыту әдістемесі. БМ дидактикалық материалдарды дайындау әдістемесі.  

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Оқушыларды табысты оқытуға мүмкіндік беретін іргелі математикалық 

ұғымдар туралы білім; В)Математикалық операциялар қасиеттері мен заңдары туралы білім; С)Ақырды және 

ақырсыз жиындарға, предикаттар мен пікірлерге амалдар қолдана алу білігі; Д)Математикалық есептер 

құрылымын талдай алу білігі; Е)Нақты-практикалық есептерді шешуге қажетті амалдарды негіздеп таңдау 

білігі. 
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5.1 Модуль -  Педагогика және арнайы пәндер бойынша практикум 

 

Дублин  дескрипторлары: А), В), С), D), Е)  

Пәннің атауы: Балалар әдебиеті және мәнерлеп оқу практикумы  

Бағдарлама авторы: п.ғ.к., доцент Адильшинова З.У.      

Курсты оқытудың  мақсаты:  Кӛркем сӛз ӛнерінің бір саласы балалар әдебиетінің ерекшеліктерін 

таныту,студенттердің  әдеби теориялық білімдерін шыңдау 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Балалар әдебиеті курсының мақсаты мен ерекшелігін айқындаудың 

маңыздылығы. ХІХ ғасырдағы балалар әдебиеті,  ХХ ғасырдың 20-30 жылдарындағы балалар әдебиетінің 

кӛрнекті ӛкілдерінің шығармалары туралы жүйелі түсінік беру;Балалар әдебиетіндегі әлем халықтарының озық 

шығармаларын талдауға, дәйекті дәлеледеуге, зерделеуге үйретеді. ХІХ ғасырдағы балалар әдебиеті. ХХ 

ғасырдың 20-30 жылдарындағы балалар әдебиетінің кӛрнекті ӛкілдерінің шығармалары туралы жүйелі түсінік. 

Балалар әдебиетіндегі әлем халықтарының озық шығармалары.  

Пререквизиттері: Педагогика, педагогикалық шеберлік,орыс (қазақ) тілінің функционалды стилистикасы.        

Постреквизиттері: Шешендік ӛнерді үйрету әдістемесі, орыс тілінде оқытпайтын бастауыш мектепте 

әдебиетті оқыту әдістемесі. 

Пәнді оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Халық ауыз әдебиеті үлгілері мен жазба әдебиет ӛкілдері 

шығармаларын, кӛркем шығарма түрлерін, оларды талдауға және ӛз кӛзқарастарын айтуға үйрену; В)Кӛркем 

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 кӛркем 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 кӛркем шығармаларды іріктей білу, 

 

Дублин  дескрипторлары: А) В) С) D) 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 мазмҧны: Педагог мамандығына  кіріспе. Қазіргі жағдайда білім берудің  басымдылық  рӛлі. 

Педагог мамандығы мен қызметінің жалпы сипаттамасы, мұғалімнің тұлғасы және кәсіптік құзыреттілігі. 

Мұғалімнің үздіксіз кәсіптік ӛсу факторлары. Педагогиканың теориялық және әдіснамалық  негіздері. 

Гуманитарлық ғылымдар жүйесінде педагогика.Педагогикалық зерттеулердің әдістемелік негіздері мен 

әдістері. Тұлға объект ретінде, оны дамыту факторлары. Тұтас педагогикалық үдерістегі теория және 

тәжірибе.Тұтас педагогикалық үдерістегі ЖҚК. 

Пререквизиттері: Жас ерекшелік физиологиясы мен мектеп гигиенасы, педагогикалық практика. 

Постреквизиттері: Бастауыш мектептегі тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі, этнопедагогика, 

этнопсихология. 

Оқытудан кҥтілетін 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.  

 

Дублин  дескрипторлары:А) В) С) Д) Е)  

Пәннің атауы: Бастауыш мектептегі тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі  

Бағдарлама авторы: аға оқытушы Досмырза Р.Ж 

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 мазмҧны: Бастауыш мектепте тәрбие шараларын ұйымдастыру формалары мен әдіс – 

тәсілдері. Тәрбиенің теориялық және әдіснамалық негіздері. Бастауыш мектептегі сынып жетекшісі 

жұмысының ерекшеліктері. Мектеп пен сыныптың тәрбиелік жүйесі. Қазіргі таңдағы оқу – тәрбие үдерісіндегі 

технологиясын және ғылыми - әдістемелік қамтамасыздандыру жӛнінде  ұғым қалыптастыру жолдары.  

Пререквизиттері: Жас ерекшелік физиологиясы және мектеп гигиенасы,  педагогика.  

Постреквизиттері: Этнопедагогика, этнопсихология, отбасы педагогикасы мен психологиясы. 

Оқытудан кҥтілетін 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. 
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Дублин  дескрипторлары: А) В) С) D) Е) 

Пәннің атауы: Қазақ (орыс) тілінің практикумы  

Бағдарлама авторы: п.ғ.к. доцен Адильшинова З.У. 

Курсты оқытудың  мақсаты: қазақ тілін және қазақ тілінің логикасын сонымен қатар логикалық жүйедегі 

грамматикалық заңдылықтарын меңгеру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Қазақ тілінің салаларынан теориялық білім практикумы. Сӛзді жан-жақты зерттеу: 

оның дыбыстық құрылымы, айтылу ережелері (орфоэпия),жазылу нормасы( орфография). Сӛз мағынасы 

(лексика). Сӛз құрылымы және сӛз тудыру тәсілдері (сӛзжасам). Сӛзжасамның морфемдік тәсілдерін және 

морфология мен синтаксис бойынша білім, тілдік талдау. 

Пререквизиттері: Қазақ (орыс) тілі, педагогика, педагогикалық практика. 

Постреквизиттері: Мәтінді лингвистикалық талдау әдістемесі, қазіргі балалар әдебиет үрдісі.  

Оқытудан кҥтілетін 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 сӛздіктермен жұмыс жасай білу, 

орфографиялық, пунктуациялық қатемен жұмыс жасай білу; Е)Педагогикалық технологияларды пайдалана 

білу; Д)Дағдыны ӛз мамандықтарына сай оқу-тәрбие процесінде пайдалана білу. 

 

Дублин дескрипторлары: А) В) С) Д) Е) 

Пәннің атауы: Бастауыш мектептегі қызықты математика 

Бағдарлама авторы:   аға оқытушы Кенжебекова Н.А.  

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерде математикаға деген танымдық белсенділік пен танымдық 

қызығушылық қалыптастыру; кеңістіктік қиялдарын, математикалық интуициясын, логикалық және 

аналитикалық пайымдауларын, математикалық-конструктивтік қабілеттерін, стохастикалық және 

математикалық мәдениеттерін дамыту.    

Пәннің қысқаша мазмҧны: Ұсынылып отырған курс студенттердің математикалық іс-әрекетке деген 

қызығушылығын қалыптастырады; студенттердің жеке тұлғасында математика және оны оқыту әдістемесін 

табысты игеруге қажетті сапалар мен қасиеттерді дамытады; шығармашылық қабілеттерін және кеңістіктік 

қиялын жетілдіріп, математикалық интуициясын дамытады; геометриялық образдар құруға және әртүрлі 

жағдаяттарды шығармашылықпен математикалық іс-әрекет жасауға машықтандырады; «Математика негіздері» 

және «Математиканы оқыту әдістемесі» жүйелік курстарына қатысты пропедевтикалық пән болып табылады.      

Пререквизиттері: Математиканың бастауыш курсының теориялық негіздері, академиялық жазу.  

Постреквизиттері: БМ дидактикалық материалдарды дайындау әдістемесі, математиканы оқыту әдістемесі 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Бастауыш мектепкек арналған қызықты есептер мен тапсырмаларды 

классификациялау; В)Әртүрлі есептерді шешу және тапсырмаларды орындаудың жалпы әдістері мен 

алгоритмдері; С)Нақты-практикалық есептерді шешуде математикалық модельдер құру принциптері; 

Д)Математикалық ұғымның құрылымдық анықталуын талдай білу; Е)Нақты-практикалық есептерді шешуге 

қажетті амалдарды негіздеп таңдау білігі. 

 

5.2 Модуль -  Дидактика және арнайы пәндер бойынша практикум 

 

Дублин дескрипторлары: А) В) С) Д) Е) 

Пәннің атауы: Шетел балалар әдебиеті және мәнерлеп оқу практикумы 

Бағдарлама авторы: п.ғ.к., доцент Адильшинова З.У.      

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерді  белгілі бір кезең балалар әдебиетіне елеулі үлес қосқан, ӛзіндік 

стилі, қолтаңбасы бар шетел ақын-жазушылармен таныстыруды және сол кезеңге тән әдеби ағымдардың даму 

ерекшеліктерімен таныстыру 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Шетел балалар әдебиеті туралы түсінік. Балаларға арналған ежелгі 

әдебиет.Ағылшын балалар әдебиеті. Американ балалар әдебиеті. Басқа елдердің балалар әдебиеті. Дат балалар 

әдебиеті, француз балалар әдебиеті, фин балалар әдебиеті, канада балалар әдебиеті. 

Пререквизиттері: Педагогика, балалар әдебиеті. 

Постреквизиттері: Кӛркем мәтінді лингвистикалық талдаудың технологиясы, шешендік ӛнерге үйрету 

әдістемесі. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Шетел балалар жазушыларын, олардың шығармаларының негізгі идеясын, 

танымдық,тәрбиелік, дамытушылық сипаты; В)Кӛркем шығарманы талдау барысында әдеби-теориялық 

ұғымдарды қолдана алу; кӛркем шығарманың идеясын, тақырыбын анықтау қабілеттілігін практикада 

қолдануды білу; С)Кӛркем шығарманың тәрбиелік, танымдық сипатын анықтай білу; бастауыш мектеп 

оқушыларына қажетті кӛркем шығарманы іріктей алуды пайымдай білу; Д)Шетел балалар жазушыларын, 

олардың шығармаларының негізгі идеясын, танымдық,тәрбиелік, дамытушылық сипатын тану іскерлігін 

қалыптастыру; Е)Шетел балалар  әдебиеттің атқарар қызметін анықтау; балаларға арналған шығармалардың 

жанрлық ерешеліктерін білу. 
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Дублин дескрипторлары: А) В) С) Д) Е) 

Пәннің атауы: Бастауыш мектеп дидактикасы 

Бағдарлама авторы: п.ғ.к., профессор Қаңтарбай С.Е. 

Курсты оқытудың мақсаты: Болашақ педагогтарды жалпы білім беретін мектепте оқытудың теориясы  мен 

қазіргі технологиялары бойынша теориялық біліммен қаруландыру; кәсіби әрекетінде алған білімдері 

пайдалану, біліктілігін қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Оқыту теориясы. Негізін салушы педагогика классиктерінің еңбектері. Білім 

мазмұны, оқытуға қойылатын қазіргі талаптар. Оқыту процесі, оның негізгі белгілері. Оқыту процесінің 

әдіснамалық негізі, білімді меңгерудің негізгі кезеңдері. Оқыту заңдары мен заңдылықтары, қағидалары мен 

ережелері. Сезімдік танымды басқарудың педагогикалық негіздері.  

Пререквизиттері: Педагогикалық мамандыққа кіріспе, психология. 

Постреквизиттері:  Білім берудегі менеджмент,  философия. 

Оқытудан кҥтілетін: А)Оқыту теориясы негізін салушы педагогика классиктерінің еңбектері,  қазіргі кездегі 

оқыту  ғалымдарының еңбектері, білім мазмұны, оқытуға қойылатын қазіргі талаптар, оқыту процесі;  

В) оқыту процесінің ерекшеліктері, қағидалары, заңдары; С)Оқыту процесінің  әрбір компонентінің  атқаратын 

қызметін пайымдай отырып қорытынды шығара алады; Д)Оқыту процесінің мақсатқа жету екі жақты сипатына 

оқыту процесінің елеулі белгілерін айыра білуі; Е)Оқыту процесінің елеулі белгілерін айыра білуі, оқытудағы 

қайшылықты анықтай алуы. 

 

Дублин дескрипторлары: А) В) С) Д) Е) 

Пәннің атауы: Шағын жинақты  мектептегі тәрбие жұмысының әдістемесі  

Курсты оқытудың мақсаты: Бастауыш сынып мұғалімдеріне шағын жинақты мектептің педагогикалық 

үрдісіне қажетті білім, іскерлікті қалыптастыру және үрдісінің ерекшелігімен таныстыру 

Курстың қысқаша мазмҧны: ШЖМ оқу-тәрбие үрдісінің  теориялық негіздері. 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. 

Постреквизиттері: Инклюзивті білім беру, шағын жинақты мектепте оқу-тәрбие үдерісі. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)ШЖМ басшылыққа алынатын құжаттар мазмұны; педагогикалық үрдіске 

қажетті оқу құжаттары; В)Сыныптарды топтау және оның тиімділігін дәлелдей білу; құжаттармен жұмыс істей 

білу; сабақ кестесі, оның варианттарын, тақырыптық жоспар жасай білу; С)ШЖМ оқушылар ӛз бетімен 

жұмысын ұйымдастыра алу, мүмкіндіктеріне қарай тапсырма дайындау; бақылау, бағалау тәсілдерін 

практикамен ұштастыру; Д)Ата-аналарды оқу процесіне тарту; Е)Әртүрлі шағын жинақты мектептің 

ерекшеліктеріне орай педагогикалық үрдісті ӛз деңгейінде жүргізе алуы. 

 

Дублин  дескрипторлары: А) В) С) Д) Е) 

Пәннің атауы: Қазіргі заманғы қазақ тілінің практикумы 

Бағдарлама авторы: п.ғ.к. доцен Адильшинова З.У. 

Курсты оқытудың мақсаты: қазақ тілін және қазақ тілінің логикасын сонымен қатар логикалық жүйедегі 

грамматикалық заңдылықтарын меңгеру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Қазақ тілінің салаларынан теориялық білім практикумы. Сӛзді жан-жақты зерттеу: 

оның дыбыстық құрылымы, айтылу ережелері (орфоэпия), жазылу нормасы( орфография). Сӛз мағынасы 

(лексика). Сӛз құрылымы және сӛз тудыру тәсілдері (сӛзжасам). Сӛзжасамның морфемдік тәсілдерін және 

морфология мен синтаксис бойынша білім, тілдік талдау. 

Пререквизиттері: Қазақ (орыс) тілі, педагогика, педагогикалық практика. 

Постреквизиттері: Қазақ (орыс) тілін оқытудың теориясы мен әдістемесі, мәтінді лингвистикалық талдау 

әдістемесі.   

Оқытудан кҥтілетін 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 сӛздіктермен жұмыс жасай білу, 

орфографиялық, пунктуациялық қатемен жұмыс жасай білу; Д)Педагогикалық технологияларды пайдалана 

білу; Е)Дағдыны ӛз мамандықтарына сай оқу-тәрбие процесінде пайдалана білу. 

 

Дублин  дескрипторлары: А) В) С) Д) Е)  

Пәннің атауы: Бастауыш мектептегі ментальды арифметика  

Бағдарлама авторы: аға оқытушы Кенжебекова Н.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: Ауызша есептеу мен ақыл-ойды дамыту әдістерін меңгерту  

Пәннің қысқаша мазмҧны: Ментальды арифметика негіздері. Абакус. Ойша жылдам есептеу жолдары. 

Бастауыш сынып оқушыларының нашарын шоғырландыру. Ӛте жылдам есте сақтау мүмкіндіктері. Жаңа 



82 
 

ақпаратты бірден қабылдау. Аналитикалық және шығармашылық тұрғыда ойлау жолдары. Ментальды 

арифметикадағы есеп шығарудағы формулаларды үйрету әдістемесі.   

Пререквизиттері: Математика негіздері, педагогика, педагогикалық практика.  

Постреквизиттері: Математиканы оқыту әдістемесі, шағын жинақты мектепте оқу – тәрбие үдерісі, 

педагогикалық практика. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Ментальды арифметика негіздері оқу пәні ретіндегі нысаны, пәні, 

міндеттері мен зерттеу әдістерін; В)Математикалық теорияның элементтері жиындар, графтар; С)Жиындарға, 

пікірлерге және предикаттарға қолданылатын амалдардың мағынасын; Д)Комбинаторлық, ықтималдық және 

статистикалық талдаудың ережелерін меңгеру; Е)Математика негіздерін пайдаланып, жеке тапсырма жасау 

болдарын үйренеді. 

 

6В01301-БАСТАУЫШТА ОҚЫТУДЫҢ ПЕДАГОГИКАСЫ МЕН ӘДІСТЕМЕСІ 

3 КУРС 

Қабылдау жылы: 2019 

Компонент 

(ЖК/ТК) 
Пән коды Пән атауы 
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р
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т
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 6. Модуль - Бастауыш мектепте арнайы пәндерді оқытудың теориясы мен әдістемесі, 27 кредит 

БП ЖК BMK(О)ТОТА 3214 Бастауыш мектепте қазақ (орыс) тілін оқытудың теориясы 

мен әдістемесі 

5 5 

  КП ЖК МOA 3301 Математиканы оқыту әдістемесі 5 5 

  КП ЖК DOA 3302 «Дүниетануды» оқыту әдістемесі 5 5 

  КП ЖК KEOTT 3303 Кӛркем еңбекті оқытудың теориясы мен технологиясы 5 5 

  КП ЖК SAZhUA 3304 Сауат ашу және жазуға үйрету әдістемесі 6 5 

КП   Педагогикалық практика 6 2 

7  Модуль - Инклюзия және риторика, 8  кредит 

БП ЖК IBB 3215 Инклюзивті білім беру  6 3 

КП ЖК ShOUA 3305 Шешендік ӛнерді үйрету әдістемесі 6 5 

8.1.   IT ресурстар және қалыптастыру әдістемесі, 25 кредит 

БП  ЖК AZh 3216 Академиялық жазу  5 5 

БП  ЖК BMITCR 3217 Бастауыш  мектептегі IT  және цифрлық ресурстар 5 5 

БП  ЖК КК(О)Т 3218 Кәсіби  қазақ (орыс) тілі 6 5 

БП  ЖК KBShT 3219 Кәсіби бағытталған шет тілі  6 5 

КП TK BMDTOA 3306 Бастауыш  мектепте дене тәрбиесін оқытудың әдістемесі 6 5 

8.2.    IT ресурстар және қалыптастыру  технологиясы, 25 кредит 

БП  ЖК AZh 3216 Академиялық жазу  5 5 

БП  ЖК BMITCR 3217 Бастауыш  мектептегі IT  және цифрлық ресурстар 5 5 

БП  ЖК КК(О)Т 3218 Кәсіби  қазақ (орыс) тілі 6 5 

БП  ЖК KBShT 3219 Кәсіби бағытталған шет тілі  6 5 

КП  ТК BMDTOTT 3306 
Бастауыш мектепте дене тәрбиесін оқытудың теориясы мен 

технологиясы 
6 5 

 

6 Модуль Бастауыш мектепте арнайы пәндерді оқытудың теориясы мен әдістемесі 

 

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 мазмҧны: Бастауыш мектепте қазақ (орыс) тілін оқытудың теориясы мен әдістемесі пәнінің 

мақсаты мен міндеттері. Фонетиканы оқыту. Лексиканы оқыту. Морфологияны оқыту. Синтаксисті оқыту 

әдістемесі. Сыныптан тыс оқу. Орфографияны оқыту әдістемесі. Тіл дамыту әдістемесі. 

Пререквизиттері: Қазақ (орыс) тілі, қазіргі заманғы қазақ (орыс) тілінің негіздері, орыс (қазақ) тілінің 

функционалды стилистикасы. 

Постреквизиттері: Бастауыш мектепте әдебиеттік оқуды оқытудың теориясы мен әдістемесі, кәсіби қазақ 

(орыс) тілі, шағын жинақты мектепте қазақ тілін  оқытудың теориясы мен әдістемесі. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Болашақ бастауыш сынып мұғалімдеріне «Әліппені», «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-
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үйрену, талдау; С)«Сауат ашу»,«Қазақ тілін», «Әдебиеттік оқу» пәндерін  табысты оқытудың ережелерін ӛңдеу, 

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) ӛзбетімен 

жұмыс істей білу. 

 

Дублин дескрипторлары: А) В) С) Д) Е)  

Пәннің атауы: Математиканы оқыту әдістемесі  

Бағдарлама авторы: аға оқытушы Кенжебекова Н.А.      

Курсты оқытудың мақсаты: Білім алушыларға математиканы оқыту әдістемесі курсы бойынша маңызды 

математикалық ұғымдар мен оның мәнін ашып кӛрсету, математиканы оқытуға қажетті теориялық білімдермен 

қаруландыру, математикалық дағдылар мен пәнді оқыту әдістемесін қалыптастыру.   

Пәннің қысқаша мазмҧны: 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: Математика негіздері, педагогика. 

Постреквизиттері: Бастауыш мектеп оқышыларының функционалдық сауаттылығы, бастауыш мектептегі ІТ 

және цифрлық ресурстар.  

Оқытудан кҥтілетін 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 дескрипторлары: 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 жӛнінде білім негізін 

қалыптастыру, техника мен технология дамуындағы жаратылыстану ғылымының идеялары мен жетістіктерімен 

таныстыру.    

Пәннің қысқаша мазмҧны: Жаратылыстану бағытында бастауыш сыныптарда білім беруде әлем жайлы ой 

ӛрістерінің кеңеюіне, қоршаған әлемді қабылдаудың дамуына, қоршаған ортаны қорғау және бағалай білуге 

үйрету. Мен – зерттеуші. Тірі табиғат. Ӛлі табиғат.  Заттар мен олардың құрылымы. Жер және космос. Табиғат 

физикасы.  

Пререквизиттері: Жаратылыстану негіздері, жаратылыстануды оқыту әдістемесі, ӛлкетану және жертану 

негіздері.  

Постреквизиттері: Шағын жинақты мектепте оқу-тәрбие үдерісі, педагогикалық шеберлік.  

Оқытудан кҥтілетін 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 ӛзін-ӛзі дамыту құзіреттілігін 

қалыптастыру.  

 

Дублин дескрипторлары: А) В) С) Д) Е)  

Пәннің атауы:  Кӛркем еңбекті оқытудың теориясы мен технологиясы  

Бағдарлама авторы: аға оқытушы, магистр Ербулатова А.К.    

Курсты оқытудың мақсаты: Оқушының кӛркемдік шығармашылық әрекеттерін әсемдікті кӛру, қабылдау 

арқылы қалыптастыру, бейнелеу, безендіру, құрастыру сияқты кӛркемдік іс-әрекеттеріне қажетті  дағдылары 

мен шеберліктерін шыңдау болып табылады және оқушылардың еңбекке деген оң кӛзқарастарын 

қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Кӛркем еңбекті оқытудың теориясы мен технологиясы пәнінің мақсаты мен 

міндеттері. Бастауыш мектепте берілетін білім кӛлемі мен мазмұны. Кӛркем еңбекті оқыту әдіс-тәсілдері.  

Тұрмыстық еңбек. Ӛз-ӛзіне қызмет ету. Кӛркем еңбек. Ауыл шаруашылық еңбек. Бастауыш мектепте сыныптан 

тыс жұмысты ұйымдастыру ерекшеліктері. Оқушылардың шығармашылық ойлауын дамыту.   

Пререквизиттері: Педагогика, музыка ӛнерін оқыту әдістемесі, математика негіздері.  

Постреквизиттері: Педагогикалық шеберлік, шағын жинақты мектепте  оқу – тәрбие үдерісі.  

Оқытудан кҥтілетін нәтиже: А)Бастауыш мектепте еңбек сабағын жоспарлай білу; В)Еңбек сабағының 

практикалық кезеңдерін ұйымдастыра білу; С)Бастауыш мектеп оқушыларының шығармашылық қабілетін 

дамытудың жолдарын меңгеру; Д)Оқушылардың іс-әрекетін бағалай білу; Е)Дағдыны, ӛз мамандықтарына сай 

оқу-тәрбие процесінде пайдалана білу.  
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Дублин дескрипторлары: А) В) С) Д) Е)  

Пәннің атауы: Сауат ашу және  жазуға үйрету әдістемесі  

Бағдарлама авторы: аға оқытушы Кенжебекова Н.А.      

Курсты оқытудың мақсаты: Мемлекеттік стандарт талабына сәйкес болашақ мұғалімдерге сауат ашу және  

жазуға үйрету әдістемесі негізінде   білім, білік, дағдыны қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: 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 (орыс) тілінің негіздері, педагогика.  

Постреквизиттер: Бастауыш мектеп оқушыларының функциональдық сауаттылығы, мәтінді лингвистикалық 

талдау әдістемесі.  

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Сауатты жазуға үйретудің педагогикалық-психологиялық негіздеріне 

сүйену; В)Бастауыш сынып оқушыларының кӛркем жазу дағдысын қалыптастыру; С)Жетілдірудің жолдарын, 

жазуға үйрету; Д)Графикалық және каллиграфиялық қатемен жұмыс жасау әдісін білуі тиіс; Е)Дағдыны, ӛз 

мамандықтарына сай оқу-тәрбие процесінде пайдалана білу.  

 

7  Модуль Инклюзия және риторика 

 

Дублин дескрипторлары: А) В) С) Д) Е)  

Пәннің атауы: Инклюзивті білім беру 

Бағдарлама авторы: п.ғ.к., доцент Адильшинова З.У.      

Курсты оқытудың  мақсаты: Инклюзивтік және интеграцияланған білім теориясы,тұжырымдамалық аппарат, 

ғылыми әдістемелік тәсілдерді студенттермен таныстыру және жалпы арнайы білімнің маңызды әлеуметтік 

мәдени феномен ретінде интеграцияланған білім беру идеясын ұсыну. 

 Пәннің қысқаша мазмҧны: Инклюзивтік білім беру курсының мақсаты. ҚР инклюзивті білім берудің 

нормативтік-құқықтық базасы.Арнайы білім беру қажеттіліктері бар балалармен жұмыс. Ауытқулардың жалпы 

сипаттамалары.Практикалық тапсырмаларды орындай білу. Медицинадық қӛмектің негізгі моделі. Аурулардың 

жіктелуі. Дамуында ауытқуы бар тұлғалармен әлеуметттік саясаттың қазіргі жағдайы. 

Пререквизиттері: Педагогика, болашақ маманның кәсіби бағдары.  

Постреквизиттері: Отбасы педагогикасы мен психологиясы, этнопедагогика. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Инклюзивті білім беру тұжырымдамасы; инклюзивті педагогикалық 

процестің ерекшеліктері, білім беру және оқыту; В)Инклюзивті білім беру тұрғысынан әртүрлі жастағы 

мүгедектермен түзу  - тәрбие жұмысының негізгі нысандары мен әдістерін анықтау; С)Инклюзивті   білім 

берудегі мүгедектігі бар баланың даму деңгейіне және ерекшелігіне сәйкес келетін түзету және даму 

міндеттерін, диагностикалау әдістерін және технологияларын таңдау дағдыларының болуы; Д)Мүгедектігі бар 

балалармен инклюзивтік оқыту және тәрбиелеу бойынша оқу процесін ұйымдастырудың қазіргі әдістері мен 

технологияларын; Е)Оларды дамытуға, оқытуға және білім алуға жағдай жасау мақсатында жеке және топтық 

іс- шараларды ұйымдастырады. 

 

Дублин дескрипторлары: А) В) С) Д) Е)  

Пәннің атауы:  Шешендік ӛнерді үйрету әдістемесі   

Бағдарлама авторы: аға оқытушы Досмырза Р.Ж.         

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерге сӛз ӛнері  ғылымын  меңгерту және ауызша сӛйлеу, дәлелдеу   

дағдыларын қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Болашақ бастауыш мектеп мұғаліміне ойлау дәрежесінің биіктігі. Аңыз әңгімелер 

мен ертегілердегі шешендік сӛздер. Мақал-мәтел, жұмбақтар, олардың тіл ерекшеліктері. Билер сӛзі, оның 

ӛзіндік сипаты. Шешендік ӛнердің түрлері. Шешендік ӛнерге баулу, шешендік мектеп, шешендік дәстүр, 

сӛйлеу мәдениеті. Білімгерлерге қазақ халқының шешендік ӛнерінен жүйелі білім беру.   

Пререквизиттері: Болашақ маманның кәсіби бағдары, балалар әдебиеті. 

Постреквизиттері: Педагогикалық шеберлік, этнопедагогика.  

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Жалпы мәдени құзыреттіліктерді қалыптастыру; В)Шешендік ӛнердің 

ғылыми негіздерін қалыптастыру; С)Шешендік жазуға  үйрету; Д)Шешендік ӛнерге оқыту әдістемесінен 

іскккерлік, дағдыны қалыптастыру; Е)Дағдыны, ӛз мамандықтарына сай оқу-тәрбие процесінде пайдалана білу.  

 

8.1 Модуль IT ресурстар және қалыптастыру әдістемесі 

 

Дублин  дескрипторлары: А) В) С) Д) Е)  

Пәннің атауы: Академиялық жазу 

Бағдарлама авторы: п.ғ.к. профессор Қаңтарбай С.Е.  

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерді «Академиялық жазу» курсының ғылыми – теориялық негіздерімен 

таныстыру, ғылыми зерттеу нәтижелерін жариялауға дығдыландыру.  
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Пәннің қысқаша мазмҧны: Академиялық жазуға кіріспе. Реферат жазу. Ғылыми мақала туралы түсінік. 

Ғылыми мақала жазуға үйрету жолдары. Ғылыми баяндама. Стендтік баяндама дайындау. Тұсаукесер 

(презентация) дайындау. Тезис дайындау. Аннотация жазу. Жоба, оның түрлері.  Диплом жобасының мазмұны 

мен құрылымы. Диплом жобасын рәсімдеу тәртібі. Диплом жобасының мазмұны мен құрылымы. Диплом 

жобасын рәсімдеу тәртібі. 

Пререквизиттер: Бастауыш лингвистикалық білім негіздері, мәтінді лингвистикалық талдау әдістемесі.  

Постреквизиттері: Шешендік ӛнерді үйрету әдістемесі, қазақ тілін оқытудың теориясы мен технологиясы.  

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Академиялық жазуға қойылатын талаптарды, жазу барысында 

қолданылатын ұғымлар мен терминдерін, сонымен қоса оның жазылу реттілігі мен рәсімделуін волонтерлық 

қызметтің білуі және түсінуі; В)Оқу барысында диломдық жоба  жазу барысында. Маман ретінде мектептегі 

педагогикалық қызметінде жоспарлы түрде қолданады; С)Педагогикалық еңбек жолында ӛз саласына 

байланысты ғылыми еңбектерді талдайды. Д)Ғылыми мақала жазады, оқушылардың ғылыми жобаларына 

жетекші қызметін атқарады; Е)«Әлеуметтік педагогика және ӛзін – ӛзі танудың педагогика тарихы», 

«Әлеуметтік педагогика», «Әлеуметтік психология» пәндерінің білім деңгейінде бағалау жұмыстарын 

жүргізеді. 

 

Дублин  дескрипторлары: А) В) С) D) Е)  

Пәннің атауы: Бастауыш мектептегі IT және цифрлық ресурстар 

Бағдарлама авторы: оқытушы, магистр Акашева А.Б.  

Курсты оқытудың мақсаты: Қазіргі білім беру ортасында ақпараттық технологияларды қолдану және 

педагогтың кәсіби құзыреттілігін қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Қазақстан Республикасының «Цифрлы Қазақстан» мемлекеттік бағдарламасы. 

«Цифрлы Қазақстан» бағдарламасының мақсаты, міндеті. Бағдарламаны іске асырудың бес негізгі бағыттары. 

Цифрландырудың жаһандық трендтері және халықаралық тәжірибе. Бастауыш мектепте сандық білім беру 

ресурстарын қолдану. Білім беру мақсаттарына арналған Интернет-ресурстар. Бастауыш мектепте цифрлық 

ресурстарды қолдану жолдары. Білім беру мақсаттарына арналған интернат-ресурстар.GOOGLE-да 

GMAIL.COM аккаунтын жасау. Желілік ӛзара әрекеттерді ұйымдастыру үшін GOOGLE құжаттары. GOOGLE 

электрондық презентациялары. GOOGLE-да GMAIL.COM аккаунтын жасау. Желілік ӛзара әрекеттерді 

ұйымдастыру үшін GOOGLE құжаттары. GOOGLE электрондық презентациялары. Желілік ӛзара әрекеттерді 

ұйымдастыру үшін GOOGLE кестелері. Google кестесі арқылы форма жасау. Желілік ӛзара әрекеттерді 

ұйымдастыру үшін GOOGLE кестелері. Google кестесі арқылы форма жасау. Google кестесі арқылы сауалнама 

жасау.Мультимедиялық бейнесабақ-тарды Camtasia Studio бағдарламасы арқылы түсіру. Бейне сабақтар 

дегеніміз не? Бейне сабақтар жасауға арналған платформалар. Мультимедиялық бейнесабақ-тарды Camtasia 

Studio бағдарламасы арқылы түсіру.  

Пререквизиттері: Математиканы оқыту әдістемесі, «Дүниетануды» оқыту әдістемесі, сауат ашуға үйрету 

әдістемесі.  

Постреквизиттері: Бастауыш мектепте дене тәрбиесін оқытудың теориясы мен технологиясы, шағын жинақты 

мектепте қазақ тілін оқытудың теориясы мен әдістемесі.  

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Қазіргі заманғы ақпараттық және компьютерлік технологияларды 

оқытудың негізгі бағыттарын, цифрлық білім беру технологияларын қолдану және енгізу негіздерін біледі; 

В)білім беру процесінің сапасын қамтамасыз ету үшін цифрлы білім беру ортасының мүмкіндіктерін түсінеді; 

С)оқу және сабақтан тыс іс-шараларда, тренингтерді ӛткізу кезінде заманауи ақпараттық технологияларды 

қолданады; Д)Оқу үдерісін қолдаудың ақпараттық жүйелерін қолдана алады; Е)Электрондық білім беру 

ресурстарын әзірлеу және жетілдіру үшін тиімді бағдарламалық құралдарды талдайды, белгілі бір тақырыпты 

оқыту үшін білім беру технологияларын таңдаудың алгоритмін ұсынады. 

 

Дублин дескрипторлары: А) В) С) Д) Е) 

Пәннің атауы: Кәсіби қазақ (орыс) тілі 

Бағдарлама авторы: аға оқытушы  магистр Кубиева В.А    

Курсты оқытудың  мақсаты: Студенттердің әдістемелік шеберлігін және оқытудың  жаңа технологияларын 

меңгерту.   

Пәннің қысқаша мазмҧны: Курстың мақсаты және міндеттері. Фонетиканы оқыту.  Лексиканы оқыту. 

Сӛзжасамның жасалу жолдары. Морфологиялық жасалым. Синтаксистік оқыту әдістемесі.Сыныптан тыс оқу. 

Жазуға үйрету әдістемесі. Тіл дамыту әдістемесі.  

Пререквизиттері: Қазіргі заманғы қазақ (орыс) тілінің негіздері, балалар әдебиеті.   

Постреквизиттері: Шағын жинақты мектепте оқу-тәрбие үдерісі, мәтінді лингвистикалық талдау әдістемесі. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Болашақ бастауыш сынып мұғалімдерін «алфавит», «әдебиеттану», 

«қазақ» (орыс)  тілінің теориясын,  оқыту әдістемесін оқыту; В)Болашақ бастауыш сынып мұғалімдерін қазақ 

(орыс) тілін  оқытудың озық әдістерінде оқыту, процестер мен оқу нәтижелерін зерттеу және талдауға үйрету, 

оқу материалдарының нәтижелері игерту; C)Оқу» пәндерін сапалы оқып үйрену ережелерін игеру, сабақ 

жоспарларын әзірлеу, талдау, салыстыру; Д)оқытуда түсіндіру және талдау әдістерін үйрену, балалармен 
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жұмыс істеу жолдарын үйрену; E)кітаптармен (оқулықтармен, оқу құралдарымен) жұмыс істей білу, тақырып 

бойынша сабаққа арналған оқу материалдарын дайындау. 

 

Дублин дескрипторлары: А) В) С) Д) Е)  

Пәннің атауы: Кәсіби бағытталған шетел тілі   

Бағдарлама авторы: п.ғ.к., доцент Адильшинова З.У.            

Курсты оқытудың мақсаты: Бастауыш мектептегі кәсіби бағытталған шетел тілі курсының  мақсаты,  

міндеттерімен таныстыру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Курстың мақсаты және міндеттері. Фонетиканы оқыту. Лексиканы оқыту. 

Морфологиялық сӛзжасам. Синтаксистік оқыту әдістемесі. Сыныптан тыс жұмыс.  Тіл дамыту әдістемесі. 

Студенттердің әдістемелік шеберлігін жетілдіру және оқытудың жаңа технологияларын жетілдіру.   

Пререквизиттері: Сӛзжасам және морфология, балалар әдебиеті,шетел балалар әдебиеті. 

Постреквизиттері: Бастауыш мектепте әдебиеттік оқуды оқытудың теориясы мен әдістемесі,шағын жинақты 

мектепте орыс  (қазақ) тілі және әдебиетін оқыту  теориясы мен әдістемесі, педагогикалық практика.  

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Болашақ бастауыш мектеп мұғалімдеріне бастауыш мектептегі кәсіби 

бағытталған шетел тілін оқыту; В)Бастауыш мектеп мұғалімдерін кәсіби бағытталған шетел тілін оқытудың 

озық әдістемесін, оқу материалының нәтижесі, оқытудың нәтижесі мен оқыту және талдау процесін; С)Пәнді 

оқытудың жоспарлау тәртібі, сабақ жоспарларын талдау, салыстыруды;  Д)Оқытудың  интерпретациялау және 

сипаттау әдістемесін үйрену, балалармен жұмыс жасауды меңгеру; Е)Кітаптармен жұмыс жасауға 

(оқулықтармен, оқу құралдарымен) үйрену, пән бойынша дидактикалық материалдарды дайындау. 

 

Дублин дескрипторлары: А) В) С) Д) Е)   

Пәннің атауы: Бастауыш мектепте дене тәрбиесін 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 мазмҧны: 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: Дене шынықтыру, педагогика. 

Постреквизиттері:  Бастауыш мектепте дене тәрбиесін оқытудың теориясы мен технологиясы, болашақ 

маманның кәсіби бағдары. 

Оқытудан кҥтілетін 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.  

 

8.2 Модуль IT ресурстар және қалыптастыру  технологиясы 

 

Дублин дескрипторлары: А), В), С), Д), Е)   

Пәннің атауы: Бастауыш мектепте дене тәрбиесін оқытудың теориясы мен технологиясы  

Бағдарлама авторы: аға оқытушы Досмырза Р.Ж.      

Курсты оқытудың мақсаты: Болашақ мамандардың бастауыш мектепте дене мәдениетін оқыту әдістемесінің 

теориялық негізін қалыптастыру 

Пәннің қысқаша мазмҧны: 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: Педагогика, дене шынықтыру. 

Постреквизиттері:  Педагогикалық шеберлік, болашақ маманның кәсіби бағдары.  

Оқытудан кҥтілетін 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.  

 

5В010200-БАСТАУЫШТА ОҚЫТУДЫҢ ПЕДАГОГИКАСЫ МЕН ӘДІСТЕМЕСІ 
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Модуль 11.1. -  Отбасы педагогикасы мен психологиясы, 9 академиялық кредит 

БП ТК  Etn 4222  Этнопедагогика 7 3 
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КП   Педагогикалық практика 7 6 

11.2. Модуль -Кіші мектеп оқушыларының психологиясы, 9 академиялық кредит 

БП ТК Etnps 4222 Этнопсихология 7 3 

КП   Педагогикалық практика 7 6 

Модуль 12. -  ШЖМ-те оқу-тәрбие ҥрдісі , 10 академиялық кредит 

КП ЖК ShZhMOTU 4311 Шағын жинақты мектепте оқу-тәрбие үдерісі 7 5 

КП ЖК GPZA 4312 Ғылыми - педагогикалық зерттеу әдістемесі 7 5 

13.1. Модуль - Қазіргі білім беру ҥдерісі, 13 академиялық кредит 

КП ТК BMОIA 4314 Бастауыш мектепте оқытудың интербелсенді әдістері 7 3 

КП ТК BMOFS 4315 Бастауыш мектеп оқушыларының функционалдық сауаттылығы 7 5 

КП ТК MLTA 4316 Мәтінді лингвистикалық  талдау әдістемесі 7 5 

13.2. Модуль - Білім беру ҥрдісінде жобалау, 13 академиялық кредит 

КП ТК BMPUZhU 4314 БМ-те педагогикалық үрдісті жобалау және ұйымдастыру 7 3 

КП ТК KMOKK 4315 Кіші мектеп оқушыларының құзыреттілігін қалыптастыру 7 5 

КП ТК KBAU  4316 Қазіргі балалар әдебиет үрдісі 7 5 

 

Модуль 11.1. -  Отбасы педагогикасы мен психологиясы 

 

Дублин дескрипторлары: А) В) С) D) Е) 

Пәннің атауы: Этнопедагогика 

Бағдарлама авторы: п.ғ.к., доцент Жусупова Ж.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерді этнопедагогиканың негізгі ұғымдары, Қазақстан Республикасы 

этностарының мәдениеті мен салт дәстүрлері туралы білімімен қаруландыру, педагогикалық мәдениетін және 

жалпы кәсіби құзыреттілігін қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Қазақ халық педагогикасының тәрбие мәселелері мен халық педагогикасының 

этникалық құрамдас бӛлігі. Ұлттық білімнің факторлары мен құралдарын. Халықтың рухани феномені бӛлігі 

ретінде отбасылық дәстүрлі мәдениеті. Халықтық педагогикада психикалық, еңбек, моральдық, физикалық, 

эстетикалық тәрбиесі. Этномәдениет-этнопедагогика негізі. Мектептегі этнопедагогикалық жұмыстың мақсаты, 

міндеттері және негізгі бағыттары. Этнопедагогиканың құралдары мен әдістері. Ұлттық мәдениетті 

жандандыру жолдары. Қазіргі оқушылардың этномәдени білім беру мәселелері. 

Пререквизиттері: Педагогика, философия.  

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер. 

Оқытудан кҥтілетін 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 жұмыстарын білу.     

 

11.2. Модуль -Кіші мектеп оқушыларының психологиясы 

 

Дублин дескрипторлары: А) В) С) D) Е) 

Пәннің атауы: Этнопсихология 

Бағдарлама авторы: п.ғ.к., доцент Адильшинова З.У.   

Курсты оқытудың мақсаты: Адамдар психикасының этностық ерекшеліктерін зерттейтін психологияның 

саласы, түрлі нақты этностық бірлестіктерге жататын адамдардың психологиялық ӛзіндігі туралы түсінік 

қалыптастыру 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Этнопсихологияның теориялық негіздері. ХХ ғасырдың екінші жартысын 

этникалық жаңғырту, Этнопсихологиялық зерттеулердің негізгі бағыттары. Батыс ойшылдарының 

этнопсихологиялық идеялары. Этнопсихологиялық ойды қалыптастыру және дамыту тарихы.нақты этникалық 

топ ӛкілдерінің ұлттық-психологиялық ерекшеліктерінің қалыптасуына әсер ететін факторлар мен себептерді 

жан-жақты түсіну; соның негізінде ұлттардың әлеуметтік-саяси, экономикалық, тарихи, мәдени дамуының 

спецификасын, психологиясын анықтау; 

Пререквизиттері:  Педагогика, психология, этнопедагогика. 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер. 

Оқытудан кҥтілетін 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.  
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Модуль 12. -  ШЖМ-те оқу-тәрбие ҥрдісі 

 

Дублин дескрипторлары: 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 

Пәннің қысқаша мазмҧны: 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, БМ-те тәрбие теориясы және әдістемесі, педагогикалық шеберлік. 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)ШЖМ басшылыққа алынатын құжаттар мазмұны; педагогикалық үрдіске 

қажетті оқу құжаттары; 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 ӛз 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 ӛз деңгейінде жүргізе алуы. 

 

Дублин дескрипторлары: А) В) С) Д) Е) 

Пәннің атауы: Ғылыми - педагогикалық зерттеу әдістемесі 

Бағдарлама авторы: аға оқытушы магистр Кубиева В.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: Болашақ мұғалімдерге ғылыми - педагогикалық зерттеу әдістемесі туралы 

қажетті білім беру. Студенттердің әдістемелік дағдыларын жетілдіру және жаңа оқыту технологияларын 

қолдануды үйрету.    

Пәннің қысқаша мазмҧны: Ғылыми - педагогикалық зерттеу әдістемесі. Реферат жазу. Ғылыми мақала 

туралы түсінік. Ғылыми мақала жазуға үйрету жолдары. Ғылыми баяндама. Стендтік баяндама дайындау. 

Тұсаукесер (презентация) дайындау. Тезис дайындау. Аннотация жазу. Жоба, оның түрлері.  Диплом 

жобасының мазмұны мен құрылымы. Диплом жобасын рәсімдеу тәртібі. Диплом жобасының мазмұны мен 

құрылымы. Диплом жобасын рәсімдеу тәртібі. 

 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: Педагогика, БМ-те тәрбие теориясы және әдістемесі, педагогикалық шеберлік. 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер. 

Оқытудан кҥтілетін 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. 

 

13.1. Модуль -  Қазіргі білім беру ҥдерісі 

 

Дублин дескрипторлары: А) В) С) D) Е) 

Пәннің атауы: Бастауыш мектепте оқытудың интербелсенді әдістері  

Бағдарлама авторы: оқытушы магистр Акашева А.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: Болашақ  мамандарға бастауыш мектепте оқытудың интербелсенді әдістері 

туралы жан-жақты түсінік қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Интербелсенді әдістердің мақсаты мен міндеттері. Интербелсенді әдістердің 

түрлері, оларды қолданудың мәнін ұғындырып, жұппен, топпен жұмыс жасаудың жолдары. Интербелсенді 

әдістерді жүргізуде пайдаланылатын дидактикалық материалдар мен логикалық тапсырмаларды тиімді 

қолдануға үйрету әдістемесі. Фишбаун әдісі.  

Пререквизиттері: : Педагогика, болашақ маманның кәсіби бағдары. 

Постреквизиттері:  Магистратура деңгейіндегі пәндер. 

Оқытудан кҥтілетін 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 
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үрдісіндегі сын тұрғысынан ойлау дағдыларын арттыру(рефлексия); Е)Оқу нормативті құжаттарды жаңаша 

толтырудағы дәстүрлі қызметтерін қолдану.  

 

Дублин дескрипторлары: А) В) С) D) Е) 

Пәннің атауы: Бастауыш мектеп оқушыларының функционалдық сауаттылығы 

Бағдарлама авторы: аға оқытушы Кенжебекова Н.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: Болашақ  мамандарға бастауыш мектеп оқушыларының функционалдық 

сауаттылығы туралы жан-жақты түсінік қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Бастауыш мектеп оқушыларының ортамен қарым-қатынасқа түсу қабілеті және 

оған бейімделу мүмкіндіктері.Бастауыш мектеп оқушыларының теориялық-әдіснамалық білімдерін 

қалыптастыру. Бастапқы сауаттылық, баланың оқуға, түсінуге, қарапайым қысқа мәтіндерді құруға және 

қарапайым арифметикалық операцияларды жүргізу. Бастауыш мектеп оқушыларының функционалдық 

сауаттылығын қалыптастыру әдістері.  

Пререквизиттері: Педагогика, Болашақ маманның кәсіби бағдары. 

Постреквизиттері:  Магистратура деңгейіндегі пәндер. 

Оқытудан кҥтілетін 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 дескрипторлары: А) В) С) D) Е) 

Пәннің атауы: Мәтінді  лингвистикалық талдау әдістемесі 

Бағдарлама авторы: оқытушы магистр Сугуралиева А.М. 

Курсты оқытудың  мақсаты: Мәтінді мазмұндауға, мәнерлеп оқуға тӛселдіру, мәтін түрлерімен таныстыру, 

мәтін бойынша сұрақ қоя білуге және шығарманың тақырыбы мен идеясын және тәрбиелік мәнін түсінуге, 

мәтіндегі бейнелі сӛздерді, кӛркемдегіш құралдарды тани білуге үйрету. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Мәтінді тілдік талдаудың әдістемесі.Мәнерлеп оқу мен әңгімелеп беру тәсілдері. 

Кӛркем мәтіндегі сӛздік құрамды лексикологиялық, стилистикалық талдауды, кӛркем мәтіндегі суреттеу 

құралдарының ерекшеліктері. Прозалық шығармалардан алынған үзінділерді мазмұндау, мәтінге әдеби және 

толық тілдік талдау. Поэзиялық шығармаларды мазмұндау, мәтінді  әдеби және толық тілдік талдау 

қабілеттерді дамыту. 

Пререквизиттері: Болашақ маманның кәсіби бағдары, балалар әдебиеті.  

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер:А)Мәтінді және оның түрлерін; кӛркем мәтіндегі суреттеу құралдырын; 

мәтіндік тілдік талдаудың жолдарын білу туралы біліктілігі; В)Мәтін жӛнінде 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)Кӛркем мәтіндегі сӛздік құрамды лексикологиялық, стилистикалық талдау іскерлігі; Е)Прозалық 

шығармалардан алынған үзінділерді мазмұндау, мәтінге әдеби және толық тілдік талдау;   

 

13.2. Модуль -Білім беру ҥрдісінде жобалау 

 

Дублин дескрипторлары: А) В) С) D) Е) 

Пәннің атауы: БМ-те педагогикалық үрдісті жобалау және ұйымдастыру 

Бағдарлама авторы: п.ғ.к., доцент Жусупова Ж.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: Бастауыш мектепте педагогикалық үдерісті жобалау және ұйымдастыру білім 

беру ресурсы ол оқушылардың танымдық, шығармашылық дағдыларын, ӛз білімдерін ӛз бетімен құрастыра 

білу икемділігін, ақпараттық кеңістікте жӛн таба білу іскерлігін дамыту, сын тұрғыдан ойлауын дамыту. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Бастауыш мектепте педагогикалық процесті жобалау мен ұйымдастырудың 

педагогикалық ерекшеліктері. Жалпы тұжырымдамасы, қазіргі мектепті жобалау және ұйымдастыру 

мәселелері. Бастауыш мектепте педагогикалық процесті жобалау мен ұйымдастыруда мектеп 

шығармашылығының рӛлі. Бастауыш мектептегі педагогикалық үдерісті шығармашылықта ұйымдастыру және  

жетілдіру барысындағы педагогикалық жобалау - мұғалімнің кәсіби қызметі туралы білімдерін 

қалыптастырады. Педагогикалық жобалау алдыңғы іс-әрекетке қолайлы жағдайлар туғызу және оның 

нәтижелерін алдына ала болжау. Педагогикалық жобалаудың обьектісі: педагогикалық жүйелер, педагогикалық 

процесс, педагогикалық жағдаяттар. 

Пререквизиттері: Педагогика, болашақ маманның кәсіби бағдары. 

Постреквизиттері:  Магистратура деңгейіндегі пәндер. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Жаңарған білім мазмұнының негіздерінің теориясын білу және бастауыш 

мектептің практикалық дағдыларын игеру; В)Пән бойынша оқушылардың белсенді әрекетін ұйымдастырудың 
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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 дескрипторлары: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 мазмҧны: 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 кӛрсеткіші.  

Пререквизиттері: Этнопедагогика, бастауыш мектеп оқушыларының функционалдық сауаттылығы.  

Постреквизиттері:  Магистратура деңгейіндегі пәндер. 

Оқытудан кҥтілетін 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 кӛрсеткіші.  

 

Дублин дескрипторлары: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, ӛзіндік стилі, қолтаңбасы бар ақын-жазушылармен таныстыруды және сол кезеңге тән әдеби 

ағымдардың даму ерекшеліктерін  айқындау. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Қазіргі балалар әдебиеті үрдісінің ғылыми теориялық негіздері, мәні мен  

мазмұны. Балалар әдебиетінің классикалық үлгілері, ӛзіндік стиль түсініктерін қалыптастыру. Балалар 

әдебиетіне елеулі үлес қосқан жазушылар шығармалары. Қазіргі әдеби процестің ерекшеліктері. Әдеби 

процестің тұжырымдамасы, балалардың прозасы, поэзиясы, драмасы және балалар әдебиетіндегі әлем 

халықтарының кӛрнекті туындылары. Б.Соқпақбаевтың балалар әдебиетіне қосқан үлесі.  

Пререквизиттері: Этнопедагогика, балалар әдебиеті, мәтінді  лингвистикалық талдау әдістемесі.  

Постреквизиттері:  Магистратура деңгейіндегі пәндер. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Қазіргі балалар жазушыларын, олардың шығармаларының негізгі идеясын, 

танымдық,тәрбиелік, дамытушылық сипатын; В)Әдеби-теориялық ұғымдарды қолдана алуды, кӛркем 

ығарманың идеясын, тақырыбын анықтауды, кӛркем шығарамның тәрбиелік, танымдық сипатын практикада 

қолдана білу; С)Қазіргі балалар жазушыларын, олардың шығармаларының негізгі идеясын бағалауға үйрену; 

Д)Адамгершілік, елжандылық, еңбексүйгіштік, салауаттылық, мәдениеттілік тұлғасын тәрбиелеу іскерлігін 

қалыптастыру; Е)Қазіргі балалар әдеби процесінің негізгі тақырыптарын білу; 

 

6В01301-БАСТАУЫШТА ОҚЫТУДЫҢ ПЕДАГОГИКАСЫ МЕН ӘДІСТЕМЕСІ 

2 КУРС (2 ЖЫЛДЫҚ)  

(Қысқартылған білім бағдарламасы) 

Қабылдау жылы: 2020жыл 

Компонент 

(ЖК/ТК) 
Пән коды Пән атауы 
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т
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Модуль 4. -  Бастауыш мектепте арнаулы  пәндерді оқытудың теориясы мен әдістемесі,  16   кредит 

КП  ЖК DTOA 1301 Дене тәрбиесін оқытудың әдістемесі 2 4 

КП ЖК DOA 2302 «Дүниетануды» оқыту әдістемесі 3 5 

КП ЖК ZhOA 2303 Жаратылыстануды оқыту әдістемесі 3 5 

КП    Педагогикалық практика 4 2 

Модуль 5. -Педагогика және риторика, 10 академиялық кредит 

КП  ЖК OPP 2304 Отбасы педагогикасы мен психологиясы 3 5 

КП  ЖК ShOUA 2305 Шешендік ӛнерді үйрету әдістемесі 3 5 

Модуль 6.1. -Қалыптастыру теориясы  мен әдістемесі, 26 академиялық кредит 

КП  ТК EBN 2306 Этномәдени білім негіздері   3 4 

КП ТК SAZhUA 2307 Cауат ашу және жазуға үйрету әдістемесі 3 4 
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БП ТК K(О)TOTА  2212 Қазақ (орыс) тілін оқытудың теориясы мен әдістемесі 3 6 

БП ТК MBBK 2213 Менеджмент және білім берудегі кӛшбасшылық 4 4 

КП TK PShI 2308 Педагогикалық шеберлік және имиджиология 4 3 

БП    Дипломалды практика 4 5 

Модуль 6.2. -Қалыптастыру теориясы  мен технологиясы, 26 академиялық кредит 

КП  ТК EBN 2306 Этнопедагогикалық білім негіздері 3 4 

КП ТК ZhUA 2307 Жазуға үйрету әдістемесі 3 4 

БП  ТК K(О)TOTТ 2212  Қазақ (орыс) тілін оқытудың теориясы мен технологиясы 3 6 

БП TK BMPYZhU 2213 
Бастауыш мектепте  педагогикалық үрдісті жобалау және 

ұйымдастыру 

4 4 

КП TK PEI  2308 Педагогикалық этика және имиджиология 4 3 

БП    Дипломалды практика 4 5 

 

6В01301-БАСТАУЫШТА ОҚЫТУДЫҢ ПЕДАГОГИКАСЫ МЕН ӘДІСТЕМЕСІ 

2 КУРС (3 ЖЫЛДЫҚ) 

(Қысқартылған білім бағдарламасы) 

Қабылдау жылы: 2020 жыл 

Компонент 

(ЖК/ТК) 
Пән коды Пән атауы 
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3. Модуль - Кәсіби  тілдер және бастауыш мектептегі пәндер әдістемесі, 23  академиялық кредит 

БП ЖК PBMTTA 1202 Педагогика және бастауыш мектептегі тәрбие жұмысының әдістемесі 2 5 

БП ЖК KK(O)T 2204 Кәсіби қазақ (орыс) тілі 2 5 

БП ЖК KBShT 2203 Кәсіби бағытталған шетел тілі 3 4 

КП ЖК KEOTА 2301 "Кӛркем еңбекті" оқытудың теориясы мен әдістемесі 3 5 

БП РР Педагогикалық практика 2 2 

БП  РР Оқу практикасы 2 2 

4 .1 Модуль - Қалыптастыру негіздері, 18 академиялық  кредит 

ЖББП ТК KBN 2108 Кәсіпкерлік және бизнес негіздері 3 3 

БП  ТК BLBN 2206 Бастауыш лингвистикалық білім негіздері 3 5 

БП  ТК ZhBBTN 2207 Жаратылыстанудан бастауыш білімнің теориялық негіздері 3 5 

БП TK BMBTN 2208 Бастауыш математикалық білімнің теориялық негіздері 3 3 

БП РР Педагогикалық практика 3 2 

Модуль 4.2.- Функциональдық стилистика және қалыптастыру негіздері, 18  академиялық кредит 

ЖББП ТК АА 2108 Академиялық адалдық 3 3 

БП  TК KTFS 2206 Қазақ тілінің функциональдық стилистикасы 3 5 

БП  ТК OZhN  2207 Ӛлкетану және жертану  негіздері 3 5 

БП ТК MN  2208 Математика негіздері 3 3 

БП РР Педагогикалық практика 3 2 

5.1 Модуль -  Балалар әдебиеті және арнайы пәндер теориясы мен әдістемесі, 27 академиялық  кредит 

БП  ТК ВА 2209 Балалар әдебиеті 3 3 

БП  TК MLTA 2210 Мәтінді лингвистикалық  талдау әдістемесі 4 5 

БП  TК DTOA 2211   Дене тәрбиесін оқытудың әдістемесі 4 5 

БП  ТК AOOTA 2212  Әдебиеттік оқуды оқытудың теориясы мен әдістемесі 4 4 

БП  ТК ShZhMOTU 2213 Шағын жинақты мектепте оқу-тәрбие үдерісі 4 5 

БП  ТК GPZA 2214 Ғылыми-педагогикалық зерттеу әдістемесі 4 5 

5.2 Модуль -  Шетел балалар әдебиеті және арнайы пәндер әдістемесі,  27 академиялық кредит 

БП  ТК ShBA 2209 Шетел балалар әдебиеті 3 3 

БП  ТК KABY 2210 Қазіргі балалар әдеби үрдісі 4 5 

БП  TК DTOTA 2211  Дене тәрбиесін оқытудың теориясы мен әдістемесі 4 5 

БП  ТК 
BMAOOTT 2212 Бастауыш мектепте әдебиеттік оқуды оқыту теориясы мен 

технологиясы 

4 4 

БП  ТК ShZhMOTYU 2213 Шағын жинақты мектепте оқу-тәрбие үдерісін ұйымдастыру 4 5 

БП  ТК PZA 2214 Педагогикалық зерттеу әдістері 4 5 

6. Модуль - Бастауыш мектептегі  арнайы пәндерді оқытудың  әдістемесі, 16 академиялық кредит 

КП ЖК МOA 2302 Математиканы оқыту әдістемесі 4 6 

КП ЖК DOA 3303  «Дүниетануды» оқыту әдістемесі 5 5 

КП ЖK ZhOA 3304 Жаратылыстануды оқыту әдістемесі 5 5 
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6В01301-БАСТАУЫШТА ОҚЫТУДЫҢ ПЕДАГОГИКАСЫ МЕН ӘДІСТЕМЕСІ 

3 КУРС (3 ЖЫЛДЫҚ) 

(Қысқартылған білім бағдарламасы) 

Қабылдау жылы: 2019 жыл 

Компонент 

(ЖК/ТК) 
Пән коды Пән атауы 

С
ем

ес
т
р

 

К
р

ед
и

т
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ы
 

7.1 Модуль -  Жаңартылған білім мазмҧнындағы әдебиет пен музыка,  19 академиялық  кредит 

БП  ТК ВА 2204 Балалар әдебиеті  4 5 

БП  ТК MOOA 2205 Музыкалық ӛнерді оқыту әдістемесі  4 5 

БП  ТК POOZh 2206 Педагогтың ӛзін-ӛзі жаңғыртуы 4 3 

БП  ТК GPZA 3207 Ғылыми-педагогикалық зерттеу әдістемесі 5 3 

БП  ТК BMMKPSh 3208 
Бастауыш мектеп  мұғалім қызметіндегі педагогикалық 

шығармашылық 

5 3 

Модуль 7.2.- Педагогика, психология және ӛнер,  19  академиялық кредит 

БП  ТК ShBA 2204 Шетел балалар әдебиеті  4 5 

БП  ТК MTTT 2205 Музыкалық тәрбиенің теориясы мен технологиясы  4 5 

БП  ТК 
OOTOODPK 2206 Ӛзін- ӛзі тану мен ӛзін- ӛзі дамытуды педагогикалық 

қолдау 

4 3 

БП  ТК GZZh 3207 Ғылыми зерттеуді жоспарлау  5 3 

БП  ТК ZhP 3208 Жасерекшелік психологиясы 5 3 

8. Модуль - Бастауыш мектепте арнаулы  пәндерді оқытудың теориясы мен әдістемесі, 45академиялық 

кредит 

КП  ЖК 
BMО(K)TAOTA 

3302 

БМ- те орыс (қазақ) тілі мен әдебиетін   оқытудың теориясы 

мен әдістемесі 

5 5 

КП  ЖК МOA 3303 Математиканы оқыту әдістемесі 5 5 

КП  ЖК DOA 3304 «Дүниетануды» оқыту әдістемесі 5 5 

КП  ЖК KEOTT 3305 Кӛркем еңбекті оқытудың теориясы мен технологиясы 5 5 

КП  ЖК SAZhUA 3306 Сауат ашу және жазуға үйрету әдістемесі 5 5 

КП  ЖК BMIAO 3307 БМ интербелсенді әдістерді оқыту  5 5 

БП   Педагогикалық практика 6 10 

БП   Дипломалды практика 6 5 

 

6В01801 - ӘЛЕУМЕТТІК ПЕДАГОГИКА ЖӘНЕ ТЬЮТОР 

1 КУРС 

Қабылдау жылы: 2021 

Компонент 

(ЖК/ТК) 
Пән коды Пән атауы 

С
ем
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т
р

 

К
р

ед
и

т
 

са
н

ы
 

Модуль 2. Әлеуметтік - гуманитарлық пәндер және дене мәдениеті, 29 академиялық кредит 

ЖББ МК  ASВM 1106 Әлеуметтік-саяси білім модулі /Әлеуметтану. Саясаттану. 

Мәдениеттану.Психология 
1-2 8 

ЖББ  МК DSh 1107 Дене шынықтыру 1-4 8 

БП ЖК ZhEFMG 1201 Жас ерекшелік физиологиясы және мектеп гигиенасы 1 6 

БП  ЖК UR 1202 Ұлттық руханият 2 5 

  Оқу  практикасы 2 2 

 

Модуль 2. - Әлеуметтік - гуманитарлық пәндер және дене мәдениеті 

 

Дублин  дескрипторлары: А) В) С) Д) Е)  

Пәннің атауы: Жас ерекшелік физиологиясы және мектеп гигиенасы 

Бағдарлама авторы: Әбіл А.С. 

Курсты оқыту мақсаты: мектеп жасындағы балалардың анатомиялық және физиологиялық ерекшеліктері, 

әртүрлі жастағы ӛсу және даму заңдылықтары, ӛскелең организмнің қоршаған ортамен қарым-қатынасы, 

баланың жасына лайық білім беру, ақыл ойын дамыту, дені сау, сымбатты болудың ғылыми негіздері туралы 

педагогикалық мамандықтар бойынша кәсіптік құзіреттілігін қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Жас ерекшелік физиологиясы және мектеп гигиенасы. Пәні, мазмұны. Ӛсу және 

даму заңдылықтары, зерттеу әдістері. Жүйке жүйесінің физиологиясы жасқа байланысты дамуы. Сенсорлы 
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жүйелер, олардың жасқа байланысты дамуы. Ішкі секреция бездерінің физиологиясы.Тірек-қимыл аппараты, 

оның жасқа байланысты дамуы. Тыныс алу жүйесі, оның жасқа байланысты дамуы. Қан және қан айналу 

жүйесінің физиологиясы, оның жасқа байланысты дамуы. Асқорыту жүйесінің физиологиясы, жасқа 

байланысты дамуы. Заттар пен энергияның алмасуының жастық ерекшеліктері. Зәр шығару жүйесінің 

физиологиясы, оның жасқа байланысты дамуы. 

Пререквизиттері:  Мектеп курсындағы пәндер. 

Постреквезиттері: Әлеуметтік педагогика, тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Ӛзінің тұлғалық даму мақсаттарын қалыптастыруға және шынайы 

бағалауға қабілетті, сондай-ақ, оқушылардың зияткерлік даму деңгейін арттыру дағдыларын игерген; В)Мектеп 

жасындағы балалар мен жасӛспірімдерді оқыту және тәрбиелеу жұмыстарын ағзаның әр түрлі жас кезеңдеріне 

сай физиологиялық ерекшеліктерін ескере отырып, ұйымдастыруға қабілетті; С)Дене тәрбиесі мен шынықтыру 

әдістерін пайдалану арқылы балалармен жасӛспірімдер ағзасының қоршаған ортада бейімделу мүмкіншілігін 

арттырып, денсаулығын қорғау мен жақсартуға үлес қосады және толыққанды әлеуметтік кәсіби қызметті 

қамтамасыз ету үшін ӛзінің дене мәдениетін жетілдіруге дайын; D)Оқушыларда салауатты ӛмір сүру салтын 

қалыптастыруға және тазалық сақтау мен денсаулықты нығайту талаптарына сай сыртқы ортаның жағымсыз 

ықпалдарынан қорғану ережелерін ұстануға қабілетті; Е)Ӛскелең организмнің қоршаған ортамен қарым-

қатынасы, мектеп оқушыларының денсаулығын сақтау мен нығайту, олардың оқып-білім алу барысында 

жұмысқа қабілеттілігінің жоғары деңгейін қамтамасыз ету жолдарының, баланың жасына лайық білім беріп, 

ақыл ойын дамыту, дені сау, сымбатты етіп ӛсірудің ғылыми негіздері туралы кәсіби біліктілігін қалыптастыру. 

 

Модуль 2. Әлеуметтік - гуманитарлық пәндер және дене мәдениеті 

 

Дублин  дескрипторлары: А) В) С) Д) Е) 

Пәннің атауы:  Ұлттық руханият 

Бағдарлама авторы: аға оқытушы Наренова А.Б.  

Курсты оқытудың мақсаты: Курс қазіргі заманғы тұлғаны рухани-адамгершілік тұрғыдан қалыптастыруға, 

ұлттық және жалпыадамзаттық құндылықтарды, халықтық дәстүрлерді, ата-баба мұрасын құрметтеу рухында 

тәрбиелеуге бағытталған. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Ұлттық руханият, ұлттық бірегейлік, ұлттық құндылықтар, ұлттық ӛзіндік сана 

туралы түсінік. Тарихи сананы қалыптастыру әдістері. Ұлттық бірегейлікті қалыптастыру жолдары. Қазақ 

халқының дәстүрлері мен әдет-ғұрыптары. Сенімдер. Ырым-тыйымдардың мағынасы. Мәдениет және ӛнер 

Ұлттық кодты анықтау. Рухани-адамгершілік тәрбиесінің мәселелері. Ұлттық сезім, интуиция, ұлттық намыс 

және ұлттық рух туралы түсініктер. Халықтық білім берудің қайнар кӛздері мен сипаттамалары. Адамгершілік, 

руханилық, адамгершілік, ізеттілік ұғымдары.  

Пререквизиттері: Қазақстанның қазіргі заман тарихы, Философия 

Постреквизиттері:  Педагогика, ӛзін-ӛзі  тану, этнопедагогикалық білім  негіздері 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: A)Қоғамның дамуы туралы білім: әлеуметтік мәдениеттің мәдениетті, 

ӛркениетті формаларының рӛлін, ұлттық тәрбиенің әлемдік тарихи-мәдени процестегі рӛлін түсіну; B)Ұлттық 

руханиятты, ұлттық бірегейлікті, ұлттық құндылықтарды, ұлттық ӛзін-ӛзі тануды білу; C)Теориялық және 

ғылыми білім саласындағы базалық білімді зерттеу мен кәсіптік бағдарлауда қолданады; D)Ұлттық тәрбиенің 

бастаулары мен ерекшеліктерін талдай білу; E)Ұлттық руханият пәнінің әлеуметтік ғылымдар мен әлеуметтік 

ғылымдар жүйесіндегі орнын ажырата білу; мәселенің нақты негізін құру, оны зерттеудің әдістері мен әдістерін 

зерттеу.  

6В01801 - ӘЛЕУМЕТТІК ПЕДАГОГИКА ЖӘНЕ ТЬЮТОР 

 2 КУРС  

Қабылдау жылы: 2020 ж. 

Компонент 

(ЖК/ТК) 
Пән коды Пән атауы 
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Модуль 3.  - Кәсіби тілдер және академиялық жазу, 9 академиялық кредит 

БП ЖК AZh 2203 Академиялық жазу 3 4 

БП ЖК KK(O)T 2204 Кәсіби қазақ (орыс) тілі 4 5 

Модуль 4.1. - Психологиялық-педагогикалық қызмет  және бизнес негіздері, 19 академиялық кредит 

ЖББ ТК KBN 2108 Кәсіпкерлік және бизнес негіздері 3 5 

БП ТК BBZhPRTKN 

2205 

Білім беру жүйесінде педагог ретінде тьютор қызметінің 

негіздері  

3 4 

БП ТК PsPOOBPKBN 

2206 

Психологиялық-педагогикалық ӛзін-ӛзі бағалау және 

психологиялық кеңес беру негіздері  

3 5 

БП ТК PsPPD  2207 Психологиялық-педагогикалық практикум және диагностика  3 5 

Модуль 4.2.- Психологиялық-педагогикалық жҧмыс және aкадемиялық адалдық,  19 академиялық 
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кредит 

ЖББ ТК АА 2108 Академиялық адалдық 3 5 

БП ТК BBZhTK 2205 Білім беру жүйесіндегі тьютор қызметі 3 4 

БП ТК KP 2206 Коррекциялық психология 3 5 

БП ТК PKK 2207 Педагогтің кәсіби коммуникациясы 3 5 

Модуль 5.1.-Этномәдени негіздері және  әлеуметтік - педагогикалық жҧмыс, 28 академиялық кредит 

БП ТК OOT 2208 Ӛзін-ӛзі  тану 3 5 

БП ТК BBSNKKE 2209 Білім беру саласын нормативтік-құқықтық қамтамасыз ету 4 5 

БП ТК EBN  2210 Этномәдени білім негіздері 4 6 

БП ТК Ped 2211 Педагогика 4 5 

БП ТК OTZhT 2212 Отбасы тәрбиесі жүйесіндегі тьютор 4 5 

БП   Педагогикалық практика   4 2 

Модуль 5.2.- Этнопедагогика негіздері және кәсібилік,  28 академиялық кредит 

БП ТК PsPD 2208 Психологиялық-педагогикалық диагностика 3 5 

БП ТК КВBSNKKE 2209 Қосымша білім беру саласын нормативтік-құқықтық 

қамтамасыз ету 

4 5 

БП ТК EBN 2210 Этнопедагогикалық білім негіздері 4 6 

БП ТК BMD 2211 Бастауыш мектеп дидактикасы 4 5 

БП ТК TKD 2212 Тьютордың кәсіби дайындығы 4 5 

БП   Педагогикалық практика   4 2 

 

Модуль 3.  - Кәсіби тілдер және академиялық жазу 

 

Дублин  дескрипторлары: (А, В, С, D,Е)  

Пәннің атауы: Академиялық жазу 

Бағдарлама авторы: п.ғ.к. профессор Қаңтарбай С.Е.  

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерді «Академиялық жазу» курсының ғылыми – теориялық негіздерімен 

таныстыру, ғылыми зерттеу нәтижелерін жариялауға дығдыландыру. Ғылыми еңбектерді жазу тәртіптері мен 

рәсімделуін және оларға қойылатын жаңа талаптарды үйрету арқылы академиялық жазуға машықтандыру.  

Пәннің қысқаша мазмҧны:(негізгі бӛлімдері)  

Академиялық жазуға кіріспе. Реферат жазу. Ғылыми мақала туралы түсінік. Ғылыми мақала  жазуға үйрету 

жолдары. Ғылыми баяндама. Стендтік баяндама дайындау. Тұсаукесер (презентация) дайындау. Тезис 

дайындау. Аннотация жазу. Жоба, оның түрлері. Диплом жобасының мазмұны мен құрылымы. Диплом 

жобасын рәсімдеу тәртібі. Диплом жобасының мазмұны мен құрылымы. Диплом жобасын рәсімдеу тәртібі. 

Пререквизиттер: Бастауыш лингвистикалық білім негіздері, Мәтінді лингвистикалық талдау әдістемесі.  

Постреквизиттері:  Шешендік ӛнерді үйрету әдістемесі, Қазақ тілін оқытудың теориясы мен технологиясы.  

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Академиялық жазуға қойылатын талаптарды, жазу барысында 

қолданылатын ұғымлар мен терминдерін, сонымен қоса оның жазылу реттілігі мен рәсімделуін волонтерлық 

қызметтің білуі және түсінуі. В)Оқу барысында диломдық жоба  жазу барысында. Маман ретінде мектептегі 

педагогикалық қызметінде жоспарлы түрде қолданады. С)Педагогикалық еңбек жолында ӛз саласына 

байланысты ғылыми еңбектерді талдайды. Е)Ғылыми мақала жазады, оқушылардың ғылыми жобаларына 

жетекші қызметін атқарады. Д)«Әлеуметтік педагогика және ӛзін – ӛзі танудың педагогика тарихы», 

«Әлеуметтік педагогика», «Әлеуметтік психология» пәндерінің білім деңгейінде бағалау жұмыстарын жүргізеді 

 

Дублин дескрипторлары: А), В), С), Д), Е) 

Пәннің атауы:Кәсіби қазақ (орыс) тілі 

Бағдарлама авторы: аға оқытушы  магистр Кубиева В.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттердің әдістемелік шеберлігін және оқытудың  жаңа технологияларын 

меңгерту.  

Пәннің қысқаша мазмҧны: Курстың мақсаты және міндеттері.Фонетиканы оқыту. Лексиканы оқыту. 

Сӛзжасамның жасалу жолдары.Морфологиялық жасалым.Синтаксистік оқыту әдістемесі.Сыныптан тыс оқу. 

Жазуға үйрету әдістемесі. Тіл дамыту әдістемесі.  

Пререквизиттері: қазіргі заманғы қазақ (орыс) тілінің негіздері, сӛзжасам және морфология,  балалар әдебиеті.   

Постреквизиттері: Шағын жинақты мектепте оқу-тәрбие үдерісі, мәтінді лингвистикалық талдау әдістемесі, 

педагогикалық практика.  

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Болашақ бастауыш сынып мұғалімдерін «алфавит», «әдебиеттану», 

«қазақ»  (орыс)  тілінің теориясын,   оқыту әдістемесін оқыту; В)Болашақ бастауыш сынып мұғалімдерін қазақ 

(орыс)  тілін  оқытудың озық әдістерінде оқыту, процестер мен оқу нәтижелерін зерттеу және талдауға үйрету, 

оқу материалдарының нәтижелері игерту; C)Оқу» пәндерін сапалы оқып үйрену ережелерін игеру, сабақ 

жоспарларын әзірлеу, талдау, салыстыру; Д)Оқытуда түсіндіру және талдау әдістерін үйрену, балалармен 
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жұмыс істеу жолдарын үйрену; E)кітаптармен (оқулықтармен, оқу құралдарымен) жұмыс істей білу, тақырып 

бойынша сабаққа арналған оқу материалдарын дайындау. 

 

Модуль 4.1. - Психологиялық-педагогикалық қызмет  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 мазмҧны: 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 кҥтілетін 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 ӛз бетінше талдай алуды; С.Пайымдай білу, 

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

статистикалы, ғылыми, тәжірибелік ақпараттарды жинақтау, ӛңдеу, 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: Білім беру жүйесінде педагог ретінде тьютор қызметінің негіздері 

Бағдарлама авторы:Досмырза Р.Ж. 

Курсты оқытудың мақсаты: тьютордың білім беру мекемелеріндегі жұмысының негізгі бағыттарын,   білім 

беру саласындағы психологтың практикалық қызметін оқыту мен әлеуметтік-психологиялық қызметтің 

бағыттарымен таныстыру.  

Пәннің қысқаша мазмҧны: Оқу орнында тьютор қызметін ұйымдастыру. Білім беру жүйесінде педагог 

ретінде тьютор қызметінің құрылымы және функциялары. Тьюторлық қызметтің іс жүзіндегі және 

перспективалық бағыттарын меңгеру.Тьютордың білім беру мекемелеріндегі жұмысының негізгі бағыттары. 

Тьютордың кәсіби-педагогикалық біліктілігінің маңыздылығы. Тьютордың құзіреттілігі, дамыған елдердегі 

білім беру жүйесінің ерекшелігі, және жаңа формациядағы  педагог келбеті. 

Пререквизиттері: Педагогика, білім беру саласын нормативтік-құқықтық қамтамасыз ету 

Постреквизиттері:  Денсаулық психологиясы, отбасы тәрбиесі жүйесіндегі тьютор, әлеуметтік-педагогикалық 

менеджмент,  

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Тұлғаның адамгершілік және рухани құндылықтары мен мақсаттарын 

қалыптастыру, теориялық және практикалық білімнің әлеуметтік- педагогикалық білімге кірігу дағдыларын 

меңгеру; В)Оқушылармен жұмыстың әдістері мен тәсілдерін меңгеру дағдыларын қалыптастыру, жағдайлары 

әртүрлі тұрғындар арасында әлеуметтік-педагогикалық жұмыс жүргізу, командада жұмыс істей білуі, оның 

ішінде психологиялық-педагогикалық консилиум шеңберінде. D)Болашақ тьютордың кәсіби ұстанымын 

дамыту және теориялық білімдерін практикалық біліктіліктерге алмастыру қабілеттері ретінде түйінді 

құзыреттіліктер жиынтығын (зерттеушілік, дидактикалық, тәрбиелік, коммуникативтік, ақпараттық және т.б) 

қалыптастыру. Е)Болашақ маманның кәсіби маңызды тұлғалық қасиеттерін (ізгілік, педагогикалық ойлау, 

коммуникативтік дағды, педагогикалық әдеп, толеранттылық және т.б) дамыту. 

 

Дублин дескрипторлары:(А, В, С,Д, Е) 
Пәннің атауы: Психологиялық-педагогикалық ӛзін-ӛзі бағалау және психологиялық кеңес беру негіздері  

Бағдарлама авторы: Адильшинова З.У. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттердің  психологиялық-педагогикалық ӛзін-ӛзі бағалауын  дамыта 

отырып, психологиялық кеңес беру аймағындағы психологтың практикалық әрекетінің ғылыми негіздерімен 

студенттерді қаруландыру.  

Пәннің қысқаша мазмҧны: «Ӛзін-ӛзі бағалау психологиясы» арқылы білімі болашақ мұғалімдердің кәсіби 

құзыреттілігін дамыту. Психологиялық-педагогикалық ӛзін-ӛзі бағалау. Психологиялық кеңес беру негіздері. 

Психологиялық кеңес беру түрлері. Қазіргі мектепте оқушылардың ӛзін-ӛзі бағалауының қалыптасуының 

психологиялық-педагогикалық негіздері. 

Пререквизиттері: Психология;Даму психологиясы;   Әлеуметтік психология;  Педагогикалық психология;  

Постреквизиттері: Конфликтология, әлеуметтік және арнайы педагогика, әлеуметтік педагогикалық 

менеджмент 
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Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: A)Диагностикалық шаралар ӛткізу; 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: (A,В,С,Д,Е) 

Пәннің атауы:Психологиялық-педагогикалық практикум және диагностика 

Бағдарлама авторы:Ертлеуова Б. 

Курсты оқыту мақсаты: Психологиялық-педагогикалық іс-әрекеттің мақсаттары мен міндеттері, мазмұны, 

әдістері, нысандары мен технологиялары туралы білімді қалыптастыру және білім беру және әлеуметтік-

педагогикалық процестің психологиялық-педагогикалық міндеттерін шешуде, кәсіби тәжірибе негіздерін 

қалыптастыруда шеберліктерін дамыту. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Психологиядағы эмпирикалық зерттеу әдістері. Ӛзіндік бақылау әдістері арқылы 

негізделген деректерді зерттеу. Психологиялық-педагогикалық зерттеуде ақпарат ұсыну. Психологиядағы 

эмпирикалық зерттеу әдістері. Психологиялық-педагогикалық практикум бойынша білімді қолдану этикасы. 

Жеке психологиялық айырмашылықтар мен эмоционалды-еріктік саланы зерттеу. Баланың психикалық 

процестерін диагностикалаудың психологиялық-педагогикалық әдістері. Жеке психологиялық 

айырмашылықтар мен эмоционалды-еріктік саланы зерттеу. 

Пререквизиттері:Педагогика, психологиялық кеңес беру және психологиялық түзету жұмыстары 

Постреквезиттері:Әлеуметтік және арнайы педагогика,Денсаулық психологиясы 

Оқытудан кҥтілетін 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 ӛз пікірін қалыптастыру; ӛзін-ӛзі талдау, ӛзіндік білім беру 

қызметін ӛзін-ӛзі бақылауды жүзеге асыру; D)Әр түрлі психологиялық-педагогикалық тапсырмаларды шешу 

барысында студенттердің білімін меңгерудің үлгілерін, шарттарын, ӛлшемдерін 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. 

 

Модуль 4.2.- Психологиялық-педагогикалық жҧмыс және aкадемиялық адалдық 

 

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

Пәннің атауы: Академиялық адалдық 

Бағдарлама авторы: з.ғ.к. Курманова А.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттің оқудағы адалдығын білдіретін құндылықтар мен қағидалар 

жиынтығы туралы, оқытушылармен және басқа студенттермен қарым-қатынаста, сондай-ақ сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы мінез-құлықты және сыбайлас жемқорлықтың кез-келген кӛрінісіне тӛзімсіз қатынасты 

дамыту туралы жалпыланған білімді қалыптастыру. 

Курстың қысқаша мазмҧны: Академиялық адалдық ұғымы, академиялық адалдық қағидаларының 

тұжырымдамасы және түрлері, академиялық адалдықтың мәні, Жұбанов атындағы АӚУ студенттерінің 

академиялық адалдық кодексі, сыбайлас жемқорлық және сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар ұғымы, 

сыбайлас жемқорлықтың алдын-алу, академиялық адалдық принциптерін бұзғаны үшін шаралар. 

Пререквизиттері: Ұлттық руханият және мектеп курсындағы саяси пәндер 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Академиялық адалдықтың негізгі қағидаларын білу және түсіну 

B)Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қалыптасқан құқықтық сана, құқықтық ойлау және құқықтық мәдениет 

негізінде болашақ кәсіби қызметті жүзеге асыру. C)Академиялық адалдық қағидаттары туралы қорытынды 

жасай білу. D)Сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнаманы жетілдіру бойынша ұсыныстарды жасай білу. 

E)Құжаттарды, эсселерді, ғылыми жұмыстарды жобалау кезінде плагиатқа қарсы жүйені қолдану дағдылары. 

 

Дублин дескрипторлары: А) В)С)Д)Е)  

Пәннің атауы: Білім беру жүйесіндегі  тьютор қызметі 

Бағдарлама авторы:Досмырза Р.Ж. 

Курсты оқытудың мақсаты: Тьютордың білім беру мекемелеріндегі жұмысының негізгі бағыттарын,   білім 

беру саласындағы психологтың практикалық қызметін оқыту мен әлеуметтік-психологиялық қызметтің 

бағыттарымен таныстыру.  

Пәннің қысқаша мазмҧны: Оқу орнында тьютор қызметін ұйымдастыру. Білім беру жүйесінде педагог 

ретінде тьютор қызметінің құрылымы және функциялары. Тьюторлық қызметтің іс жүзіндегі және 

перспективалық бағыттарын меңгеру.Тьютордың білім беру мекемелеріндегі жұмысының негізгі бағыттары. 
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Тьютордың кәсіби-педагогикалық біліктілігінің маңыздылығы. Тьютордың құзіреттілігі, дамыған елдердегі 

білім беру жүйесінің ерекшелігі, және жаңа формациядағы  педагог келбеті. 

Пререквизиттері: Педагогика, білім беру саласын нормативтік-құқықтық қамтамасыз ету 

Постреквизиттері: Денсаулық психологиясы, отбасы тәрбиесі жүйесіндегі тьютор, әлеуметтік-педагогикалық 

менеджмент,  

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Тұлғаның адамгершілік және рухани құндылықтары мен мақсаттарын 

қалыптастыру, теориялық және практикалық білімнің әлеуметтік- педагогикалық білімге кірігу дағдыларын 

меңгеру; В)Оқушылармен жұмыстың әдістері мен тәсілдерін меңгеру дағдыларын қалыптастыру, жағдайлары 

әртүрлі тұрғындар арасында әлеуметтік-педагогикалық жұмыс жүргізу, командада жұмыс істей білуі, оның 

ішінде психологиялық-педагогикалық консилиум шеңберінде. D)Болашақ тьютордың кәсіби ұстанымын 

дамыту және теориялық білімдерін практикалық біліктіліктерге алмастыру қабілеттері ретінде түйінді 

құзыреттіліктер жиынтығын (зерттеушілік, дидактикалық, тәрбиелік, коммуникативтік, ақпараттық және т.б) 

қалыптастыру. Е)Болашақ маманның кәсіби маңызды тұлғалық қасиеттерін (ізгілік, педагогикалық ойлау, 

коммуникативтік дағды, педагогикалық әдеп, толеранттылық және т.б) дамыту. 

 

Дублин дескрипторлары:(А, В, С,Д, Е) 
Пәннің атауы:  Коррекциялық психология 

Бағдарлама авторы: Адильшинова З.У. 

Курсты оқытудың мақсаты: Түзету психологиясы мен психотерапия саласындағы құзыреттілікті 

қалыптастыру, бала дистогенезінде психикалық процестерді дамыту туралы идеяларды қабылдау және кеңейту. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Психотерапия әдіснамасы Психотерапияның ғылым ретінде әдіснамалық 

мәселелері. Кӛптеген бағыттар мен үрдістер, мектептер және психотерапияның нақты әдістері. 

Психотерапияның жалпы түсініктері. Психотерапияның функциялары. Психотерапиялық араласу. Оның 

мақсаттары, міндеттері және функциялары. Психология, психиатрия және психотерапиядағы айырмашылық. 

Психотерапиядағы теориялық кӛзқарастар. Психотерапиядағы нормалар мен патология тұжырымдамасы 

(невроз). Даму мүмкіндіктері шектеулі балаларды психологиялық зерттеудің негізгі принциптері. 

Пререквизиттері: Жасерекшелік психологиясы, арнайы педагогика. 

Постреквизиттері: Конфликтология, әлеуметтік және арнайы педагогика, әлеуметтік педагогикалық 

менеджмент 

Оқытудан кҥтілетін 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 

ӛзгеруін және динамикасын болжау. 

 

Дублин дескрипторлары:  А) В) С) D) Е) 
Пәннің атауы: Педагогтің кәсіби коммуникациясы 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерді педагог қызметіндегі кәсіби педагогикалық сӛйлеу мәдениеті мен 

коммуникация теориясының дамуының негізгі кезеңдері, қызметтері ролі, маңызы туралы, ұғым түсініктерімен 

студенттерді хабардар ету.   

Пәннің қысқаша мазмҧны: Педагогтың кәсіби коммуникациясының теориялық негіздері.Педагогикалық 

коммуникативтік дағдылар мен іскерлік қарым-қатынастар туралы түсінік қалыптастыру.  Коммуникацияның  

құрамды бӛліктеріне талдау жасау. Педагог қызметіндегі кәсіби педагогикалық сӛйлеу. Коммуникация 

теориясының дамуының негізгі кезеңдері. 

Пререквизиттері:Ӛзін-ӛзі тану,педагогика, білім беру жүйесінде педагог ретінде тьютор қызметінің негіздері   

Постреквизиттері: Девиантология, тьютордың арнаулы білім беру жүйесінде кеңістікті ұйымдастыруы, 

әлеуметтік және арнайы педагогика 

Оқытудан кҥтілетін 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. 
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Модуль 5.1 Этномәдени негіздері және  әлеуметтік - педагогикалық жҧмыс 

 

Дублин дескрипторлары(A,В,С,Д,Е) 

Пәннің атауы:Ӛзін-ӛзі тану 

Бағдарлама авторы:Кенжебекова Н.Ә 

Курсты оқыту мақсаты: Болашақ педагогтардың ізгілікті дүниетанымын дамыту, олардың тұлғалық және 

кәсіби ӛзін-ӛзі дамытуы, оқушылардың ӛзін-ӛзі тануы мен ӛзін-ӛзі дамытуына педагогикалық қолдау кӛрсету 

жӛнінде теориялық білім мен практикалық іскерліктер жүйесін қалыптастыру болып табылады   

Пәннің қысқаша мазмҧны: Адамзаттың жаhандық мәселелері.Қазіргі әлемдегі дағдарыстың рухани-

адамгершілік сипаты. Қазіргі әлемдегі рхани адамгершілік ббілімнің басымдылығы. «Ӛзін-ӛзі тану» рухани 

адамгершілік білім беру бағдарламасының тарихи философиялық негіздері. «Ӛзін-ӛзі тану» рухани 

адамгершілік білім беру бағдарламасының психологиялық  негіздері. Жалпыадамзаттық құндылықтар «Ӛзін-ӛзі 

тану» рухани адамгершілік білім беру бағдарламасы мазмұнының негізі ретінде. Ақиқат ӛзін ӛзі танудың 

мақсаты ретінде. Дұрыс әрекет тәжірибесі ӛмірді негізі ретінде Тыныштық адамның ішкі табиғаты ретінде. 

Сүйіспеншілік энергиясы. Қиянат жасамау тұлғаның үйлесімді дамуының негізі. Педагогикалық үдерісінде 

жалпыадамзаттық құндылықтарды анықтау. Мұғалімнің адамгершілік үлгісі. Ӛзін-ӛзі тану мен басқа пәндер 

интеграциясы. Ата-аналармен байланыс  «Ӛзін-ӛзі тану» рухани адамгершілік білім беру бағдарламасының 

жүзеге асырудың қажетті шарты 

Пререквизиттері: Ӛзін-ӛзі тану мектеп курсы,ӛзін-ӛзі бағалау психологиясы 

Постреквезиттері: Психологиялық-педагогикалық практикум, отбасымен жұмыс педагогикасы, ӛзін-ӛзі 

тануды оқыту әдістемесі 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: A)Жас ұрпақтың тұлғалық рухани-адамгершілік құндылықтарын ӛзін-ӛзі 

тану арқылы қалыптастыруды; В)Әдіснамалық негізі ретінде оқыту жүйесіндегі адамгершілік кӛзқарастар; 

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. 

 

Дублин дескрипторлары(A,В,С,Д,Е) 

Пәннің атауы: Білім беру саласын нормативтік –құқықтық қамтамасыз ету 

Бағдарлама авторы: Әбіл А.С. 

Курсты оқыту мақсаты: Студентті азаматтық-құқықтық нормалардың мазмұнын дұрыс түсінуге, олардың 

ерекшеліктерін, негізін, қолдану тетігі мен салдарын білуге үйрету .Қазақстан Республикасының  мемлекеттік 

заңдық азаматтарына патриоттық тәрбие берудің мемлекеттік бағдарламасында кӛрсетілгеніндей, Қазақстан 

қоғамында жоғары әлеуметтік белсенділікті, азаматтық жауапкершілік құқықтық сауаттылықты, жоғарғы 

рухты, Отан мүддесін жасампаздықпен қызмет жасауға ықыласты мемлекетті нығайтуға, ұлттық мүддені 

қорғауға және тұрақты дамуды қамтамасыз етуге қажеттіқұндылықтарды бойына жинаған тұлғаны 

қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны:Білім беру саласын нормативтік –құқықтық қамтамасыз етупәні ғылым ретінде. 

Азаматтық қоғам адам құқығын реттеуші. Құқықтық демократиялық мемлекет және оның қалыптасу тарихы. 

Қазақстандық жалпыұлттық идея. Азаматтар мен жеке тұлғалар – азаматтық құқық субъектілері.Азаматтық 

құқықтарды жүзеге асыру, міндеттерді атқару. Азаматтық құқықтарды қорғау. Меншік құқығы және ӛзге де 

заттық құқықтар. Тұрғын үй құқығы. Меншік құқықығын және ӛзге заттық құқықтарын қорғау.Міндеттемелік 

құқық жүйесі. Міндеттемені орындау. Ювенальдық құқық негіздері. 

Пререквизиттері:Мектеп курсындағы пәндер. 

Постреквезиттері: Отбасымен әлеуметтік-педагогикалық жұмыс,Педагогтың кәсіби ӛзін-ӛзі тану және дамуы 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Студенттердің азаматтық-құқықтық саладағы терминдерді дұрыс 

ұғынуына жол ашу: В)Студенттердің азаматтық борышы, құқығы, міндеттері саласындағы білімдерін кеңейту, 

ӛмірлік қажеттіліктерінде қолданымға тартуына кӛмектесу: С)Қазіргі озық технологияларды қолдана отырып, 

жаңа әдістемелік теориялық тұрғыда оқыту; D)Болашақ мамандардың шығармшылық қызметіне басшылық 

ету,студенттердің азаматтық-құқықтық саладағы терминдерді дұрыс ұғынуына жол ашу: Е)Студенттердің 

азаматтық борышы, құқығы, міндеттері саласындағы білімдерін кеңейту, ӛмірлік қажеттіліктерінде қолданымға 

тартуына кӛмектесу: 

 

Дублин дескрипторлары(A,В,С,Д,Е) 

Пәннің атауы:Этномәдени білім негіздері  

Бағдарлама авторы: Әбіл А.С. 

Курсты оқыту мақсаты: Қазақстан этнопедагогикасының жалпы негіздерін оқыту арқылы Қазақстан 

Республикасы мекендеген әрбір этностың дамуын ынталандыру, жалпы мәдени құндылықтарды меңгеру, 

этникалық мәдениетті ӛзара шығармашылықпен байыту бағытында студенттердің педагогикалық 

дүниетанымын, педагогикалық мәдениетін жалпы кәсіби құзыреттіліктерін қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Этнопедагогика – педагогика ғылымының құрамдас бір бӛлігі.Халықтық 

педагогика туралы түсінік.Қазақ халық педагогикасы қазақ этнопедагогикасының қайнар кӛзі.Педагогикалық 
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мәдениет  және халықтың рухани дамуы. Этномәдени білім беру. Қазақ этнопедагогикасының мазмұны . 

Қазақтың дәстүрі мен әдет-ғүрпының тұлғаның рухани мәдениетін қалыптастырудағы рӛлі.Мәдениетаралық 

толеранттылықты қалыптастырудың этнопедагогикалық шарттары. 

Пререквизиттері: Философия,әлеуметтану,дінтану. 

Постреквезиттері: Педагогика,тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: A)Этнопедагогиканың негізгі ұғымдары, Қазақстан Республикасы 

этностарының мәдениеті мен салт-дәстүрлері туралы білімін; B)Болашақ мұғалімнің кәсіби-маңызды тұлғалық 

қасиеттерін (педагогикалық ойлау, педагогикалық қарым-қатынас, ұтқырлық, педагогикалық такт әдеп, 

толеранттылық және т.б); C)Қоғамдық-саяси, этнопедагогикалық әдебиеттерді талдап зерттеу біліктілігін; 

D)Этнопедагогика саласындағы ғылыми-ізденіс, шығармашылық жұмыстарға даярлығын; Е)Білім 

алушылардың кӛпұлтты ортадағы педагогикалық іс-әрекеттің ерекшеліктері туралы білімін және 

этнопедагогикалық жүйені теңестіре-салыстырмалы талдау дағдыларын қалыптастыру. 

 

Дублин  дескрипторлары: А) В) С) D) Е)  

Пәннің атауы: Педагогика  

Бағдарлама авторы: п.ғ.к., профессор Бахтиярова Г.Р. 

Курсты оқытудың мақсаты: Орта білім беру жүйесінде педагогикалық іс-әрекетті жүзеге асыру бойынша 

болашақ мұғалімдердің кәсіби педагогикалық бағыттылығы мен кәсіби құзыреттілігін қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: «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:мектеп курсындағы пәндер  

Постреквизиттері: Конфликтология, әлеуметтік және арнайы педагогика, әлеуметтік педагогикалық 

менеджмент 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Студенттерді болашақ мұғалімдерді дайындаудың негізі ретіндегі 

мұғалімнің кәсіби іс-әрекетінің мәні мен ӛзгешелігі және кәсіби-педагогикалық іс-әрекет теориясы туралы 

білімдермен қамтамасыз ету. В)Болашақ мұғалімдерде ӛзіндік 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. 

 

Дублин дескрипторлары: А) В) С) Д) Е)  

Пәннің атауы: Отбасы тәрбие жүйесіндегі тьютор 

Бағдарлама авторы: Кенжебекова Н.Ә. 

Курсты оқытудың мақсаты: Болашақ әлеуметтік педагог және тьютор мамандарына отбасы тәрбиесінің 

педагогикалық-психологиялық ерекшеліктері туралы түсінік бере отырып, оларды отбасымен бірге бірлесіп 

жұмыс жасауға, ата-аналардың педагогикалық мәдениетін кӛтеруге даярлау. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Жеке тұлғаны қалыптастырудың әлеуметтік институты-отбасы туралы түсінік. 

Отбасы тәрбиесінің психологиялық-педагогикалық негіздері. Баланы отбасында тәрбиелеу мен қалыптастыру. 

Отбасы мен білім беру мекемелерінің ӛзара байланысы. Отбасын жүйелі түрде зерттеу, оның негізгі 

функциялары мен міндеттерін отбасылық білім беру саласында теориялық және тәжірибелік білім негіздері. 

Отбасында бала тәрбиелеу әдістері. Тьютордың кеңес берушілік  педагогикалық мәдениеті. Отбасын зерттеудің 

әдістері.  

Пререквизиттері:Ӛзін-ӛзі тану,педагогика,психология 

Постреквизиттері: Конфликтология,тьютордың арнаулы білім беру жүйесінде кеңістікті ұйымдастыруы, 

әлеуметтік және арнайы педагогика 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Тәрбие жүйесіндегі тьютордың отбасы тәрбиесінің теориясын білу және 

практикалық дағдыларын игеру: В)Тьютордың бойындағы, оқытушының, кеңес берушінің, сондай-ақ 

менеджердің қасиеттерін бойына дарыта білу; С)Тьютордың отбасылық тәрбие түрлерін игеру; Д)Отбасылық 

тәрбие тұрғысынан ойлау дағдыларын арттыру (рефлексия); Е)Отбасылық тәрбиелік үлгілерінің дәстүрлі 

қызметтерін қолдану.  

 

Модуль 5.2 Этнопедагогика негіздері және кәсібилік 

 

Дублин дескрипторлары А) В) С)Д)  Е) 
Пәннің атауы: Психологиялық – педагогикалық диагностика 
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Бағдарлама авторы:Адильшинова З.У. 

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 мазмҧны: Болашақ әлеуметтік педагогтарға диагностика жасаудың теориялық және 

әдіснамалық негіздері.Психологиялық – педагогикалық диагностиканың  ерекшеліктері. Психологиялық – 

педагогикалық диагностиканың құрамды бӛліктеріне талдау жасау. Психологиялық – педагогикалық 

диагностика бойынша жүйелі зерттеу әдістемесі.  

Пререквизиттері: Педагогика, Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі.   

Постреквизиттері: Педагогтің кәсіби коммуникациясы,Девиантология, әлеуметтік және арнайы педагогика 

Оқытудан кҥтілетін 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 (A,В,С,Д,Е) 

Пәннің атауы: Қосымша білім беру саласын нормативтік –құқықтық қамтамасыз ету 

Бағдарлама авторы: Әбіл А.С. 

Курсты оқыту мақсаты: Студентті азаматтық-құқықтық нормалардың мазмұнын дұрыс түсінуге, олардың 

ерекшеліктерін, негізін, қолдану тетігі мен салдарын білуге үйрету .Қазақстан Республикасының  мемлекеттік 

заңдық азаматтарына патриоттық тәрбие берудің мемлекеттік бағдарламасында кӛрсетілгеніндей, Қазақстан 

қоғамында жоғары әлеуметтік белсенділікті, азаматтық жауапкершілік құқықтық сауаттылықты, жоғарғы 

рухты, Отан мүддесін жасампаздықпен қызмет жасауға ықыласты мемлекетті нығайтуға, ұлттық мүддені 

қорғауға және тұрақты дамуды қамтамасыз етуге қажеттіқұндылықтарды бойына жинаған тұлғаны 

қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Білім беру саласын нормативтік –құқықтық қамтамасыз етупәні ғылым ретінде. 

Азаматтық қоғам адам құқығын реттеуші. Құқықтық демократиялық мемлекет және оның қалыптасу тарихы. 

Қазақстандық жалпыұлттық идея. Азаматтар мен жеке тұлғалар – азаматтық құқық субъектілері.Азаматтық 

құқықтарды жүзеге асыру, міндеттерді атқару. Азаматтық құқықтарды қорғау. Меншік құқығы және ӛзге де 

заттық құқықтар. Тұрғын үй құқығы. Меншік құқықығын және ӛзге заттық құқықтарын қорғау.Міндеттемелік 

құқық жүйесі. Міндеттемені орындау. Ювенальдық құқық негіздері. 

Пререквизиттері:Мектеп курсындағы пәндер. 

Постреквезиттері: Отбасымен әлеуметтік-педагогикалық жұмыс,Педагогтың кәсіби ӛзін-ӛзі тану және дамуы 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Студенттердің азаматтық-құқықтық саладағы терминдерді дұрыс 

ұғынуына жол ашу: В)Студенттердің азаматтық борышы, құқығы, міндеттері саласындағы білімдерін кеңейту, 

ӛмірлік қажеттіліктерінде қолданымға тартуына кӛмектесу. С)Қазіргі озық технологияларды қолдана отырып, 

жаңа әдістемелік теориялық тұрғыда оқыту; D)Болашақ мамандардың шығармшылық қызметіне басшылық 

ету,студенттердің азаматтық-құқықтық саладағы терминдерді дұрыс ұғынуына жол ашу: Е)Студенттердің 

азаматтық борышы, құқығы, міндеттері саласындағы білімдерін кеңейту, ӛмірлік қажеттіліктерінде қолданымға 

тартуына кӛмектесу: 

 

Дублин дескрипторлары(A,В,С,Д,Е) 

Пәннің атауы: Этнопедагогикалық білім  негіздері 

Бағдарлама авторы: Әбіл А.С. 

Курсты оқыту мақсаты: Қазақстан этнопедагогикасының жалпы негіздерін оқыту арқылы Қазақстан 

Республикасы мекендеген әрбір этностың дамуын ынталандыру, жалпы мәдени құндылықтарды меңгеру, 

этникалық мәдениетті ӛзара шығармашылықпен байыту бағытында студенттердің педагогикалық 

дүниетанымын, педагогикалық мәдениетін жалпы кәсіби құзыреттіліктерін қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Этнопедагогика – педагогика ғылымының құрамдас бір бӛлігі.Халықтық 

педагогика туралы түсінік.Қазақ халық педагогикасы қазақ этнопедагогикасының қайнар кӛзі. Халықтық 

педагогикадағы кемел адам үлгісі. Халықтық тәрбиенің факторлары. Оқушыларды оқыту мен тәрбиелеуде қазақ 

халқының озық дәстүрлерін пайдалану. XV-XIX ғасырлар кезеңіндегі Қазақстандағы этнопедагогика мен ұлттық 

тәрбиенің дамуы.Қазақ этнопедагогика-сының теориялық негіздері. Қазақ этнопедагогика-сының мазмұны . 

Пререквизиттері: Философия,әлеуметтану,дінтану. 

Постреквезиттері: Педагогика,тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: A)Этнопедагогиканың негізгі ұғымдары, Қазақстан Республикасы 

этностарының мәдениеті мен салт-дәстүрлері туралы білімін; B)Болашақ мұғалімнің кәсіби-маңызды тұлғалық 

қасиеттерін (педагогикалық ойлау, педагогикалық қарым-қатынас, ұтқырлық, педагогикалық такт әдеп, 

толеранттылық және т.б); C)Қоғамдық-саяси, этнопедагогикалық әдебиеттерді талдап зерттеу біліктілігін; 

D)Этнопедагогика саласындағы ғылыми-ізденіс, шығармашылық жұмыстарға даярлығын; F)Білім 
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алушылардың кӛпұлтты ортадағы педагогикалық іс-әрекеттің ерекшеліктері туралы білімін және 

этнопедагогикалық жүйені теңестіре-салыстырмалы талдау дағдыларын қалыптастыру. 

 

Дублин дескрипторлары:(А, В, С,Д, Е) 
Пәннің атауы:Бастауыш мектеп дидактикасы 

Бағдарлама авторы: п.ғ.к, доцент Жусупова Ж.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: Бастауыш білім беру жүйесінде педагогикалық іс-әрекетті жүзеге асыру 

бойыншаболашақ мұғалімдердің кәсіби педагогикалық бағыттылығы мен кәсіби құзыреттілігін қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Дидактика пәні және категориялары. Оқыту процесінің мәні, оның ерекшеліктері 

мен қызметі. Педагогикалық процестің құрылымы. Оқытудың түрлері. Оқыту заңдылықтары. Оқыту 

принциптері мен ережелері.Мектептегі білімнің мазмұны. Оқыту әдістері. Оқытуды ұйымдастыру 

формалары.Оқушылар оқу танымдық әрекетін тексеру және бағалау. 

Пререквизиттері:педагогика, мектеп курсындағы пәндер 

Постреквизиттері: Педагогтың кәсіби ӛзін- ӛзі тануы және дамуы, әлеуметтік және арнайы педагогика, 

конфликтология. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Студенттерді болашақ мұғалімдерді дайындаудың негізі ретіндегі 

мұғалімнің кәсіби іс-әрекетінің мәні мен ӛзгешелігі және кәсіби-педагогикалық іс-әрекет теориясы туралы 

білімдермен қамтамасыз ету. В)Болашақ мұғалімдерде ӛзіндік кәсіби іс-әрекет пен қазіргі заман мұғалімі 

бейнесін жүйелі байқау, біліктілігін қалыптастыру. С)Үздіксіз кәсіби білім алуға ұстанымын қалыптастыру. 

Д)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. 

 

Дублин дескрипторлары(A,В,С,Д,Е) 

Пәннің атауы: Тьютордың кәсіби дайындығы 

Бағдарлама авторы: Әбіл А.С. 

Курсты оқыту мақсаты: Білім беру жүйесінде тьютордың жұмысын ұйымдастыруда, балаларды оқытып 

тәрбиелеуде, арнаулы білім беру мекемелерінде қызмет ететін  тьюторлық іс-әрекеттің негізгі аспектілерін 

меңгерту, практикалық жұмысты ұйымдастырудағы кәсіби шеберлігін шыңдау.  

Пәннің қысқаша мазмҧны: Тьютордың мақсаты мен функциялары.Тьютор жұмысының негізгі қағидаттары. 

Тьютордың арнаулы білім беру жүйесінде кеңістікті  ұйымдастыруы. Балаларды оқытып тәрбиелеудегі 

тьюторлық іс-әрекеттің негізгі аспектілері.Педагог-тьютордың кәсіби құзіреттілігін қалыптастыру 

негіздері.Тьютор қызметін ұйымдастыру түрлері. 

Пререквизиттері:Педагогика, Білім беру жүйесінде педагог ретінде тьютор қызметінің негіздері, 

Психологиялық кеңес беру және психологиялық түзету жұмыстары 

Постреквезиттері: Әлеуметтік және арнайы педагогика, әлеуметтік педагогикалық менеджмент, 

девиантология 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Әлеуметтік педагогика мен тьютордың, арнайы және түзету 

педагогикасының әдіснамаларын, ерекше білім мен психологиялық қажеттіліктері бар балалармен жұмыс 

істеудің қолданбалы дағдыларын меңгеру. В)Білім беру мен әлеуметтік-педагикалық қызмет саласындағы 

халықаралық және отандық заңнамалар мен нормативтік құжаттарды, инновациялық, әлеуметтік және 

психологиялық-педагогикалық ғылым негіздерін қолдана білу қабілеті. C)Болашақ тьютордың кәсіби 

ұстанымын дамыту D)Теориялық білімдерін практикалық біліктіліктерге алмастыру қабілеттері ретінде түйінді 

құзыреттіліктер жиынтығын (зерттеушілік, дидактикалық, тәрбиелік, коммуникативтік, ақпараттық және т.б) 

қалыптастыру. Е)Болашақ маманның кәсіби маңызды тұлғалық қасиеттерін (ізгілік, педагогикалық ойлау, 

коммуникативтік дағды, педагогикалық әдеп, толеранттылық және т.б) дамыту. 

 

6В01801 - ӘЛЕУМЕТТІК ПЕДАГОГИКА ЖӘНЕ ӚЗІН-ӚЗІ ТАНУ 

3 КУРС 

Қабылдау жылы: 2019 жыл 

Компонент 
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Модуль 8. -  Арнайы пәндер теориясы мен әдістемесі, 27  академиялық кредит 

БП ЖК OOTOA  3214 Ӛзін-ӛзі тануды оқыту әдістемесі 5 5 

КП ЖК AZh 3301 Академиялық жазу 5 5 

КП ЖК AP 3302 Әлеуметтік психология 5 5 

КП ЖК AP 3303 Арнайы педагогика 5 5 

КП ЖК KE 3304 Кәсіби этика 6 5 
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  Педагогикалық практика 6 2 

Модуль 9. - Инклюзивтік білім беру және технологиялар, 8 академиялық кредит 

БП ЖК IВ 3215 Инклюзивті білім беру 6 3 

КП ЖК APZhT 3305 Әлеуметтік - педагогикалық жұмыс технологиялары 6 5 

  Модуль  10.1. – Инновация және педагогикалық анимация, 10 академиялық кредит 

БП ТК PA 3216 Педагогикалық анимация 5 5 

КП ТК PKOOTD 3306 Педагогтың кәсіби ӛзін - ӛзі тануы және дамуы 6 5 

Модуль  10.2.– Педагогикалық ҧжым және қарым-қатынас психологиясы, 10 академиялық кредит 

БП ТК TKKP 3216 Тұлғааралық қарым-қатынас психологиясы 5 5 

КП ТК PUP 3306 Педагогикалық ұжым психологиясы 6 5 

Модуль 11.1.–  Кӛшбасшылық және IT ресурстары, 15 академиялық кредит 

БП ЖК KК(О)Т 3201 Кәсіби  қазақ (орыс) тілі  5 5 

БП ТК KBSHT 3205 Кәсіби-бағытталған шетел тілі 6 5 

БП ЖК ITCRAP 3219 IT және цифрлық ресурстар әлеуметтік педагогикада 6 5 

 

Модуль 8. -  Арнайы пәндер теориясы мен әдістемесі, 

 

Дублин дескрипторлары:А) В) С) Д) Е) 

Пәннің атауы: Ӛзін-ӛзі тануды оқыту әдістемесі 

Бағдарлама авторы: Кенжебекова Н.Ә 

Курсты оқыту мақсаты: Жалпы білім беретін мектепте ӛзін-ӛзі тану пәнін ӛткізу білім, білік дағдыны 

меңгеру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны:Ӛзін-ӛзі тану пәнін оқытудың аксиологиялық негіздеріАқиқат ӛзін ӛзі танудың 

мақсаты ретінде.Дұрыс әрекет жасаудың тәжірибесі адамгершіліктің алтын ережесі ретінде.Тыныштық 

адамның ішкі табиғаты ретінде.Сүйіспеншілік әлем құрылымының негізі.Қиянат жасамау тұлғаның үйлесімді 

дамуының нәтижесі.Ӛзін-ӛзі тану сабағын жоспарлау негіздері.Ӛзін-ӛзі танусабағында жағымды күйге 

ену.Ӛзін-ӛзі тану сабағында дәйексӛзді қолдану.Ӛзін-ӛзі тану сабағында ән айту мен музыка.Ӛзін-ӛзі тану 

сабағында топтық және  шығармашылық іс әрекет.Әңгіме ӛсиет айту әдісі.Ӛзін-ӛзі тану сабағын талдау Ӛзін-ӛзі 

танудағы мұғалімнің рӛлі..Бастауыш мектеп үшін тараулардың әдістемелік сипаттамасы.Орта сыныптар үшін 

тараулардың әдістемелік сипаттамасы.Жоғары сыныптар үшін тараулардың әдістемелік сипаттамасы. 

Пререквизиттері: ӛзін-ӛзі тану, педагогика, тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі 

Постреквезиттері: әлеуметтік-психологиялық тренингтердің әдістемесі, девиантология, әлеуметтік - 

педагогикалық менеджмент 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: A)«Ӛзін-ӛзі тану» түсінігінің әдіснамалық негізін білу; B)Әмбебап және 

этномәдени құндылықтар мен мәдени нормаларды күнделікті ӛмірде қолдануға дағдыланады; C)Адамның 

коммуникациялық мәдениетінің нормаларын қолдануға қабілетті болуы; D)Ӛмірлік тапсырмалар, жалпы 

азаматтылық, отансүйгіштік сезімдер туралы хабардар ету. Е)Кәсіби ӛзін-ӛзі дамытудың практикалық 

дағдыларын қалыптастыру 

 

Дублин  дескрипторлары: А) В) С) D) Е)  

Пәннің атауы: Академиялық жазу 

Бағдарлама авторы: п.ғ.к. профессор Қаңтарбай С.Е.  

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерді «Академиялық жазу» курсының ғылыми – теориялық негіздерімен 

таныстыру, ғылыми зерттеу нәтижелерін жариялауға дығдыландыру. Ғылыми еңбектерді жазу тәртіптері мен 

рәсімделуін және оларға қойылатын жаңа талаптарды үйрету арқылы академиялық жазуға машықтандыру.  

Пәннің қысқаша мазмҧны: Академиялық жазуға кіріспе. Реферат жазу. Ғылыми мақала туралы түсінік. 

Ғылыми мақала жазуға үйрету жолдары. Ғылыми баяндама. Стендтік баяндама дайындау. Тұсаукесер 

(презентация) дайындау. Тезис дайындау. Аннотация жазу. Жоба, оның түрлері.  Диплом жобасының мазмұны 

мен құрылымы. Диплом жобасын рәсімдеу тәртібі. Диплом жобасының мазмұны мен құрылымы. Диплом 

жобасын рәсімдеу тәртібі. 

Пререквизиттер: Ұлттық руханият, қазақ (орыс) тілі.  

Постреквизиттері: Кәсіби бағытталған шетел тілі, Педагогикалық шеберлік. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Академиялық жазуға қойылатын талаптарды, жазу барысында 

қолданылатын ұғымлар мен терминдерін, сонымен қоса оның жазылу реттілігі мен рәсімделуін волонтерлық 

қызметтің білуі және түсінуі; В)Оқу барысында диломдық жоба  жазу барысында. Маман ретінде мектептегі 

педагогикалық қызметінде жоспарлы түрде қолданады; С)Педагогикалық еңбек жолында ӛз саласына 

байланысты ғылыми еңбектерді талдайды; Д)Ғылыми мақала жазады, оқушылардың ғылыми жобаларына 

жетекші қызметін атқарады; Е)«Әлеуметтік педагогика және ӛзін – ӛзі танудың педагогика тарихы», 

«Әлеуметтік педагогика», «Әлеуметтік психология» пәндерінің білім деңгейінде бағалау жұмыстарын 

жүргізеді; 
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Дублин дескрипторлары: А)   В)  С)  Д)  Е)  

Пәннің атауы: Әлеуметтік психология 

Бағдарлама авторы: п.ғ.к., доцент  Адильшинова З.У. 

Курсты оқытудың мақсаты: Қазіргі заман ғылымының құрылымындағы әлеуметтік-психологияның орны мен 

ролін, квалифицирлық маман дайындау және қалыптастыруындағы  маңыздылығын ұғыну. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: «Әлеуметтік психология» курсы  әлеуметтік  психология пәнінің  басқа 

ғылымдарымен байланысын,негізгі зерттеу аумақтарын, зерттеу әдістерін, әлеуметтік психологияның 

қалыптасуын, теориясын, әлеуметтік-психологиядағы тұлға аралық қатынастар мен қарым –қатынастар 

мәселесін, қақтығыс психологиясы, топтың әлеуметтік психологиясы, әлеуметтік-психологиядағы тұлғаның 

даму теориясы. әлеуметтену мен бейімделу, әлеуметтенудің механизмдері мен факторлары, әлеуметтенудің  

деңгейлері мен институттары, тұлғаның әлеуметтік ұстанымдары, әлеуметтік - психологиялық кеңес беру, 

қақтығыстық жағдайлардың шешу әдіс-тәсілдерін қарастырады. 

Пререквизиттері: Ӛзін-ӛзі тану, педагогика, тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі 

Постреквизиттері: Педагогикалық шеберлік, әлеуметтік - педагогикалық менеджмент, волонтерлық қызметке 

психологиялық дайындық. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: A)Ӛзінің, ӛзгенің және қоғамның әлеуметтік мәселелерін шешуде ғылыми 

ақппаратты қолдану; В)Үлкен және шағын топтардың негізгі әлеуметтік-психологиялық сипаттамаларын 

түсіну; C)Тұлға аралық кикілжіңдерді шешу құзыреттілігі; Д)Тұлғаның әлеуметтену және бейімделу 

мәселелерін ұғыну; E)Диагностиканың негізгі бағыттарында бағдарлану тұлғаның гендерлік рӛліне сәйкес 

әлеуметік мінез-құлқың болжай біледі.  

 

Дублин дескрипторлары: А)  В)  С)  Д)  Е)  

Пәннің атауы:  Арнайы  педагогика 

Бағдарлама авторы: магистр, аға оқытушы Әбіл А.С. 

Курсты оқытудың мақсаты: Арнайы педагогика саласында кәсіби құзыреттілікті қалыптастыру; Арнайы 

білім беру үрдісінің құрылымы мен мазмұны, оның арнайы білім беру жүйесінің әртүрлі мекемелерінде оны 

ұйымдастыру талаптары туралы жүйелі білімді қалыптастыру; кәсіптік қызметтің сипаты мен арнайы білім 

беру жүйесінің мұғалімінің тұлғасы туралы, әр түрлі даму мүмкіндіктері шектеулі тұлғалар үшін арнайы білім 

берудің педагогикалық жүйесінің ерекшеліктері.  

Пәннің қысқаша мазмҧны: «Арнайы педагогика және психология негіздері» курсының объектісі, пәні, 

міндеттері, мақсаттары. Пәннің басқа ғылымдармен байланысы. Пәннің арнайы түсініктерінің қалыптасуы. 

Дамуында ауытқуы бар балаларды оқыту, тәрбиелеу және әлеуметтендіру мәселелері туралы ғылымның пайда 

болу, құрылу, даму тарихына шолу. Арнайы педагогиканың негізгі терминдері. Арнайы педагогиканың негізгі 

салалары.  

Пререквизиттері: Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі, жас ерекшелік психологиясы,  ӛзін - ӛзі тану. 

Постреквизиттері: Инновациялық педагогика, волонтерлық қызметке психологиялық дайындық, әлеуметтік - 

педагогикалық менеджмент 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: A)Арнаулы білім беру контексінде олардың жеке ерекшеліктерін ескере 

отырып, әртүрлі жастағы арнайы білім беру тұжырымдамасы, арнайы педагогикалық үдерістің ерекшеліктерін 

меңгереді,  В)Тәрбиелеу және білім беру, мүгедектігі бар балаларды тәрбиелеу мен дамытудың аспектілері мен 

міндеттерін біледі; С)Мүгедектігі бар балаларды оқытудың стратегиясын, нысандарын, құралдарын және 

әдістерін таңдайды Д)Мүгедектігі бар балаларға арналған білім беру және дамыту ортасын құра алады 

Е)мүгедектігі бар балалардың жеке және топтық іс-әрекеттерін және оларды дамыту, тәрбиелеу және оқыту 

үшін жағдайлар жасау мақсатында шартты түрде нормативтік даму деңгейін ұйымдастыра алады. 

 

Дублин дескрипторлары: А)  В)  С)  Д)  Е)  

Пәннің атауы:  Кәсіби этика 

Бағдарлама авторы: магистр, аға оқытушы Әбіл А.С. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттердің әлеуметтік жұмыстың кәсіби-этикалық негіздері туралы ғылыми-

теориялық білімдерінің жүйесін қалыптастыру, әлеуметтік педагогика және ӛзін-ӛзі тану мамандарына тән 

құндылық-аксиологиялық санасы мен кәсіби этикасын дамыту. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Кәсіби этика кәсіби мораль туралы ғылым. Қазақстандағы және шет елдердегі 

әлеуметтік жұмыс этикасының қалыптасуы мен дамуы. Әлеуметтік қызметкердің кәсіби этикасының теориялық 

және қолданбалы бағыттары. Моральдық сана және моральдық практика. Кәсіби моральдың атқаратын 

қызметтері.  

Пререквизиттері: Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі, жас ерекшелік психологиясы, ӛзін - ӛзі тану. 

Постреквизиттері: Инновациялық педагогика, волонтерлық қызметке психологиялық дайындық, әлеуметтік - 

педагогикалық менеджмент 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Болашақ әлеуметтік педагогика және ӛзін-ӛзі тану мамандарының 

адамгершілік мәдениетін және кәсіби ойлауының гуманистік стилін дамыту; В)Студенттердің әлеуметтік 

жұмыстың кәсіби-этикалық негіздері туралы тұтас кӛзқарасын қалыптастыруға ықпал ету; С)Болашақ 

мамандардың ӛмірдегі және кәсіби жағдаяттардағы адамгершілік мінез-құлқының тәжірибесін қалыптастыру; 
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Д)Тұлғаның жеке дара – типтік қасиеттері мен ерекшеліктері, іс-әрекетті реттеу механизімдерін меңгеру; 

Е)Болашақ мамандардың кәсіби-этикалық негіздері туралы тұтас кӛзқарасын қалыптастырады. 

 

Модуль 9. - Инклюзивтік білім беру және технологиялар, 

 

Дублин дескрипторлары: А)   В)  С)  Д)  Е)  
Пәннің атауы:  Инклюзивті білім беру 

Бағдарлама авторы: п.ғ.к., доцент Тоғайбаева А.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: Жалпы білім беретін мектеп контексінде балаларды арнайы білім беру 

қажеттіліктеріне оқытуға заманауи философиялық, әдістемелік тәсілдермен таныстыру, гуманитарлық 

технологиялар контексінде оқыту стратегияларын дамытуда кәсіби құзыреттілікті қалыптастыру, инклюзивті 

сыныпта оқу процесін жобалау. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: «Инклюзивті білім беру» курсының тақырыптары, мақсаттары мен міндеттері. 

Қазақстан Республикасында инклюзивті білім берудің нормативтік-құқықтық базасы. Арнайы білім беру 

қажеттіліктері бар адамдар үшін білім беруді қалыптастыру тарихы. Аурулардың жіктелуі. Медициналық 

кӛмектің негізгі үлгілері. Әлеуметтік саясаттың даму ерекшеліктері бұзылған адамдарға қатысты қазіргі 

заманғы сипаттамалары. Кешенді пәнаралық психологиялық, медициналық және педагогикалық диагностика. 

Жалпы білім беретін мекемелерде мүгедектігі бар балаларға инклюзивті білім берудің негізгі принциптері; оны 

жүзеге асыру тәсілдері мен әдістері. Инклюзивті білім берудің қайшылықтары, шектеулері, тәуекелдері. Жалпы 

білім беретін мекемеде мүгедектігі бар балаларды оқыту мазмұны. Инклюзивті білім беру технологиялары. 

Арнайы денсаулық мүмкіндіктері бар баланың білім беру бағытының моделі. Мүгедектігі бар балаларды оқыту 

мен тәрбиелеуді инклюзивті білім беру құралдары. Қазіргі қоғамдағы инклюзивті білім: Қазақстан және әлемдік 

тәжірибе. 

Пререквизиттері: Әлеуметтік педагогика, психология. 

Постреквизиттері: Әлеуметтік педагогика және тьюторлықтағы IT және цифрлық ресурстар, педагогтың 

кәсіби ӛзін –ӛзі тануы және дамуы 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: A)Инклюзияның негізгі түсініктерін, мүгедектігі бар балалар санатын біледі, 

B)Инклюзивті білім берудің әдістері мен технологияларын қолданады, C)Инклюзивті білім берудің мақсаттары, 

міндеттері, проблемалары мен принциптері туралы тәуелсіз пікірді кӛрсетеді, D)Кәсіби және ғылыми деңгейге 

енгізудің ӛзекті мәселелерін талқылауға қабілетті болады; E)Ӛз біліктілігін және кәсіптік дағдыларын үнемі 

жетілдіреді. 

 

Дублин дескрипторлары: А)   В)  С)  Д)  Е)  

Пәннің атауы:   Әлеуметтік-педагогикалық жұмыс технологиялары  

Бағдарлама авторы: п.ғ.к., доцент Адильшинова З.У. 

Курсты оқытудың мақсаты: Әлеуметтік педагогиканың теориясы мен практикасы туралы болашақ 

әлеуметтік қызметкерлердің ғылыми идеяларын қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Әлеуметтік - педагогикалық жұмыс технологиялары.Әлеуметтік педагогикалық 

жұмыстарды ұйымдастыруда қолданылатын педагогикалық технологиялар. Болашақ әлеуметтік 

қызметкерлердің ғылыми идеялары. Әлеуметтік педагог  дамуының қазіргі деңгейі. Әлеуметтік педагог 

жұмысындағы педтехнологиялардың мазмұнын педагогикалық үдерістерде пайдалану.  

Пререквизиттері: Ӛзін-ӛзі тану,  педагогика, жас ерекшелік психологиясы, жас ерекшелік физиологиясы және 

мектеп гигиенасы 

Постреквизиттері: Педагогикалық шеберлік, әлеуметтік - педагогикалық менеджмент, волонтерлық қызметке 

психологиялық дайындық. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: A)Дайындықты және ӛзін-ӛзі дамыту қабілетін қалыптастыру; B)Олардың 

әрекеттері үшін тәуелсіздік және жеке жауапкершілік; С)Әлеуметтiк-мәдени даму жағдайының ерекшелiктерiн 

ескере отырып, кӛп мәдениеттi ортада кәсiби қызметтi жүзеге асыруға мүмкiндiк беру. D)Оқушының 

әлеуметтiк рӛлiн қабылдауға және оны меңгеруге даярлығы; оқу іс-әрекетінің себептері және оқудың жеке 

мағынасын түсіну. E)Ӛз біліктілігін және кәсіптік дағдыларын үнемі жетілдіру. 

 

Модуль  10.1. – Инновация және педагогикалық анимация, 

 

Дублин дескрипторлары: А) В) С) Д) Е) 

Пәннің атауы: Педагогикалық анимация 

Бағдарлама авторы: п.ғ.к., доцент  Адильшинова З.У. 

Курсты оқыту мақсаты: Анимациялық іс-әрекет технологиялық жүйесінің санқырлы және жан-жақтылығын 

анықтау, негізгі әдістері мен технологияларын игеру, тәжірибелік дағдыларды қалыптастыру, болашақ 

әлеуметтік педагог, ӛзін-ӛзі тану мұғалімдерінің коммуникативті, ұйымдастырушылық, рефлексивті мәдениетін 

дамытуға мүмкіндік туғызу болып табылады. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Әлеуметтік педагог, ӛзін-ӛзі тану мұғалімі кәсіби қызметінің мәні мен мазмұны. 

Анимациялық технологияның мақсаты. Кәсіби аниматорлар қызметінің мазмұны. «Адамның бос уақыты» 
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ұғымының мәні мен мазмұны. Анимациялық технологияның педагогикалық негіздері. Дамытуға бағытталған 

бос уақыттың психологиялық негіздері. Әртүрлі әлеуметтік топтарда анимациялық шараларды ұйымдастыру 

барысындағы дифференцияция және индивидуализация мәселелері. Педагогикалық анимация теориясы  қазіргі 

әлеуметтік педагогиканың бағыты ретінде. 

Пререквизиттері: Ӛзін-ӛзі тану. педагогика. жас ерекшелік психологиясы. 

Постреквизиттері: Әлеуметтік-психологиялық тренингтердің әдістемесі, девиантология, әлеуметтік - 

педагогикалық менеджмент 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Әлеуметтік педагог, ӛзін-ӛзі тану мұғалімдерінің кәсіби іс-әрекетінің 

негізгі формаларын мен әдістерін білу; В)Анимациялық бағдарламалар жүйесін анықтау және құрастыра алу; 

С)Педагогикалық анимацияның негізгі функциясы мен қағидаларын білу; D)Бос уақытты ұйымдастырудың 

нақты формалары мен әдістерін білу; Е)Балалар мен жеткіншектердін бос уақытын ұйымдастыру ерекшелігін 

біледі. 

 

Дублин дескрипторлары:(A,В,С,Д,Е) 

Пәннің атауы: Педагогтың кәсіби  ӛзін-ӛзі тануы және дамуы 

Бағдарлама авторы: Сүгіралиева А. М. 

Курсты оқыту мақсаты: «Педагогтың кәсіби  ӛзін-ӛзі тануы және дамуы» курсында тұлғаның ӛзіндік санасы 

ғылыми психологияның мәселесі, ӛзіндік сананың басқа психологиялық құбылыстар арасындағы орны,  

индивид санасының шығу тегі, құрылымы және қызметтерін қарастырады. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Педагогтың кәсіби ӛзін-ӛзі тануы. Педагогтың кәсіби ӛзін-ӛзі дамуы. Бәсекеге 

қабілетті адам капиталы Заманауи білім беру моделдері.Болашақ педагогтың рухани қабілеттерін дамыту. 

Қазақстан Республикасының даму перспективалары. Тұлғаның ӛзіндік санасы ғылыми психологияның 

мәселесі, Ӛзіндік сананың басқа психологиялық құбылыстар арасындағы орны. 

Пререквизиттері: Ӛзін-ӛзі тану, педагогика, жас ерекшелік физиологиясы және мектеп гигиенасы 

Постреквезиттері: Конфликтология, әлеуметтік және арнайы педагогика, әлеуметтік педагогикалық 

менеджмент 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Болашақ студенттер бойында оқыту мен тәрбиелеудің, ӛзін-ӛзі ұғыну және 

ӛзін-ӛзі тану психологиясының методологиялық мәселелерін қалыптастыру. В)Студенттер бойында ӛзін-ӛзі 

тану  және ӛзін-ӛзі ұғыну психологиясы ғылымдар жүйесіндегі қабілеттерін дамуына үлес қосу. С)Іс-әрекет 

және қарым-қатынас дамуының ерекшеліктерін мүмкіндіктерін кӛрсету; Д)Тұлғаның жеке дара – типтік 

қасиеттері мен ерекшеліктері, іс-әрекетті реттеу механизімдерін меңгеру; Е)Курс бағдарламасы студенттерге 

ӛздерінің жеке басын және мақсатын жүзеге асыруға, құндылықтардың жеке және кәсіби жүйесін 

қалыптастыруға жағдай жасайды. 

 

Модуль  10.2.– Педагогикалық ҧжым және қарым-қатынас психологиясы 

 

Дублин дескрипторлары: А) В) С) Д) Е) 

Пәннің атауы:   Тұлғааралық қарым-қатынас психологиясы 

Бағдарлама авторы: аға оқытушы Әбіл А.С. 

Курсты оқытудың мақсаты: Тұлғааралық қарым-қатынас психологиясы пәні негізінде студенттерді 

адамдардың ортақтасуы, қарым-қатынас жасауы, қарым-қатынас түрлері, стильдері жайындағы біліммен 

қаруландыру 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Қарым-қатынас туралы түсінік Қарым-қатынастың коммуникациялық 

сипаттамасы Қарым-қатынастың жеке адам ретінде қалыптасудағы ролі Адамдардың бірін-бірі қабылдауы мен 

түсінуіне ықпал етуші факторлар. Философиялық және психологиялық ойлар тарихындағы қарым-қатынас 

психологиясы мәселелері. 

Пререквизиттері: Ӛзін-ӛзі тану, педагогика, отбасы тәрбиесі жүйесіндегі тьютор ,жас ерекшелік физиологиясы 

және мектеп гигиенасы 

Постреквизиттері: Волонтерлық қызметке психологиялық дайындық, педагогикалық шеберлік, отбасы 

психологиясы. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Қарым-қатынастың психологиялық ерекшеліктерін, оның заңдылықтары 

мен түрлерін меңгереді; В)Қарым-қатынас психологиясының жалпы және жеке әдістерімен танысады; 

С)Ортақтаса білу әдістерін, ашық мінезді, кәсіби, сараптап ойлауды, аңғарымпаздықты дамыту. Д) әлеуметтiк-

мәдени даму жағдайының ерекшелiктерiн ескере отырып, кӛп мәдениеттi ортада кәсiби қызметтi жүзеге 

асыруға мүмкiндiк беру. E)Ӛз біліктілігін және кәсіптік дағдыларын үнемі жетілдіреді. 

 

Дублин дескрипторлары: А) В) С) Д) Е) 

Пәннің атауы:   Педагогикалық  ұжым психологиясы 

Бағдарлама авторы: п.ғ.к., доцент  Адильшинова З.У. 

Курсты оқытудың мақсаты: Педагогтардың коммуникативтік құзыреттілігін қамтамасыз ету үшін қажетті 

психологиялық білімді қалыптастыру және кәсіптік педагогикалық қызметте және кең қоғамдық үйірмелерде 

құзыретті үйлесімді қарым-қатынас құру. 
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Пәннің қысқаша мазмҧны: Педагогикалық ұжым психологиясының жалпы негіздері. Ұжым туралы 

түсінік.Кәсіптік педагогикалық қызмет .Үйлесімді қарым-қатынас. Қарым-қатынас түрлері. Педагогикалық 

қарым-қатынас стильдері. 

Пререквизиттері: Жас ерекшелік физиологиясы және мектеп гигиенасы, ӛзін - ӛзі тану, тәрбие жұмысының 

теориясы мен әдістемесі 

Постреквизиттері: Әлеуметтік - педагогикалық менеджмент, волонтерлық қызметке психологиялық 

дайындық. педагогикалық шеберлік 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Педагогикалық ұжым психологиясының ӛзекті мәселелерін білу 

мұғалімнің, психолог-педагогтың және әлеуметтік педагогтың психологиялық-педагогикалық қызметінің мәнін  

түсіну; В)Психологиялық фактілерді, құбылыстарды, оқиғаларды педагогикалық шындықтан ажырата білу; 

оларды психологиялық ғылым тілінде сипаттау; C)Педагогикалық ұжым  психологиясы туралы теориялық 

ойларды кәсіби психологиялық және білім беру іс-әрекеттерінің практикалық аспектілерімен тиісті түрде 

корреляциялау; D)Оқу орнының әлеуметтік педагогы ретінде болашақ практикалық іс-әрекетте оқытудың және 

білім беру. Е)Педагогикалық қызметтің және интегралдық педагогикалық процестің басқа аспектілерін 

оқытудың психологиялық әдістерін іс жүзінде пайдалану. 

 

Модуль 11.1.–  Кӛшбасшылық және IT ресурстары 

 

Дублин дескрипторлары: А) В) С) Д) Е) 

Пәннің атауы: Кәсіби қазақ (орыс) тілі 

Бағдарлама авторы: магистр, аға оқытушы  Кубиева В.А.    

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттердің әдістемелік шеберлігін және оқытудың  жаңа технологияларын 

меңгерту.   

Пәннің қысқаша мазмҧны:Курстың мақсаты және міндеттері.Фонетиканы оқыту. Лексиканы оқыту. 

Сӛзжасамның жасалу жолдары.Морфологиялық жасалым.Синтаксистік оқыту әдістемесі.Сыныптан тыс оқу. 

Жазуға үйрету әдістемесі. Тіл дамыту әдістемесі.  

Пререквизиттері: Ӛзін-ӛзі тану, педагогика, тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі 

Постреквезиттері: Әлеуметтік-психологиялық тренингтердің әдістемесі, девиантология, әлеуметтік - 

педагогикалық менеджмент 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Болашақ педагогтарды «алфавит», «әдебиеттану», «қазақ»  (орыс)  тілінің 

теориясын, оқыту әдістемесін оқыту; В)Болашақ педагогтарды қазақ (орыс)  тілін  оқытудың озық әдістерінде 

оқыту, процестер мен оқу нәтижелерін зерттеу және талдауға үйрету, оқу материалдарының нәтижелері игерту; 

C)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 

дайындай алады. 

 

Дублин дескрипторлары: А) В) С) Д) Е)  

Пәннің атауы: Кәсіби бағытталған шетел тілі   

Бағдарлама авторы: п.ғ.к., доцент Адильшинова З.У. 

Курсты оқытудың мақсаты: Бастауыш мектептегі кәсіби бағытталған шетел тілі курсының  мақсаты,  

міндеттерімен таныстыру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Курстың  мақсаты және міндеттері. Фонетиканы оқыту. Лексиканы оқыту. 

Морфологиялық сӛзжасам. Синтаксистік оқыту әдістемесі. Сыныптан тыс жұмыс. Тіл дамыту әдістемесі. 

Студенттердің әдістемелік шеберлігін жетілдіру және оқытудың жаңа технологияларын жетілдіру.   

Пререквизиттері: Шетл тілі, Қазақ тілі. 

Постреквизиттері: Педагогикалық шеберлік, Білім берудегі арттерапия, Инновациялық педагогика.  

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Болашақ бастауыш мектеп мұғалімдеріне бастауыш мектептегі кәсіби 

бағытталған шетел тілін оқыту; В)Бастауыш мектеп мұғалімдерін кәсіби бағытталған шетел тілін оқытудың 

озық әдістемесін, оқу материалының нәтижесі, оқытудың нәтижесі мен оқыту және талдау процесін; С)Пәнді 

оқытудың жоспарлау тәртібі, сабақ жоспарларын талдау, салыстыруды;  Д)Оқытудың  интерпретациялау және 

сипаттау әдістемесін үйрену, балалармен жұмыс жасауды меңгеру; Е)Кітаптармен жұмыс жасауға 

(оқулықтармен, оқу құралдарымен) үйрену, пән бойынша дидактикалық материалдарды дайындау 

 

Дублин  дескрипторлары: А) В) С) Д) Е)  

Пәннің атауы: IT және цифрлық ресурстар әлеуметтік педагогикада 

Бағдарлама авторы: оқытушы, магистр Акашева А.Б.  

Курсты оқытудың мақсаты: Қазіргі білім беру ортасында ақпараттық технологияларды қолдану және 

педагогтың кәсіби құзыреттілігін қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Қазақстан Республикасының «Цифрлы Қазақстан» мемлекеттік бағдарламасы. 

«Цифрлы Қазақстан» бағдарламасының мақсаты, міндеті. Бағдарламаны іске асырудың бес негізгі бағыттары. 

Цифрландырудың жаһандық трендтері және халықаралық тәжірибе. Әлеуметтік педагогика және ӛзін-ӛзі 



107 
 

тануда сандық білім беру ресурстарын қолдану. Білім беру мақсаттарына арналған Интернет-ресурстар. 

Әлеуметтік педагогика және ӛзін-ӛзі тануда цифрлық ресурстарды қолдану жолдары. Білім беру мақсаттарына 

арналған интернат-ресурстар.GOOGLE-да GMAIL.COM аккаунтын жасау. Желілік ӛзара әрекеттерді 

ұйымдастыру үшін GOOGLE құжаттары. GOOGLE электрондық презентациялары. GOOGLE-да GMAIL.COM 

аккаунтын жасау. Желілік ӛзара әрекеттерді ұйымдастыру үшін GOOGLE құжаттары. GOOGLE электрондық 

презентациялары. Желілік ӛзара әрекеттерді ұйымдастыру үшін GOOGLE кестелері. Google кестесі арқылы 

форма жасау. Желілік ӛзара әрекеттерді ұйымдастыру үшін GOOGLE кестелері. Google кестесі арқылы форма 

жасау. Google кестесі арқылы сауалнама жасау.Мультимедиялық бейнесабақ-тарды Camtasia Studio 

бағдарламасы арқылы түсіру. Бейне сабақтар дегеніміз не? Бейне сабақтар жасауға арналған платформалар. 

Мультимедиялық бейнесабақ-тарды Camtasia Studio бағдарламасы арқылы түсіру.  

Пререквизиттері: Жас ерекшелік психологиясы.тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі. педагогика. 

Постреквизиттері: Волонтерлық қызметке психологиялық дайындық. отбасы психологиясы, отбасы тәрбиесі 

жүйесіндегі тьютор 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Қазіргі заманғы ақпараттық және компьютерлік технологияларды 

оқытудың негізгі бағыттарын, цифрлық білім беру технологияларын қолдану және енгізу негіздерін біледі. 

В)Білім беру процесінің сапасын қамтамасыз ету үшін цифрлы білім беру ортасының мүмкіндіктерін түсінеді. 

С)Оқу және сабақтан тыс іс-шараларда, тренингтерді ӛткізу кезінде заманауи ақпараттық технологияларды 

қолданады. Д)Оқу үдерісін қолдаудың ақпараттық жүйелерін қолдана алады, Е)Электрондық білім беру 

ресурстарын әзірлеу және жетілдіру үшін тиімді бағдарламалық құралдарды талдайды, белгілі бір тақырыпты 

оқыту үшін білім беру технологияларын таңдаудың алгоритмін ұсынады. 

 

5В012300 –  ӘЛЕУМЕТТІК ПЕДАГОГИКА ЖӘНЕ ӚЗІН-ӚЗІ ТАНУ 

4 КУРС 

Қабылдау жылы: 2018 ж. 

Компонент 

(ЖК/ТК) 
Пән коды Пән атауы 
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  Модуль  11.– Арттерапия  және білім берудегі арнайы техникалар, 24 академиялық кредит 

КП ЖК DBAPZh 4308 Дарынды балалармен әлеуметтік - педагогикалық жұмыс 7 5 

КП ЖК BBA 4309 Білім берудегі арттерапия 7 4 

КП ЖК KE 4310 Кәсіби  этика 7 5 

КП ЖК APTA 4311 Әлеуметтік - психологиялық тренингтер әдістемесі 7 5 

КП ЖК PPP 4312 Психологиялық-педагогикалық  практикум 7 5 

Модуль 12.1.–  Ғылым және жаңа стратегиялар, 9 академиялық кредит 

БП ЖК AZh 4221 Академиялық жазу 7 3 

КП   Педагогикалық практика 7 6 

  Модуль 12.2.–  Ғылым және инновациялық  педагогика, 9 академиялық кредит 

БП ЖК AZh 4221 Академиялық жазу 7 3 

КП   Педагогикалық практика 7 6 

 

Модуль  11.– Арттерапия  және білім берудегі арнайы техникалар 

 

Дублин дескрипторлары: А) В) С) Д) Е) 

Пәннің атауы: Дарынды балалармен әлеуметтік- педагогикалық жұмыс 

Бағдарлама авторы:аға оқытушы Әбіл А.С. 

Курсты оқытудың мақсаты:«Дарынды балалармен әлеуметтік-педагогикалық жұмыс» пәнін меңгеру мақсаты 

- педагогика мен психология саласындағы дарындылықтың теориялық және практикалық дағдыларын 

қалыптастыру, балалар мен жасӛспірімдердің әртүрлі дарындылығын анықтау бойынша ең тиімді әдістер мен 

формаларды зерделеу, білім беру жүйесіндегі дарынды оқушылармен жүргізілетін әлеуметтік-педагогикалық 

жұмыс ерекшеліктерін теориялық тұрғыдан талдау және әдістемесін жасау. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Дарынды балалармен жұмыс жоспары.Дарынды балалармен жұмысты 

ұйымдастыру жолдары. Дарынды балалармен әлеуметтік - психологиялық тренингтер ұйымдастыру.Дарынды 

оқушылармен жұмыс жүргізудің әлеуметтік-психологиялық негіздері. «Дарындылықтың қалыптасу 

дәрежелері» критериі бойынша дарындылық түрлері.«Айқындалу формасы» критериі бойынша дарындылық 

түрлері. Дарынды балалардың писихологиялық ерекшеліктері.Дарындылық қазіргі білімнің ӛзекті мәселесі. 

Дарындылықты дамытудың психолого-педагогикалық негiзi және оқушыныңтұлға ретiнде қалыптасуының 

маңыздылығы. Дарынды балаларды ашу жұмыстарындағы теориялық және қолданбалы аспектiлер. Дарынды 

балаларды оқытуға арналған негiзгi амалдар. 

Пререквизиттері: Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі, тұлғааралық қарым-қатынас психологиясы. 

жасерекшелік психологиясы. ӛзін - ӛзі тану 
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Постреквизиттері: Волонтерлық қызметке психологиялық дайындық. педагогикалық шеберлік. отбасы 

психологиясы 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: A)Дарынды оқушылармен жұмыс жүргізудің әлеуметтік-психологиялық 

негіздерін меңгереді; В)Дарынды балалармен әлеуметтік - психологиялық тренингтер ұйымдастыра алады; 

C)Оқушылардың дарындылық қабілеттерін анықтауды игереді; Д)Зерттеушілік әрекетте дарынды балалармен 

жұмыс жасау әдісін және дарындылықты дамыту кезеңдерін біледі; E)Білім беру мекемелеріндегі 

педагогикалық қызметкерлер мен  ата- аналардың бірлескен қызметтерін ұйымдастыра алу дағдылары 

қалыптасады. 

 

Дублин дескрипторлары: А) В) С) Д) Е) 

Пәннің атауы:   Білім берудегі арттерапия  

Бағдарлама авторы:п.ғ.к., доцент Адильшинова З.У. 

Курсты оқытудың мақсаты: Психологиялық және білім беру ісіндегі арттерапия туралы студенттердің 

білімін қалыптастыру және осы білімді іс жүзінде қолдану мүмкіндігі. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Арт-терапияның шығу тарихы, негіздері. Арт-терапияны әр түрлі бағыттар 

бойынша қарастыру.Арт-терапияны қолдану арқылы қол жеткізуге болатын мүмкіндіктер.Білім берудегі 

арттерапия.Психодраманың шығу тарихы. Психодраманың формалары мен түрлері.Психодраманың 

әдістемелері.Дене терапиясы.Дене терапиясындағы В. Райхтың орны.Дене терапиясындағы Александер 

әдістері.  

Пререквизиттері: Әлеуметтік педагогика. тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі, тұлғааралық қарым-

қатынас психологиясы. жасерекшелік психологиясы 

Постреквизиттері: Волонтерлық қызметке психологиялық дайындық. педагогикалық шеберлік. отбасымен 

әлеуметтік-педагогикалық жұмыс 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Білім берудегі арттерапия туралы теориялық біліммен қаруланады. 

B)Кәсібінің жоғары әлеуметтік маңыздылығын түсінуге қабілетті, кәсіптік міндеттерді орындауға жауапты 

және тиімді жұмыс жасайды, кәсіби этика принциптеріне сүйенеді. C)Кӛп мәдениетті ортада кәсіби қызметті 

жүзеге асыра алады даму жағдайлары. D)Ӛздерінің кәсіби іс-әрекеттерінің жолдары мен нәтижелері туралы 

ойлануға қабілетті тұлға ретінде қалыптасу; E)Білім беру мекемелеріндегі педагогикалық қызметкерлер мен  

ата- аналардың бірлескен қызметтерін ұйымдастыра алу дағдылары қалыптасады. 

 

Дублин дескрипторлары: А) В) С) Д) Е) 

Пәннің атауы:  Кәсіби этика 

Бағдарлама авторы: магистр, аға оқытушы Әбіл А.С. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттердің әлеуметтік жұмыстың кәсіби-этикалық негіздері туралы ғылыми-

теориялық білімдерінің жүйесін қалыптастыру, әлеуметтік педагогика және ӛзін-ӛзі тану мамандарына тән 

құндылық-аксиологиялық санасы мен кәсіби этикасын дамыту. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Кәсіби этика кәсіби мораль туралы ғылым. Қазақстандағы және шет елдердегі 

әлеуметтік жұмыс этикасының қалыптасуы мен дамуы. Әлеуметтік қызметкердің кәсіби этикасының теориялық 

және қолданбалы бағыттары. Моральдық сана және моральдық практика. Кәсіби моральдың атқаратын 

қызметтері.  

Пререквизиттері: Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі, жас ерекшелік психологиясы, ӛзін - ӛзі тану. 

Постреквизиттері: Волонтерлық қызметке психологиялық дайындық, әлеуметтік-педагогикалық менеджмент, 

отбасы психологиясы. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Болашақ әлеуметтік педагогика және ӛзін-ӛзі тану мамандарының 

адамгершілік мәдениетін және кәсіби ойлауының гуманистік стилін дамыту; 

В)Студенттердің әлеуметтік жұмыстың кәсіби-этикалық негіздері туралы тұтас кӛзқарасын қалыптастыруға 

ықпал ету; С)Болашақ мамандардың ӛмірдегі және кәсіби жағдаяттардағы адамгершілік мінез-құлқының 

тәжірибесін қалыптастыру; Д)Тұлғаның жеке дара – типтік қасиеттері мен ерекшеліктері, іс-әрекетті реттеу 

механизімдерін меңгеру; Е)Болашақ мамандардың кәсіби-этикалық негіздері туралы тұтас кӛзқарасын 

қалыптастыруға ықпал ету. 

 

Дублин дескрипторлары: А) В) С) Д) Е) 

Пәннің атауы:   Әлеуметтік-психологиялық тренингтердің әдістемесі 

Бағдарлама авторы: магистр, аға оқытушы  Досмырза Р.Ж. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерге әлеуметтік және психологиялық тренингтерді ӛткізудің теориясы 

мен технологиясын игеру, соның ішінде үлкен топта студенттерді қамтамасыз ету. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Әлеуметтік-педагогикалық тренингтің мән-мағынасы, түрлері, әдістері. 

Әлеуметтік-психологиялық тренингтер мен әлеуметтік-психологиялық мәселелер бойынша ТШО-ның кӛмегі. 

Қазіргі педагогикадағы әлеуметтік-педагогикалық тренингтің практикасы және әдіснамасы.Әлеуметтік- 

педагогикалықтренингтің құрылымдық сипаттамасы. Әлеуметтік- педагогикалықтренингтің негізі фазалары. 

Қазіргі педагогикадағы әлеуметтік-педагогикалық тренинг бойынша практикумының практикасы және 

әдіснамасы. 
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Пререквизиттері: Педагогика. психология. әлеуметтік педагогика. 

Постреквизиттері: Отбасы психологиясы, әлеуметтік-педагогикалық менеджмент волонтерлық қызметке 

психологиялық дайындық. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: A)НҚС кӛмегімен шешілетін ағымдағы әлеуметтік және психологиялық 

мәселелерді түсіну; B)Әртүрлі мәселелер бойынша SPT жаттығуларын әзірлеу әдістерін игеру; С)Әлеуметтік-

педагогикалықтренингтің теориялық және әдістемелік негіздері мен әлеуметтік-педагогикалықтренинг 

жұмысының механизмдерін білуі. D)Әр түрлі әлеуметтік-психологиялық мәселелерді шешу кезінде ПТО 

әдістемесін қолдану; E)Тренинг топтарын басқара алу, тренингті ұйымдастыру, тренингті нәтижелеу, топпен 

жұмыс жасай алу дағдысын меңгереді. 

 

Дублин дескрипторлары:А) В) С) Д) Е) 

Пәннің атауы: Психологиялық-педагогикалық практикум  

Бағдарлама авторы: Ертлеуова Б. 

Курсты оқыту мақсаты: Психологиялық-педагогикалық іс-әрекеттің мақсаттары мен міндеттері, мазмұны, 

әдістері, нысандары мен технологиялары туралы білімді қалыптастыру және білім беру және әлеуметтік-

педагогикалық процестің психологиялық-педагогикалық міндеттерін шешуде, кәсіби тәжірибе негіздерін 

қалыптастыруда шеберліктерін дамыту. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Психологиядағы эмпирикалық зерттеу әдістері. Ӛзіндік бақылау әдістері арқылы 

негізделген деректерді зерттеу. Психологиялық-педагогикалық зерттеуде ақпарат ұсыну. Психологиядағы 

эмпирикалық зерттеу әдістері. Психологиялық-педагогикалық практикум бойынша білімді қолдану этикасы. 

Жеке психологиялық айырмашылықтар мен эмоционалды-еріктік саланы зерттеу. Баланың психикалық 

процестерін диагностикалаудың психологиялық-педагогикалық әдістері. Жеке психологиялық 

айырмашылықтар мен эмоционалды-еріктік саланы зерттеу. 

Пререквизиттері:Әлеуметтік педагогика, тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі, тұлғааралық қарым-

қатынас психологиясы, жасерекшелік психологиясы 

Постреквизиттері: Волонтерлық қызметке психологиялық дайындық, педагогикалық шеберлік. отбасымен 

әлеуметтік-педагогикалық жұмыс 

Оқытудан кҥтілетін 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 ӛз пікірін қалыптастыру; ӛзін-ӛзі талдау, ӛзіндік білім беру 

қызметін ӛзін-ӛзі бақылауды жүзеге асыру; D)Әр түрлі психологиялық-педагогикалық тапсырмаларды шешу 

барысында студенттердің білімін меңгерудің үлгілерін, шарттарын, ӛлшемдерін 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. 

Модуль 12.1.–  Ғылым және жаңа стратегиялар 

Модуль 12.2.–  Ғылым және инновациялық  педагогика 

 

Дублин  дескрипторлары: (А, В, С, D,Е)  

Пәннің атауы: Академиялық жазу 

Бағдарлама авторы: п.ғ.к. профессор Қаңтарбай С.Е.  

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерді «Академиялық жазу» курсының ғылыми – теориялық негіздерімен 

таныстыру, ғылыми зерттеу нәтижелерін жариялауға дығдыландыру. Ғылыми еңбектерді жазу тәртіптері мен 

рәсімделуін және оларға қойылатын жаңа талаптарды үйрету арқылы академиялық жазуға машықтандыру.  

Пәннің қысқаша мазмҧны: Академиялық жазуға кіріспе. Реферат жазу. Ғылыми мақала туралы түсінік. 

Ғылыми мақала жазуға үйрету жолдары. Ғылыми баяндама. Стендтік баяндама дайындау. Тұсаукесер 

(презентация) дайындау. Тезис дайындау. Аннотация жазу. Жоба, оның түрлері. Диплом жобасының мазмұны 

мен құрылымы. Диплом жобасын рәсімдеу тәртібі. Диплом жобасының мазмұны мен құрылымы. Диплом 

жобасын рәсімдеу тәртібі. 

Пререквизиттер: Әлеуметтік педагогика. Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі. Тұлғааралық қарым-

қатынас психологиясы. Жасерекшелік психологиясы 

Постреквизиттері: Волонтерлық қызметке психологиялық дайындық. Педагогикалық шеберлік. Отбасымен 

әлеуметтік-педагогикалық жұмыс 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Академиялық жазуға қойылатын талаптарды, жазу барысында 

қолданылатын ұғымлар мен терминдерін, сонымен қоса оның жазылу реттілігі мен рәсімделуін волонтерлық 

қызметтің білуі және түсінуі. В)Оқу барысында диломдық жоба  жазу барысында. Маман ретінде мектептегі 

педагогикалық қызметінде жоспарлы түрде қолданады. С)Педагогикалық еңбек жолында ӛз саласына 

байланысты ғылыми еңбектерді талдайды. Е)Ғылыми мақала жазады, оқушылардың ғылыми жобаларына 
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жетекші қызметін атқарады. Д)«Әлеуметтік педагогика және ӛзін – ӛзі танудың педагогика тарихы», 

«Әлеуметтік педагогика», «Әлеуметтік психология» пәндерінің білім деңгейінде бағалау жұмыстарын жүргізеді 

 

6В01801 - ӘЛЕУМЕТТІК ПЕДАГОГИКА ЖӘНЕ ТЬЮТОР    

2 КУРС (2 ЖЫЛДЫҚ) 

(Қысқартылған білім бағдарламасы) 

Қабылдау жылы: 2020 жыл 

Компонент 

(ЖК/ТК) 
Пән коды Пән атауы 

С
ем

ес
т
р

 

К
р

ед
и

т
 

са
н

ы
 

Модуль 4.- Арнайы оқыту жҥйесі және риторика, 16 академиялық кредит 

КП ЖК 
TABBZhKY 

1301 

Тьютордың арнаулы  білім беру жүйесінде кеңістікті  

ұйымдастыруы 

2 4 

КП ЖК Dеv 2302 Девиантология 3 5 

КП ЖК SAUA 2303 Шешендік ӛнерге үйрету әдістемесі 3 5 

КП  Педагогикалық  практика 4 2 

Модуль 5.-Анимация және инклюзия, 10 академиялық кредит 

КП ЖК РА 2304 Педагогикалық анимация 3 5 

КП ЖК IBBZhTD 2305  Инклюзивті білім беру жүйесінде тьютор дайындау 3 5 

Модуль 6. 1.- Этномәдениет  негіздері және арнайы педагогика, 26 академиялық кредит 

КП ЖК ABN 2306 Этнопедагогикалық білім негіздері 3 4 

КП ТК Konf 2307 Конфликтология 3 4 

БП ТК AP 2212 Әлеуметтік  және арнайы педагогика 3 6 

БП ТК APM 2213 Әлеуметтік - педагогикалық менеджмент  4 4 

КП ТК BAOBZhBT 2308 Білім алушылардың ӛз бетімен жұмысын басқарудағы тьютор 4 3 

БП   Дипломалды практика 4 5 

Модуль 6. 2.- Этнопедагогика негіздері және арнайы педагогика, 26  академиялық кредит 

КП ЖК ЕBN 2206 Этнопедагогикалық білім негіздері 3 4 

КП ТК DP 2307 Денсаулық психологиясы 3 4 

БП ТК PUZhY 2212 Педагогикалық үдерісті жобалау мен ұйымдастыру 3 6 

БП ТК PDSPAA 2213 Психикалық денсаулық және суицид превенциясының алдын-алу 4 4 

КП ТК BBBDT 2308 Бастауыш білім берудегі даралық  және  тьюторлық 4 3 

БП   Дипломалды практика 4 5 

 

6В01801 - ӘЛЕУМЕТТІК ПЕДАГОГИКА ЖӘНЕ ТЬЮТОР    

2 КУРС (3 ЖЫЛДЫҚ) 

(Қысқартылған білім бағдарламасы) 

Қабылдау жылы: 2020 жыл 

Компонент 

(ЖК/ТК) 
Пән коды Пән атауы 

С
ем

ес
т
р

 

К
р

ед
и

т
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н

ы
 

Модуль 4.1. -Бизнес негіздері және  қалыптастыру негіздері, 16 академиялық кредит 

БП ЖК KBShT 2205 Кәсіби бағытталған шетел тілі 3 4 

КП ЖК BMTKЕ 2301 Бастауыш мектептегі тьюторлық қолдаудың ерекшеліктері 3 5 

ЖББ ТК KBN 2108 Кәсіпкерлік және бизнес негіздері 3 3 

БП ТК 
BBJTKN 2206 Білім беру жүйесінде педагог ретінде тьютор қызметінің 

негіздері 

3 5 

БП ТК 

PKBРTZhN 2207 Психологиялық кеңес беру және психологиялық түзету 

жұмыстарының негіздері 

3 5 

БП ТК 
KMOOOBKPsPN 

2208 

Қазіргі мектеп оқушыларының ӛзін-ӛзі бағалауын 

қалыптастырудың психологиялық-педагогикалық негіздері 

3 3 

Модуль 4.2.  Академиялық адалдық және психологиялық-педагогикалық жҧмыс, 

 16 академиялық кредит 

БП ЖК KBShT 2205 Кәсіби бағытталған шетел тілі 3 4 

КП ЖК BMTKЕ 2301 Бастауыш мектептегі тьюторлық қолдаудың ерекшеліктері 3 5 

ЖББ ТК АА 2108 Академиялық адалдық 3 3 

БП ТК BBJTK 2206 Білім беру жүйесіндегі тьютор қызметі 3 5 
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БП ТК KP 2207 Коррекциялық психология 3 5 

БП ТК OOBP 2208 Ӛзін-ӛзі бағалау психологиясы   3 3 

Модуль 5.1.- Ӛзін-ӛзі тану және кәсібилік, 27 академиялық кредит 

БП ТК OOT 2209 Ӛзін-ӛзі тану 3 3 

БП ТК OAPJ 2210 Отбасымен әлеуметтік - педагогикалық жұмыс 4 5 

БП ТК BBSNKK 2211 Білім беру саласын нормативтік-құқықтық қамтамасыз ету 4 5 

БП ТК PPPD 2212 Психологиялық - педагогикалық практикум және диагностика 4 4 

БД ТК OTZhT 2213 Отбасы тәрбиесі жүйесіндегі тьютор 4 5 

БП ТК OOTOA  2214 Ӛзін - ӛзі тануды оқыту әдістемесі 4 5 

Модуль 5.2.- Диагностика және кәсібилік, 27 академиялық кредит 

БП ТК PPD 2209 Психологиялық-педагогикалық диагностика 3 3 

БП ТК OAPZh 2210 Отбасымен әлеуметтік-педагогикалық қызмет 4 5 

БП ТК PYP 2211 Педагогикалық ұжым психологиясы 4 5 

БП ТК PKK 2212 Педагогтің кәсіби коммуникациясы 4 4 

БП ТК TKD 2213 Тьютордың кәсіби дайындығы 4 5 

БП ТК OOTOA  2214 Ӛзін - ӛзі тануды оқытудың теориясы мен  технологиясы 4 5 

  Модуль 6. -  Девиантология және   тьюторлықтың ерекшелігі,  11  академиялық кредит 

КП ЖК  TABBZhKY 

2302 

Тьютордың арнаулы  білім беру жүйесінде кеңістікті  

ұйымдастыруы 

4 6 

КП ЖК  Dev  3303 Девиантология 5 5 

 

6В01801 - ӘЛЕУМЕТТІК ПЕДАГОГИКА ЖӘНЕ ӚЗІН-ӚЗІ  ТАНУ   

3 КУРС (3 ЖЫЛДЫҚ) 

(Қысқартылған білім бағдарламасы) 

Қабылдау жылы: 2019 жыл 

Компонент 

(ЖК/ТК) 
Пән коды Пән атауы 

С
ем
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т
р
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Модуль 7.1 .- Диагностика, коммуникация және ғылым, 19 академиялық кредит 

БП ТК OAPZh 2214 Отбасымен әлеуметтік - педагогикалық жұмыс 4 5 

БП ТК AК 2213 Әлеуметтік коммуникация 4 5 

БП ТК ТPsPD 2214 Тұлғаны  педагогикалық -психологиялық диагностикалау 4 3 

БП ТК GPZA 3215 Ғылыми-педагогикалық зерттеу әдістемесі 5 3 

БП ТК VKPD  3216 Волонтерлық қызметке психологиялық дайындық 5 3 

Модуль 7.2.- Педагогика, психология және коммуникация, 19 академиялық кредит 

БП ТК OPPs 2214 Отбасы педагогикасы мен психологиясы 4 5 

БП ТК APKК 2213 Әлеуметтік педагогтың коммуникациялық қызметі 4 5 

БП ТК PsPD 2214 Педагогикалық -психологиялық диагностикалау 4 3 

БП ТК GZZh 3215 Ғылыми зерттеулерді жоспарлау 5 3 

БП ТК VKT  3216 Волонтерлық қызмет технологиясы 5 3 

Модуль 8. -  Арнайы пәндер теориясы мен әдістемесі, 45  академиялық кредит 

КП ЖК APZhT 3302 Әлеуметтік - педагогикалық  жұмыс технологиялары 5 5 

КП ЖК Dev 3303 Девиантология 5 5 

КП ЖК TJTA 3304 Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі 5 5 

КП ЖК PPР 3305 Педагогикалық - психологиялық практикум  5 5 

КП ЖК PKOOTD 3306 Педагогтың кәсіби ӛзін - ӛзі тануы және дамуы 5 5 

КП ЖК BBA 3307 Білім берудегі арттерапия 5 5 

БП   Педагогикалық  практика 6 10 

БП   Дипломалды практика 6 5 
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6В01902-АРНАЙЫ ПЕДАГОГИКА 

1 КУРС 

Қабылдау жылы: 2021 жыл 

Компонент 

(ЖК/ТК) 

Пән 

коды 
Пән атауы 

С
ем

ес
т
р

 

К
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ед
и

т
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Модуль 4. Педагогикалық білімдер жҥйесі, 13 кредит 

БП ЖК Ped 1201 Педагогика 1 6 

БП ЖК  UR 1202 Ұлттық руханият 2 5 

БП  Оқу практикасы 2 2 

 

Модуль 4. Педагогикалық білімдер жҥйесі 

 

Дублин дескрипторлары: А) В) С) D) Е) 

Пәннің атауы: Педагогика 

Бағдарлама авторы: Майтанова Н.Е. 

Курсты оқытудың мақсаты:  Білім беру жүйесінде педагогикалық қызметті жүзеге асыру бойынша болашақ 

арнайы педагогтардың педагогикалық қызметі мен кәсіби құзыреттілігін қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Педагогиканың теориялық-әдіснамалық негіздері. Адам туралы ғылым 

жүйесіндегі педагогика. Педагогикалық зерттеудің әдіснамалық негіздері мен әдістері. Тұлғаны тәрбиелеу 

объектісі, субъектісі және оның дамуы мен қалыптасуының факторлары ретінде. Тұтас педагогикалық үдерістің 

мәні мен құрылымы. Тәрбие мақсаты, оның әлеуметтік шарттылығы. Ғылыми дүниетаным оқушының 

зияткерлік дамуының негізі ретінде. Тұтас педагогикалық үдерістегі тәрбие.  Тұтас педагогикалық үдерістегі 

тәрбиенің мәні мен мазмұны. Тәрбие құралдары мен формалары. Тәрбие әдістері.  Отбасылық тәрбие негіздері. 

Оқыту тұтас педагогикалық процестің құрамдас бӛлігі ретінде. Оқытудың мәні.  Қазіргі мектепте білім беру 

мазмұнының ғылыми негіздері. Сабақ оқытудың негізгі түрі ретінде. Оқыту әдістері.   

Пререквизиттері: Мектеп курсындағы пәндер 

Постреквизиттері: Педагогикалық психология, Арнайы педагогика 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Қоғамдық ӛмірдегі ғылым мен білім берудің рӛлі туралы; − әлемдік білім 

беру кеңістігіндегі заманауи үрдістер туралы; педагогиканың теориялық - әдістемелік негіздерін және оның 

даму тарихын; тұтас педагогикалық процестің теориясы мен тәжірибесін; педагогикалық үдерісті жүзеге асыру 

технологиясы туралы білу; В)Білім мен түсінуді кәсіби деңгейде қолдану, зерделенетін саладағы мәселелерді 

шешу және дәлелдерді тұжырымдау; оқу-тәрбие процесін моделдеу және оқу тәжірибесінде іске асыру; 

С)Педагогикалық қызметке байланысты міндеттерді шешудің әртүрлі, оның ішінде балама нұсқаларын әзірлеу, 

ұсыну;педагогикалық процестің заңдылықтарына, тәрбиелік тетіктеріне сәйкес оқу-тәрбие жұмысын жобалау 

және жүзеге асыру білігі мен дағдыларын кӛрсетеді; D)Педагогикалық қызметпен байланысты міндеттерді 

шешудің әртүрлі, оның ішінде балама нұсқаларын әзірлеу, ұсыну, іскерліктері мен дағдыларын 

кӛрсетеді;негізгі сипаттамалары (ауыспалы) бойынша сыныпта оқу-тәрбие процесін диагностикалауды жүзеге 

асыру және оның одан әрі дамуын болжау; оқу-тәрбие міндеттерін тұжырымдау, осы міндеттерге сәйкес қызмет 

түрлерін, формалары мен әдістерін таңдау; білім беру және тәрбиелеу үдерісіне жеке тәсілдерді әзірлеу;  

Е)Білім беру ұйымының саясаты шеңберінде оқыту мен тәрбиелеудің әдістері мен құралдарын ӛз бетінше 

таңдау қабілетін кӛрсетеді; ӛздігінен білім беру, инновациялық және шығармашылық ғылыми-зерттеу 

қызметіне дайындық; педагогикалық қарым-қатынас және сӛйлеу мәдениетін, ӛзін-ӛзі тәрбиелеу және ӛз 

бетінше білім алу негіздерін меңгеру; 

 

Дублин дескрипторлары A) B) C) D) E) 

Пәннің атауы: Ұлттық руханият 

Бағдарлама авторы: Наренова А.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерге ұлттық руханият пен мәдени құндылықтар негіздерін меңгерту.   

Пәннің қысқаша мазмҧны: Тәрбие кеңістігіндегі ұлттық руханиятты зерттеудің ғылыми негіздері. Ұлттық 

руханияттың қалыптасуындағы педагогикалық ой-пікірлер генезисі. Ұлттық руханияттағы кемел адам үлгісі. 

Дәстүрлі тәрбие мәдениетінің қайнар кӛздері. Кӛпмәдениетті тұлға қалыптастырудың мәні. Бүгінгі білім беру 

жүйесіндегі этномәдени таным мен тәрбие.  

Пререквизиттері: орта білім деңгейіндегі пәндер 

Постреквизиттері:  Академиялық адалдық, Отбасылық тәрбие негіздері 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Болашақ мамандарға  қоғам ӛміріндегі ұлттық руханияттың  ролі туралы 

түсінігінің болуы, ғылыми танымның әдіснамасын меңгеру; В)Этнопедагогикалық, этномәдени, әлеуметтік-

саяси, кӛпмәдениетті құзіреттіліктерді, ұлтаралық келісім мен қарым-қатынас мәдениетін меңгеру; С)Жоғары 

деңгейлі ұлттық абырой, патриотизм мен азаматтылық, тӛзімділік пен гуманизм; D)Этносаралық, 

конфессияаралық және мәдениетаралық сұхбатқа әзірлік; Е)Қазіргі әлеуметтік-мәдени жағдайда ӛзін-ӛзі 

дамытуға, ӛзін-ӛзі танытуға, бойындағы негізгі күш-қуатын орынды жұмсай білуге мүдделі. 
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Модуль 5.1 Адам дамуы және  кәсіпкерлік, Олигофренопедагогика-19 кредит 

БП ЖК OFD 2203 Оқушылардың физиологиялық дамуы 3 4 

ЖББП ТК KBN  2108 Кәсіпкерлік және бизнес негіздері 3 5 

БП ТК 
EKSMAFP 

2204 

Есту, кӛру, сӛйлеу мүшелерінің анатомиясы, физиологиясы және 

патологиясы 
3 5 

БП ТК LN 2205 Логопедия негіздері 3 5 

Модуль 5.2 Физиологиялық даму және заманауи технологиялар, 19 кредит (Логопедия) 

БП ЖК OFD 2203 Оқушылардың физиологиялық дамуы 3 4 

ЖББП ТК KN 2108 Құқық негіздері 3 5 

БП ТК EKSZNN 2204 Есту, кӛру, сӛйлеуді зерттеудің нейрофизиологиялық негіздері 3 5 

БП ТК DTMN 2205 Дефектологтың тіл мәдениеті негіздері 3 5 

Модуль 5.3 Физиологиялық даму және сенсорлық бҧзылыстар, 19 кредит (Сурдопедагогика) 

БП ЖК OFD 2203 Оқушылардың физиологиялық дамуы 3 4 

ЖББП ТК АА 2108 Академиялық адалдық 3 5 

БП ТК ESMAFP 2204 
Есту және сӛйлеу мүшелерінің анатомиясы, физиологиясы және 

патологиясы 
3 5 

БП ТК SBBBLZh 2205 Сенсорлық бұзылыстары бар балалармен логопедиялық жұмыс 3 5 

Модуль 6.1 Психологиялық даму және жоғары жҥйке қызметі, 11 кредит (Олигофренопедагогика) 

БП ТК ZhEP 2206 Жас ерекшелігі психологиясы 3 4 

БП ТК NZhZhA 2207 Нейрофизиология және жоғары жүйке әрекеті 3 5 

БП  Педагогикалық практика 4 2 

Модуль 6.2 Даму психологиясы және тілдік тәжірибе, 11 кредит (Логопедия) 

БП ТК АP 2206 Әлеуметтік психология 3 4 

БП ТК OZhZhA 2207 Орталық жүйке жүйесінің анатомиясы 3 5 

БП  Педагогикалық практика 4 2 

Модуль 6.3. Психологиялық даму және неврология негіздері, 11 кредит (Сурдопедагогика) 

БП ТК РP 2206 Педагогикалық психология 3 4 

БП ТК NNN 2207 Нейропсихология және нейродиагностика негіздері 3 5 

БП  Педагогикалық практика 4 2 

Модуль 7.1. Арнайы білім берудегі олигофренопедагогикалық қызметті ҧйымдастыру, 26 кредит 

(Олигофренопедагогика) 

БП ЖК BOT 2208 Бағалаудың ӛлшемдік технологиялары  4 5 

БП ТК APed 2209 Арнайы педагогика  4 6 

БП ТК  OT 2210 Олигофренопедагогика тарихы 4 5 

БП ТК OST 2211 Олигофренопедагогика саласындағы тьютор 4 5 

БП ТК 
DABBOUZh 

2212 

Дамуында ауытқулары бар балалар отбасымен 

ұйымдастырылатын жұмыстар  
4 5 

Модуль 7.2 Арнайы білім берудегі логопедиялық қызметті ҧйымдастыру , 26 кредит (Логопедия) 

БП ЖК BOT 2208 Бағалаудың ӛлшемдік технологиялары  4 5 

БП ТК ABBP 2209 Арнайы білім беру педагогикасы  4 6 

БП ТК TN 2210 Тифлопедагогика негіздері  4 5 

БП ТК ABBT 2211 Арнайы білім берудегі тьютор 4 5 

БП ТК SAO 2212 Сӛйлеу әрекетінің онтогенезі  4 5 

Модуль 7.3 Арнайы білім берудегі сурдопедагогикалық қызметті ҧйымдастыру, 26 кредит 

(Сурдопедагогика) 

БП ЖК BOT 2208 Бағалаудың ӛлшемдік технологиялары  4 5 

БП ТК APN 2209 Арнайы педагогика негіздері 4 6 

БП ТК ST 2210 Сурдопедагогика тарихы 4 5 

БП ТК SST 2211 Сурдопедагогика саласындағы тьютор 4 5 

БП ТК SPsi 2212 Сурдопсихология 4 5 
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Модуль 5.1 Адам дамуы және  кәсіпкерлік 

 

Дублин дескрипторлары А) В) С) Д) Е) 

Пәннің атауы: Оқушылардың физиологиялық дамуы 

Бағдарлама авторы: Туретаева Г. И. 

Курсты оқытудың мақсаты: Оқушылардың физиологиялық, тұлғалық және эмоцианалдық даму 

ерекшеліктері мен мазмұнын студенттерге меңгерту және кәсіби біліктіліктерін қалыптастыру.  

Пәннің қысқаша мазмҧны: Қазіргі кезеңде оқушы балааның даму физиологиясы заман талабына лайық, 

бәсекелестікке қабілетті педагогикалық мамандар дайындауда ролі мен маңызы едәуір ӛсіп отыр. Бұл мектеп 

оқушыларының білімінің сапасы мен кӛлеміне қойылатын талаптардың жоғарлауымен, оқу үдерісінде 

компьютерлік техниканың, интернеттің және басқа техникалық оқу  құралдарының кеңінен қолданылуымен, 

инновациялық технологиялардың білім беру ісінде жаппай ендірілуімен және қазіргу уақытта балалардың 

қимыл белсенділігінің тӛмендеуімен байланысты. Осылардың бәрі оқушылардың денсаулығы мен организмнің 

функционалдық мүмкіншіліктеріне теріс әсер етуде. 

Қалыптасып отырған жағдайда тәрбие беру мен оқыту жұмыстарының педагогикалық тиімділігі балалар мен 

жасӛспірімдердің анатомиялық және физиологиялық ерекшеліктерімен организмнің әр түрлі жас кезеңдеріндегі 

қызмет ету мүмкіншіліктерін ескерумен тікелей байланысты. 

Пререквизиттері: Педагогика, Дене шынықтыру 

Постреквизиттері: Сӛйлеу әрекетінің онтогенезі, Арнайы педагогика 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: A)Ӛзінің тұлғалық даму мақсаттарын қалыптастыруға және шынайы 

бағалауға қабілетті, сондай-ақ оқушылардың зияткерлік даму деңгейін арттыру дағдыларын игерген; B)Мектеп 

жасындағы балалар мен жасӛспірімдерді оқыту және тәрбиелеу жұмыстарын ағзаның әр түрлі жас кезеңдеріне 

сай физиологиялық ерекшеліктерін ескрер отырып, ұйымдастыруға қабілетті; C)Дене тәрбиесі мен шынықтыру 

әдістерін пайдалану арқылы балалар мен жасӛспірімдер ағзасының қоршаған ортада бейімделу мүмкіншілігін 

арттырып, денсаулығын қорғау мен жақсартуға үле с қосады және толыққанды әлеуметтік  кәсіби қызметті 

қамтамасыз ету үшін ӛзінің дене мәдениетін жетілдіруге дайын; D)Оқушыларда саламатты ӛмір сүру салтын 

қалыптастыруға және тазалық сақтау мен денсаулықты нығайту талаптарына сай сыртқы ортаның жағымсыз 

ықпалдарынан қорғану ережелерін ұстаруға қабілетті. E)Мектепке дейінгі білім беруді ұйымдастыруға және 

басқара алуға қабілетті;. 

 

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 мазмҧны: 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 кҥтілетін 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 ӛз бетінше талдай алуды; С.Пайымдай білу, 

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

статистикалы, ғылыми, тәжірибелік ақпараттарды жинақтау, ӛңдеу, 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: Есту және сӛйлеу мүшелерінің анатомиясы, физиологиясы және патологиясы 

Бағдарлама авторы: Каримова Г.М. 

Курсты оқытудың мақсаты: «Есту және сӛйлеу 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 мазмҧны: Есту, сӛйлеу мүшелерінің құрылысы мен қызметі. Есту, сӛйлеу мүшелерінің 

патологиясы. Есту, кӛру, сӛйлеу мүшелері мен қызметін зерттеудің негізгі әдістері. Есту, кӛру, сӛйлеу мүшелері 

мен қызметін реабилитациялау мен профилактикалаудың заманауи әдістері. 

Пререквизиттері: Педагогика, Қазақстанның қазіргі заман тарихы 

Постреквизиттері: Сурдопедагогика тарихы, Есту қабілетін дамыту 



115 
 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: A)Есту және сӛйлеу ағзаларының анатомиясы, физиологиясымен және осы 

сезім мүшелерін зерттеу әдістерін білу; В)Есту, сӛйлеу және кӛру 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 кӛмек кӛрсету дағдыларымен қаруландыру Д)Есту және сӛйлеу 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, ӛз кӛзқарасын дұрыс қорғау, жаңа нәтижелерді ұсына білу. 

 

Дублин дескрипторлары А) В) С) Д) Е) 

Пәннің атауы: Логопедия негіздері 

Бағдарлама авторы: Дүйсенбаева Р.Д. 

Курсты оқытудың мақсаты: Логопедия ғылымының теориялық және әдіснамалық негіздерін ашып кӛрсету; 

сӛйлеу тіліндегі ауытқуларының топтастырылуы, оларды түзету, алдын алу шаралары туралы; сӛйлеу тілінде 

түрлі ауытқылары бар балалардың дамуындағы психофизикалық ерекшеліктерімен, сӛйлеу тіліндегі 

ауытқулардың құрылымы және сипатымен таныстыру; студенттердің сӛйлеу тілінде ауытқулары бар 

балалардың тұлғалы дамуының ерекшеліктері туралы түсініктерін қалыптастыру; сӛйлеу тілінде ауытқулары 

бар балаларға кәсіби тұрғыда жәрдем кӛрсету қабілеттерін дамыту; 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Сӛйлеу тілінде ауытқуы бар балаларға зерттеу жүргізу, ӛз бетінше жұмыс жасауға 

үйрету, арнаулы мамандар жұмыстарындағы логопедиялық  кӛмек түрлері, ата-аналарға арналған әдістемелік 

кеңес беру жұмыстары, ӛзіндік білімді жетілдіру мен логопедтің кәсіби біліктілігін арттыру. Сабақтың 

бірізділік қағидасы (дайындық кезеңі, негізгі кезең, қорытынды кезең) бойынша құрылуы. Жеке жұмыс 

жоспары. Артикуляциялық моториканы дамыту мен дыбыстарды қою. Дыбыстарды дұрыс айту мен 

дыбыстарды ажыратуға үйрету жұмыстары.  Буын, сӛз, сӛз тіркесі, сӛйлемде айтылуы қиын сӛздермен жұмыс. 

Ауызша және жазба тілді  түзету.  

Пререквизиттері: Педагогика, Қазақстанның қазіргі заман тарихы 

Постреквизиттері: Сӛйлеу әрекетінің онтогенезі, Логопсихология, Мүмкіндігі шектеулі балалардың сӛйлеу 

тілін дамыту әдістемесінің негіздері 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Логопедия ғылымының теориялық және әдіснамалық негіздерін ашып 

кӛрсету;сӛйлеу тіліндегі ауытқуларының топтастырылуы, оларды түзету, алдын алу шаралары туралы, 

логопедиялық жұмыстарды ұйымдастыру туралы білім беру; сӛйлеу тілінде түрлі ауытқылары бар балалардың 

дамуындағы психофизикалық ерекшеліктерімен, сӛйлеу тіліндегі ауытқулардың құрылымы және сипатымен 

таныстыру; В)Сӛйлеу тілінің бұзылымдарын диагностикалау, балалармен түзету педагогикалық жүйесін 

ұйымдастыру, профилактикалық жұмысты ұйымдастыру, дамуында әртүрлі ауытқушылықтары бар балалармен 

логопедиялық жұмысты ұйымдастырудың жеке формаларынанықтау тәсілдерін түзету дағдыларын меңгеру; 

С)Студенттердің сӛйлеу тілінде ауытқулары бар балалардың тұлғалы дамуының логопедиялық жұмысты 

ұйымдастырудың жеке формалары туралыерекшеліктерін анықтау; D)Сӛйлеу 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 туралыбілімдерінің болуы; командада жумыс жасау қабілеттілігі, ӛз кӛзқарасын дұрыс қорғау, 

жаңа нәтижелерді ұсына білу; командада жумыс жасау қабілеттілігі, ӛз кӛзқарасын дұрыс қорғау, жаңа 

нәтижелерді ұсына білу; компромисске бара білу, ұжымның кӛзқарасымен ӛз кӛзқарасын бірлестіре білу; жеке 

және кәсіби жоғарлауға ұмтылу;кәсіби іс-әрекетке дағдыланубасқару принциптерінтәжірибеде қолдана білу. 

 

Модуль 5.2 Физиологиялық даму және заманауи технологиялар 

 

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 мазмҧны: 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 кӛзқарастарды; 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 кҥтілетін нәтижелер: А)Құқық теориясы, сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет, Қазақстан 

Республикасының Конституциясы; қолданыстағы заңнаманың негізгі ережелерін; жүйесі мемлекеттік және 

жергілікті басқару органдарының және олардың ӛкілеттік шеңберін әдістері; қоғамдық қатынастарды құқықтық 
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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 ӛз құқықтары мен мүдделерін қорғау; 

қазақстандық патриотизм, азаматтық жауапкершілік, тӛзімділік мәдениетті кӛрсету; С)Құқықтық талдау әр 

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

пайымдауларды ескере отырып, әлеуметтік, этикалық және ғылыми кӛзқарастарды; 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) Д) Е) 

Пәннің атауы: Есту, кӛру, сӛйлеуді зерттеудің нейрофизиологиялық негіздері 

Бағдарлама авторы: Каримова Г.М. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерде кемшіліктің құрылымы туралы дұрыс түсінікті, ми 

құрылымдарының бұзылған бӛліктерін ғана емес, сондай-ақ патологиялық  кӛріністерінің деңгейлерінің 

әртүрлілігін қалыптастыру   

Пәннің қысқаша мазмҧны: 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 жүйелердің физиологиясы. Жоғарғы жүйке жүйесінің  функциялары. 

Пререквизиттері: Педагогика 

Постреквизиттері: Сурдопедагогика саласындағы тьютор, Кохлеарлық имплантациядан кейінгі балаларды 

оңалту 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Нерв жүйесінің анатомиясы және физиологиясын түсіну және білу; нерв 

жүйесінің орталық және перифериялық бӛлімдеріндегі негізгі патологиялық процесстердің клиникалық 

кӛріністері; 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; Д)Кейбір патологияларды ажырату, синдром мен белгілерін тану, 

сараптау, салыстыру, қорытындылау және шешімді бағалау қабілеті; Е)Ерекше білім беру қажеттілігі бар 

баланы тексеруден ӛткізе алуы,  кейбір патологияларды ажырата алуы, синдром мен белгілерін тануы, сараптай 

алуы, салыстыру іскерлігі.   

 

Дублин дескрипторлары А) В) С) Д) Е) 

Бағдарлама авторы: Жубатырова Б.Т. 

Пәннің атауы: Дефектологтың тіл мәдениеті негіздері 

Курсты оқытудың мақсаты: Болашақ дефектологтардың тілдік құзыреттілігін дамыту, студенттердің 

дефектологтың кәсіби сӛйлеу ерекшеліктерін сезінуі, сондай-ақ болашақ мамандарға кәсіби қызметтің негізгі 

құралы ретінде сӛйлеуді тиімді және кәсіби қолдануға кӛмектесу. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Сӛйлеу мәдениетінің заманауи теориялық концепциялары. Ауызекі сӛйлеу 

мәдениеті. «Ауызекі сӛйлеу мәдениеті» түсінігі және оның ерекшеліктері. Қарым-қатынас прагматикасы мен 

стилистикасы. Сауатты жазу мен сӛйлеу дағдыларын жетілдірудің негізгі бағыттары. Орфоэпиялық нормалар. 

Коммуникативтік қарым-қатынастың сәттілігі Коммуникативтік сәтсіздіктің себептері. Коммуникативтік 

қарым-қатынас түрлерінің жіктемесі. Сӛйлеу жанрлары. Коммуникативтік қарым-қатынас этикасы. Әдеби 

тілдің функционалдық стильдері. Сӛзталас қарым-қатынас формасы ретінде. Ғылыми және кәсіби тіл (сӛйлеу) 

мәдениеті. Культура деловой речи. Іскерлік сӛйлеу мәдениеті. Іскерлік стильдің мәтіндік нормалары. 

Дефектологиядағы сӛйлеу мәдениеті: педагогтың кәсіби сӛйлеу сипаттамасы. Педагог-дефектологтың тілдік 

құзыреттілігі. 

Пререквизиттері: Педагогика, Әлеуметтік саяси білім модулі (Әлеуметтану/ Саясаттану/ Мәдениеттану/ 

Психология) 

Постреквизиттері: Жалпы білім беру жүйесіндегі дамуында кемшілігі бар балаларды психологиялық 

педагогикалық жетелеу әдістемесі,  Арнайы педагог (дефектолог) тұлғасы мен кәсіби әрекеті 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Тіл саласындағы мемлекеттік саясаттың негізгі бағыттарын, орыс және 

қазақ тілінің сӛйлеу жанрларының (оның ішінде кәсіби тілдің) стильдері мен модельдерін, әдеби тілдің тілдік 

нормаларын, риториканың негізгі заңдарын, кӛпшілік алдында сӛз сӛйлеудің тәсілдері мен құралдарын білу; 

В)Дағдылар: ӛзге тілді мәдениеттерді тасымалдаушылармен қарым-қатынас жасау; кәсіби-бағытталған 

материалды ӛңдеу, жүйелеу және жинақтау; ауызша және жазбаша сӛйлеуді қисынды, дәлелді және анық құру, 

анықтамалар беру, мысалдар мен дәлелдер келтіру; С)Әдеби жазба және ауызша сӛйлеу дағдыларын меңгеру; 

кӛпшілік алдында сӛйлеу тәсілдерін меңгеру; аргументация, дискуссия және полемика жүргізу дағдыларын 

меңгеру; Д)Тіл құралдарын, нормаларды, кәсіби ұғымдық-терминологиялық аппараттарды (арнайы педагогика 

және психология); кәсіби ақпаратты басқа тілдік мәтіннен шығару, рефераттау тәсілдерін; кітапханаларда және 

Интернет-кӛздерде кәсіби маңызы бар тілдік материалдарды іздеу және зерделеу бойынша дербес іс-қимыл 

тәсілдерін меңгеруі; Е)Ауызша сӛйлеуді, оның ішінде монологтық және диалогтық қарым-қатынаста және 

mk:@MSITStore:C:/Users/3671~1/AppData/Local/Temp/Rar$DI00.765/Лурия_Основы%20нейропсихологии.chm::/c777.htm#_Toc208558200
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әртүрлі функционалдық стильдердің дыбыс жазбасында қолдана білу: жаңалықтар, жарнамалық хабарлар, 

телефонмен сӛйлесулер, сұхбаттар, әдеби шығармалардан үзінділер және т. б. қолдана білу.  

 

Модуль 5.3 Физиологиялық даму және сенсорлық бҧзылыстар 

 

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

Пәннің атауы: Академиялық адалдық 

Бағдарлама авторы: з.ғ.к. Курманова А.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттің оқудағы адалдығын білдіретін құндылықтар мен қағидалар 

жиынтығы туралы, оқытушылармен және басқа студенттермен қарым-қатынаста, сондай-ақ сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы мінез-құлықты және сыбайлас жемқорлықтың кез-келген кӛрінісіне тӛзімсіз қатынасты 

дамыту туралы жалпыланған білімді қалыптастыру. 

Курстың қысқаша мазмҧны: Академиялық адалдық ұғымы, академиялық адалдық қағидаларының 

тұжырымдамасы және түрлері, академиялық адалдықтың мәні, Жұбанов атындағы АӚУ студенттерінің 

академиялық адалдық кодексі, сыбайлас жемқорлық және сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар ұғымы, 

сыбайлас жемқорлықтың алдын-алу, академиялық адалдық принциптерін бұзғаны үшін шаралар. 

Пререквизиттері: Ұлттық руханият және мектеп курсындағы саяси пәндер 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Академиялық адалдықтың негізгі қағидаларын білу және түсіну 

B)Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қалыптасқан құқықтық сана, құқықтық ойлау және құқықтық мәдениет 

негізінде болашақ кәсіби қызметті жүзеге асыру. C)Академиялық адалдық қағидаттары туралы қорытынды 

жасай білу. D)Сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнаманы жетілдіру бойынша ұсыныстарды жасай білу. 

E)Құжаттарды, эсселерді, ғылыми жұмыстарды жобалау кезінде плагиатқа қарсы жүйені қолдану дағдылары. 

 

Дублин дескрипторлары А) В) С) Д) Е) 

Пәннің атауы: Есту және сӛйлеу мүшелерінің анатомиясы, физиологиясы және патологиясы 

Бағдарлама авторы: Каримова Г.И. 

Курсты оқытудың мақсаты: «Есту және сӛйлеу мүшелерінің анатомиясы, физиологиясы, патологиясы» 

курсының мақсаты - ӛз 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. 

«Есту және сӛйлеу мүшелерінің анатомиясы, физиологиясы, патологиясы» пәнің оқу курсының негізгі  мақсаты  

болып  студенттерге  осы  бағыттағы  елеулі орын  алып  отырған есту, кӛру және сӛйлеу мүшелерінің 

медициналық тұрғыдағы жеткіліксіздерін толыққанды оқыту.  Осы  клиникалық  пәннің негізінде балаларда 

коррекциялық дамудың коррекциялық тәрбиелеу үрдісіндегі әсерін тереңдете оқыту мақсат етіп  алынған. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Бағдарлама қазіргі таңдағы медико-педагогикалық тұрғыдағы есту, сӛйлеу және 

кӛру кемістіктері бар балаларға білім беру жайында оқытады. Осы мәселелердің жиынтығы аталған бағыттағы 

арнайы арнайы мамандандырылған мектепке дейінгі және мектеп жасындағы мекемелердің қызмет етуінің 

мәселелерін терең талқылауға ықпал етеді. Осы курсты оқу үрдісінде қабылданған білім кемістіктер жайлы 

пәндердің, әсіресе  сурдо-тифлопедагогикалық пәндер мен логопедия, теоретикалық қағидалар мен әдістердің 

оқытуы бар балаларға білім беру мәселесін терің деңгейде түсінуге ықпал етеді. 

Пререквизиттері: Педагогика, дене шынықтыру 

Постреквизиттері: олигофренопедагогика тарихы, Сурдопедагогика тарихы, Зияты бұзылған балалардың 

сӛйлеу тілін дамытудың әдістемесі 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: A)Есту, сӛйлеу және кӛру ағзаларының анатомиясы, физиологиясымен және 

осы сезім мүшелерін зерттеу әдістері. Есту, сӛйлеу және кӛру 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 

кӛмек кӛрсету дағдыларымен қаруландыру C)Есту, сӛйлеу және кӛру 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. 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)Есту, кӛру, сӛйлеу мүшелері туралыбілімдерінің болуы; 

мүмкіндігі шектеулі баламен жұмыс жасау қабілеттілігі, ӛз кӛзқарасын дұрыс қорғау, жаңа нәтижелерді ұсына 

білу;кәсіби іс-әрекетке дағдылану басқару принциптерін тәжірибеде қолдана білу. 

 

Дублин дескрипторлары А) В) С) Д) Е) 

Пәннің атауы: Сенсорлық бұзылыстары бар балалармен логопедиялық жұмыс 

Бағдарлама авторы: Бозғұланова Н.Е. 
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Курсты оқытудың мақсаты: «Сенсорлық қызметі бұзылғандармен логопедиялық жұмысы» Кӛру талдағышы. 

Кӛздің сыртқы қабығы. Кӛру талдағышының ӛткізгіштік және орталық бӛлігі.  Онтогенездегі және 

филогенездегі есту талдағышының дамуы. Есту талдағышы, перифериялық бӛлігінің құрылысы. Есту 

талдағышының ӛткізгіштік және орталық бӛлігі. Есту талдағышының патологиясы. Тіл және сӛйлеу: сӛйлеудің 

қызметі, түрлері, қасиеттері. Сӛйлеудің механизмдері ауызша сӛйлеудің физикалық мінездемесі. Бас миындағы 

сӛйлеу орталықтары. Фонация және артикуляция, оның физиологиялық негіздері. Онтогенездегі сӛйлеудің 

дамуы, даму кезеңдерін  қаруландыру болып табылады. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Р.Декарттың рефлексінің негізгі теориялық тұжырымдамасы. И.Прохазк 

рефлексінің биологиялық тұжырымдамасының мәні. Ч.Белл и Ф.Мажанди рефлексінің анатомиялық идеялары. 

И.М.Сеченов рефлексінің психофизиологиялық теориясының негізгі қырлары. И.П.Павловтың шартты рефлекс 

туралы теориясының маңызды элементтері. Психикалық және жоғары жүйке әрекетінің байланысы.  А. А. 

Ухтомский Доминанта туралы оқуларының негізгі жағдайлары.  Талдағыштар, оның элементтері мен 

сенсорлық қабылдау кезеңдері. Сенсорлық жүйелер және оның жіктелімі. Сенсорлық жүйелердің құрылымдық 

қағидалары. Филогенездегі және онтогенездегі даму. 

Пререквизиттері: Педагогика, дене шынықтыру 

Постреквизиттері: Сӛйлеу әрекетінің онтогенезі, Логопсихология  

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: A)Біліктілік: логопедия ғылымының теориялық және әдіснамалық негіздерін 

ашып кӛрсету; сӛйлеу тіліндегі ауытқуларының топтастырылуы, оларды түзету, алдын алу шаралары туралы, 

логопедиялық жұмыстарды ұйымдастыру туралы білім беру; сӛйлеу тілінде түрлі ауытқулары бар балалардың 

дамуындағы психофизикалық ерекшеліктерімен, сӛйлеу тіліндегі ауытқулардың құрылымы және сипатымен 

таныстыру; B)Дағды: сӛйлеу тілінің бұзылымдарын диагностикалау, сӛйлеу тілінің бұзылымы бар балалармен 

түзету педагогикалық жүйесін ұйымдастыру, профилактикалық жұмысты ұйымдастыру, дамуында әртүрлі 

ауытқушылықтары бар балалармен ауызша және жазбаша сӛйлеу тілін  анықтау тәсілдерін түзету дағдыларын 

меңгеру; C)Студенттердің сӛйлеу тілінде ауытқулары бар балалардың тұлғалы дамуының ерекшеліктері туралы 

түсініктерін анықтау; D)Студенттерге қажетті дағды мен іскерлікті меңгеруін, арнаулы мекеме маманының 

күнделікті жұмысында пайдаланылатын негізгі білімді қалыптастыру. Е)Сӛйлеу тілінде ауытқуы бар 

балалардыңсӛйлеу тілін дамыту үшін сӛйлеу тілінің жалпы күйі, байланыстырып сӛйлеу тілі қабілеттерін, 

дамуында ауытқуы бар балалардың сипатын меңгерту. 

 

Модуль 6.1 Психологиялық даму және жоғары жҥйке қызметі 

 

Дублин дескрипторлары А) В) С) Д) Е) 

Пәннің атауы: Жас ерекшелігі психологиясы 

Бағдарлама авторы: Есенғұлова М.Н. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерді еліміздің болашақ азаматтарын қазак халқының. мудесін қорғай 

алатын білімді, ӛнерлі, талантты, дені сау, енбекқор, яғни жан-жақты дурыс ӛcin дамыған балалар мен жастар 

етіп тәрбиелеу мен окыту бағытындағы болашақ педагоггар етіп шығару. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Қазіргі кезеңде мектепке дейінгі жастағы баланың даму физиологиясы заман 

талабына лайық, бәсекелестікке қабілетті педагогикалық мамандар дайындауда ролі мен маңызы едәуір ӛсіп 

отыр. Бұл мектепке дейінгі жастағы баланың білімінің сапасы мен кӛлеміне қойылатын талаптардың 

жоғарлауымен, оқу үдерісінде компьютерлік техниканың, интернеттің және басқа техникалық оқу  

құралдарының кеңінен қолданылуымен, инновациялық технологиялардың білім беру ісінде жаппай 

ендірілуімен және қазіргу уақытта балалардың қимыл белсенділігінің тӛмендеуімен байланысты. Осылардың 

бәрі мектепке дейінгі жастағы баланың денсаулығы мен организмнің функционалдық мүмкіншіліктеріне теріс 

әсер етуде. 

Пререквизиттері: Педагогика, Дене шынықтыру 

Постреквизиттері: Арнайы білім берудегі тьютор, Мүмкіндігі шектеулі балалармен жүргізілетін тәрбие 

жұмысының теориясы мен әдістемесі 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Алған білімдерін жеке практикалық оқу қызметінде қолдана білуге тиіс;  

В)Ерекше қажеттіліктері бар балалар мен жасӛспірімдерді оқыту және тәрбиелеуде ағзаның әр түрлі жас 

кезеңдеріне сай физиологиялық ерекшеліктерін ескере отырып, ұйымдастыру; С)Дене тәрбиесі мен шынықтыру 

әдістерін пайдалану арқылы балалар мен жасӛспірімдер ағзасының қоршаған ортада бейімделу мүмкіншілігін 

арттырып, денсаулығын қорғау мен жақсартуға үлес қосу және толыққанды әлеуметтік кәсіби қызметті 

қамтамасыз ету үшін ӛзінің дене мәдениетін жетілдіруге дайындау; Д)Теориялық білімдерін практикада 

қолдана алуы керек; Е)Жас физиологиясы мен мектеп гигиенасы пәнінен алынған теориялық білімді тәжіримен 

ұштастыра білу дағдысы . 

 

Дублин дескрипторлары А) В) С) Д) Е) 

Пәннің атауы: Нейрофизиология және жоғары жүйке әрекеті 

Бағдарлама авторы: Каримова Г.М. 
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Курсты оқытудың мақсаты: Әртүрлі сезім мүшелерінде кемістіктері бар балаларды оқытып-тәрбиелеу 

негізінде анализаторлардың анатомиясынан,нейрофизиологиясы мен патологиясынан хабары бар, ғылыми және 

тәжірибелік білімді, коррекциялық педагогика мамандарын даярлау. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Есту, кӛру, сӛйлеу мүшелерінің құрылысы мен қызметі. Есту, кӛру, сӛйлеу 

мүшелерінің нейрофизиологиясы. Есту, кӛру, сӛйлеу мүшелері мен қызметін зерттеудің негізгі әдістері. Есту, 

кӛру, сӛйлеу мүшелері мен қызметін реабилитациялау мен профилактикалаудың заманауи әдістері. 

Пререквизиттері: Дене шынықтыру, Педагогика 

Постреквизиттері: Зияты бұзылған балалардың сӛйлеу тілін дамытудың әдістемесі, Зият бұзылымдарының 

клиникасы 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Есту, сӛйлеу және кӛру ағзаларының анатомиясы, нейрофизиологиясымен 

және осы сезім мүшелерін зерттеу әдістері. Есту, сӛйлеу және кӛру 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 кӛмек кӛрсету дағдыларымен қаруландыру C)Есту, сӛйлеу және кӛру 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, кӛру, сӛйлеу мүшелері 

туралы білімдерінің болуы; мүмкіндігі шектеулі баламен жұмыс жасау қабілеттілігі, ӛз кӛзқарасын дұрыс 

қорғау, жаңа нәтижелерді ұсына білу; кәсіби іс-әрекетке дағдылану басқару принциптерін тәжірибеде қолдана 

білу. 

 

Модуль 6.2 Даму психологиясы және тілдік тәжірибе 

 

Дублин дескрипторлары А) В) С) Д) Е) 

Пәннің атауы: Әлеуметтік психология 

Бағдарлама авторы: Есенғұлова М.Н. 

Курсты оқытудың мақсаты: «Әлеуметтік психология» пәнін оқыту мынадай мақсатты кӛздейді- студенттерді 

шетелдік және отандық әлеуметтік – психологияның теориялық және қолданбалы зерттеу аймағындағы 

жетістіктерімен таныстыру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: «Әлеуметтік психологияның әдіснамалық негіздері» модульімен студенттер 

таныса отырып, психология адам жан дүниесінің әрқандай қыры мен сырын зерттейтін пән және ғылымның 

ӛзекті мәселелері, жан-жақты бағыт, бағдарының теориялық және әдіснамалық негіздерін меңгеруіңізге 

кӛмектеседі. 

Пререквизиттері: Педагогика, Әлеуметтік саяси білім модулі  (Әлеуметтану /Саясаттану /Мәдениеттану 

/Психология) 

Постреквизиттері: Психологиялық-педагогикалық зерттеуді ұйымдастыру, Ерекше білім беру қажеттілігі бар 

балалардың психологиялық-педагогикалық диагностикасы 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Студенттерді шетелдік және отандық әлеуметтік – психологияның басты 

мәселелері бойынша теориялық зерттеулерімен тәжірибелік нәтижелерімен таныстыру В)Студенттер бойында 

үлкен және шағын топтардың дамуы мен қызмет ету заңдылықтары (конформизм феномені, жетекшілік және 

лидерлік топтық тұтастық мәселесі)туралы білімдерін қалыптастыру; С)Жеке адамның әлеуметтік – 

психологиялық ерекшеліктері (әлеуметтену және әлеуметтік бағдар) жайлы білімдерін қалыптастыру; 

Д)Адамдардың ӛзара әрекеттестігі мен қарым – қатынасы туралы білімдерді қалыптастыру студенттердің 

әлеуметтік – психологиялық зерттеу бағдарламалары мен зерттеу жұмысын жүргізуде әскерлік пен дағдыларын 

дамыту; Е)Кәсіби қарым – қатынас дағдыларын дамыту. 

 

Дублин дескрипторлары А) В) С) Д) Е) 

Пәннің атауы: Орталық жүйке жүйесінің анатомиясы 

Бағдарлама авторы: Каримова Г.М. 

Курсты оқытудың мақсаты: Адам мен жануарлардың психикалық қабілеттерінің пайда болуы мен дамуын 

нақты түсіну аясында ӛте маңызды, ӛйткені психикалық процестердің болжамдылығы статистикалық 

оқиғалардың физикалық-химиялық түрленуін жүзеге асырудың құрылымдық негізі болып табылатын жүйке 

жүйесін кеңістіктік-уақытша ұйымдастырудың материалдық анатомиялық субстратына негізделген ойлау. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Адамның және омыртқалы жануарлардың жүйке жүйесінің анатомиясы мен 

физиологиясы бойынша білімді, сондай-ақ осы білімді практикалық қолдану негіздерін меңгеру; Адамның 

жоғары жүйке қызметінің заңдылықтарын, сондай-ақ психоневрологиялық аурулардың генезисін түсіну үшін 

жүйке жүйесінің анатомиясы мен физиологиясы бойынша білімді қолдана білу; нейробиологиялық ғылымдар 

жүйесіндегі жүйке жүйесінің анатомиясы мен физиологиясын білудің рӛлі мен орны туралы ғылыми 

дүниетанымды қалыптастыру.  

Пререквизиттері: Педагогика, дене шынықтыру 
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Постреквизиттері: Жалпы білім беру жүйесіндегі дамуында кемшілігі бар балаларды психологиялық 

педагогикалық жетелеу әдістемесі, Мүмкіндігі шектеулі балалармен жүргізілетін тәрбие жұмысының теориясы 

мен әдістемесі 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Нерв жүйесінің анатомиясы және физиологиясын түсіну және білу; нерв 

жүйесінің орталық және перифериялық бӛлімдеріндегі негізгі патологиялық процесстердің клиникалық 

кӛріністері; 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; Д)Кейбір патологияларды ажырату, синдром мен белгілерін тану, 

сараптау, салыстыру, қорытындылау және шешімді бағалау қабілеті; Е)Ерекше білім беру қажеттілігі бар 

баланы тексеруден ӛткізе алуы,  кейбір патологияларды ажырата алуы, синдром мен белгілерін тануы, сараптай 

алуы, салыстыру іскерлігі.   

 

Модуль 6.3. Психологиялық даму және неврология негіздері 

 

Дублин дескрипторлары А) В) С) Д) Е) 

Пәннің атауы: Педагогикалық психология 

Бағдарлама авторы: Есенғұлова М.Н. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттердің педагогикалық психология пәнін оқыту мен меңгеруі негізінде  

ғылыми білімін дамыту, практикалық сабақтар процесінде педагогикалық психология бӛлімі бойынша  

психологиялық құбылыстарды жүйелі талдау біліктері мен дағдыларын қалыптастыру, оқыту және тәрбие 

жүйесінде тұлғаның психикалық дамуы мен қалыптасуының заңдылықтарын жүйелі талдауда ептілік пен 

дағдыны қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Студенттерді қоғамдағы адамның педагогикалық психологияның барлық 

сферасында туып отыратын нақты қолданбалы міндеттерді қарауға, оларды шешудің теориялық және 

әдістемелік негіздерін зерттеуге, педагогикалық психологиямен айналысатын психологтардың іс әрекетін 

ұйымдастыруға бағыттайды. Педагогикалық психология пәні оқыту және тәрбие жүйесінде оқытушының 

педагогикалық іс-әрекетті тиімді ұйымдастыруын оқытатын психологияның бір саласы болып табылады. 

Пререквизиттері: Педагогика, Әлеуметтік саяси білім модулі  (Әлеуметтану /Саясаттану /Мәдениеттану 

/Психология) 

Постреквизиттері: Психологиялық-педагогикалық зерттеуді ұйымдастыру, Арнайы педагог (дефектолог) 

тұлғасы мен кәсіби әрекеті 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Педагогикалық психология теориясының ғылыми таным дамуындағы 

методологиялық қызметін, оның жалпы ғылыми және арнайы ғылыми әдістерінің ролін үйрету; 

В)Дидактикалық міндеті ретінде әр түрлі оқу-тәрбие жағдайларын шешу барысында оған психологиялық және 

педагогикалық талдау жасай алу және оны біріктіре алу; С)Негізгі педагогикалық-психологиялық мәселелерді 

(психодиагностикалық әдістемелердің сапасын бағалаудағы талаптар және олардың түрлері; Д)Ӛздігінен 

психологиялық-педагогикалық диагностиканы әлеуметтік ӛмірдің түрлі жақтарын ескере тиімді жолдарын 

құрастыру, т.б.) анықтай білуге үйрену; Е)Психология пәндерінің теориялық негіздерін, оқу пәндерін оқыту 

әдістерін, әдістердің жиынтығын, оқу үрдісінде оларды шешу тәсілдерін, әдістерін және әдістерін, сондай-ақ  

психология проблемаларға шығармашылық шешімдерді түсіндіруге және талқылауға мүмкіндік береді. 

 

Дублин дескрипторлары А) В) С) Д) Е) 

Пәннің атауы: Нейропсихология және нейродиагностика негіздері 

Бағдарлама авторы: Каримова Г.И. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттердің нейропсихология және нейродиагностика негіздерінің саласында 

теориялық білімдерін, нейропсихологиялық диагностика және түзету әдістері мен әдістері туралы білімдерін 

қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Нейропсихология және нейродиагностика негіздері пәні. ВПФ және олардың ми 

механизмдері, ВПФ жергілікті зақымданулары. Симптомдар мен синдромдардың нейропсихологиялық 

концепциясы, нейропсихологиялық фактор, нейропсихология ұғымы. Құрылымы ми. Мидың үш құрылымдық-

функционалдық блогы. Мидың полушараралық асимметрия мәселелері. Онтогенездегі психикалық 

процесстерді ми ұйымдастыру. Балалар жасындағы нейропсихологиялық диагностика. Нейропсихологиялық 

диагностика және кеңес беруде анамнестикалық деректерді жинау. Нейропсихологиялық диагностика және 

түзету әдістері мен әдістемелері. Пәнді оқыту нәтижесінде білім алушы: 1)нейропсихологияның теориялық 

базасын, негізгі ұғымдар мен тәсілдерді анықтау; 2)психика органы ретінде ми құрылысының негізгі 

принциптерін меңгеру; ми мен психикалық қызметтің функционалдық ұйымдастырылуын, жоғары психикалық 

функциялардың оқшаулануын, мидың үш негізгі функционалдық блогын және олардың ӛзара әрекеттесуін білу. 

3)нейропсихологиялық бұзылыстардың нысандарын және оларды оқшаулауды; нейропсихологиялық 

диагностика мен түзетудің әдістері мен әдістемесін білу; 4)нейропсихологиялық тексеру жүргізу; 5)әртүрлі 

нейропсихологиялық синдромдарға қатысты түзету-дамыту бағдарламаларын әзірлеу және іске асыру. 

6)нейропсихологиялық тексеру әдістемесін таңдау; нейропсихологиялық диагностика және түзету жүргізу. 
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Пререквизиттері: Педагогика, Әлеуметтік саяси білім модулі  (Әлеуметтану /Саясаттану /Мәдениеттану 

/Психология) 

Постреквизиттері: Ерекше білім беру қажеттілігі бар балалардың психологиялық-педагогикалық 

диагностикасы , Түзете-дамыта оқытудың психологиялық-педагогикалық негіздері, Логопсихология 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Нейропсихологияның теориялық базасын, негізгі ұғымдар мен тәсілдерді 

анықтау; В)Психика органы ретінде ми құрылысының негізгі принциптерін меңгеру; ми мен психикалық 

қызметтің функционалдық ұйымдастырылуын, жоғары психикалық функциялардың оқшаулануын, мидың үш 

негізгі функционалдық блогын және олардың ӛзара әрекеттесуін білу. С)Нейропсихологиялық бұзылыстардың 

нысандарын және оларды оқшаулауды; нейропсихологиялық диагностика мен түзетудің әдістері мен 

әдістемесін білу; Д)Нейропсихологиялық тексеру жүргізу; Е)Әртүрлі нейропсихологиялық синдромдарға 

қатысты түзету-дамыту бағдарламаларын әзірлеу және іске асыру. 

 

Модуль 7.1. Арнайы білім берудегі олигофренопедагогикалық қызметті ҧйымдастыру, 

 

Дублин дескрипторлары А) В) С) Д) Е) 

Пәннің атауы: Бағалаудың ӛлшемдік технологиялары  

Бағдарлама авторы: Бозғұланова Н.Е. 

Курсты оқытудың мақсаты: "Бағалау", "бағалау жүйесі", "бағалау критерийлері"ұғымдарымен таныстыру. 

Критериалды бағалау технологиясының ғылыми негіздерін ашу. 12 жылдық білім берудің тұжырымдамалық 

ережелерін, оның ішінде мектептегі білім сапасын және әр оқушының оқу жетістіктерінің деңгейін арттыру 

үшін оқушылардың функционалдық сауаттылығын қалыптастыру стратегиясын ескере отырып, оқыту 

нәтижелерін критериалды бағалаудың қазақстандық жүйесіндегі қол жеткен жетістіктер негізінде зерделеу. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Қазіргі білім берудің басты міндеттерінің бірі пәндерді оқыту әдістемесін 

жетілдіру, осы пәндер үшін Құзыретті кадрлар даярлау, оқушылардың білімін обьективті бағалау болып 

табылады. Сондықтан соңғы жылдары мектептегі әдістемелік жұмыстың негізгі бағыттарының бірі оқу 

процесіне критериалды бағалауды енгізу болып табылады. Критериалды бағалау технологиясы оқытудың 

заманауи әдістерінің бірі ретінде қазіргі білім берудің кӛптеген мәселелерін шешуі керек. 

Пререквизиттері: Педагогика, Педагогикалық психология, Дефектологтың тіл мәдениеті негіздері 

Постреквизиттері: Арнайы педагог (дефектолог) тұлғасы мен кәсіби әрекеті, Инклюзивті білім беру, 21 ғасыр 

мұғалімінің кәсіби дамуы 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: A)Білім және түсіну B)Білім мен түсіну қабілетін практикада қолдану 

C)Шешім қабылдау, идеяларды бағалау және тұжырым жасау қабілеті D).Қарым-қатынас саласындағы 

дағдылар E)Оқыту саласындағы дағдылар. 

 

Дублин дескрипторлары А) В) С) Д) Е) 

Пәннің атауы: Арнайы педагогика  

Бағдарлама авторы: Дуйсенбаева Р.Д. 

Курсты оқытудың мақсаты: Арнайы мектепке дейінгі педагогика келесі ұғымдармен түсіндіріледі: оқыту, 

тәрбиелеу, әлеуметтену, коррекция, коррекциялық-тәрбие жұмысы, компенсация, әлеуметтік реабилитация, 

әлеуметтік бейімделу.   

Пәннің қысқаша мазмҧны: 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. Кӛру 

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.  

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: Педагогика, Есту, кӛру, сӛйлеуді зерттеудің нейрофизиологиялық негіздері, Сенсорлық 

бұзылыстары бар балалармен логопедиялық жұмыс, Орталық жүйке жүйесінің анатомиясы 

Постреквизиттері: Инклюзивті білім беру, Жалпы білім беру жүйесіндегі дамуында кемшілігі бар балаларды 

психологиялық педагогикалық жетелеу әдістемесі, Арнайы педагог (дефектолог) тұлғасы мен кәсіби әрекеті 

Оқытудан кҥтілетін 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, 
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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 бӛлуді, әрбір кезеңнің даму ерекшеліктерін 

білу; арнаулы білім беру мен тәрбиелеудегі түзету жолдарының тіл туралы ғылыми әдіснамалық негіздері 

бойынша ақпарат беру;  

 

Дублин дескрипторлары А) В) С) Д) Е) 

Пәннің атауы: Олигофренопедагогика тарихы 

Бағдарлама авторы: Дүйсенбаева Р.Д. 

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 мазмҧны: Зиятында ауытқуы бар балалар дамуының спецификалық мінездемесі. Зиятында 

ауытқуы бар балаларға арнайы білім беру мазмұны мен білім берудегі ерекше қажеттіліктер. Кӛмекші 

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: Педагогика, Нейрофизиология және жоғары жүйке әрекеті, Орталық жүйке жүйесінің 

анатомиясы 

Постреквизиттері: Зият бұзылымдарының клиникасы , Зиятында ауытқуы бар балаларды математикаға оқыту 

әдістемесі, Зияты бұзылған балалардың сӛйлеу тілін дамытудың әдістемесі 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Интеллектісі бұзылған балаларды оқыту, білім беру, тәрбиелеу, дамыта-

түзету жұмыстарының мазмұнын ұғындыру; В)Интеллектісі бұзылған балаларды қолдау мен қорғаудағы 

әлеуметтік қызмет кӛрсету 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 жоғарылауға ұмтылу; кәсіби іс-әрекетке дағдылану, 

басқару принциптерін тәжірибеде қолдана білу. 

 

Дублин дескрипторлары А) В) С) Д) Е) 

Пәннің атауы: Олигофренопедагогика саласындағы тьютор 

Бағдарлама авторы: Кеншілікова К.М. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерде арнайы білім берудің жағдайын және олигофренопедагогика 

саласындағы тьютор ерекшеліктерін қалыптастыру. Арнайы білім беру саласындағы интеллектісі бұзылған 

балаларды оқыту мен тәрбиелеу қағидаларымен студенттерді таныстыру 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Қайта даярлау бағдарламасы білім алушыларды тьюторлық сүйемелдеу саласында 

біліктілік алуға мүмкіндік береді және инклюзивті білім беру жағдайында жұмысқа орналасу мүмкіндіктерін 

кеңейтеді. Курс қолданбалы сипатқа ие және теориялық және практикалық сабақтар кезінде тыңдаушыларды 

диагностика, коррекциялық Психология және педагогика негіздерімен таныстырады. Жеке бӛлімдер мүмкіндігі 

шектеулі студенттерге арналған жеке білім беру бағыттары мен даму бағдарламаларын жүзеге асыру үшін 

жағдайларды ұйымдастыруға арналған. Бағдарлама инклюзивті және арнайы білім берудің нормативтік-

құқықтық базасын зерттеуге арналған бірнеше сабақтардан тұрады. 

Пререквизиттері: Педагогика, Әлеуметтік психология 

Постреквизиттері: Зиятында ауытқуы бар балаларды математикаға оқыту әдістемесі, Зияты бұзылған 

балалардың сӛйлеу тілін дамытудың әдістемесі 

Оқытудан кҥтілетін 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 бӛлуді, әрбір кезеңнің даму ерекшеліктерін 
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білу; арнаулы білім беру мен тәрбиелеудегі түзету жолдарының тіл туралы ғылыми әдіснамалық негіздері 

бойынша ақпарат беру; 

 

Дублин дескрипторлары А) В) С) Д) Е) 

Пәннің атауы: Дамуында ауытқулары бар балалар отбасымен ұйымдастырылатын жұмыстар  

Бағдарлама авторы: Бозғұланова Н.Е. 

Курсты оқытудың мақсаты: болашақ дефектолог мамандарға дамуында ауытқулары бар балалар отбасымен 

ұйымдастырылатын жұмыстардың теориялықлық және тәжірибелік дағдыларын дамыту және оны ӛткізу 

жолдарын қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: «Дамуында ауытқулары бар балалар отбасымен ұйымдастырылатын жұмыстар» 

пәнін меңгеру мен сапалы оқыту үшін қажетті және жеткілікті оқу-әдістемелік құжаттардың жиынтығы болып 

табылады. Оқу пәні болашақ мұғалімдерді кәсіби дайындауда үлкен рӛл атқарады. 

Пререквизиттері: Педагогика, Әлеуметтік психология 

Постреквизиттері: Мүмкіндігі шектеулі балалармен жүргізілетін тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі, 

Логопсихология, Есту қабілетін дамыту, Логопедиялық тәжірибедегі денсаулық сақтау технологиялары 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Арнайы білім беру (түзету) ұйымдарында білім беру және тәрбие үдерісін 

модельдеу; В)Арнайы тәрбиенің әдіс-тәсілдерін қолданып, оқытудың мазмұнын анықтай алуы; С)Арнайы білім 

беру (түзету) ұйымы педагогикалық үдерісіндегі сандық және инклюзивті орта, критериалды оқыту 

технологиясы түсініктерінің болуы; Д)Ақпараттық технологияларды қолданып, қажетті ақпаратты ӛз бетінше 

іздеп, талдап және таңдай алуы; Е)Отбасының мазмұнын ашу,  отбасының дамуын, бала тұлғасын, оның 

дамуында қоғамның ролін білуі. 

 

Модуль 7.2 Арнайы білім берудегі логопедиялық қызметті ҧйымдастыру 

 

Дублин дескрипторлары А) В) С) Д) Е) 

Пәннің атауы: Арнайы білім беру педагогикасы  

Бағдарлама авторы: Туретаева Г.И. 

Курсты оқытудың мақсаты: Бұл пән курсында арнайы педагогика ғылымының теориясы, мүмкіндігі 

шектеулі және ерекше білім алуға қажеттіліктері бар тұлғаларға арнайы білім беру тарихы қарастырылады. 

Арнайы педагогиканың дидактикалық негіздері, арнайы білім берудің мазмұны мен ұйымдастырылуы, арнайы 

педагогиканың дамуының негізгі мәселелері туралы ақпарат беріледі. Осы саладағы шетелдік және отандық 

тәжірибелері қарастырылады. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Зиятында ауытқуы бар балаларды тәрбиелеу процесін ұйымдастырудың мазмұны 

мен әдістері. Есту қабілеті бұзылған балаларды тәрбиелеу процесін ұйымдастырудың мазмұны мен әдістері. 

Кӛру 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: педагогика, Педагогикалық психология, Дефектологтың тіл мәдениеті негіздері 

Постреквизиттері: Инклюзивті білім беру, Жалпы білім беру жүйесіндегі дамуында кемшілігі бар балаларды 

психологиялық педагогикалық жетелеу әдістемесі, Арнайы педагог (дефектолог) тұлғасы мен кәсіби әрекеті 

Оқытудан кҥтілетін 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 бӛлуді, әрбір кезеңнің даму ерекшеліктерін білу; арнаулы білім беру мен 

тәрбиелеудегі түзету жолдарының тіл туралы ғылыми әдіснамалық негіздері бойынша ақпарат беру;  

 

Дублин дескрипторлары А) В) С) Д) Е) 

Пәннің атауы: Тифлопедагогика негіздері  

Бағдарлама авторы: Амантаева Б.И. 

Курсты оқытудың мақсаты: Тифлопедагогика негіздері студенттерде әртүрлі стратегиялық желілердің 

мүмкіндіктері туралы хабардар болуды қалыптастыру кӛру қабілеті бұзылған балаларды тәрбиелеу, оқыту және 

әлеуметтік-тұрмыстық бейімдеу білім беру мекемелерінің шарттары, кәсіби құзыреттілікті қалыптастыру және 

балалармен түзету жұмыстарының дағдылары. 
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Пәннің қысқаша мазмҧны: Тифлопедагогика ғылым ретінде, педагогикалық әдістер туралы ақпарат беру 

тифлопедагогикадағы зерттеулер. Іске асыруға жоспарланған білім беру және мектеп оқушыларын оқыту мен 

тәрбиелеудің түзету-дамыту бағдарламаларын кӛру. Түзетуші дамыту ортасын ұйымдастыруға қойылатын 

талаптар және бұзушылықтары бар баланы алып жүруге қатысушылардың функционалы туралы түсініктерді 

қалыптастыру білім беру, денсаулық сақтау және әлеуметтік қорғау ұйымдарындағы кӛру қабілеті. 

Пререквизиттері: Педагогика, Есту және сӛйлеу мүшелерінің анатомиясы, физиологиясы және патологиясы  

Постреквизиттері: Арнаулы мектептегі тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі, Инклюзивті білім беру 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Түзету дамытушы ортаны ұйымдастыруға қойылатын талаптар және 

қатысушылардың функционалы кӛру қабілеті бұзылған баланы сүйемелдеу білім беру; В)Денсаулық сақтау 

және әлеуметтік қорғау; С)Ӛз бетінше іске асыру білім беру бағдарламаларын түзетудің жеке компоненттері 

кӛру қабілеті бұзылған оқушыларды тәрбиелеу; Д)Нақты әдістемелік жасауға мүмкіндік беретін әдістер 

қоршаған ортаны түзету және дамыту білім беру; Е)Денсаулық сақтау және әлеуметтік қорғау қабілеті бұзылған 

балаларға арналған кӛру. 

 

Дублин дескрипторлары А) В) С) Д) Е) 

Пәннің атауы: Арнайы білім берудегі тьютор 

Бағдарлама авторы: Дүйсенбаева Р.Д. 

Курсты оқытудың мақсаты: Тьютор жұмысының мақсаты мен міндеттері игертіледі. Жеке қолдау кӛрсетудің 

негізгі кезеңдері анықталады. Тьютор жұмысының ерекшелігі мен мазмұны қарастырылады. Мүмкіндігі 

шектеулі балаларды қолдау бойынша арнайы іс-шаралар мен әлеуметтік қорғау саласы қамтылады. Сақтаушы 

педагогикалық режим, жеке дамыту бағдарламасы ұғымдары таныстырылады. Инклюзивтік сыныптағы 

тьютордың қызметтік міндеттері меңгертіледі. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: 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: Педагогика, Әлеуметтік психология, Сенсорлық бұзылыстары бар балалармен логопедиялық 

жұмыс  

Постреквизиттері: Сурдопедагогика саласындағы тьютор, Инклюзивті білім беру, Арнаулы мектептегі тәрбие 

жұмысының теориясы мен әдістемесі 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Педагогикалық процесске жаңалық енгізу нәтижелеріне талдау жасауды 

және бағалауды; ӛзінің авторлық педагогикалық, түзету технологияларын енгізуді қолдана білу; В)Рефлексия, 

ӛзін-ӛзі 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 дескрипторлары А) В) С) Д) Е) 

Пәннің атауы: Сӛйлеу әрекетінің онтогенезі  

Бағдарлама авторы: Дүйсенбаева Р.Д. 

Курсты оқытудың мақсаты: Сӛйлеу қызметінің онтогенезінің дамуының кезеңдерінің жалғасымын дұрыс 

түсіну, қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Анатомиялық  сӛйлеудің механизмі. Сӛйлеу дамуының бастапқы кезеңдері. 

Онтогенезде жуықты сӛздің формасын игеру. Балалардың сӛздерінің лексикалық дамуы. Онтогенезде тілдің 

грамматикалық дағыларын игеру. Онтогенез дамуының сӛйлеумен байланысы. Онтогенез және сӛйлеу 

дизонтогенезінің дамуы.  

Пререквизиттері: Педагогика, Есту, кӛру, сӛйлеуді зерттеудің нейрофизиологиялық негіздері, Орталық жүйке 

жүйесінің анатомиясы 

Постреквизиттері: Логопедиялық тәжірибедегі денсаулық сақтау технологиялары,  Зиятында ауытқушылығы 

бар балаларды сауат ашуға оқыту 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Студент осы курстың оқытылу барысында онтогенез сӛйлеу бағытын 

негізгі керек білімдерді меңгереді; Жасқа сай динамикалық, психикалық сӛйлеу механизмі бағытының болуы. 

В)Рационалды тандау жасай білу керек және мшб диагнозы бар адамдарға  жекелей оқыту түрде оқыту. 

С)Мектепке дейінгі балалардың сӛйлеу тілін дамытуда әдіс-тәсілдерді білуі  керек, балалардың сӛйлеу тілінің 

дамуын диагностикалауда технологияларды қолдану. Д)Әртүрлі дәрежедегі балалармен қарым-қатынас жасай 

білу, Е)Психологиялық-педогогикалық тексерудің түрлерін жетік меңгеру және балаларды психологиялық 

зерттеудегі сӛйлеу дамуын анықтау.  
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Модуль 7.3 Арнайы білім берудегі сурдопедагогикалық қызметті ҧйымдастыру 

 

Дублин дескрипторлары А) В) С) Д) Е) 

Пәннің атауы: Арнайы педагогика негіздері 

Бағдарлама авторы: Есенғұлова М.Н. 

Курсты оқытудың мақсаты: Арнайы білім беру жүйесіндегі педагогтың кәсіби дағдыларын қалыптастыруда 

бала дамуының ерекшеліктерін есепке ала отырып, оқу процесін ұйымдастыруын білу; тақырыпқа байланысты 

кӛрнекі құралдар мен дидактикалық материалдарды қолдану дағдыларын қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: «Арнайы педагогика негіздері» оқу пәні болашақ педагогтарды кәсіби дайындауда 

үлкен рӛл атқарады. Арнайы білім берудің теориясы мен практикасы: ерекше білім беру қажеттілігі бар 

тұлғаларды оқыту және әлеуметтендіру ерекшеліктерін зерттеу; дене және психикалық кемістіктерін түзету, 

ағзаның зақымдалған мүшелері мен жүйесінің іс-әрекетін толтыру жолдары, құралдары, жағдайы; тәуелсіз ӛмір 

сүру мақсатында қоғамға біріктіру жағдайын  қамтиды. 

Пререквизиттері: Педагогика, Дефектологтың тіл мәдениеті негіздері 

Постреквизиттері: Арнайы білім берудегі IT және цифрлық ресурстар,  Арнайы білім берудегі инновациялар, 

Ерекше білім беру қажеттілігі бар балалардың психологиялық-педагогикалық диагностикасы. 

Оқытудан кҥтілетін 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 бӛлуді, әрбір кезеңнің даму ерекшеліктерін 

білу; арнаулы білім беру мен тәрбиелеудегі түзету жолдарының тіл туралы ғылыми әдіснамалық негіздері 

бойынша ақпарат беру; 

 

Дублин дескрипторлары А) В) С) Д) Е) 

Пәннің атауы: Сурдопедагогика тарихы 

Бағдарлама авторы: Кеншілікова К.М. 

Курсты оқытудың мақсаты: "Сурдопедагогика тарихы" пәнін меңгеру бойынша студенттердің есту қабілеті 

бұзылған балаларды оқыту және тәрбиелеу туралы білім жүйесін қалыптастыру болып табылады.  

Пәннің қысқаша мазмҧны: Бұл курс аясында мектепке дейінгі,мектеп мекемелерінде және отбасында 

саңырау, нашар еститін және кеш саңырау балалармен түзету педагогикалық жұмыстарының білімі мен 

практикалық дағдыларын, дактилологияны меңгеруді және оны саңыраулармен қарым-қатынаста қолдана 

білуді беру қажет. Пәнді игеру нәтижесінде алынған теориялық білім мен практикалық дағдыларды түлектер 

ғылыми-зерттеу және педагогикалық қызметте қолдана алады. 

Пререквизиттері: Педагогика, Есту, кӛру, сӛйлеу мүшелерінің анатомиясы, физиологиясы және патологиясы 

Постреквизиттері: Сурдопедагогика негіздері, Зият бұзылымдарының клиникасы, Кохлеарлық 

имплантациядан кейінгі балаларды оңалту 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)I және II типтегі мектеп және мектепке дейінгі мекемелерде, сондай-ақ 

аралас және жалпы білім беретін мекемелерде оқу-тәрбие жұмысын ұйымдастыру дағдылары; 

В)Конспектілерді жоспарлау, әзірлеу дағдылары; С)Түзету-дамыту жүйесінде сабақтарды, сыныптан тыс және 

мектептен тыс іс-шараларды ұйымдастыру және ӛткізу технологияларымен; Д)Педагогикалық қызметті талдау 

және ӛзіндік талдау дағдылары; Е)Сурдопедагогиканың кӛрнекті ӛкілдерінің ғылыми мұрасын талдау 

дағдылары (қазіргі заманғы әдіснама, тарих және педагогикалық ғылымдардағы ғылыми білімді дамытудың 

жалпы заңдылықтары тұрғысынан (отандық және шетелдік). 

 

Дублин дескрипторлары А) В) С) Д) Е) 

Пәннің атауы: Сурдопедагогика саласындағы тьютор 

Бағдарлама авторы: Кеншілікова К.М. 

Курсты оқытудың мақсаты: Сурдопедагогика саласындағы студенттердің теориялық білімдерін кеңейту, 

олардың кәсіби дайындық деңгейін арттыру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: студенттердің Сурдопедагогика саласындағы тьютор туралы ғылым ретінде тұтас 

түсінігін қалыптастырып, есту қабілеті бұзылған балаларды оқыту мен тәрбиелеудің әдістемелік, ғылыми-
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теориялық негіздерін ашу. Студенттерді есту қабілеті бұзылған балалардың заманауи Аудиология-

педагогикалық сыныптамасымен, саңырау және нашар еститін балалардың даму ерекшеліктерімен, балаларды 

арнайы мекемелерге іріктеу қағидаларымен, арнайы мекемелердегі жұмысты ұйымдастырумен және ұстаумен 

таныстыру 

Пререквизиттері: Педагогика, Есту және сӛйлеу мүшелерінің анатомиясы, физиологиясы және патологиясы 

Постреквизиттері: Сурдопедагогика негіздері, Есту қабілеті бұзылған балалардың психологиялық-

педагогикалық диагностикасы 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Оқу қызметінің әртүрлі нысандарын ұйымдастыру; В)Саңырау және нашар 

еститін балаларды тілді оқытуда есту қабілетінің рӛлі мен орнын анықтау; С)Естімейтін баланы оқыту мен 

тәрбиелеуде отбасының рӛлін анықтау; Д)Ақаудың (есту қабілетінің бұзылуы) күрделі құрылымы бар 

балаларды оқыту мен тәрбиелеудің ерекшеліктері туралы білімі); Е)Саңырау баланың оқу орнын дұрыс 

анықтау дағдылары. 

 

Дублин дескрипторлары А) В) С) Д) Е) 

Пәннің атауы: Сурдопсихология 

Бағдарлама авторы: Амантаева Б.И. 

Курсты оқытудың мақсаты: Есту қабілеті бұзылған балаларды дамыту, тәрбиелеу, оқыту және психикалық 

және тұлғалық даму бұзылыстарын түзету процестерін психологиялық қолдау мәселелерінде кәсіби 

құзыреттерді қалыптастыру 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Қысқаша мазмұны. Мектепке дейінгі сурдопсихологияның жалпы мәселелері. 

Есту қабілеті бұзылған балалардың психикалық дамуының ерекшеліктері. Есту қабілеті бұзылған балалардың 

жеке даму ерекшеліктері. Есту қабілеті бұзылған балалардың қызметін дамыту. 

Пререквизиттері: Педагогика, Есту және сӛйлеу мүшелерінің анатомиясы, физиологиясы және патологиясы 

Постреквизиттері: Есту қабілеті бұзылған балалармен жүргізілетін тәрбие жұмысының теориясы мен 

әдістемесі, Есту қабілеті бұзылған балаларға математиканы оқыту әдістемесі 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Есту қабілеті бұзылған балаларды психологиялық тексерудің мазмұнын 

анықтау; В)Түзету-педагогикалық үдерісті құру үшін есту қабілеті бұзылған адамдардың медициналық 

құжаттамасының деректерін пайдалану тәсілдерімен. С)Онтогенетикалық даму принципін ескере отырып, есту 

қабілеті бұзылған балаларды медициналық-психологиялық-педагогикалық тексерудің әдістері мен әдістері. 

Д)Онтогенетикалық даму принципін ескере отырып, есту қабілеті бұзылған балаларды дифференциалды 

диагностикалау әдістері. Е)Сурдопедагогтың кәсіби қызметінің әртүрлі түрлерінде вербалды және вербалды 

емес коммуникация құралдарын пайдалану негіздерімен. 
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Модуль 8.1 Инклюзивті оқыту және кәсіби даму, 13 кредит (Олигофренопедагогика) 

БП ЖК 21GMKD 3213 21 ғасыр мұғалімінің кәсіби дамуы 5 5 

БП ТК 
MShBZhTZhTA 

3214 

Мүмкіндігі шектеулі балалармен жүргізілетін тәрбие жұмысының 

теориясы мен әдістемесі 
6 5 

БП ЖК IBB 3215 Инклюзивті білім беру 6 3 

Модуль 8.2 Инклюзивті оқыту және тәрбие, 13 кредит (Логопедия) 

БП ЖК 21GMKD 3213 21 ғасыр мұғалімінің кәсіби дамуы 5 5 

БП ТК AMTZhTA 3214 
Арнаулы мектептегі тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі 

(орыс тілінде) 
6 5 

БП ЖК IBB 3215 Инклюзивті білім беру 6 3 

Модуль 8.3Тәрбие және инклюзивтік орта, 13 кредит (Сурдопедагогика) 

БП ЖК 21GMKD 3213 21 ғасыр мұғалімінің кәсіби дамуы 5 5 

БП ТК 
EKBBZhTZhTA 

3214 

Есту қабілеті бұзылған балалармен жүргізілетін тәрбие 

жұмысының теориясы мен әдістемесі 
6 5 

БП ЖК IBB 3215 Инклюзивті білім беру 6 3 

Модуль 9.1  Зияты дамуында кемшілігі бар балаларды дамыту және оқыту, 25 кредит  

(Олигофренопедагогика) 

БП ТК ZhBBZhDKBBPs

PZhA 3216 

Жалпы білім беру жүйесіндегі дамуында кемшілігі бар балаларды 

психологиялық педагогикалық жетелеу әдістемесі 
5 5 

БП ТК ZABBMOA 3217 Зиятында ауытқуы бар балаларды математикаға оқыту әдістемесі 5 5 

КП ТК TDOPsPN 3301 Түзете-дамыта оқытудың психологиялық-педагогикалық негіздері 5 5 
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КП ТК ZBBSTDA 3302 Зияты бұзылған балалардың сӛйлеу тілін дамытудың әдістемесі 5 5 

КП ТК 
PsPZTA 3303 Психологиялық педагогикалық зерттеудің теориясы мен 

әдістемесі 
5 5 

Модуль 9.2 Педагогтың кәсіби дамуы , 25 кредит (Логопедия) 

БП ТК 
MShBSTDAN 

3216 

Мүмкіндігі шектеулі балалардың сӛйлеу тілін дамыту 

әдістемесінің негіздері  
5 5 

БП ТК 
MShBMOAA 

3217 

Мүмкіндігі шектеулі балаларға математиканы оқытудың арнайы 

әдістемесі 
5 5 

КП ТК AP(D)TKA 3301 
Арнайы педагог (дефектолог) тұлғасы мен кәсіби әрекеті (орыс 

тілінде) 
5 5 

КП ТК Logo 3302 Логопсихология (ағылшын тілінде) 5 5 

КП ТК 
ShTC1/LTDST 

3303 

Шетел тілі С1/Логопедиялық тәжірибедегі денсаулық сақтау 

технологиялары  
5 5 

Модуль 9.3 Сурдопедагогика технологиялары, 25 кредит (Сурдопедагогика) 

БП ТК KIKBO 3216 Кохлеарлық имплантациядан кейінгі балаларды оңалту 5 5 

БП ТК EKBBMOA 3217 Есту қабілеті бұзылған балаларға математиканы оқыту әдістемесі 5 5 

КП ТК SN 3301 Сурдопедагогика негіздері 5 5 

КП ТК EKD 3302 Есту қабілетін дамыту 5 5 

КП ТК 
EKBBSTDA 

3303 

Есту қабілеті бұзылған балалардың сӛйлеу тілін дамытудың 

әдістемесі 
5 5 

Модуль 10.1 Арнайы білімдегі инновациялар, 22 кредит (Олигофренопедагогика) 

БП ТК ZABBSAO 3218 Зиятында ауытқушылығы бар балаларды сауат ашуға оқыту 6 5 

КП ТК ZKABBO 3304 Зиятында күрделі ауытқуы бар балаларды оқыту 6 5 

КП ТК ZBK 3305 Зият бұзылымдарының клиникасы 6 5 

КП ТК ABBI 3306 Арнайы білім берудегі инновациялар 6 5 

БП   Педагогикалық практика 6 2 

Модуль 10.2 Ғылыми және тҥзету жҧмыстары, 22 кредит (Логопедия) 

БП ТК GZZhA 3218 Ғылыми зерттеулерді жоспарлау әдістемесі (орыс тілінде) 6 5 

КП ТК TAZhT 3304 Тілдің айтылу жағын түзету (ағылшын тілінде) 6 5 

КП ТК ZhTBKTPZhA 

3305 

Жазба тілдің бұзылуы кезіндегі түзету-педагогикалық 

жұмысының әдістемесі (орыс тілінде) 
6 5 

КП ТК PsiL 3306 Психолингвистика (ағылшын тілінде) 6 5 

БП   Педагогикалық практика 6 1 

БП  Тілдік практика 6 1 

Модуль 10.3 Диагностика  және сурдотехника, 22 кредит (Сурдопедагогика) 

БП ТК AEP 3218 Аудиология және естуді протездеу 6 5 

КП ТК FRASOA 3304 Фонетикалық ритмика және ауызша сӛйлеуге оқыту әдістемесі 6 5 

КП ТК  PPZU 3305 Психологиялық-педагогикалық зерттеуді ұйымдастыру 6 5 

КП ТК EKBBPPD 3306 Есту қабілеті  бұзылған балалардың психологиялық-

педагогикалық диагностикасы   
6 5 

БП   Педагогикалық практика 6 2 

 

Модуль 8.1 Инклюзивті оқыту және кәсіби даму 

 

Дублин дескрипторлары: А) В) С) D) Е) 

Пәннің атауы:21 ғасыр мұғалімінің кәсіби дамуы 

Бағдарлама авторы: Туретаева Г.И. 

Курсты оқытудың мақсаты: «21 ғасыр мұғалімінің кәсіби дамуы» курсының мақсаты – әрбір ел үшін 

маңызды болып табылатын рухани, мәдени және адамгершілік құндылықтардың негізінде жастарды ӛз елінің 

мәдениетін құрметтеуге тәрбиелеу; екіншіден бітіруші түлектердің әлем ӛзгерісінің динамикалық жағдайында 

үздіксіз кәсіби дамуына дайын болуына ықпал ету. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Білім беру саласында жүргізілген әлемдік зерттеулердің нәтижелері тиісті кәсіптік 

қасиеттерге ие, оқыту және оқу үдерістерінің қажетті дағдылары мен терең түсініктерін игерген мұғалімдер 

жастардың білімін сапалық тұрғыдан ӛзгерте алатынын кӛрсетіп отыр. Осы тұрғыда ұсынылып отырған 

бағдарламаның орны мен маңызы Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2011–2020 жылдарға 

арналған мемлекеттік бағдарламасының мақсаттарымен және міндеттерімен үйлеседі, ал мемлекеттік 

бағдарламаның басымдықтары, ӛз кезегінде білім беру саласында кӛш басында келетін Финляндия, Сингапур 

және Ұлыбритания секілді прогресшіл елдерге тән заманауи мақсаттармен және құндылықтар жүйесімен 

барабар. 

Пререквизиттері: Бағалаудың ӛлшемдік технологиялары, Арнайы педагогика негіздері 
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Постреквизиттері: Зиятында ауытқушылығы бар балаларды сауат ашуға оқыту, Арнайы білім берудегі 

инновациялар;  

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Оқу және оқыту процесін жетілдіруде мұғалімнің кӛшбасшысылық 

сапасын дамыту принциптері мен мектептің кӛшбасшылық қазіргі кезендегі концепциясын білуі керек; 

В)Қазіргі әлемде оқушылардың белсенді және жетістікке әрекет етуге дайындығын қалыптастыра алуы керек; 

С)Оқыту мен тәрбиелеу мәселелерінде белсенді азаматты, ақпараттық технологиялар сферасында құзыретті, 

конструктивті диалогқа қабілетті болашақ маманды тәрбиелеуге дайын болу; D)Оқушылардың жеке тұлағалық 

дамуын, ӛзін-ӛзі реттеуін және ӛз бетінше оқу нышандарын тәрбиелеуге ықпал ететін оқу үдерісін 

ұйымдастырудағы дағдыларын меңгеруі керек; Е)Кәсіби-педагогикалық және жеке тұлғалық мәселелерді 

кездейсоқ жағдайларда сауатты шеше білуі және рефлексияны жүзеге асыра алуы керек. 

 

Дублин дескрипторлары: А) В) С) D) Е) 

Пәннің атауы:Мүмкіндігі шектеулі балалармен жүргізілетін тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі 

Бағдарлама авторы: Бозғұланова Н.Е. 

Курсты оқытудың мақсаты:  Студенттерді мүмкіндігі шектеулі балалармен жүргізілетін тәрбие жұмысының 

құрылым, формасы, түрлері және міндеттерімен таныстыру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Тәрбие үдерісі және оның педагогикалық процестегі орны. МШ балаларды 

тәрбиелеу және әлеуметтендіру. Тәрбие үдерісінің қозғаушы күштері. Тәрбие үдерісінің құрылымы және 

логикасы. Тәрбие мақсаттары, мазмұны. Тәрбие тұлғааралық бағдарлану тұғыры. Толеранттылық және 

кӛпмәдениеттілік. Тәрбие әдістері және оның жіктелуі. Тәрбие стилі, формасы және түрлері. Тәрбиенің 

классикалық және қазіргі заманғы тұжырымдамасы. Тәрбие жүйесі және мектепке дейінгі ұйымдағы орны. 

Пререквизиттері: Олигофренопедагогика саласындағы тьютор, Дамуында ауытқулары бар балалар отбасымен 

ұйымдастырылатын жұмыстар 

Постреквизиттері: Олигофренопедагогика саласындағы цифрлық технологиялар, Күрделі кемістігі бар 

балалардың психофизикалық дамуы. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Педагогика ғылымының теориялық негізімен, тәрбие саласы, мәні, 

заңдылығы, мазмұны, тәрбие үдерісінің құрылымы туралы біліммен қаруландыру; В)Мектепке дейінгі 

ұйымдағы тәрбие үдірісін ұйымдастыру формасын және әдістерін, ұстанымдарын, мазмұнын түсіндіру; 

С)Мүмкіндігі шектеулі балаларды тәрбиелеу және даму заңдылықтары туралы педагогикалық білім жүйесін 

игерту; D)Кәсіби іс-әрекеттерінің түрлі аспектілерін талдауда және практикалық тапсырмаларды орындауда, 

практикадағы педагогикалық мәселелерді шешуде теориялық білімдерін қолдануға үйрету; Е)Пәннің негізгі 

ұғымдарын меңгеруді қамтамасыз ету; 

 

Дублин дескрипторлары: А) В) С) D) Е) 

Пәннің атауы:Инклюзивті білім беру 

Бағдарлама авторы: Туретаева Г.И. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерге инклюзивті білім беру, негізгі міндеттері, ерекшелігі, халықаралық 

тәжірибесі, принциптерін игерту. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Мүгедек адамдарға деген қарым-қатынастың ӛзгеру эволюциясы. Дамудағы 

кемшіліктерді ерте анықтау мен оларға арнайы кӛмек кӛрсету. 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 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: Жалпы білім беру жүйесіндегі дамуында кемшілігі бар балаларды психологиялық 

педагогикалық жетелеу әдістемесі, Психологиялық педагогикалық зерттеудің теориясы мен әдістемесі 

Постреквизиттері: Кохлеарлық имплантациядан кейінгі балалармен жүргізілетін логопедиялық жұмыстар, 

Есту қабілеті бұзылған бастауыш сынып оқушыларына жаратылыстануды оқытудың теориясы мен 

технологиясы 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Арнайы мектепке дейінгі педагогикалық үрдісте сандық және инклюзивтік 

орта, ӛлшемдік бағалау мүмкіндіктерін болжау; В)Арнайы білім беру саласындағы нормативтік - құқықтық, 

оқу-нұсқаулық, ағымдық оқу-ұйымдастыру құжаттамаларын әзірлеу мәселелерін (дидактикалық, бақылау-

ӛлшеу материалдары және т. б.) түсіндіру және талқылау; С)Арнайы білім беру жүйесіндегі шығармашылық 

және тілдік құзыретілікті дамытуда  инновациялық технологияларды қолдану және байланыстыру; Д)Арнайы 

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. 
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Модуль 8.2 Инклюзивті оқыту және тәрбие 

 

Дублин дескрипторлары: А) В) С) D) Е) 

Пәннің атауы:Арнаулы мектептегі тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі (орыс тілінде) 

Бағдарлама авторы: Амантаева Б.И. 

Курсты оқытудың мақсаты: Ознакомление студентов со структурой, формами, видами и задачами 

воспитательной работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья в специальных образовательных 

учреждениях. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Воспитательный процесс и его место в педагогическом процессе. Воспитание и 

социализация детей. Движущие силы воспитательного процесса. Структура и логика воспитательного процесса. 

Цели, содержание воспитания. Воспитание как основа межличностной ориентации. Толерантность и 

поликультурность. Методы воспитания и их классификация. Стиль, форма и виды воспитания. Классическая и 

современная концепция воспитания. Система воспитания и место в дошкольной организации. 

Пререквизиттері: Олигофренопедагогика саласындағы тьютор, Дамуында ауытқулары бар балалар отбасымен 

ұйымдастырылатын жұмыстар 

Постреквизиттері: Олигофренопедагогика саласындағы цифрлық технологиялар, Күрделі кемістігі бар 

балалардың психофизикалық дамуы. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Вооружить теоретическими основами педагогической науки, знаниями об 

области воспитания, сущности, законности, содержании, структуре воспитательного процесса; В)Разъяснение 

содержания, принципов, форм и методов организации воспитательного процесса в дошкольной организации; 

С)Овладение системой педагогических знаний о закономерностях воспитания и развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья; D)Научить применять теоретические знания при анализе различных 

аспектов профессиональной деятельности и выполнении практических заданий, решении педагогических задач 

на практике; Е)Обеспечение усвоения основных понятий дисциплины;  

Модуль 8.3  Тәрбие және инклюзивтік орта 

 

Дублин дескрипторлары: А) В) С) D) Е) 

Пәннің атауы: Есту қабілеті бұзылған балалармен жүргізілетін тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі 

Бағдарлама авторы: Кеншілікова К.М. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерді есту қабілеті бұзылған балалармен жүргізілетін тәрбие 

жұмысының құрылым, формасы, түрлері және міндеттерімен таныстыру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Тәрбие үдерісі және оның педагогикалық процестегі орны. МШ балаларды 

тәрбиелеу және әлеуметтендіру. Тәрбие үдерісінің қозғаушы күштері. Тәрбие үдерісінің құрылымы және 

логикасы. Тәрбие мақсаттары, мазмұны. Тәрбие тұлғааралық бағдарлану тұғыры. Толеранттылық және 

кӛпмәдениеттілік. Тәрбие әдістері және оның жіктелуі. Тәрбие стилі, формасы және түрлері. Тәрбиенің 

классикалық және қазіргі заманғы тұжырымдамасы. Тәрбие жүйесі және мектепке дейінгі ұйымдағы орны. 

Пререквизиттері: Сурдопедагогика саласындағы тьютор, 21 ғасыр мұғалімінің кәсіби дамуы;  

Постреквизиттері: Ерте балалар аутизмі кезіндегі түзету жұмыстары, Ерте жастағы мүмкіндігі шектеулі  

балалардың дамуы. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Педагогика ғылымының теориялық негізімен, тәрбие саласы, мәні, 

заңдылығы, мазмұны, тәрбие үдерісінің құрылымы туралы біліммен қаруландыру; В)Мектепке дейінгі 

ұйымдағы тәрбие үдірісін ұйымдастыру формасын және әдістерін, ұстанымдарын, мазмұнын түсіндіру; 

С)Мүмкіндігі шектеулі балаларды тәрбиелеу және даму заңдылықтары туралы педагогикалық білім жүйесін 

игерту; D)Кәсіби іс-әрекеттерінің түрлі аспектілерін талдауда және практикалық тапсырмаларды орындауда, 

практикадағы педагогикалық мәселелерді шешуде теориялық білімдерін қолдануға үйрету; Е)Пәннің негізгі 

ұғымдарын меңгеруді қамтамасыз ету. 

Модуль 9.1  Зияты дамуында кемшілігі бар балаларды дамыту және оқыту 

 

Дублин дескрипторлары: А) В) С) D) Е) 

Пәннің атауы:Жалпы білім беру жүйесіндегі дамуында кемшілігі бар балаларды психологиялық 

педагогикалық жетелеу әдістемесі 

Бағдарлама авторы: Бозғұланова Н.Е. 

Курсты оқытудың мақсаты:  Студенттердің жалпы білім беру үдерісінің дамуында кемшілігі бар балалардың 

психологиялық-педагогикалық сүйемелдеу әдістемесінің ерекшеліктері және даму тарихы және жағдайы 

туралы түсініктерін қалыптастыру. Дефектолог-мұғалім ретінде жұмыс істеу дағдылары мен біліктерін 

қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Ерекше білім беру қажеттілігі бар адамдарға қарым-қатынастың ӛзгеру 

эволюциясы. Дамуында кемістігі бар балаларды ерте анықтау және мамандандырылған кӛмек кӛрсету. Арнайы 

білім беру жағдайы. Даму кемістігі бар балаларды тәрбиелеуді ұйымдастыру. Білім беру реформаларының 

құқықтық жағы. Мүмкіндігі шектеулі балаларды жалпы білім беру ортасына қосу жӛніндегі қызметті 

ұйымдастыру. Жеке дамыту бағдарламасын құру принциптері. 
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Пререквизиттері: Олигофренопедагогика тарихы, Арнайы педагогика 

Постреквизиттері: Зиятында ауытқушылығы бар балаларды сауат ашуға оқыту, Зиятында күрделі ауытқуы бар 

балаларды оқыту; 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Жалпы білім беру процесінде мүмкіндігі шектеулі балаларды 

психологиялық-педагогикалық сүйемелдеу әдістемесінің ғылыми-теориялық негіздерін, инклюзивті білім 

берудің құқықтық негіздерін, қазіргі жағдайдың даму тарихыни 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;  

 

Дублин дескрипторлары: А) В) С) D) Е) 

Пәннің атауы:Зиятында ауытқуы бар балаларды математикаға оқыту әдістемесі 

Бағдарлама авторы: Рыстығұлова А.Т. 

Курсты оқытудың мақсаты:  Зиятында ауытқуы бар балаларға арнайы түзету мектептерінде математиканы 

оқыту әдістемесі жайында студенттердің құзіреттіліктерін қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Курстың мақсаты, міндеті, қағдиадалары, басқа ғылымдармен байланысы, 

әдістеррі, құрылымы, оқыту формалары, оқыту бағдарламасы, математикаға дайындық кезеңі, санауға, 

кӛбейтуге, бӛлуге, арифметикалық есептерді шешу, бӛлшектерге бӛлуге үйрету әдістері. Балалардың жас 

ерекшеліктерін ескере отырып, математикалық есептеулерді үйрету әдістері және тәсілдері. 

Пререквизиттері: Олигофренопедагогика тарихы, Арнайы педагогика 

Постреквизиттері: Зиятында ауытқушылығы бар балаларды сауат ашуға оқыту, Зиятында күрделі ауытқуы бар 

балаларды оқыту; 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Пәннің мақсатын, міндеттерін білу; В)Математиканы оқыту формалары 

мен әдістерін.түсіну; С)Алаған білімдерін тәжірибеде ӛздігінен қолдану; мақсат пен міндеттерді анықтау; 

Д)Математиканы оқыту технологиялары мен әдістемелік амалдарды қолдану; Е)МШ балаларға математиканы 

оқыту әдістемесі жайында құзіреттілігін дамыту. 

Дублин дескрипторлары: А) В) С) D) Е) 

Пәннің атауы:Түзете-дамыта оқытудың психологиялық-педагогикалық негіздері 

Бағдарлама авторы: Исембаева Н.Ж. 

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 мазмҧны: 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: Арнайы педагогика негіздері, Сурдопедагогика саласындағы тьютор 

Постреквизиттері: Зият бұзылымдарының клиникасы, Арнайы білім берудегі инновациялар; 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Психофизиологиялық дамуында кемістігі бар балалармен түзету 

педагогикалық жұмыс жүргізу үшін, педагог-дефектологты дайындауда теориялық-әдістемелік тұрғысынан 

негіздеу және қолдану; В)Нақты түзету-тәрбие міндеттерін шешу барысында теориялық білімді қолдану 

қабілеті мен білімін тәжірибеде қолдану; С)Дамуында және тәрбиесінде ауытқушылықтары бар балалардың 

әлеуметтік педагогикалық 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) ӛңдеу және қалыптастыру; 

Дублин дескрипторлары: А) В) С) D) Е) 

Пәннің атауы: Зияты бұзылған балалардың сӛйлеу тілін дамытудың әдістемесі 

Бағдарлама авторы: Дүйсенбаева Р.Д. 

Курсты оқытудың мақсаты: Ақыл-ойы бұзылған балалардың сӛйлеу 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 мазмҧны: Ақыл-есі кем балалардың ауызша және жазбаша сӛйлеуінің бұзылуының 

ерекшеліктерін тудыратын патогенетикалық факторлар. Ақыл-ой кемістігі бар оқушылардың сӛйлеу 

бұзылыстарының таралуы. Сӛйлеудің фонетикалық жақтары бұзылуының және оларды ақыл-есі кем 
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балалардың түзету ерекшеліктері. Сӛйлеу тілінің лексика-грамматикалық құрылымының бұзылуының 

ерекшеліктері және оларды ақыл-есі кем оқушыларға түзету. Кӛмекші 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: Арнайы педагогика негіздері, Сурдопедагогика саласындағы тьютор 

Постреквизиттері: Зият бұзылымдарының клиникасы, Арнайы білім берудегі инновациялар; 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Сӛйлеуді дамыту бойынша жұмыстың мазмұны мен әдістерін, баланың 

сӛйлеу дамуының негізгі кезеңдерін, мидың негізгі құрылымдарының локализациясын және функционалдық 

ұйымдастырылуын, зақымдану клиникасын және сӛйлеуге әсерін білу. В)Сӛйлеу бұзылыстарын талдау және 

олардың ми құрылымының әртүрлі зақымдануымен байланысы; мектепке дейінгі мекемелерде балалардың 

сӛйлеу тілін дамыту бойынша әдістемелік басшылық жасауды жүзеге асыру. С)Меңгеруі керек: мектепке 

дейінгі жастағы балалардың сӛйлеу кемшіліктерін анықтау, балаларға арналған мектепке дейінгі мекемелердің 

әртүрлі типтері жағдайында түзету-тәрбиелік логопедиялық әсердің негізгі бағыттарын белгілеу дағдысы. 

Д)Кәсіби қызметті жоғары деңгейде енгізу, ӛзінің әрі қарай кәсіби дамуын жобалау қабілетін игеру; Е)Ақыл-

ойы бұзылған баламен, ересектермен қарым-қатынас орнату, жазбаша сӛйлеу 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 дескрипторлары: А) В) С) D) Е) 

Пәннің атауы:Психологиялық педагогикалық зерттеудің теориясы мен әдістемесі 

Бағдарлама авторы: Туретаева Г.И. 

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 мазмҧны: 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: Олигофренопедагогика саласындағы тьютор, Дамуында ауытқулары бар балалар отбасымен 

ұйымдастырылатын жұмыстар 

Постреквизиттері: Психологиялық-педагогикалық зерттеуді ұйымдастыру, Есту қабілеті  бұзылған 

балалардың психологиялық-педагогикалық диагностикасы   

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Білуі керек: курстың әдіснамалық, теориялық, практикалық негіздерін; 

зерттеу қызметінің негізгі элементтерін, оның ӛлшемдері 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. 

 

Модуль 9.2 Педагогтың кәсіби дамуы 

 

Дублин дескрипторлары: А) В) С) D) Е) 

Пәннің атауы:Мүмкіндігі шектеулі балалардың сӛйлеу тілін дамыту әдістемесінің негіздері 

Бағдарлама авторы: Дүйсенбаева Р.Д. 

Курсты оқытудың мақсаты:  студенттерді сӛйлеу тілінің коммуникативтік қызметін дамыту бойынша арнайы 

білім беру мекемесінде балалармен жұмыс істеуге дайындау. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: балалардың сӛйлеу тілін дамыту әдістемесінің ғылыми негіздері шетел және 

отандық педагогика тарихында ана тілін оқыту мен сӛйлеуді дамытудың негізгі әдіснамалық тәсілдері; сӛйлеу 

онтогенезінің қазіргі концепциялары және балалар сӛйлеу зерттеулерінің негізгі бағыттары; мектепке дейінгі 

балалардың лексиканы, грамматиканы, фонетиканы, байланыстырушы сӛйлеуді меңгеруінің заңдылықтары мен 

ерекшеліктері; балалардың сӛйлеу 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. 

Пререквизиттері: Бағалаудың ӛлшемдік технологиялары, Арнайы білім беру педагогикасы;  
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Постреквизиттері: Тілдің айтылу жағын түзету, Жазба тілдің бұзылуы кезіндегі түзету-педагогикалық 

жұмысының әдістемесі. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Балалардың сӛйлеу тілін дамыту әдістемесінің ғылыми негіздерін; 

мектепке дейінгі білім берудің қазіргі даму тенденцияларын, балаларды тілдік тәрбиелеуге бағытталған білім 

беру бағдарламаларын білу; В)Балалардың ана тілін меңгеру ерекшеліктерін зерттеп, анықтай білу, сӛйлеу 

дамуының сипаттамасын құрастыру; балалардың сӛйлеу даму деңгейін анықтау және оны түзету мақсатында 

педагогикалық ұсынымдар беру; мектепке дейінгі балалардың сӛздеріне әсер етудің ең тиімді жолдарын таңдау 

және алынған нәтижелерді талдау; балалардың сӛздікпен, фонетикамен, ана тілінің грамматикалық 

құрылымын, байланыстырып сӛйлеуін ісжүзінде меңгеруіне жағдай жасау; балаларда коммуникативтік-сӛйлеу 

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; сӛйлеуді дамыту бойынша жұмысты жобалау, мектепке дейінгі жастағы 

балалармен сабақ, ойын, сценарийлер және т. б. конспектілерін әзірлеу; сӛйлеу даму бағдарламаларына 

сараптама жүргізу; балалардың сӛйлеу тілін дамыту саласында тәжірибелік-эксперименталды жұмыс жүргізу; 

Д)Балалардың тілін дамыту бойынша мектепке дейінгі білім беру мекемелері педагогтарының жұмысына 

әдістемелік басшылық жасауды жүзеге асыру; сӛйлеуді 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 кӛрсетуші персоналмен ата-аналардың сӛйлеу мәдениетін арттыру жӛніндегі жұмысты 

ұйымдастыру; мектепке дейінгі мекемелермен білім беруді басқару органдарының жұмыс тәжірибесінде 

теориялық білімді қолдану. 

Дублин дескрипторлары: А) В) С) D) Е) 

Пәннің атауы:Мүмкіндігі шектеулі балаларға математиканы оқытудың арнайы әдістемесі 

Бағдарлама авторы: Рыстығұлова А.Т. 

Курсты оқытудың мақсаты: Мүмкіндігі шектеулі балаларға арнайы түзету мектептерінде математиканы 

оқыту әдістемесі жайында студенттердің құзіреттіліктерін қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Курстың мақсаты, міндеті, қағдиадалары, басқа ғылымдармен байланысы, 

әдістеррі, құрылымы, оқыту формалары, оқыту бағдарламасы, математикаға дайындық кезеңі, санауға, 

кӛбейтуге, бӛлуге, арифметикалық есептерді шешу, бӛлшектерге бӛлуге үйрету әдістері. Балалардың жас 

ерекшеліктерін ескере отырып, математикалық есептеулерді үйрету әдістері және тәсілдері. 

Пререквизиттері: Жас ерекшелігі психологиясы, Арнайы білім берудің психологиялық-педагогикалық 

ресурстары 

Постреквизиттері: Олигофренопедагогика саласындағы цифрлық технологиялар, Күрделі кемістігі бар 

балалардың психофизикалық дамуы. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Пәннің мақсатын, міндеттерін білу; В)Математиканы оқыту формалары 

мен әдістерін.түсіну; С)Алаған білімдерін тәжірибеде ӛздігінен қолдану; мақсат пен міндеттерді анықтау; 

Д)Математиканы оқыту технологиялары мен әдістемелік амалдарды қолдану; Е)МШ балаларға математиканы 

оқыту әдістемесі жайында құзіреттілігін дамыту. 

 

Дублин дескрипторлары: А) В) С) D) Е) 

Пәннің атауы:Арнайы педагог (дефектолог) тұлғасы мен кәсіби әрекеті (орыс тілінде) 

Бағдарлама авторы: Дүйсенбаева Р.Д. 

Курсты оқытудың мақсаты:  Овладение методикой образовательной и воспитательной работы в специальной 

организации образования, формирование профессиональной компетентности студентов. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Профессиональные требования к личности специального педагога. 

Профессиональное развитие специалиста специального педагога. Особенности обучения и воспитания детей, 

имеющих особые образовательные потребности. Цель и задачи деятельности дефектолога. Основные принципы 

в профессиональной деятельности дефектолога. Формы организации коррекционно-развивающей учебной 

деятельности. 

Пререквизиттері: Арнайы педагогика, Сенсорлық бұзылыстары бар балалармен логопедиялық жұмыс 

Постреквизиттері: Жазба тілдің бұзылуы кезіндегі түзету-педагогикалық жұмысының әдістемесі, 

Психолингвистика;  

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Научно-теоретическое освоение процесса обучения и воспитания детей с 

особыми образовательными потребностями; В)Демонстрирует умения и навыки разработки, представления 

различных, в том числе альтернативных, вариантов решения задач, связанных с педагогической деятельностью; 

проектирования и осуществления учебно-воспитательной работы; С)Использование и увязка инновационных 

технологий в развитии творческих и языковых компетенций в системе специального образования; 

Д)Осуществляет преемственность социализации, образования, воспитания детей школьного возраста в 

специальном образовании Е)Овладение навыками общения с детьми, родителями, педагогами, применение 

теоретических знаний в практике работы. 
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Дублин дескрипторлары: А) В) С) D) Е) 

Пәннің атауы:Логопсихология (ағылшын тілінде) 

Бағдарлама авторы: Дүйсенбаева Р.Д. 

Курсты оқытудың мақсаты:  To introduce students to the basic concepts of the methodology of speech psychology 

research and the directions of its development. In the course of studying the discipline, it is possible to correctly 

understand the nature of deviations in children with hearing, vision, intelligence and speech disorders with the 

peculiarities of their mental development. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Description of the subject, tasks and methods of speech psychology, main directions of 

research, brief history. Methods of Correction of disorders of mental processes caused by primary speech disorders. 

Ontogenesis of mental processes with various forms of speech disorders. Identification of development prospects for 

children with speech disorders and effective means of their education and training. 

Пререквизиттері: Арнайы педагогика, Сенсорлық бұзылыстары бар балалармен логопедиялық жұмыс 

Постреквизиттері: Жазба тілдің бұзылуы кезіндегі түзету-педагогикалық жұмысының әдістемесі, 

Психолингвистика;  

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: A) master the theoretical and methodological foundations of the science of speech 

Psychology. B) master the organization of speech and psychological work. C) distinguish between the characteristics of 

personal and social development of children with speech pathology. D) master types of psychological work with 

children with speech disorders. E) apply methods of Correction of mental disorders caused by a defect in the main 

speech. 

 

Дублин дескрипторлары: А) В) С) D) Е) 

Пәннің атауы:Логопедиялық тәжірибедегі денсаулық сақтау технологиялары 

Бағдарлама авторы: Кеншілікова К.М. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерді денсаулық сақтау технологияларын қолданудың тиімді тәсілдері 

туралы білімдермен қаруландыру, сӛйлеуді түзету процесін оңтайландыру және балалардың денсаулығын 

сауықтыру, қолдау және кӛмек кӛрсетуді қамтамасыз ету. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: 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 ӛмірде 

ӛзін-ӛзі жүзеге асыруға дайындауға әсер етеді. Сондықтан логопедиялық жұмыстың басты міндеттерінің бірі – 

баланың денсаулығын сақтап қана қоймай, оны түзете–дамыта білім беру жүйесін құру. Сӛйлеу кемістігі бар, 

әсіресе органикалық бұзылысы бар балалар, әдетте, ӛз құрдастарынан физикалық және жүйке-психикалық 

денсаулық кӛрсеткіштері бойынша ерекшеленеді. Артикуляциялық гимнастика. Тыныс алу гимнастикасы. 

Жалпы моториканы дамыту. Қол саусақтарының ұсақ моторикасын дамыту. Су-Джок терапиясы. Массаж және 

ӛздігінен массаж. Релаксация. Психогимнастика. 

Пререквизиттері: Арнайы білім беру педагогикасы, Сӛйлеу әрекетінің онтогенезі 

Постреквизиттері: Түрлі білім беру ұйымдарында логопедиялық жұмысты ұйымдастыру формалары, 

Ринолалия және  дауыстың бұзылуын түзету жұмысының  әдістемесі; 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Баланың психомоторлық дамуының негізгі кезеңдерін білу және түсіну, 

мидың негізгі құрылымдарының локализациясы мен функционалдық ұйымдастырылуын, зақымдану 

клиникасын және сӛйлеуге әсерін білу; В)Тілдік бұзылыстарды талдау және олардың ми құрылымының әртүрлі 

зақымдануымен байланысын практикада қолдану; С)Сенсорлық, қимыл-қозғалыс және сӛйлеу 

бұзылыстарының негізгі түрлерінің ӛзара байланысы туралы тұжырымдар жасау, идеяларды бағалау және 

тұжырымдар шығару; Д)Баланың даму ерекшеліктерін ескере отырып, қарым-қатынас саласындағы іскерліктер 

және олардың сӛйлеу дамуының дағдарыстық кезеңдерімен байланысын білу; Е)Логопедияны оқытуда 

медициналық және психологиялық пәндердің интеграцияланған тәсілін қалыптастыру саласындағы 

іскерліктерін қалыптастыру. 

 

Модуль 9.3 Сурдопедагогика технологиялары 

 

Дублин дескрипторлары: А) В) С) D) Е) 

Пәннің атауы:Кохлеарлық имплантациядан кейінгі балаларды оңалту 

Бағдарлама авторы: Амантаева Б.И. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студентерде кохлеарлық имплантациядан кейін балаларды оңалтуды зерттеу 

кезінде медициналық және психологиялық пәндердің интеграцияланған тәсілін, сенсорлық және қозғалыс 

жүйелерінің ӛзара байланысы, олардың сӛйлеу дамуына әсері туралы түсініктерді қалыптастыру. Баланың 

психомоторлық дамуының негізгі кезеңдерін оқып үйрену, мидың негізгі құрылымдарының локализацииясын 

және функционалдық ұйымдастырылуын, зақымдану клиникасын және сӛйлеуге әсерін қарастыру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Операциядан кейінгі есту мен сӛйлеуді оңалту. Есту қабылдауын және сӛйлеуді 

дамыту.Баланың жалпы дамуы (бейвербальды интеллект, моторика, жады, назар және т.б.).Балаға және оның 

жақындарына психологиялық кӛмек кӛрсету. КИ-ға дейін сӛйлемеген саңырау балалармен "іске қосушы" 

(бастапқы) кезеңде жұмыс істеу шарттары мен бағыттары.  Кохлеарлы имплантация. Пациенттерді 
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Медициналық және техникалық сүйемелдеу.  FM-жүйелер және стационарлық дыбыс күшейткіш жабдықтар.  

Дыбыссыз және сӛйлеу дыбыстарын естуді қабылдауды дамыту бойынша сабақтар, дыбыстарға шартты-қимыл 

реакциясын жасау. Арнайы таңдалған сӛздікті жинақтау. Танымдық процестерді дамытуға арналған ойындар 

мен жаттығулар. Акустикалық сигналдар арасындағы айырмашылықтарды анықтау.Адамның дауысын және 

басқа да тұрмыстық емес сигналдарды ажырату. Дыбыстардың әртүрлі сипаттамаларын анықтау 

(қарқындылығы, ұзақтығы, биіктігі және т. б.). Оқшауланған сӛздерді, ұсыныстарды тану, бірге сӛйлеуді 

түсіну.Баланың ата-аналарымен кохлеарлық имплантациядан кейінгі жұмыс (кеңестер мен ұсыныстар). 

Пререквизиттері: Арнайы педагогика негіздері, Сурдопедагогика саласындағы тьютор 

Постреквизиттері: Ринолалия және  дауыстың бұзылуын түзету жұмысының  әдістемесі, Сӛйлеудің ырғақтық-

ритмдік бұзылуын коррекциялау әдістемесі 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Есту қабылдауының кохлеарлы имплантацияға дейінгі даму деңгейі және 

есту тәжірибесінің болуы; В)Тәжірибеде балаларда есту патологиясының пайда болуы мен пайда болу 

ерекшеліктерін, әртүрлі патологиялық процестерде компенсация механизмдерін білу мен түсіну қабілетін 

қолдану; С)Синдромдар мен симптомдарды салыстыру, талдау, тану, патологияның жеке түрлерін саралау; 

D)Науқас баланы тексеруді жүргізе білу; Е)Балалардың тілдік қабілеті мен сӛйлеу әрекетінің даму деңгейін 

және жеке психологиялық ерекшеліктерін білу;  

Дублин дескрипторлары: А) В) С) D) Е) 

Пәннің атауы:Есту қабілеті бұзылған балаларға математиканы оқыту әдістемесі 

Бағдарлама авторы: Рыстығҧлова А.Т. 

Курсты оқытудың мақсаты: Есту қабілеті зақымдалған балаларға арнайы түзету мектептерінде математиканы 

оқыту әдістемесі жайында студенттердің құзіреттіліктерін қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Курстың мақсаты, міндеті, қағдиадалары, басқа ғылымдармен байланысы, 

әдістеррі, құрылымы, оқыту формалары, оқыту бағдарламасы, математикаға дайындық кезеңі, санауға, 

кӛбейтуге, бӛлуге, арифметикалық есептерді шешу, бӛлшектерге бӛлуге үйрету әдістері. Балалардың жас 

ерекшеліктерін ескере отырып, математикалық есептеулерді үйрету әдістері және тәсілдері. 

Пререквизиттері: Сурдопедагогика тарихы, Сурдопсихология 

Постреквизиттері: Сурдопедагогика саласындағы цифрлық технологиялар, Сӛйлеу тілінің бұзылымдары және 

оны түзету 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Пәннің мақсатын, міндеттерін білу; В)Математиканы оқыту формалары 

мен әдістерін.түсіну; С)Алаған білімдерін тәжірибеде ӛздігінен қолдану; мақсат пен міндеттерді анықтау; 

Д)Математиканы оқыту технологиялары мен әдістемелік амалдарды қолдану; Е)Есту қабілеті бұзылған 

балаларға математиканы оқыту әдістемесі жайында құзіреттілігін дамыту;  

Дублин дескрипторлары: А) В) С) D) Е) 

Пәннің атауы:Сурдопедагогика негіздері 

Бағдарлама авторы: Амантаева Б.И. 

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 мазмҧны: 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: Арнайы педагогика негіздері, Сурдопедагогика саласындағы тьютор 

Постреквизиттері: Ринолалия және  дауыстың бұзылуын түзету жұмысының  әдістемесі, Сӛйлеудің ырғақтық-

ритмдік бұзылуын коррекциялау әдістемесі 

Оқытудан кҥтілетін 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 сӛйлеу 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 
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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 бӛлуді, әрбір кезеңнің даму ерекшеліктерін білу; арнаулы білім беру мен тәрбиелеудегі 

түзету жолдарының тіл туралы ғылыми әдіснамалық негіздері бойынша ақпарат беру;  

 

Дублин дескрипторлары: А) В) С) D) Е) 

Пәннің атауы:Есту қабілетін дамыту 

Бағдарлама авторы: Кеншілікова К.М. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерде есту қабілеті зақымдалған балалардың сӛйлеуін, қабылдауын және 

есту қабілетін дамытудың арнайы әдістері мен тәсілдері туралы түсінік қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Ерте және мектепке дейінгі жастағы балаларда есту қабылдауын дамыту, тірі және 

ӛлі табиғат құбылыстары мен заттардың маңызды сипаттамалары мен қасиеттерінің бірі ретінде дыбысқа 

бағдарлау. Есту қабілеті бұзылған балаларға қазіргі кезеңдегі кӛмек кӛрсету 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 сӛйлеу 

дамуының ерекшеліктері. Есту қабілеті зақымдалған балалармен жеке түзету-тәрбие жұмысы. Есту қабілеті 

зақымдалған кіші мектеп жасындағы балаларға арналған ЕҚД оқыту бағдарламасының мазмұны. 

Пререквизиттері: Арнайы педагогика негіздері, Сурдопедагогика саласындағы тьютор 

Постреквизиттері: Ринолалия және дауыстың бұзылуын түзету жұмысының  әдістемесі, Сӛйлеудің ырғақтық-

ритмдік бұзылуын коррекциялау әдістемесі 

Оқытудан кҥтілетін 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; сӛйлеу есту 

қабілетін дамыту әдістерін, тәсілдерін және құралдарын қолдану. 

 

Дублин дескрипторлары: А) В) С) D) Е) 

Пәннің атауы:Есту қабілеті бұзылған балалардың сӛйлеу тілін дамытудың әдістемесі 

Бағдарлама авторы: Кеншілікова К.М. 

Курсты оқытудың мақсаты: Есту қабілеті бұзылған балалардың  сӛйлеу тілін дамыту және оқыту әдістерімен 

студенттерді таныстыру, пән барысында кәсіби дағдыларын қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Есту қабілеті зақымдалған балаларды ауызша сӛйлеу тіліне оқытудың теориялық 

негіздері. Пәннің мақсаты және міндеттері. Дыбыс айтумен жұмыс істеу әдістері. Дыбыс айтумен жұмыс істеу 

әдістемесі. Сӛздік тыныспен және дауыспен жұмыс. Дыбыс айтумен жұмыс істеуді ұйымдастыру. Дыбыс 

айтумен жұмыс істеуді ұйымдастыру формалары. 

Пререквизиттері: Сурдопедагогика тарихы, Сурдопсихология 

Постреквизиттері: Сурдопедагогика саласындағы цифрлық технологиялар, Сӛйлеу тілінің бұзылымдары және 

оны түзету  

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Ауызша сӛйлеу тілін қабылдау ерекшеліктерін түсіндіру; В)Сӛйлеген 

кезде тыныс алу, дауыс және сӛйлеу тіл дыбыстарымен жұмыс әдістемесін білу; С)Дыбыс айтудың 

коррекциялық жұмыстарын ұйымдастырудың негізгі түрлерін қалыптастыру; Д)Есту қабілеті зақымдалған 

балаларда ауызша сӛйлеу тілін қалыптастыруды орындау; Е)Ауызша сӛйлеу тілінің түзету жұмыстарының 

жұмысының әдіс, тәсілдерін дұрыс қолдана білу 

 

Модуль 10.1 Арнайы білімдегі инновациялар 

 

Дублин дескрипторлары: А) В) С) D) Е) 

Пәннің атауы:Зиятында ауытқушылығы бар балаларды сауат ашуға оқыту 
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Бағдарлама авторы: Нұрланова М.Н. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерде сауат ашуға оқыту ұғымын тұтас және кӛлемді түрде 

қалыптастыру, зиятында ауытқушылығы бар балаларда сауат ашуға оқыту технологиясын меңгерту.   

Пәннің қысқаша мазмҧны: Мүмкіндігі шектеулі балаларды сауат ашуға оқытудың ғылыми әдіснамалық 

негіздері. 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: Жалпы білім беру жүйесіндегі дамуында кемшілігі бар балаларды психологиялық 

педагогикалық жетелеу әдістемесі, Зиятында ауытқуы бар балаларды математикаға оқыту әдістемесі 

Постреквизиттері: Арнайы білім беру мекемесінде еңбек және бейнелеу ӛнері  теориясы мен технологиясы, 

Мүмкіндігі шектеулі балаларды тілге оқыту әдістемесі 

Оқытудан кҥтілетін 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 сӛйлеу 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, ӛз 

кӛзқарасын дұрыс қорғау, жаңа нәтижелерді ұсына білу; командада жумыс жасау қабілеттілігі, ӛз кӛзқарасын 

дұрыс қорғау, жаңа нәтижелерді ұсына білу; компромисске бара білу, ұжымның кӛзқарасымен ӛз кӛзқарасын 

бірлестіре білу; жеке және кәсіби жоғарлауға ұмтылу; кәсіби іс-әрекетке дағдыланубасқару принциптерін 

тәжірибеде қолдана білу. 

 

Дублин дескрипторлары: А) В) С) D) Е) 

Пәннің атауы:Зиятында күрделі ауытқуы бар балаларды оқыту 

Бағдарлама авторы: Каримова Г.М. 

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 мазмҧны: 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 жасӛспірімдерде ӛзі 

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 ӛзі 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: Жалпы білім беру жүйесіндегі дамуында кемшілігі бар балаларды психологиялық 

педагогикалық жетелеу әдістемесі, Зиятында ауытқуы бар балаларды математикаға оқыту әдістемесі 

Постреквизиттері: Арнайы білім беру мекемесінде еңбек және бейнелеу ӛнері  теориясы мен технологиясы, 

Мүмкіндігі шектеулі балаларды тілге оқыту әдістемесі 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Ақыл-ойы ауыр балалармен жұмыс жасаудың міндеттерін, принциптерін, 

әдістемесін және бӛлімдерін білу; арнайы мекемеде пәндік-практикалық оқыту; мектепте, интернатта ақыл-ойы 

ауыр балалармен жұмыс жасаудың міндеттері, принциптері, әдістемесі мен бӛлімдерін 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: ӛз сабақтарын, 

тәрбиешілер мен студенттердің сабақтарын талдау; кӛрнекілік құралдар дайындау, сабақтарда оқытудың 

техникалық құралдарын пайдалану. 

 

Дублин дескрипторлары: А) В) С) D) Е) 

Пәннің атауы:Зият бұзылымдарының клиникасы 

Бағдарлама авторы: Каримова Г.М. 
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Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерді ақыл-ойы бұзылған балалардың клиникалық ерекшеліктерімен, 

және зиятында ауытқуы бар балалармен жұмыстың негізгі бағыттарын белгілеу білігі мен дағдыларын 

қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Зиятында ауытқуы бар балалардың физиологиялық ерекшеліктері. Зиятында 

ауытқуы бар балалардың психологиялық-педагогикалық сипаттамасы. Зиятында ауытқуы бар балалармен 

түзету және оңалту жұмыстары.  

Кӛмекші мектептегі түзете-дамыту жоғары жүйке қызметінің ерекшеліктерімен, ақыл-есі кем балалардың 

психологиялық ерекшеліктерімен, сондай-ақ осы балалардың симптоматикасының, механизмдерінің, ақаулық 

құрылымының сипатымен негізделген үлкен ерекшелікпен сипатталады. 

Пререквизиттері: Зияты бұзылған балалардың сӛйлеу тілін дамытудың әдістемесі, Психологиялық 

педагогикалық зерттеудің теориясы мен әдістемесі 

Постреквизиттері: Ерте балалар аутизмі кезіндегі түзету жұмыстары, Ерте жастағы мүмкіндігі шектеулі  

балалардың дамуы 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Мидың негізгі құрылымдарының локализациясын және функционалдық 

ұйымдастырылуын, зақымдану клиникасын білу. В)Сӛйлеу бұзылыстарын талдау және олардың ми 

құрылымының әртүрлі зақымдануымен байланысы; мектепке дейінгі мекемелерде балалардың сӛйлеу тілін 

дамыту бойынша әдістемелік басшылық жасауды жүзеге асыру. С)Зияты зақымдалған балаларға арналған 

арнайы мекемелердің әртүрлі типтері жағдайында түзету-тәрбиелік әсердің негізгі бағыттарын белгілеу 

дағдысын меңгеру. D)Кәсіби қызметті жоғары деңгейде енгізу, ӛзінің әрі қарай кәсіби дамуын жобалау 

қабілетін игеру; Е)Ақыл-ойы бұзылған баламен, ересектермен қарым-қатынас орнату, бұзылыстарды 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 дескрипторлары: А) В) С) D) Е) 

Пәннің атауы:Арнайы білім берудегі инновациялар 

Бағдарлама авторы: Бозғұланова Н.Е. 

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 мазмҧны: 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 сӛйлеуін түзетуде 

ЛЕГО-технологияларды пайдалану. «Менің айналамдағы дыбыстар» компьютерлік бағдарламасы бойынша 

ерте жастағы балалардың сӛйлеу тілін қалыптастыру бойынша логопедиялық жұмыс. Алалия кезіндегі түзету 

педагогикалық жұмыс барысында куклотерапия тәсілін қолдану. Мүмкіндігі шектеулі балаларға жылқы 

терапиясын қолдану. 

Пререквизиттері: Зиятында ауытқуы бар балаларды математикаға оқыту әдістемесі, Түзете-дамыта оқытудың 

психологиялық-педагогикалық негіздері 

Постреквизиттері: Олигофренопедагогика саласындағы цифрлық технологиялар, Күрделі кемістігі бар 

балалардың психофизикалық дамуы. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Педагогикалық процесске жаңалық енгізу нәтижелеріне талдау жасауды 

және бағалауды; ӛзінің авторлық педагогикалық, түзету технологияларын енгізуді қолдана білу; В)Рефлексия, 

ӛзін-ӛзі 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, ӛз кӛзқарасын дұрыс қорғау, жаңа 

нәтижелерді ұсына білу; компромисске бара білу, ұжымның кӛзқарасымен ӛз кӛзқарасын бірлестіре білу; жеке 

және кәсіби жоғарлауға ұмтылу;кәсіби іс-әрекетке дағдылану, басқару принциптерін тәжірибеде қолдана білу. 

 

Модуль 10.2 Ғылыми және тҥзету жҧмыстары 

 

Дублин дескрипторлары: А) В) С) D) Е) 

Пәннің атауы:Ғылыми зерттеулерді жоспарлау әдістемесі (орыс тілінде) 

Бағдарлама авторы: Туретаева Г.И. 
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Курсты оқытудың мақсаты: Развитие интереса будущих специалистов к самостоятельной исследовательской 

деятельности, обучение организации самостоятельного психолого-педагогического исследования в области 

специального обучения и воспитания.  

Пәннің қысқаша мазмҧны: Научно-методологические основы современной концепции. Основные 

направления содержания коррекционно-развивающего обучения. Коррекционная поддержка, коррекционно-

развивающее обучение и интеграция детей со сложными нарушениями развития в обществе. Понятие 

«Дезадаптация в школе». Познавательные действия. описание. Принципы развития и коррекции 

познавательной деятельности. Логическая структура познавательной деятельности. Проектная деятельность с 

детьми с ОВЗ. Проектная деятельность дефектолога. 

Пререквизиттері: Зиятында ауытқуы бар балаларды математикаға оқыту әдістемесі, Түзете-дамыта оқытудың 

психологиялық-педагогикалық негіздері 

Постреквизиттері: Олигофренопедагогика саласындағы цифрлық технологиялар, Күрделі кемістігі бар 

балалардың психофизикалық дамуы. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Понимание теоретических основ методики планирования научных 

исследований; В)Планирование проведения эксперимента, применение метода математического 

моделирования; С)Владеть системными знаниями об организации и проведении научного исследования; 

Д)Планировать научные исследования студентов; анализировать, сравнивать; Е)Умение применять полученные 

знания на практике. 

Дублин дескрипторлары: А) В) С) D) Е) 

Пәннің атауы:Тілдің айтылу жағын түзету (ағылшын тілінде) 

Бағдарлама авторы: Дүйсенбаева Р.Д. 

Курсты оқытудың мақсаты:  Formation of professional skills for the correction and development of children's 

speech defects, identification of the main directions of correctional and educational speech therapy impact in the 

conditions of various types of institutions for children. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Scientific and methodological principles, special methods, methods of speech formation 

of preschool children. Forms of Organization of teaching preschool children to speak correctly. Content of the program 

of teaching oral speech to preschoolers. Ways to teach preschoolers to master speech. Polysensory method of teaching 

speech. Systematic organization of speech training. Stages of teaching preschool children to speak. Ways of differential 

influence on the development of speech in preschool children. Raising a preschooler in the family. Introduction of 

preschool children to colloquial speech. Features of speech therapy work with preschool children. 

Пререквизиттері: Логопсихология, Логопедиялық тәжірибедегі денсаулық сақтау технологиялары 

Постреквизиттері: Фонетика-фонематикалық бұзылымдары бар оқушылардың тілін дамыту әдістемесі, 

Алалия кезіндегі түзету жұмысының әдістемесі 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: A)knowledge of the classification of speech disorders of preschool children, about 

measures to correct them, prevent them, about the organization of speech therapy work; familiarization with the 

psychophysical features of preschool children's development of children with various speech disorders, the structure 

and nature of speech disorders of preschool children; В)mastering the skills of diagnostics of speech disorders, 

Organization of a correctional pedagogical system with children with speech disorders, Organization of preventive 

work, correction of methods of Correction and detection of oral and written speech with children with various 

developmental disabilities; C)identify students ' ideas about the peculiarities of personal development of children with 

speech disorders; E)knowledge of the personal development of children with speech disorders; communication skills: 

ability to use the values of a psychologist to manage the flexibility of communication with individuals. E) knowledge of 

individual forms of Speech Therapy work organization; ability to work in a team, correctly defend your point of view, 

and present new results; 

 

Дублин дескрипторлары: А) В) С) D) Е) 

Пәннің атауы:Жазба тілдің бұзылуы кезіндегі түзету-педагогикалық жұмысының әдістемесі (орыс тілінде) 

Бағдарлама авторы: Кеншілікова К.М. 

Курсты оқытудың мақсаты: сформировать у студентов представление о специальных методах и приемах 

коррекционной педагогической работы при нарушениях письменной речи, позволяющих создать основу 

правильного чтения и письма, навыки владения и использования различных речевых средств. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: 1-2 этапы (диагностико-подготовительный); совершенствование языкового 

анализа и синтеза на уровне звука; совершенствование языкового анализа и синтеза на уровне предложения; 

совершенствование языкового анализа и синтеза на уровне предложения. Развитие фонематического 

воспитания на основе нарушения фонематического различения при устранении фонематической дислексии, 

артикуляционно-акустической дисграфии и дисграфии. Устранение аграмматикогидислексии и дисграфии. 

Устранение дисграфии. 

Пререквизиттері: Логопсихология, Логопедиялық тәжірибедегі денсаулық сақтау технологиялары 

Постреквизиттері: Фонетика-фонематикалық бұзылымдары бар оқушылардың тілін дамыту әдістемесі, 

Алалия кезіндегі түзету жұмысының әдістемесі 
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Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Дать знания о группировке речевых отклонений дошкольников, мерах их 

коррекции, профилактики, об организации логопедической работы; познакомить с психофизическими 

особенностями развития детей с различными нарушениями речи дошкольников, структурой и характером 

речевых отклонений дошкольников; В)Овладение навыками диагностики речевых нарушений, организации 

коррекционной педагогической системы с детьми с речевыми нарушениями, организации профилактической 

работы, коррекции и способов выявления устной и письменной речи с детьми с различными отклонениями в 

развитии; С)Выявить представления студентов об особенностях личностного развития детей с нарушениями 

речи; Д)Знание личностного развития детей с речевыми нарушениями; коммуникативные умения: управлять 

гибкостью общения с индивидуальными. Е)Наличие знаний об индивидуальных формах организации 

логопедической работы; умение работать в команде, правильно отстаивать свою точку зрения, предлагать 

новые результаты; умение работать в команде, правильно отстаивать свою точку зрения, предлагать новые 

результаты; умение идти на компромисс, сочетать свою точку зрения с точкой зрения коллектива; стремление к 

личностному и профессиональному росту; умение применять на практике принципы управления 

профессиональной деятельностью. 

Дублин дескрипторлары: А) В) С) D) Е) 

Пәннің атауы:Психолингвистика (ағылшын тілінде) 

Бағдарлама авторы: Бозғұланова Н.Е. 

Курсты оқытудың мақсаты: Consideration of psycholinguistic and clinical-physiological aspects of voice disorders. 

Formation of professional skills and abilities in correcting voice disorders, directions of Correctional educational and 

speech therapy influence on children with voice disorders. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Description of spoken language. Mechanisms of voice production. General 

characteristics of voice disorders. (Aphonia, dysphonia, phonasthenia, etc.) are the main causes of voice disorders. 

Principles, tasks and goals of correctional work in various voice disorders. Method of Correction work to restore the 

voice. General characteristics of language disorders. Etiology and pathogenesis. Preventive measures. 

Пререквизиттері: Логопедиялық тәжірибедегі денсаулық сақтау технологиялары,  Логопсихология 

Постреквизиттері: Алалия кезіндегі түзету жұмысының әдістемесі, Фонетика-фонематикалық бұзылымдары 

бар оқушылардың тілін дамыту әдістемесі 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: A)analyze and evaluate the results of innovation in the pedagogical process; be 

able to apply their own author's pedagogical and Correctional technologies; В)implementation of the process of 

reflection, self-control and Correction and the results of pedagogical activity; C)providing information on the features 

of rehabilitation and social adaptation of children with disabilities to the environment; information and new pedagogical 

technologies; formation of professional and personal qualities necessary for the future teacher – defectologist; D)the 

ability to work in a team, correctly defend their point of view, present new results; the ability to compromise, combine 

their point of view with the point of view of the team; the desire for personal and professional growth; E)skills of 

professional activity ability to apply the principles of Management in practice. 

Модуль 10.3 Диагностика  және сурдотехника 

 

Дублин дескрипторлары: А) В) С) D) Е) 

Пәннің атауы:Аудиология және естуді протездеу 

Бағдарлама авторы: Кеншілікова К.М. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерге аудиология мен есту протездеуді оқып-үйренуде медициналық 

және психологиялық пәндердің интеграцияланған тәсілін, сенсорлық және қозғалыс жүйелерінің ӛзара 

байланысы туралы түсініктерді қалыптастыру. Баланың психомоторлық дамуының негізгі кезеңдерін оқып 

үйрену, мидың негізгі құрылымдарының локализацииясын және функционалдық зақымдану клиникасын және 

сӛйлеуге әсерін қарастыру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Дыбыстар және олардың сипаттамалары: аудиология, дыбыстардың 

сипаттамалары, сӛйлеу сигналдарының сипаттамалары.Аанатомия және есту жүйесінің физиологиясы: есту 

жүйесінің құрылысы, есту сезімінің пайда болуы. Психоакустика. Адам есту қабілетінің негізгі сипаттамалары. 

Сӛйлеуді қабылдауға акустикалық жағдайлардың әсері. Есту жүйесінің дамуы және есту қабылдауын 

онтогенезде дамыту. Онтогенездегі адамның есту жүйесінің дамуы. Ерте жастағы балаларда дыбыстарға, есту-

сӛйлеу қабылдауларына, сӛйлеу алдындағы вокализация мен сӛйлеуге мінез-құлық реакцияларын дамыту. Есту 

қабілетінің бұзылуы. Есту қабілетінің бұзылуының кездесу жиілігі. Есту қабілетінің бұзылуының жіктелуі. 

Есту қабілетінің бұзылуының түрлері. Есту қабілетінің бұзылу себептері. Есту қабілетінің бұзылуын емдеу. 

Есту қабілетін бағалаудың субъективті әдістері. Есту қабілетін бағалаудың объективті әдістері. Есту қабілетін 

тексерудің сурдопедагогикалық әдістемесі. Есту қабілетін диагностикалық және скринингтік зерттеу. Есту 

аппараттары.Есту аппараттарының құлақ жапсырмалары. Есту аппараттарын таңдау және баптау. Есту 

аппараттарын пайдаланушылардың мәселелері. Есту протездеу тиімділігін бағалау. Есту аппараты мен 

қосымша бетін пайдалану және күту.  Кохлеарлы имплантация. Пациенттерді медициналық және техникалық 

сүйемелдеу.  FM - жүйелер және стационарлық дыбыс күшейткіш жабдықтар 

Пререквизиттері: Сурдопедагогика тарихы, Сурдопсихология 
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Постреквизиттері: Сурдопедагогика саласындағы цифрлық технологиялар, Сӛйлеу тілінің бұзылымдары және 

оны түзету  

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Сенсорлық және қозғалыс жүйелерінің ӛзара байланысы, олардың сӛйлеу 

дамуына әсері туралы білу. В)Арнайы сурдопедагогикалық әдебиетпен жұмыс істеу қабілетін және білімін 

тәжірибеде пайдалану; есту қабілеті бұзылған баланы бақылауды жүзеге асыру. Жалпы және сӛйлеу дамуының 

динамикасын анықтау; балалардың жеке ерекшеліктерін зерттеу; сабақтар мен сабақтарға арналған кӛрнекі 

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; D)Баланың психомоторлық дамуының негізгі 

кезеңдерін білу, мидың негізгі құрылымдарының локализацииясын және функционалдық ұйымдастырылуын, 

зақымдану клиникасын және сӛйлеуге әсерін қарастыру. Е)Есту қабілеті бұзылған балаларды тәрбиелеуге, 

оқытуға және дамытуға бағытталған сабақтарды жоспарлау және ӛткізу саласындағы іскерліктерін 

қалыптастыру. 

 

Дублин дескрипторлары: А) В) С) D) Е) 

Пәннің атауы:Фонетикалық ритмика және ауызша сӛйлеуге оқыту әдістемесі 

Бағдарлама авторы: Дүйсенбаева Р.Д. 

Курсты оқытудың мақсаты:  студенттерді сӛйлеу тілінің коммуникативтік қызметін дамыту бойынша жұмыс 

істеуге дайындау, логопед маманның жұмысындағы балалардың сӛйлеу тілін, есту арқылы қабылдауын 

дамытуға арналған әдіс-тәсілдерін меңгерту. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: балалардың фонетикалық ритмикамен және ауызша сӛйлеу тілін дамыту 

әдістемесінің ғылыми негіздері (әдіснамалық, психофизиологиялық, психолингвистика, лингводидактикалық); 

баланың дамуындағы ана тілі мен тілдің рӛлі; шетел және отандық педагогика тарихында ана тілін оқыту мен 

сӛйлеуді дамытудың негізгі әдіснамалық тәсілдері; сӛйлеу онтогенезінің қазіргі концепциялары және балалар 

сӛйлеу зерттеулерінің негізгі бағыттары; балалардың лексиканы, грамматиканы, фонетиканы, байланыстырушы 

сӛйлеуді меңгеруінің заңдылықтары мен ерекшеліктері; балалардың сӛйлеу 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: Кохлеарлық имплантациядан кейінгі балаларды оңалту, Есту қабілеті бұзылған балаларға 

математиканы оқыту әдістемесі 

Постреквизиттері: Сӛйлеу тілінің бұзылымдары және оны түзету, Дұрыс дыбысталуды қалыптастыру 

әдістемесі 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Балалардың сӛйлеу тілін дамыту әдістемесінің ғылыми негіздерін, 

балаларды тілдік тәрбиелеуге бағытталған білім беру бағдарламаларын білу; В)Балалардың ана тілін меңгеру 

ерекшеліктерін зерттеп, анықтай білу, сӛйлеу дамуының сипаттамасын құрастыру; балалардың сӛйлеу 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 дескрипторлары: А) В) С) D) Е) 

Пәннің атауы:Психологиялық-педагогикалық зерттеуді ұйымдастыру 

Бағдарлама авторы: Амантаева Б.И. 

Курсты оқытудың мақсаты: Болашақ мамандардың зерттеу қызметіне қызығушылығын дамыту, студенттерге 

ғылыми-педагогикалық зерттеулердің әдіснамасы мен әдістемесінің негіздерін меңгерту. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: 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: Түзете-дамыта оқытудың психологиялық-педагогикалық негіздері, Психологиялық 

педагогикалық зерттеудің теориясы мен әдістемесі 

Постреквизиттері: Есту қабілеті бұзылған бастауыш сынып оқушыларына жаратылыстануды оқытудың 

теориясы мен технологиясы, Мектепке дейінгі есту қабілеті бұзылған балаларды оқыту мен тәрбиелеудің 

педагогикалық техникасы 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Білуі керек: курстың әдіснамалық, теориялық, практикалық негіздерін; 

зерттеу қызметінің негізгі элементтерін, оның ӛлшемдері 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. 
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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. 

 

Дублин дескрипторлары: А) В) С) D) Е) 

Пәннің атауы:Есту қабілеті  бұзылған балалардың психологиялық-педагогикалық диагностикасы   

Бағдарлама авторы: Амантаева Б.И. 

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 мазмҧны: 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: Кохлеарлық имплантациядан кейінгі балаларды оңалту, Есту қабілеті бұзылған балаларға 

математиканы оқыту әдістемесі 

Постреквизиттері: Сӛйлеу тілінің бұзылымдары және оны түзету, Дұрыс дыбысталуды қалыптастыру 

әдістемесі 

Оқытудан кҥтілетін 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 сӛйлеу 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)Түзете-дамытудың жалпы 

заңдылықтарын, жас ерекшелігі кезеңдеріне бӛлуді, әрбір кезеңнің даму ерекшеліктерін білу; кәсіби іс-әрекетке 

дағдылану, басқару принциптерін тәжірибеде қолдана білу. 

 

5В010500-ДЕФЕКТОЛОГИЯ 

4 КУРС 

Қабылдау жылы: 2018 жыл 

Компонент 

(ЖК/ТК) 
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11.1 модуль. Зиятында ауытқулары бар балаларды оқытудың ғылыми-практикалық және әдістемелік 

негіздері, 30 кредит (Олигофренопедагогика) 

БП ТК KKBBPD 4224 Күрделі кемістігі бар балалардың психофизикалық дамуы     7 3 

БП ТК ZABBSAO 4225 Зиятында ауытқушылығы бар балаларды сауат ашуға оқыту 7 3 

БП ТК ZKABBO 4226 Зиятында күрделі ауытқуы бар балаларды оқыту 7 3 

КП ЖК ABBITCR 4307 Арнайы білім берудегі IT және цифрлық ресурстар 7 5 

КП  Педагогикалық практика 7 6 

БП  Педагогикалық практика 8 10 

11.2 модуль. Тіл бҧзылымдары бар балаларды оқытудың ғылыми-практикалық және әдістемелік 

негіздері, 30 кредит (Логопедия) 

БП ТК LZhUZhF 4224 
Логопедиялық жұмысты ұйымдастырудың жеке формалары 

(ағылшын тілінде) 
7 3 

БП ТК 
TZhABMDBTD

A 4225 

Тілінде жалпы ауытқуы бар мектепке дейінгі балалардың  тіл 

дамыту әдістемесі (ағылшын тілінде) 
7 3 

БП ТК TBBULZhU 4226 
Түрлі білім беру ұйымдарында логопедиялық жұмысты 

ұйымдастыру (орыс тілінде) 
7 3 
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КП ЖК ABBITCR 4307 Арнайы білім берудегі IT және цифрлық ресурстар 7 5 

КП  Педагогикалық практика 7 6 

БП  Педагогикалық практика 8 10 

11.3 модуль. Ерекше қажеттілігі бар балаларды оқытудың ғылыми-практикалық және әдістемелік 

негіздері, 30 кредит (Сурдопедагогика) 

БП ТК MDS 4224 Мектепке дейінгі сурдопедагогика 7 3 

БП ТК STTT 4225 Сӛйлеу тілін тексеру технологиясы 7 3 

БП ТК ZhOA 4226 Жаратылыстануды оқыту әдістемесі 7 3 

КП ЖК ABBITCR 4307 Арнайы білім берудегі IT және цифрлық ресурстар 7 5 

КП  Педагогикалық практика 7 6 

БП  Педагогикалық практика 8 10 

14.1 модуль. Зиятында ауытқуы бар балаларды оқыту және тҥзетудің әдістемелік негіздері, 18 кредит 

(Олигофренопедагогика) 

КП ТК 
ATMZZBPOA 

4308 

Арнаулы түзету мектебінде  зияты зақымдалған балаларға 

пәндерді оқыту  әдістемесі 
7 3 

КП ТК 
ABBMBOTT 

4309 

Арнайы білім беру мекемесінде бейнелеу ӛнері  теориясы мен 

технологиясы 
7 4 

КП ТК ZBBDPPD 4310 
Зияты бұзылған балаларды дамытудағы психологиялық – 

педагогикалық диагностика 
7 3 

КП ТК TKABBOT 4311 Тірек - қимыл  аппараты бұзылған балаларды оқыту мен 

тәрбиелеу 
7 3 

БП  Дипломалды практика 8 5 

14.2 модуль. Тіл кемістігі бар балаларды оқыту және тҥзетудің әдістемелік негіздері, 18 кредит 

(Логопедия) 

КП ТК RDBTZhA 4308 
Ринолалия және  дауыстың бұзылуын түзету жұмысының  

әдістемесі (ағылшын тілінде) 
7 3 

КП ТК SIRBKA 4309 
Сӛйлеудің ырғақтық-ритмдік бұзылуын коррекциялау 

әдістемесі (ағылшын тілінде) 
7 4 

КП ТК AKTZhA 4310 
Алалия кезіндегі түзету жұмысының әдістемесі (ағылшын 

тілінде) 
7 3 

КП ТК MShBZPO 4311 Мүмкіндігі шектеулі балаларды заттық-практикалық оқыту 

(орыс тілінде) 
7 3 

БП  Тілдік практика 8 1 

БП  Дипломалды практика 8 4 

14.3 модуль. Есту қабілеті бҧзылған балаларды оқыту және тҥзетудің әдістемелік негіздері, 18 кредит 

(Сурдопедагогика) 

КП ТК 
MZhDBSTDAN 

4308 

Мектеп жасына дейінгі балалардың сӛйлеу тілін дамыту  

әдістемесінің негіздері 
7 3 

КП ТК ZhBBMPN  4309 Жаңартылған білім беру мазмұнының педагогикалық негіздері 7 4 

КП ТК 
DMShBBBAKT 

4310 

Даму мүмкіндігі шектеулі балаларға білім берудегі 

ақпараттық-коммуникациялық технологиялар 
7 3 

КП ТК ATMMDA 4311 Арнайы түзету мектебінде моториканы дамыту әдістемесі 7 3 

БП  Дипломалды практика 8 5 

 

11.1 модуль. Зиятында ауытқулары бар балаларды оқытудың ғылыми-практикалық және әдістемелік 

негіздері 

 

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

Пәннің атауы: Күрделі кемістігі бар балалардың психофизикалық дамуы 

Бағдарлама авторы: Каримова Г.М. 

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 кӛзқарасты қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Күрделі кемістігі бар балаларды оқыту және тәрбиелеу мәселелері туралы 

ғылымның құрылу, даму жолдары, қысқаша тарихы. Күрделі кемшілігі бар балаларды қолдау мен қорғаудағы 

әлеуметтік қызмет кӛрсету орталықтарының жұмысы. Мектеп жасындағы соқыркереңдермен коррекциялық-

дамыту жұмысты ӛткізу бағыттары.Зияты зақымдалған соқыр балалардың психофизикалық ерекшеліктері. 

Пререквизиттері: Арнайы педагогика, Нейрофизиология және жоғары жүйке әрекеті 

Постреквизиттері: «Білім» тобы бойынша магистратура пәндері. 
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Оқытудан кҥтілетін 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 кӛрсету орталықтарының жұмысымен таныстыру; В)Күрделі кемшілігі бар балаларды 

қолдау мен қорғаудағы әлеуметтік қызмет кӛрсету орталықтарының жұмысымен таныс болуы; 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. 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 кӛрнекі-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 кӛзқарастарының 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 кӛзқарасты қалыптасуы; командада жумыс жасау қабілеттілігі, ӛз кӛзқарасын дұрыс 

қорғау, жаңа нәтижелерді ұсына білу; компромисске бара білу, ұжымның кӛзқарасымен ӛз кӛзқарасын 

бірлестіре білу; жеке және кәсіби жоғарлауға ұмтылу;кәсіби іс-әрекетке дағдылану басқару принциптерін 

тәжірибеде қолдана білу. 

 

Дублин дескрипторлары (А,В,С,Д,Е) 

Пәннің атауы: Зиятында ауытқушылығы бар балаларды сауат ашуға оқыту 

Бағдарлама авторы: Каримова Г. М. 

Курсты оқытудың мақсаты: Мүмкіндігі шектеулі оқушылардың оқу мен жазу дағдыларын қалыптастыруға 

кӛмектесу, оларды бұл жұмыстың негізгі формаларымен, әдіс-тәсілдерімен, әдістемесімен таныстыру. 

Дыбыстар мен әріптерді үйрену барысында кездесетін қателерді  болдырмау жолдарын және түзету 

жұмыстарының жүйесі меңгеру. Арнайы мектептің  оқулықтарындағы түрлі тақырыптық  мәтіндерді дұрыс 

түсініп, қабылдату үшін әр түрлі бағытта  жұмыстар жүргізу. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Зиятында ауытқуы бар балаларды сауат ашуға оқытудың дидактикалық жүйесі 

туралы, мүмкіндігі шектеулі балалардың жалпы және сӛйлеу тілінің мүмкіншіліктері және дамыту жолдары. 

Тіл танумен-тіл туралы ғылыми, сӛйлеу тілі туралы, сабақ берудің пәні ретінде қазақ тілі туралы, тіл танудың 

тараулары: Фонетика, орфография, грамматика, фразеология курстары 

Пререквизиттері: Дамуында ауытқулары бар балалар отбасымен ұйымдастырылатын жұмыстар, Арнайы білім 

берудегі инновациялар 

Постреквизиттері: «Білім» тобы бойынша магистратура пәндері 

Оқытудан кҥтілетін 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 сӛйлеу 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, ӛз 

кӛзқарасын дұрыс қорғау, жаңа нәтижелерді ұсына білу; командада жумыс жасау қабілеттілігі, ӛз кӛзқарасын 

дұрыс қорғау, жаңа нәтижелерді ұсына білу; компромисске бара білу, ұжымның кӛзқарасымен ӛз кӛзқарасын 

бірлестіре білу; жеке және кәсіби жоғарлауға ұмтылу; кәсіби іс-әрекетке дағдыланубасқару принциптерін 

тәжірибеде қолдана білу. 

 

Дублин дескрипторлары (А,В,С,Д,Е) 

Пәннің атауы: Зиятында күрделі ауытқуы бар балаларды оқыту 

Бағдарлама авторы: Дүйсенбаева Р.Д. 

Курсты оқытудың мақсаты: Зиятында күрделі  ауытқуы бар балаларды оқытуда білім негіздерін нақты 

жүйеде студенттерге хабарлау. Зиятында күрделі  ауытқуы бар балалардың коммуникациялық практикалық 
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дағдыларымен таныстыру. Зиятында күрделі  бұзылымы бар балаларды оқыту ерекшеліктерінің білімдерін 

қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Зиятында күрделі ауытқуы бар балаларды оқыту мен тәрбиелеудің жалпы 

негіздері. Мүмкіндігі шектеулі балаларды оқыту мен тәрбиелеудің теориясы мен практикасы, арнайы 

мекемедегі зерттеулердің міндеттері мен әдістері. Курстың теориялық негіздері, басқа да пәндермен 

байланысы. Зиятында күрделі кемшілігі бар балаларға арналған мектептердегі арнайы білім беру мазмұны. 

Пререквизиттері: Зияты бұзылған балалардың сӛйлеу тілін дамытудың әдістемесі, Зиятында ауытқуы бар 

балаларға жаратылыстануды оқытудың теориясы мен технологиясы 

Постреквизиттері: «Білім» тобы бойынша магистратура пәндері 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Студенттерге еңбекке оқытудың негізгі әдіс,тәсілдерін меңгерту бойынша 

ақпарат беру; үйден оқытатын балаға қажетті логопедиялық кӛмек кӛрсету үшін ақпараттық біліммен 

қамтамасыз ету; В)Арнайы түзету мектебіндегі еңбек, бейнелеу сабақтарының құрылымымен таныстыру, қол 

еңбегіне, бейнелеу ӛнеріне оқыту мен тәрбиелеу мазмұны; еңбекке, бейнелеуге оқыту сабақтарын жетілдіру;  

С)Студенттерге қажетті дағды мен іскерлікті меңгеруін, арнаулы мекеме маманының күнделікті жұмысында 

пайдаланылатын негізгі білімді қалыптастыру; D)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)Командада 

жумыс жасау қабілеттілігі, ӛз кӛзқарасын дұрыс қорғау, жаңа нәтижелерді ұсына білу; командада жумыс жасау 

қабілеттілігі, ӛз кӛзқарасын дұрыс қорғау, жаңа нәтижелерді ұсына білу; компромисске бара білу, ұжымның 

кӛзқарасымен ӛз кӛзқарасын бірлестіре білу; жеке және кәсіби жоғарлауға ұмтылу;кәсіби іс-әрекетке 

дағдыланубасқару принциптерінтәжірибеде қолдана білу).  

 

Дублин  дескрипторлары: А) В) С) D) Е)  

Пәннің атауы: Арнайы білім берудегі IT және цифрлық ресурстар 

Бағдарлама авторы: Туретаева Г.И. 

Курсты оқытудың мақсаты: Қазіргі білім беру ортасында ақпараттық технологияларды қолдану және 

педагогтың кәсіби құзыреттілігін қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Қазақстан Республикасының «Цифрлы Қазақстан» мемлекеттік бағдарламасы. 

«Цифрлы Қазақстан» бағдарламасының мақсаты, міндеті. Бағдарламаны іске асырудың бес негізгі бағыттары. 

Цифрландырудың жаһандық трендтері және халықаралық тәжірибе. Арнайы білім берудегі сандық білім беру 

ресурстарын қолдану. Білім беру мақсаттарына арналған Интернет-ресурстар. Арнайы білім берудегі цифрлық 

ресурстарды қолдану жолдары. Білім беру мақсаттарына арналған интернат-ресурстар.GOOGLE-да 

GMAIL.COM аккаунтын жасау. Желілік ӛзара әрекеттерді ұйымдастыру үшін GOOGLE құжаттары. GOOGLE 

электрондық презентациялары. GOOGLE-да GMAIL.COM аккаунтын жасау. Желілік ӛзара әрекеттерді 

ұйымдастыру үшін GOOGLE құжаттары. GOOGLE электрондық презентациялары. Желілік ӛзара әрекеттерді 

ұйымдастыру үшін GOOGLE кестелері. Google кестесі арқылы форма жасау. Желілік ӛзара әрекеттерді 

ұйымдастыру үшін GOOGLE кестелері. Google кестесі арқылы форма жасау. Google кестесі арқылы сауалнама 

жасау.Мультимедиялық бейнесабақ-тарды Camtasia Studio бағдарламасы арқылы түсіру. Бейне сабақтар 

дегеніміз не? Бейне сабақтар жасауға арналған платформалар. Мультимедиялық бейнесабақ-тарды Camtasia 

Studio бағдарламасы арқылы түсіру.  

Пререквизиттері: Педагогика, Арнайы педагогика 

Постреквизиттері: «Білім» тобы бойынша магистратура пәндері 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Қазіргі заманғы ақпараттық және компьютерлік технологияларды 

оқытудың негізгі бағыттарын, цифрлық білім беру технологияларын қолдану және енгізу негіздерін біледі; 

В)білім беру процесінің сапасын қамтамасыз ету үшін цифрлы білім беру ортасының мүмкіндіктерін түсінеді; 

С)оқу және сабақтан тыс іс-шараларда, тренингтерді ӛткізу кезінде заманауи ақпараттық технологияларды 

қолданады; Д)Оқу үдерісін қолдаудың ақпараттық жүйелерін қолдана алады; Е)Электрондық білім беру 

ресурстарын әзірлеу және жетілдіру үшін тиімді бағдарламалық құралдарды талдайды, белгілі бір тақырыпты 

оқыту үшін білім беру технологияларын таңдаудың алгоритмін ұсынады. 

 

11.2 модуль. Тіл бҧзылымдары бар балаларды оқытудың ғылыми-практикалық және әдістемелік 

негіздері 

 

Дублин дескрипторлары (А,В,С,Д,Е) 

Пәннің атауы: Логопедиялық жұмысты ұйымдастырудың жеке формалары (ағылшын тілінде) 

Бағдарлама авторы: Бозғұланова Н.Е. 

Курсты оқытудың мақсаты: To reveal the theoretical and methodological foundations of Speech Therapy 

Science.Knowledge of the classification of speech disorders, measures to correct them, prevent them, and organize 

speech therapy work. 
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Пәннің қысқаша мазмҧны: The working curriculum for the course" individual forms of Organization of speech 

therapy work " is prepared for students. Students will be able to get the necessary information about the course. For the 

education and upbringing of children with speech defects, knowledge of the general state of speech, the nature of 

anatomy, physiology and pathology of the speech organ is necessary. The acquired knowledge is fully reflected in the 

program provided for the course" fundamentals of Speech Therapy". 

Пререквизиттері: Сӛйлеу әрекетінің онтогенезі, Зияты бұзылған балалардың сӛйлеу тілін дамытудың 

әдістемесі 

Постреквизиттері: «Білім» тобы бойынша магистратура пәндері 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: A)Mechanisms of speech defects and their grouping; C)history of the development 

of Speech Therapy Science; C)filling out the documents required to detect speech abnormalities; E)expanding the skills 

of using effective methods of Speech Therapy correction; E)the acquired knowledge provides students with the 

necessary skills and abilities to acquire the basics that are guided in the daily work of specialists of special institutions. 

 

Дублин дескрипторлары (А,В,С,Д,Е) 

Пәннің атауы: Тілінде жалпы ауытқуы бар мектепке дейінгі балалардың  тіл дамыту әдістемесі (ағылшын 

тілінде) 

Бағдарлама авторы: Бозғұланова Н.Е. 

Курсты оқытудың мақсаты: The purpose of the discipline diagnostics of speech development of children with 

disabilities in early and preschool age: to show students how to work with various types of exercises, games, to 

determine the level, state of development of the language of OPM in early and preschool age, to form skills of working 

with them. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: To introduce the ways of speech development of children with disabilities of early and 

preschool age, to fix it in a practical way. Introduce the content of correctional and pedagogical work, the content of 

training requirements, the content of the program aimed at developing the speech of children with developmental 

disabilities in the maximum form. 

Пререквизиттері: Зияты бұзылған балалардың сӛйлеу тілін дамытудың әдістемесі, Ерте және мектепке дейінгі 

жаста мүмкіндігі шектеулі балалардың тіл дамыту диагностикасы   

Постреквизиттері: «Білім» тобы бойынша магистратура пәндері 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: A)diagnostic work on the language development of musculoskeletal system in 

early and preschool age with intellectual disabilities; В)diagnostic work on the language development of 

musculoskeletal system in early and preschool age with a hearing impairment; C)diagnostic work on the language 

development of musculoskeletal system in early and preschool age with a hearing impairment; D)acquainted with the 

theoretical material, analyzes; Е)master the methods of speech development of preschoolers, stages of sound 

production, carry out speech therapy work with children with impaired sound reproduction during practice. 

 

Дублин дескрипторлары (А,В,С,Д,Е) 

Пәннің атауы: Түрлі білім беру ұйымдарында логопедиялық жұмысты ұйымдастыру (орыс тілінде) 

Бағдарлама авторы: Амантаева Б.И. 

Курсты оқытудың мақсаты: Цель учебной дисциплины раскрыть теоретические и методологические основы 

логопедической науки. Знать о группировке речевых отклонений, мерах их коррекции, профилактики, об 

организации логопедической работы. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Раскрыть теоретические и методологические основы логопедической науки 

студентов. Закрепить знания о группировке речевых отклонений, о мерах их коррекции, профилактики, об 

организации логопедической работы. 

Пререквизиттері: Сӛйлеу әрекетінің онтогенезі, Зияты бұзылған балалардың сӛйлеу тілін дамытудың 

әдістемесі 

Постреквизиттері: «Білім» тобы бойынша магистратура пәндері 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Уметь мысленно представлять виды речевых отклонений, современную 

систему логопедической помощи; В)Знать механизмы речевых дефектов и их классификацию, историю 

развития логопедической науки; С)Заполнять документы, необходимые для выявления речевых отклонений; 

Д)Расширять квалификацию применения эффективных способов логопедической коррекции; Е)Полученные 

знания вооружают студентов необходимыми навыками и умениями, руководящими основами в повседневной 

работе специалистов специальных учреждений. 

 

11.3 модуль. Ерекше қажеттілігі бар балаларды оқытудың ғылыми-практикалық және әдістемелік 

негіздері 

 

Дублин дескрипторлары (А,В,С,Д,Е) 

Пәннің атауы: Мектепке дейінгі сурдопедагогика 

Бағдарлама авторы: Кеншілікова К.М. 

Курсты оқытудың мақсаты: Мектепке дейінгі тәрбиелеу баланың алғашқы жылдарынан бастап мақсатқа 

бағытталған тәрбиелеу үрдісін жүргізуге негізделеді. Есту қабілеті зақымдалған мектепке дейінгі балаларды 
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оқыту мен тәрбиелеу, дамыту бала ӛмірінде ӛте маңызды орын алады. Берілген курс болашақ сурдопедагог 

мамандарды есту қабілеті зақымдалған мектепке дейінгі балалардың даму заңдылықтарымен таныстыра 

отырып, оқытуғ тәрбиелеу, дамыту мәселелерін қарастырады. «Мектепке дейінгі сурдопедагогика» пәнінің 

мақсаты студенттерді мектепке дейінгі сурдопедагогика негіздерімен таныстыру, мектеп жасына дейінгі есту 

қабілеті зақымдалған балалардың арнайы мектепке дейінгі мекемелерде оқыту, тәрбиелеу және дамыту 

мәселелеріне қатысты білімдерді меңгерту болып табылады. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Студенттерді сурдопсихологияның зерттеу әдіснамасы мен оны дамытудың 

бағыттарының негізгі түсініктерімен таныстыру. Пәнді оқып-үйрену барысында  есту, кӛру, ақыл-ой және 

сӛйлеудің кемшілігімен олардың ақыл-ой дамуының ерекшеліктерімен балалардағы ауытқушылықтың 

табиғатын дұрыс түсінуге мүмкіндік беру. 

Пререквизиттері: Кохлеарлық имплантациядан кейінгі балаларды оңалту, Сурдопедагогика 

Постреквизиттері: «Білім» тобы бойынша магистратура пәндері 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: A)Студенттер сурдопсихология пәнінің мазмұны, зерттелетін пәннің негізгі 

ұғымдарын, категорияларын, принциптерін білуі керек. B)Негізгі сӛйлеу тілінде кемшілігі нәтижесінде пайда 

болған психикалық бұзылуларды түзету әдістерін қолдана алу. C)Сӛйлеу патологиясы бар балалардың жеке 

және әлеуметтік даму ерекшеліктерін ажырата алу  дағдысына ие болу. D)Есту қабілетінің бұзылуы бар 

балалармен психологиялық жұмыс істеу үшін жеткілікті және тиімді түзету бағдарламаларын жасай білу. 

Е)Есту қабілетінде бұзылысы бар балаларды дамыту перспективаларын және оларды оқыту мен тәрбиелеудің 

тиімді құралдарын анықтау.  

 

Дублин дескрипторлары (А,В,С,Д,Е) 

Пәннің атауы: Сӛйлеу тілін тексеру технологиясы 

Бағдарлама авторы: Ергарина Ж. 

Курсты оқытудың мақсаты: «Сӛйлеу тілін тексеру технологиясы» курсын оқытудың негізгі мақсаты 

студенттерді сӛйлеу  тіл кемістігі туралы ғылымның  пайда болуы мен қалыптасу тарихы; баланың сӛйлеу 

тілінің қалыптасу заңдылықтары мен оның ауытқу механизмдері; тіл кемістіктерінің психолингвистикалық 

және клиникалық - физиологиялық аспектілері; бала тіліндегі ырғақтық бұзылуларды анықтай білу; 

дифференциалды диагностика негіздері; арнайы мекемелердегі коррекциялық-тәрбиелік бағыттағы 

логопедиялық кӛмек негіздері тәрізді теориялық біліммен қаруландыру болып табылады. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: «Сӛйлеу тілін тексеру технологиясы» курсы дефектолог –мамандар даярлап 

шығарудағы маңызды пәндердің бірі болғандықтан, негізгі міндет – студенттерді теориялық және практикалық 

жағынан шыңдау, яғни әр түрлі даму ауытқулары бар балалардың (интеллект, анализаторлық, эмоциональдық - 

еріктік) сӛйлеу әрекеттерінің спецификалық ерекшеліктері, қалыптасу заңдылықтары мен оларды жою туралы 

қажетті білім, білік машықтарын игерту.  

Пререквизиттері: Арнайы педагогика, Сӛйлеу әрекетінің онтогенезі 

Постреквизиттері: «Білім» тобы бойынша магистратура пәндері 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Тіл кемістігін түзетудегі оқыту, тәрбиелеу процесін ғылыми-теориялық 

тұрғыдан меңгерту; B)Дефектология және логопедия ғылымы бойынша сӛйлеу процесінің анатомия, 

физиологиялық механизмі, тіл кемістігінің түрлері, оның себептері туралы білімін жетілдіру; C)Мектепке 

дейінгі ұйымда білім беру және тәрбие үдірісін модельдеу; D)Мектепке дейінгі тәрбиенің әдіс-тәсілдерін 

қолданып, оқытудың мазмұнын анықтай алуы; Е)Даму мүмкіндігі шектелген балаларды оқыту мен тәрбиелеу 

ерекшеліктерін меңгерту. 

 

Дублин дескрипторлары (А,В,С,Д,Е) 

Пәннің атауы: Жаратылыстануды оқыту әдістемесі 

Бағдарлама авторы: Бозғұланова Н.Е. 

Курсты оқытудың мақсаты: Cтуденттерге балаларға жаратылыстануды оқытуды  ұйымдастырудың 

ерекшеліктерімен және оны ӛткізу жолдарымен таныстыру, үйрету. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Білім алушылардың ғылыми дүниетанымдық кӛзқарастарын, жоғары 

адамгершілік қасиеттерін және тәжірибелік дайындықтарын қалыптастыруда «Жаратылыстану» білім саласы 

пәндеріне ерекше орын беріледі. Аталған міндеттерді шешу тәсілдерінің бірі – білім алушылардың ӛзіндік 

жұмысын белсендендіруді тәжірибеге енгізу, себебі бұл балалардың оқу жұмысындағы ойлау және 

шығармашылық қабілеттерін дамытуға жағдай жасайды. 

Пререквизиттері: Түзете-дамыта оқытудың психологиялық-педагогикалық негіздері, Дамуында ауытқулары 

бар балалар отбасымен ұйымдастырылатын жұмыстар 

Постреквизиттері: «Білім» тобы бойынша магистратура пәндері 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Арнайы білім беру (түзету) ұйымдарында білім беру; В)Тәрбие үрдісін 

модельдеу; С)Арнайы тәрбиенің әдіс-тәсілдерін қолдану; Д)Оқытудың мазмұнын анықтай алуы; Е)Мүмкіндігі 

шектеулі балаларды танымдық, эмоционалдық, әлеуметтік және физикалық дамыту әдістерін қолдана алуы. 
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14.1 модуль. Зиятында ауытқуы бар балаларды оқыту және тҥзетудің әдістемелік негіздері 

 

Дублин дескрипторлары (А,В,С,Д,Е) 

Пәннің атауы: Арнаулы түзету мектебінде  зияты зақымдалған балаларға пәндерді оқыту  әдістемесі 

Бағдарлама авторы: Дүйсенбаева Р.Д. 

Курсты оқытудың мақсаты: «Арнаулы түзету мектебінде  зияты зақымдалған балаларға пәндерді оқыту  

әдістемесі» курсының мақсаты дамуында ақаулығы бар балалардың максимальді түрдегі сӛйлеу тілін дамытуға 

бағытталған коррекциялық-педагогикалық жұмыстардың мазмұнымен, оқытуға қойылатын талаптардың 

мазмұнымен, бағдарлама мазмұнымен таныстыру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: «Арнаулы түзету мектебінде  зияты зақымдалған балаларға пәндерді оқыту  

әдістемесі» пәні, сӛйлеу тілін дамытудың ғылыми-әдіснамалық негіздері, сӛйлеу  тілін дамытудың әдістемесі, 

тіл дамытуға оқыту сабағының желісін құру үстінде, ең алдымен, ақыл-ойы кем оқушылардың ерекшеліктері, 

оқуға берілетін жұмыстың мазмұндық ӛзгешелігі, оның дидактикалық мақсаты мен сипаттамасы есепке 

алынып, механизмдері туралы түсініктерді дамыту. 

Пререквизиттері: Зият бұзылымдарының клиникасы, Түзете-дамыта оқытудың психологиялық-педагогикалық 

негіздері 

Постреквизиттері: «Білім» тобы бойынша магистратура пәндері 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Арнайы білім беру (түзету) ұйымдарында білім беру және тәрбие үдерісін 

модельдеу; В)Арнайы тәрбиенің әдіс-тәсілдерін қолдануы; С)Оқытудың мазмұнын анықтай алуы; Д)Мүмкіндігі 

шектеулі балаларды танымдық, эмоционалдық, әлеуметтік және физикалық дамыту әдістерін қолдана алуы; 

Е)Арнайы білім беру (түзету) ұйымы педагогикалық үдерісіндегі сандық және инклюзивті орта, критериалды 

оқыту технологиясы түсініктерінің болуы. 

 

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

Пәннің атауы Арнайы білім беру мекемесінде бейнелеу ӛнері  теориясы мен технологиясы 

Бағдарлама авторы: Каримова Г.М. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерде мүмкіндігі шектеулі балаларға бейнелеу ӛнерін игертудің 

ерекшеліктерімен, бейнелеуге оқытудың білім негіздерін қалыптастыру. Ақыл ойы кем балаларға негізгі оқыту 

әдістерін, практикалық іскерліктерін жаттықтыру.  

Пәннің қысқаша мазмҧны: 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 сӛйлеу тілінің маңызы.  

Пререквизиттері: Мүмкіндігі шектеулі балаларға математиканы оқытудың арнайы әдістемесі, Даму мүмкіндігі 

шектеулі балаларды оқыту мен бағалаудағы жана кӛзқарастар 

Постреквизиттері: «Білім» тобы бойынша магистратура пәндері 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Студенттерді бейнелеу ӛнеріне оқытудағы құралдармен, әдістермен, 

жұмысты ұйымдастыру формаларымен таныстыру; бейнелеу ӛнеріне оқытудың әрбір кезеңіндегі жұмысты 

ұйымдастыру міндеттерімен, мазмұнымен, жұмыстың негізгі бағыттарымен таныстыру; В) Студенттерді 

бейнелеу ӛнеріне оқытудағы құралдармен, әдістермен, жұмысты ұйымдастыру формаларын анықтау; 

С)Бағдарламаның негізгі бӛлімдері бойынша дидактикалық материалдардың кӛмегімен сабақ жоспарларын 

құру дағдыларын қалыптастыру. Д) Практикалық психологияны оқытудың мәселелеріне қызығушылық тудыру; 

практикада үздіксіз ӛзіндік 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, ӛз 

кӛзқарасын дұрыс қорғау, жаңа нәтижелерді ұсына білу; компромисске бара білу, ұжымның кӛзқарасымен ӛз 

кӛзқарасын бірлестіре білу; жеке және кәсіби жоғарлауға ұмтылу; кәсіби іс-әрекетке дағдыланубасқару 

принциптерін тәжірибеде қолдана білу. 

 

Дублин дескрипторлары (А,В,С,Д,Е) 

Пәннің атауы: Зияты бұзылған балаларды дамытудағы психологиялық – педагогикалық диагностика 

Бағдарлама авторы: Дүйсенбаева Р.Д. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерге мүмкіндігі шектеулі балалардың психологиялық педагогикалық 

диагностикасы туралы білім меңгертіп, мамандығына сәйкес біліктілік, дағды қалыптастыруды мақсат етіп 

қояды. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Қазіргі таңда білім беру жүйесі заман талабына сай сапалы кәсіби білімді 

меңгерген, ӛзінің ісіне жауапкершілікпен қарайтын арнаулы маман даярлау ісіне жоғары талаптар қойып отыр. 

Бұл пәнді оқу барысында студенттер дефектолог маманның жұмысымен, мүмкіндігі шектеулі балалардың 

психологиялық-педагогикалық диагностикадағы зерттеу әдістері және олардың қолданыс аясымен жан-жақты 
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танысуға мүмкіндік алады. Мүмкіндігі шектеулі балалармен жүргізілетін диагностикалық-коррекциялық 

жұмыстарды ғылыми-әдістемелік қамтамасыз ету мемлекеттік жүйелеуді қажет ететін басты міндеттердің бірі. 

Болашақ мамандарға мүмкіндігі шектеулі балалардың ерекшелігін, әдістемесін меңгертуде «Зияты бұзылған 

балаларды дамытудағы психологиялық – педагогикалық диагностика» курсының маңызы зор. 

Пререквизиттері: Оқушылардың физиологиялық дамуы, Жалпы білім беру жүйесіндегі дамуында кемшілігі 

бар балаларды психологиялық педагогикалық жетелеу әдістемесі 

Постреквизиттері: «Білім» тобы бойынша магистратура пәндері 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Мүмкіндігі шектеулі балалардың психологиялық-педагогикалық 

диагностика жұмысының негізгі бағыттары, ғылыми тұжырымдарын түсіну. В)Мүмкіндігі шектеулі 

балалардың психологиялық-педагогикалық диагностикалық қызметтің мазмұны мен маңызын анықтау. 

С)Қазіргі әдістерін, қызметі және тәсілдерін, жаңа психотехнологиялар. D)Дефектолог жұмысының жеке 

тұлғалық, мазмұндық, технологиялық компоненттерін меңгереді. Е)Мүмкіндігі шектеулі балалардың 

психологиялық-педагогикалық диагностикасы пәнінің білімдерін студенттің жеке басына қатысты шешімдер 

қабылдау барысында тәжірибеде қолдану дағдысын игереді. 

 

Дублин дескрипторлары (А,В,С,Д,Е) 

Пәннің атауы: Тірек - қимыл  аппараты бұзылған балаларды оқыту мен тәрбиелеу 

Бағдарлама авторы: Амантаева Б.И. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерге тірек-қимыл аппараты бұзылған балалрды оқыту мен тәрбиелеудің 

ерекшеліктері, жалпы және ұсақ моторикасын дамыту жұмыстары, педагогикалық кӛмек кӛрсету 

жүйесібойынша ақпарат беру. Пәнді оқу барысында студенттердің қажетті дағдылар мен ептіліктерді 

меңгеруіне, арнайы мекеме мамандарының күнделікті жұмысында басшылыққа алынатын негіздермен 

танысуына мүмкіндік береді. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: «Тірек-қимыл аппараты бұзылған балаларды оқыту мен тәрбиелеу» курсы 

бойынша оқу бағдарламасы студенттер үшін дайындалған. Студенттер курс бойынша ӛздеріне қажетті 

мәліметтер ала алады. «Тірек-қимыл аппараты бұзылған балаларды оқыту мен тәрбиелеу» пәні қазіргі қоғамдық 

сұраныс негізінде пайда болған пәндердің бірі. Себебі тірек-қимыл аппараты зақымдалған балалар саны күн 

санап ӛсуде. Блалардың тірек-қимыл аппаратындағы бұзылыстар зақымдалу уақытына, туынды кемшіліктердің 

пайда болуына байланысты әр алуан болып келеді. Сәйкесінше баланың жеке ерекшеліктеріне орай оқыту мен 

тәрбиелеу мазмұны да күрделене түседі. 

Пререквизиттері: Ерекше білім беру қажеттілігі бар балалардың психологиялық-педагогикалық 

диагностикасы, Түзете-дамыта оқытудың психологиялық-педагогикалық негіздері 

Постреквизиттері: «Білім» тобы бойынша магистратура пәндері 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Тірек-қимыл аппараты бұзылған балаларға білім беру жұмыстары туралы 

білім беру; В)Тірек-қимыл аппарты бұзылған балаларды тәрбиелеу мен әлеуметтендіру жұмыстары туралы 

білім беру; С)Тірек-қимыл аппараты бұзылған балаларды дамыта отырып түзетуге арналған шаралар жүйесімен 

және сипатымен таныстыру және кәсіби тұрғыда педагогикалық кӛмек кӛрсету қабілеттерін дамыту; Д)Мектеп 

жасына дейінгі балалардың тіліе дамыту аясында теориялық материалдармен танысады, талдайды; Е)Мектеп 

жасына дейінгі балалардың тілін дамытудың жолдарын, дыбысты қою кезеңдеріне сай меңгеріп, дыбыстауында 

бұзылысы бар балалармен жүргізілетін логопедтің жұмыстарын тәжірибе барысында жүзеге асыра алады. 

 

14.2 модуль. Тіл кемістігі бар балаларды оқыту және тҥзетудің әдістемелік негіздері 

 

Дублин дескрипторлары (А,В,С,Д,Е) 

Пәннің атауы: Ринолалия және  дауыстың бұзылуын түзету жұмысының  әдістемесі (ағылшын тілінде) 

Бағдарлама авторы: Бозғұланова Н.Е. 

Курсты оқытудың мақсаты: Familiarization of students with the etiopathogenetic mechanisms of voice disorders, 

their symptoms, classification, principles, methods, stages, techniques and content of rehabilitation work. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: In the domestic and foreign literature, rhinolalia is distinguished as one of the most 

complex clinical forms among speech pathology. Rhinolalia is a violation of the timbre of the voice and sound 

reproduction, due to anatomical and physiological defects of the speech apparatus. In rhinolalia, there is a nasalized 

timbre of the voice, articulation and phonation are significantly different from the norm. 

Пререквизиттері:  Оқушылардың физиологиялық дамуы, Есту, кӛру, сӛйлеу мүшелерінің анатомиясы, 

физиологиясы және патологиясы 

Постреквизиттері: «Білім» тобы бойынша магистратура пәндері 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)correction of developmental disorders in the context of a person-oriented 

approach to education and development of persons with disabilities; В)planning of correctional and developmental 

work based on the results of psychological and pedagogical diagnostics of persons with disabilities, the choice of 

educational and methodological support; С)study, education, development, habilitation, rehabilitation and social 

adaptation of persons with disabilities in educational organizations, as well as in health and social protection 

organizations; Д)development of an individual educational and correctional program, planning of correctional and 

developmental work based on the results of psychological and pedagogical diagnostics of persons with disabilities, 
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selection and creation of educational and methodological support; Е)implementation of psychological and pedagogical 

support for the processes of socialization and professional self-determination of persons with disabilities;planning of 

correctional and developmental work based on the results of psychological and pedagogical diagnostics of persons with 

disabilities, the choice of educational and methodological support. 

 

Дублин дескрипторлары (А,В,С,Д,Е) 

Пәннің атауы: Сӛйлеудің ырғақтық-ритмдік бұзылуын коррекциялау әдістемесі (ағылшын тілінде) 

Бағдарлама авторы: Дүйсенбаева Р.Д. 

Курсты оқытудың мақсаты: The work is aimed at training professionally competent speech therapists who are 

ready to cooperate with colleagues in order to improve the quality of the correctional process and achieve high results in 

the main areas of professional activity.  

Пәннің қысқаша мазмҧны: Since the course "methods of correction of rhythmic-rhythmic speech disorders" is one 

of the most important disciplines in the training of speech pathologists, the main task is the theoretical and practical 

development of students, i.e. the acquisition of the necessary knowledge, skills and abilities on the specific features of 

speech activity of children with various developmental disorders (intellectual, analytical, emotional –volitional), 

patterns of formation and their elimination. 

Пререквизиттері: Сурдопедагогика негіздері, Тілдің айтылу жағын түзету 

Постреквизиттері: «Білім» тобы бойынша магистратура пәндері 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: A)model educational and educational process in special educational (correctional) 

organizations, to determine the content of training with the application of methods and techniques of special education;  

В)have an understanding of digital and inclusive environment criteria learning technologies in the pedagogical process 

of special educational (correctional) organizations; C)to be able to search, analyze and select necessary information 

using information technologies; D)to inform about the principles of organization of the development process hearing in 

special; E)give an idea of the peculiarities of social adaptation of children with disabilities to the environment with the 

development of their hearing. 

 

Дублин дескрипторлары (А,В,С,Д,Е) 

Пәннің атауы: Алалия кезіндегі түзету жұмысының әдістемесі (ағылшын тілінде) 

Бағдарлама авторы: Дүйсенбаева Р.Д. 

Курсты оқытудың мақсаты: The purpose of the discipline is to form students ' competencies, ideas about alalia, to 

introduce students to the main types of diagnostic and correctional technologies in alalia 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Analysis of schemes and examination methods: kinesthetic and kinetic praxis; General 

motor skills, fine historians of the hands, fine motor skills, structure and movements of the speech apparatus: phonetic 

aspects of speech (sounds, voice and respiratory functions, as a basis for the implementation of intonational components 

and the formation of sounds in the speech act, rhythm-intonation sphere, zvukovogo structuring words); phonemic 

hearing; the skills of the phonemic analysis and synthesis of words;lexical-semantic and grammatical sides of the 

question; coherent (oral and written) speech; skills of writing and reading; optical and spatial orientation; perception, 

attention, memory, mental and logical processes; emotional and volitional sphere. 

Пререквизиттері: Тілдің айтылу жағын түзету, Есту, кӛру, сӛйлеу мүшелерінің анатомиясы, физиологиясы 

және патологиясы 

Постреквизиттері: «Білім» тобы бойынша магистратура пәндері 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)the essence, content, structure of educational processes and systems, 

pedagogical technologies and innovative processes in the field of general and special education; В)general 

methodological aspects of training: goals, objectives, principles, methods, techniques, organizational forms, correctional 

orientation. С)the main types of correctional technologies for dysarthria; Д)content of sections of the pre-school 

program for children with TNR, special (correctional)the 5th type of school, concerning the requirements for speech 

correction of children with dysarthria, Е)the main methods and techniques for eliminating pronunciation defects. 

 

Дублин дескрипторлары (А,В,С,Д,Е) 

Пәннің атауы: Мүмкіндігі шектеулі балаларды заттық-практикалық оқыту (орыс тілінде) 

Бағдарлама авторы: Амантаева Б.И. 

Курсты оқытудың мақсаты: Используя различные многообразные виды деятельности (предметная 

деятельность, игровая, конструирование, действия с разборными игрушками, ручной труд и т. д.) 

корригировать недостатки восприятия, внимания, зрительно-двигательной координации, пространственных 

представлений, наглядно-действенного, наглядно-образного мышления детей, а также их речи и связи с 

практической деятельностью 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Формирования элементарных специфических манипуляций, которые со временем 

преобразуются в произвольные целенаправленные действия с различными предметами и материалами. 

Пререквизиттері: Логопедиялық тәжірибедегі денсаулық сақтау технологиялары, Тілдің айтылу жағын түзету 

 Постреквизиттері: «Білім» тобы бойынша магистратура пәндері 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Развитие тактильных ощущений кистей рук и расширение тактильного 

опыта; В)Развитие зрительного восприятия; С)Развитие зрительного и слухового внимания, развитие 
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пространственных представлений; Д)азвитие вербальных и невербальных коммуникативных навыков, 

формирование и развитие реципрокной координации; Е)Развитие мелкой моторики, зрительно-моторной 

координации. 

 

14.3 модуль. Есту қабілеті бҧзылған балаларды оқыту және тҥзетудің әдістемелік негіздері 

 

Дублин дескрипторлары (А,В,С,Д,Е) 

Пәннің атауы: Мектеп жасына дейінгі балалардың сӛйлеу тілін дамыту  әдістемесінің негіздері 

Бағдарлама авторы: Каримова Г.М. 

Курсты оқытудың мақсаты: Мектеп жасына дейінгі балалардың сӛйлеу тілін дамыту әдістемесінің негіздері – 

келешек жас ұрпақты жан-жақты тәрбиелеу ғылымы. Балалардың сӛйлеу тілін, олардың сӛздерді және 

сӛйлемдерді байланыстыра сӛйлеуіне, грамматикалық формада дұрыс сӛйлеуінде, сондай – ақ, тілдің дыбыстық 

мәдениетін тәрбиелеуге баулиды. Міне, осындай міндеттерді қарастыра отырып, болашақ маман кадрларға 

жоғары білім бере отырып, мектеп жасына дейінгі балалардың тілін дамытудың әдіс-тәсілдері мен жолдарын 

үйретеді. Олардың тілін дамыту әдістемесінің мазмұнын, мақсаттарын қарастырады. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Қазіргі таңда оқу орындары алдында оқу жүйесін демократияландыру 

студенттердің білім сапасын түбірімен ӛзгертіп педагогикалық проблемаларды жоғарыдан нұсқау күтпей 

ӛздігінен  шеше алатын педагог-тәрбиеші даярлау міндеті ең басты мәселе болып қойылуда. Қазақстан 

Республикасында білім беруді дамытудың 2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасының 

мектепке дейінгі ұйымдарда тәрбиеленетін жас бүлдіршендер үшін мемлекеттік тілде гуманитарлық білім 

қорын жасау және оны жүзеге асыруға міндеттіміз. 

Пререквизиттері: Тілдің айтылу жағын түзету, Зияты бұзылған балалардың сӛйлеу тілін дамытудың әдістемесі 

Постреквизиттері: «Білім» тобы бойынша магистратура пәндері 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Студенттердің тіл мәдениетін жетілдіру; В)Әр топ бойынша берілген 

кӛркем шығармалардың мазмұнын талдау; С)Сӛйлегенде, оқығанда дауысты құбылта білуге  дағдыландыру; 

Д)Анықтамалық әдебиетті және қосымша әдебиеттерді ӛздігінен оқып үйрену дағдыларын меңгерту; 

Е)Ғылыми-педагогикалық негізде мәнерлеп оқудың тиімді әдістері мен тәсілдерін таңдай білу. 

 

Дублин дескрипторлары (А,В,С,Д,Е) 

Пәннің атауы: Жаңартылған білім беру мазмұнының педагогикалық негіздері 

Бағдарлама авторы: Амантаева Б.И. 

Курсты оқытудың мақсаты: МДҰ балалардың тілін дамыту үдерісі мен тілдік қарым- қатынасы туралы 

ғылыми білімдерін қалыптастыру 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Тілді дамыту әдістемесі мамандарды даярлауда негізгі оқу пәндерінің бірі болып 

табылады. Оқу бағдарламасының мазмұнында мектепке дейінгі ұйымда тілді және тілдік қарым- қатынасты 

дамыту міндеттерін шешудегі кешенді тұғыр кӛрсетілген. 

Пререквизиттері: Түзете-дамыта оқытудың психологиялық-педагогикалық негіздері, Жалпы білім беру 

жүйесіндегі дамуында кемшілігі бар балаларды психологиялық-педагогикалық жетелеу әдістемесі 

Постреквизиттері: «Білім» тобы бойынша магистратура пәндері 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Тарихты оқытудың тұжырымдамалық, теориялық және ғылыми-

педагогикалық негіздерін, оның педагогикалық ғылымдар жүйесіндегі орны мен құндылықтарын бағалайды; 

В)Тарихты оқытудың заманауи технологияларын білім берудің жаңартылған мазмұнымен байланыстырады; 

С)Білім беруді жаңғырту процесінің теориялық-әдіснамалық негіздемесін, заманауи білім беру процесін 

ұйымдастырудың инновациялық тәсілдерін біріктіреді; Оқу құралдары мен оңтайлы әдістемелерді үйлестіретін 

инновациялық технологияларды игеру; Д)Қазіргі заманғы білім беру технологияларын, тарих сабақтарында 

тиімді әдістерді, дарынды балаларды анықтау және олармен жұмыс істеу, сыни ойлау, критериалды бағалау 

негізінде ауызша және жазбаша сӛйлеуді дамыту арқылы оқыту және оқыту нәтижелерін бағалайды. 

Е)Заманауи білім беру жүйесін жаңғырту және дамыту кезеңдерін біле отырып, мектеп, орта арнайы білім беру, 

университеттік тарихи білім беру саласындағы отандық жүйедегі ӛзгерістер туралы қорытынды жасайды. 

 

Дублин дескрипторлары (А,В,С,Д,Е) 

Пәннің атауы: Даму мүмкіндігі шектеулі балаларға білім берудегі ақпараттық-коммуникациялық 

технологиялар 

Бағдарлама авторы: Бозғұланова Н.Е. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттердің даму мүмкіндігі шектеулі балаларға білім беру жүйесінде 

ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолдану дағдыларын қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Курсты ӛту барысында студентте әртүрлі жастағы балаларға білім беруде АКТ 

қолданудың маңызы, қолдың ұсақ моторикасын дамыту үшін жаттығулар мен ойындарды АКТ кӛмегімен 

ұйымдастыру ерекшеліктері, үй жағдайында түзету-тәрбиелеу үдерісін  ұйымдастыруда ата аналарға 

ұсынылатын нұсқаулар туралы теориялық білімдер жүйесі қалыптасады. 

Пререквизиттері: Арнайы білім берудегі инновациялар, Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар 

Постреквизиттері: «Білім» тобы бойынша магистратура пәндері 
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Оқытудан кҥтілетін 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 

жинақтау және оқу-тәрбие жұмысының әдістері мен формаларын таңдаудың тиімділігін анықтау; С)Арнайы 

білім беру мекемелерінде оқу-тәрбие, түзету-дамыту процестерінің жобасын әзірлеу және ақпараттық-

коммуникациялық технологияларды қолдануды іске асыру бойынша дағдыларға ие болу; Д)Кәсіби қызметті 

жоғары деңгейде меңгере білу, ӛзінің 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 ӛнімділігін бағалай білу; аномальды балалардың тиісті санаттарына түзету 

кӛмегін кӛрсете білу. 

 

Дублин дескрипторлары (А,В,С,Д,Е) 

Пәннің атауы: Арнайы түзету мектебінде моториканы дамыту әдістемесі 

Бағдарлама авторы: Кеншілікова К.М. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерге ерекше білім алуға қажеттілігі бар балалардың жалпы және ұсақ 

моторикасын дамыту жұмыстары бойынша ақпарат беру. «Арнайы түзету мектебінде моториканы дамыту 

әдістемесі» курсы психология және педагогика пәндерінің мазмұнымен тығыз байланысты. Алынған білім 

студенттерге қажетті дағдылар мен ептіліктерді меңгеруге, арнаулы мекеме мамандарының күнделікті 

жұмысында басшылыққа алынатын негіздермен қаруландырады. «Арнайы түзету мектебінде моториканы 

дамыту әдістемесі» курсы болашақ дефектолог маманның кәсіби – педагогикалық дайындығын шыңдауда 

маңызды болып табылады. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: «Арнайы түзету мектебінде моториканы дамыту әдістемесі» курсы бойынша оқу 

бағдарламасы студенттер үшін дайындалған. Студенттер курс бойынша ӛздеріне қажетті мәліметтер ала 

алады.Пәнді оқу барысында студенттер мектепке дейінгі және кіші мектеп жасындағы ерекше күтімді қажет 

ететін балалардың ұсақ және жалпы моторикасын дамытуда қолданылатын арнайы әдістер мен тәсілдер 

жүйесімен танысады, практикалық тұрғыда қолдануға дағдыланады.        

Пререквизиттері: Психолингвистика, Логоритмика 

Постреквизиттері: «Білім» тобы бойынша магистратура пәндері. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Арнайы білім беру (түзету) ұйымдарында білім беру және тәрбие үдерісін 

модельдеу; В)Арнайы тәрбиенің әдіс-тәсілдерін қолдану; С)Оқытудың мазмұнын анықтай алуы; Д)Мүмкіндігі 

шектеулі балаларды танымдық, эмоционалдық, әлеуметтік және физикалық дамыту әдістерін қолдана алуы; 

Е)Арнайы түзету мектебінде моториканы дамыту жұмыстарының ӛзекті мәселелерін талдау. 

 

6В01902-АРНАЙЫ ПЕДАГОГИКА 

2 КУРС (2 ЖЫЛДЫҚ)  

(Қысқартылған білім бағдарламасы) 

Қабылдау жылы: 2020 жыл 
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Модуль 6.1  Зият дамуында кемшілігі бар балаларды оқыту және сӛйлеу тілін дамыту, 12 кредит 

(Олигофренопедагогика) 

КП ТК TDOPsPN 2302 Түзете дамыта оқытудың психологиялық-педагогикалық негіздері 3 5 

КП ТК ZBBSTDA 2303 Зияты бұзылған балалардың сӛйлеу тілін дамытудың әдістемесі 3 5 

КП   Педагогикалық практика 4 2 

Модуль 6.2 Есту қабілеті бҧзылған балаларды оқыту және есту қабілетін дамыту, 12 кредит 

(Сурдопедагогика) 

КП ТК SN 2302 Сурдопедагогика негіздері 3 5 

КП ТК EKD 2303 Есту қабілетін дамыту 3 5 

КП    Педагогикалық практика 4 2 

Модуль 7.1 Зият бҧзылымдары клиникасы және зиятында ауытқулары бар балаларды оқыту,  

16 кредит (Олигофренопедагогика) 

БП ТК ZABBSAO 2212 Зиятында ауытқушылығы бар балаларды сауат ашуға оқыту 3 6 

КП ТК ZBK 2304 Зият бұзылымдарының клиникасы 3 5 

БП   Дипломалды практика 4 5 

Модуль 7.2 Есту қабілеті бҧзылыстары және психологиялық-педагогикалық зерттеуді ҧйымдастыру, 

16 кредит (Сурдопедагогика) 

БП ТК AEP 2212 Аудиология және естуді протездеу 3 6 

КП ТК PsPZU 2304 Психологиялық-педагогикалық зерттеуді ұйымдастыру 3 5 

БП   Дипломалды практика 4 5 
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Модуль 8.1 Психофизикалық даму және зияты зақымдалған балаларды диагностикалау, 9 кредит 

(Олигофренопедагогика) 

КП ТК KKBBPD 2305 Күрделі кемістігі бар балалардың психофизикалық дамуы     3 5 

КП ТК ZABBPsPD 2306 Зиятында ауытқуы бар балалардың психологиялық-педагогикалық 

диагностикасы   
3 4 

Модуль 8.2 Сӛйлеу тілі бҧзылымдары мен дҧрыс дыбысталуды қалыптастыру әдістемесі, 9 кредит 

(Сурдопедагогика)  

КП ТК STBOT 2305 Сӛйлеу тілінің бұзылымдары және оны түзету 3 5 

КП ТК DDKA 2306 Дұрыс дыбысталуды қалыптастыру әдістемесі 3 4 

Модуль 9.1 Зият бҧзылысы бар балаларды оқыту теориясы мен технологиясы, 11 кредит 

(Олигофренопедагогика) 

КП ТК EBAKTZh 2307 Ерте балалар аутизмі кезіндегі түзету жұмыстары 3 4 

БП ТК EZhMShBD 2213 Ерте жастағы мүмкіндігі шектеулі  балалардың дамуы 4 4 

КП ТК ABBMEBOTT 

2308 

Арнайы білім беру мекемесінде еңбек және бейнелеу ӛнері  

теориясы мен технологиясы 
4 3 

Модуль 9.2 Есту қабілеті бҧзылған балаларды оқыту теориясы мен технологиясы, 11 кредит 

(Сурдопедагогика) 

КП ТК DIIT 2307 Дактильді ым-ишара тілі 3 4 

БП ТК KIKBZhLZh 

2213 

Кохлеарлық имплантациядан кейінгі балалармен жүргізілетін 

логопедиялық жұмыстар 
4 4 

КП ТК MDEKBBOTPT 

2308 

Мектепке дейінгі есту қабілеті бұзылған балаларды оқыту мен 

тәрбиелеудің педагогикалық техникасы 
4 3 

 

6В01902-АРНАЙЫ ПЕДАГОГИКА 
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Модуль 5.1 Психологиялық даму және жоғары жҥйке қызметі,  15 кредит (Олигофренопедагогика) 

БП ТК ZhEP 2205 Жас ерекшелігі психологиясы 3 5 

ЖББП ТК KBN 2108 Кәсіпкерлік және бизнес негіздері 3 3 

БП ТК SZhBTT 2206 Сӛйлеудегі жүйелі бұзылыстарды түзету технологиясы 3 5 

KП   Педагогикалық практика 3 2 

Модуль 5.2. Психологиялық даму және нейропсихология негіздері, 15 кредит  (Сурдопедагогика) 

БП ТК АP 2205 Әлеуметтік психология  3 5 

ЖББП ТК АА 2108 Академиялық адалдық 3 3 

БП ТК SBBBLZh 2206 Сенсорлық бұзылыстары бар балалармен логопедиялық жұмыс 3 5 

KП   Педагогикалық практика 3 2 

Модуль 6.1 Арнайы білім беруді басқару және бағалаудың ӛлшемдік технологиялары, 15 кредит 

(Олигофренопедагогика)  

БП ЖК BOT 2207 Бағалаудың ӛлшемдік технологиялары  3 4 

БП ТК APed 2208 Арнайы педагогика 3 3 

БП ТК ABBT 2209 Арнайы білім берудегі тьютор 3 3 

KП ЖК 21GMKD 2301 21 ғасыр мұғалімінің кәсіби дамуы 3 5 

Модуль 6.2 Арнайы білім беруді басқару және сурдопедагогика саласындағы тьютор, 15 кредит 

(Сурдопедагогика) 

БП ЖК BOT 2207 Бағалаудың ӛлшемдік технологиялары  3 4 

БП ТК APN 2208 Арнайы педагогика негіздері 3 3 

БП ТК SST 2209 Сурдопедагогика саласындағы тьютор 3 3 

KП ЖК 21GMKD 2301 21 ғасыр мұғалімінің кәсіби дамуы 3 5 

Модуль 7.1 Инклюзивті білім беру және арнаулы мектептегі тәрбие жҧмысы, 11 кредит 

(Олигофренопедагогика) 

БП ТК 
AMTZhTA 2210 Арнаулы мектептегі тәрбие жұмысының теориясы мен 

әдістемесі 
4 5 

КП ЖК IBB 2302 Инклюзивті білім беру 4 6 

Модуль 7.2 Инклюзивті білім беру және есту қабілеті бҧзылған балалармен жҥргізілетін тәрбие 

жҧмысының теориясы мен әдістемесі, 11 кредит (Сурдопедагогика) 
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БП ТК 
EKBBZhTZhTA 

2210 

Есту қабілеті бұзылған балалармен жүргізілетін тәрбие 

жұмысының теориясы мен әдістемесі 
4 5 

КП ЖК IBB 2302 Инклюзивті білім беру 4 6 

Модуль 8.1  Зият дамуында кемшілігі бар балаларды оқыту және сӛйлеу тілін дамыту, 19 кредит 

(Олигофренопедагогика) 

БП ТК ZABBMOA 2211 Зиятында ауытқуы бар балаларды математикаға оқыту 

әдістемесі 
4 5 

БП ТК 
TDOPsPN 2212 Түзете дамыта оқытудың психологиялық-педагогикалық 

негіздері 
4 5 

БП ТК ZBBSTDA 2213 Зияты бұзылған балалардың сӛйлеу тілін дамытудың әдістемесі 4 5 

БП ТК LTDST 2214 Логопедиялық тәжірибедегі денсаулық сақтау технологиялары  4 4 

Модуль 8.2 Есту қабілеті бҧзылған балаларды оқыту және есту қабілетін дамыту, 19 кредит 

(Сурдопедагогика) 

БП ТК 
MShBMOAA 

2211 

Мүмкіндігі шектеулі балаларға математиканы оқытудың арнайы 

әдістемесі 
4 5 

БП ТК SN 2212 Сурдопедагогика негіздері 4 5 

БП ТК EKD 2213 Есту қабілетін дамыту 4 5 

БП ТК  
EKBBSTDA 

2214 

Есту қабілеті бұзылған балалардың сӛйлеу тілін дамытудың 

әдістемесі 
4 4 

 

6В01901-ДЕФЕКТОЛОГИЯ 
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Модуль 9.1 Зият бҧзылымдары клиникасы және зиятында ауытқулары бар балаларды оқыту, 25 

кредит (Олигофренопедагогика) 

БП ТК ZABBSAO 3213 Зиятында ауытқушылығы бар балаларды сауат ашуға оқыту 5 5 

КП ТК ZKABBO 3303 Зиятында күрделі ауытқуы бар балаларды оқыту 5 5 

КП ТК ZBK 3304 Зият бұзылымдарының клиникасы 5 5 

БП   Педагогикалық практика 6 10 

Модуль 9.2 Есту қабілеті бҧзылыстары және психологиялық-педагогикалық зерттеуді ҧйымдастыру, 

25 кредит (Сурдопедагогика) 

БП ТК AEP 3213 Аудиология және естуді протездеу 5 5 

КП ТК FRASOA 3303 Фонетикалық ритмика және ауызша сӛйлеуге оқыту 

әдістемесі 
5 5 

КП ТК  PPZU 3304 Психологиялық-педагогикалық зерттеуді ұйымдастыру 5 5 

БП   Педагогикалық практика 6 10 

Модуль 10.1 Арнайы білім ҧйымдарындағы цифрлық технологиялар және зияты зақымдалған 

балаларды диагностикалау, 26 кредит (Олигофренопедагогика) 

БП ТК OSCT 3214 Олигофренопедагогика саласындағы цифрлық технологиялар 5 5 

БП ТК KKBBPD 3215 Күрделі кемістігі бар балалардың психофизикалық дамуы     5 5 

КП ТК ZABBPPD 3305 Зиятында ауытқуы бар балалардың психологиялық-

педагогикалық диагностикасы   
5 5 

КП ТК ABBMEBOTT 

3306 

Арнайы білім беру мекемесінде еңбек және бейнелеу ӛнері 

теориясы мен технологиясы 
5 6 

БП   Дипломалды практика 6 5 

Модуль 10.2 Арнайы білім ҧйымдарындағы цифрлық технологиялар және есту қабілеті бҧзылысын 

тҥзету, 26 кредит (Сурдопедагогика) 

БП ТК ABUCT 3214 Арнайы білім ұйымдарындағы цифрлық технологиялар 5 5 

БП ТК STBOT 3215 Сӛйлеу тілінің бұзылымдары және оны түзету 5 5 

КП ТК DDKA 3305 Дұрыс дыбысталуды қалыптастыру әдістемесі 5 5 

КП ТК KIKBZhLZh 3306 Кохлеарлық имплантациядан кейінгі балалармен жүргізілетін 

логопедиялық жұмыстар 
5 6 

БП   Дипломалды практика 6 5 
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Модуль 3  Жалпы психология және денсаулық психологиясы, 18 кредит 

БП ЖK ZhP 1201 Жалпы психология 1 4 

БП ЖК UP 1202 Ұлттық руханият 1 5 

БП ЖK DP 1203 Даму психологиясы 2 4 

БП ЖK DPSP 1204 Денсаулық психологиясы және суицид превенцияcы 2 4 

БП    Оқу практикасы 2 1 

 

Модуль 3  Жалпы психология және денсаулық психологиясы 

 

Дублин дискрипторлары (А,В,С,Д,Е) 

Пәннің атауы: Жалпы психология 

Бағдарлама авторы: Исатаева Б.Б. 

Курсты оқыту мақсаты: Болашақ мамандардың психология ғылым саласын оқып-зерттеуге бағытталған 

кәсіптік білім негіздерін қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Психология пәніне кіріспе. Психиология дамушы ғылымдар жүйесі ретінде. 

Психиологияны  зерттеу әдістері. Психиологияның жаратылыстану-ғылыми негіздері. Психика мен әрекет-

қылықтың тӛменгі формаларының қалыптасуы. Адамның жоғары психикалық функцияларының дамуы. Іс-

әрекет. Іс-әрекет түрлері және олардың дамуы. Психикалық танымдық процестер: түйсік және қабылдау. 

Психикалық танымдық процестер:ес. Психикалық танымдық процестер: ойлау және сӛйлеу. Психикалық 

танымдық процестер. Қиял. Зейін. Жеке тұлға туралы жалпы түсінік.Тұлғаның қалыптасу және дамуы. Эмоция 

және сезімдер. Ерік. Мотив және мотивация. Темперамент. Темперамент типтері. Мінез. Мінез типологиясы. 

Қабілеттер. Қарым-қатынас. 

Пререквизиттері: Биологиядан мектеп курсы, адам анатомиясы. 

Постреквизиттері: Психологиялық кеңес беру негіздері, Коррекциялық психология. 

Оқытудан кҥтілетін 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; басқару психологтың құндылықтарын пайдалана білу; Пән проблемасын кәсіби психолог 

ретінде шеше білу. 

 

Дублин дискрипторлары (А,В,С,Д,Е) 

Пәннің атауы: Ұлттық руханият 

Бағдарлама авторы: Наренова А.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерге ұлттық руханият пен мәдени құндылықтар негіздерін меңгерту.   

Пәннің қысқаша мазмҧны: Тәрбие кеңістігіндегі ұлттық руханиятты зерттеудің ғылыми негіздері. Ұлттық 

руханияттың қалыптасуындағы педагогикалық ой-пікірлер генезисі. Ұлттық руханияттағы кемел адам үлгісі. 

Дәстүрлі тәрбие мәдениетінің қайнар кӛздері. Кӛпмәдениетті тұлға қалыптастырудың мәні. Бүгінгі білім беру 

жүйесіндегі этномәдени таным мен тәрбие.  

Пререквизиттері: Қазақстанның қазіргі заман тарихы, Әлеуметтік-саяси білім модулі. 

Постреквизиттері: Отбасы медиациясы, Кәсіби ӛзін-ӛзі анықтау теориясы мен практикасы. 

Оқытудан  кҥтілетін  нәтижелер: А.Болашақ мамандарға  қоғам ӛміріндегі ұлттық руханияттың  ролі туралы 

түсінігінің болуы, ғылыми танымның әдіснамасын меңгеру; В.Этнопедагогикалық, этномәдени, әлеуметтік-

саяси, кӛпмәдениетті құзіреттіліктерді, ұлтаралық келісім мен қарым-қатынас мәдениетін меңгеру; С.Жоғары 

деңгейлі ұлттық абырой, патриотизм мен азаматтылық, тӛзімділік пен гуманизм; D.Этносаралық, 

конфессияаралық және мәдениетаралық сұхбатқа әзірлік; Е.Қазіргі әлеуметтік-мәдени жағдайда ӛзін-ӛзі 

дамытуға, ӛзін-ӛзі танытуға, бойындағы негізгі күш-қуатын орынды жұмсай білуге мүдделі. 

 

Дублин дескрипторлары: А)   В)  С)  Д)  Е)  
Пәннің атауы:  Даму  психологиясы  

Бағдарлама авторы: Наренова А.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: Адамның психикалық белсенділігі тұрғысынан оның дамуының, ӛмірінің, 

қызметінің және азаюының жалпы заңдылықтарын анықтау.  

Пәннің қысқаша мазмҧны: жас ерекшелік психологиясы психологиялық ғылымның саласы ретінде. Жас 

ерекшелік психологиясының пәні психикалық процестердің онтогенез заңдылықтарын және адам тұлғасының 

психикалық дамуының әр сатысында зерттеу. Жас ерекшелік психологиясының бӛлімдері: балалар 



155 
 

психологиясы, кіші мектеп оқушысының психологиясы, жасӛспірім психологиясы, жастық психологиясы, 

жетілу психологиясы, қарттық психологиясы. Психикалық дамудың негізгі концепциялары, психикалық 

дамудың периодизациясын құру тәсілдері; адамның психикалық белсенділігі тұрғысынан дамуының, ӛмірінің, 

қызметінің және оны сӛндірудің жалпы заңдылықтары, бірегей тұлға ретінде адам дамуының онтогенетикалық 

жолын ұсыну. Психикалық дамудың тәрбиемен және оқытумен ӛзара байланысының ерекшеліктері, адам 

психикасының жас және жеке ерекшеліктері. 

Пререквизиттері: Биологиядан мектеп курсы, адам анатомиясы. 

Постреквизиттері: Психологиялық кеңес беру негіздері, Коррекциялық психология. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелері: А)Психикалық дамудың негізгі концепцияларын, психикалық даму 

кезеңдерін құру тәсілдерін білу; В)Психикалық даму диагностикасының әдістерін, психикалық үдерістердің 

дамуын, жеке қасиеттер мен жеке тұлғаның жақтарын меңгеру; С)Адамның психикалық белсенділігі 

тұрғысынан дамуының, ӛмірінің, қызметінің және ӛлімінің жалпы заңдылықтарын талдау; D)Жас кезеңдерінің 

ерекшеліктерін, даму дағдарыстарын және қауіп факторларын ескере отырып, адамның психикалық қызмет ету 

ерекшеліктерін анықтай білу; Е)Психикалық дамуды диагностикалаудың әдістерін, психикалық процестерді, 

жеке қасиеттерін және жеке жақтарын дамытуды қолдана білу. 

Дублин дискрипторлары (А,В,С,Д,Е) 

Пәннің атауы: Денсаулық психологиясы және суицид превенцияcы 

Бағдарлама авторы: Тильмагамбетова Р.Е 

Курсты оқыту мақсаты: Студенттерді психикалық денсаулық пен девиантты мінез-құлық туралы теориялық 

және практикалық білімдермен қаруландыру, девиантты мінез құлықтың заңдылықтарымен, механизмдерімен 

және теориялық тұжырымдармен таныстыру болып табылады. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Психологиялық денсаулық мәселесіне шолу. Суицидтік мәселе және оның 

түрлері. Мінез -құлық психологиясының теориялық-методологиялық негізі. Әлеуметтік норма және мінез 

құлықты реттеу. Мінез-құлықтың биологиялық теориялары. Мінез-құлықтың әлеуметтік теориялары. Мінез -

құлықтың психологиялық механизмдері. Деструктивті және аутодеструктивті мінез-құлық. Суициадалдық 

мінез-құлық. Делинквентті мінез-құлық. Мінез-құлықты  түзетудің  әлеуметтік-психологиялық тәсілдері мен 

жолдары. 

Пререквизиттері: Жалпы психология, ЖЖҚ анатомиясы мен физиологиясы. 

Постреквизиттері: Эксперименталды психология. Практикалық психология.  

Оқытудан кҥтілетін 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; Пән 

проблемасын кәсіби психолог ретінде шеше білу. 

 

6В03101 – ПСИХОЛОГИЯ 

2 КУРС 

Қабылдау жылы: 2020 жыл 

Компонент 

(ЖК/ТК) 
Пән коды Пән атауы 
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Модуль 4.1 Жеке тҧлға психология және кәсіпкерлік негіздері, 14 кредит Психолог- кеңес беруші 

ЖББП ТК KBN 2108 Кәсіпкерлік және бизнес негіздері  3 5 

БП ЖК ZhTPK 2205 Жеке тұлға психологиясына кіріспе 3 4 

БП ТК ZhZhKAF 2206 ЖЖҚ анатомиясы мен физиологиясы 3 5 

Модуль 4.2 Академиялық адалдық және жарнама психологиясы, 14 кредит HR менеджер 

ЖББП ТК АА 2107 Академиялық адалдық 3 5 

БП ЖK ZhTPK 2205 Жеке тұлға психологиясына кіріспе 3 4 

БП ТК MZhIP 2206 Маркетингттік зерттеулер және жарнама іс-әрекет 

психологиясы 
3 5 

Модуль 5.1 Балалар психологиясы және психофизиология, 14 кредит Психолог- кеңес беруші 

БП ТК BP 2207 Балалар психологиясы 3 5 

БП ТК Pf 2208 Психофизиология 3 5 

БП ТК SP 2209 Салыстырмалы психология 3 4 

Модуль 5.2 Дін психологиясы және стресс психологиясы, 14 кредит HR менеджер 

БП ТК DP 2207 Дін психологиясы 3 5 

БП ТК TQQPE 2208 Тиімді қарым-қатынастың психологиялық ерекшіліктері 3 5 

БП ТК SP 2209 Стресс психологиясы 3 4 

Модуль 6.1 Эксперименталды психология және психодиагностика, 28 кредит Психолог- кеңес 

беруші 
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ЖБП МК Fil 2108 Философия 4 5 

БП ТК PKBN 2210 Психологиялық кеңес беру негіздері 4 5 

БП ТК EP 2211 Эксперименталды психология 4 4 

БП ТК PP 2212 Практикалық психология 4 5 

БП ТК PN 2213 Психодиагностика негіздері 4 6 

БП  Ӛндірістік практика 4 3 

Модуль 6.2 Ҧйымдардағы психологиялық қызмет, 28 кредит HR менеджер 

ЖБП МК Fil 2108 Философия 4 5 

БП ТК KN 2210 Коучинг негіздері 4 5 

БП ТК PSZ 2211 Психологиядағы статистикалық зерттеулер 4 4 

БП ТК UPQ 2212 Ұйымдарда психологиялық қызмет 4 5 

БП ТК AEP 2213 Әсер ету психологиясы 4 6 

  Ӛндірістік практика 4 3 

 

Модуль 4.1 Жеке тҧлға психология және кәсіпкерлік негіздері, Психолог- кеңес беруші 

 

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 мазмҧны: 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 кҥтілетін 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 ӛз бетінше талдай алуды; С.Пайымдай білу, 

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

статистикалы, ғылыми, тәжірибелік ақпараттарды жинақтау, ӛңдеу, 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: Тӛлебаева Ж.Н. 

Курсты оқытудың мақсаты: Тұлғаның дамуы туралы әртүрлі концепциялармен, психолог-студенттің тұлға 

ретінде әртүрлі дамуын үйрету туралы білімдерді бекіту (ӛзін-ӛзі түсіну, 

әлеуметтік перцепция дағдысы, маңыздылықты сезіну, тұлғалық даму стратегияларын дамыту). 

Пәннің қысқаша мазмҧны: 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 кӛп 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» ӛту кезеңі 

анықталынған. 

Пререквизиттері: Жалпы психология, Даму психологиясы. 

Постреквизиттері: Коррекциялық психология, Дифференциалды психология. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Психологиялық тренингтерді ӛткізудің 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; ӛзін-ӛзі бағалау және қызметі мен мінез-құлықын ӛзіндік 

талдау; психологиялық қызметте ғылымға негізделген әдістер мен технологияларды қолдану; ақпаратты жинау, 

кәсіби маңызды ӛңдеу және интерпретациялау, қазіргі ғылыми әдістерін білу. 

 

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

Пәннің атауы: ЖЖҚ анатомиясы мен физиологиясы 

Бағдарлама авторы: Бегимова М.М. 
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Курсты оқытудың мақсаты: орталық және перифериялық жүйке жүйесінің негізгі ауруларын оқып, үйрену.   

Пәннің қысқаша мазмҧны: 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. Ӛткізгіш 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 ӛмір 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: Даму психологиясы, Психофизиология 

Постреквизиттері: Коррекциялық психология, Нейропсихология және медицина психологиясының негіздері 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Болашақ дефектолог ми құрылымының патологиялық кӛріністерінің 

деңгейлерін, ақаудың құрылымын білуі керек; В)Жүйке жүйесінің органикалық және функционалдық 

бұзылыстарының кӛрінісінің ерекшеліктері туралы білімдері болуы керек; түрлі неврологиялық аурулар 

кезіндегі жүйке жүйесінің физиологиялық, анатомиялық құрылымы туралы түсінігі болуы керек. С)Жүйке 

жүйесінің орталық және перифериялық бӛлімдеріндегі негізгі патологиялық процестердің клиникалық 

кӛріністерін білуі; балалардағы тіл кемістігінің болу себептерін және кӛріну 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 бӛлек түрлерін ажырату, ауру баланы тексеруден ӛткізу.  

 

Модуль 4.2 Академиялық адалдық және жарнама психологиясы, HR менеджер 

 

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

Пәннің атауы: Академиялық адалдық 

Бағдарлама авторы: з.ғ.к. Курманова А.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттің оқудағы адалдығын білдіретін құндылықтар мен қағидалар 

жиынтығы туралы, оқытушылармен және басқа студенттермен қарым-қатынаста, сондай-ақ сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы мінез-құлықты және сыбайлас жемқорлықтың кез-келген кӛрінісіне тӛзімсіз қатынасты 

дамыту туралы жалпыланған білімді қалыптастыру. 

Курстың қысқаша мазмҧны: Академиялық адалдық ұғымы, академиялық адалдық қағидаларының 

тұжырымдамасы және түрлері, академиялық адалдықтың мәні, Жұбанов атындағы АӚУ студенттерінің 

академиялық адалдық кодексі, сыбайлас жемқорлық және сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар ұғымы, 

сыбайлас жемқорлықтың алдын-алу, академиялық адалдық принциптерін бұзғаны үшін шаралар. 

Пререквизиттері: Ұлттық руханият және мектеп курсындағы саяси пәндер 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Академиялық адалдықтың негізгі қағидаларын білу және түсіну 

B)Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қалыптасқан құқықтық сана, құқықтық ойлау және құқықтық мәдениет 

негізінде болашақ кәсіби қызметті жүзеге асыру. C)Академиялық адалдық қағидаттары туралы қорытынды 

жасай білу. D)Сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнаманы жетілдіру бойынша ұсыныстарды жасай білу. 

E)Құжаттарды, эсселерді, ғылыми жұмыстарды жобалау кезінде плагиатқа қарсы жүйені қолдану дағдылары. 

 

Дублин дискрипторлары (А,В,С,Д,Е) 

Пәннің атауы: Маркетингтік зерттеулер және жарнама іс-әрекетінің психологиясы 

Бағдарлама авторы: Кереймаганбетова Ж.Н. 

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 ӛндірістік-

ӛткізу 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 ӛздік жұмысына бағытталуы. Сонымен қатар, берілген курс жалпы психология және 

психологиялық зерттеу методологиясы аймағында студентттердің жаңа пән негізінде теоретикалық негізін 



158 
 

жүйелеуді ұсынады. Берілген пән негізінде қолданбалы зерттеу барысында студенттердің практикалық 

іскерлігін бекіту жүзеге асады. Пәнді оқудағы ішкі бӛлімде оқитын студенттердің жұмысын ұйымдастыру  

аудиториялық жұмыс негізінде, ӛздік және шығармашылық тапсырмалар негізінде құрылады. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Маркетингінің  және жарнаманың теориялық негіздері және тұжырымдамалары. 

Маркетингттік орта. Маркетингттік зерттеулер. Нарықты сегменттеу. Маркетинг жүйесіндегі тауар және тауар 

саясаты. Жарнама жүйесіндегі баға саясаты. Ӛнімдерді ӛткізу 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, Даму психологиясы.. 

Постреквизиттері: Адамдық ресурстарды зерттеудегі психодиагностика. Топтық терапия. 

Оқытудан кҥтілетін 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 

психологиялық құралдарын еркін пайдалану; Д)психологиялық кӛмек кӛрсету және сүйемелдеу. Адекватты 

әдістер мен әдістемелерді таңдау, сондай-ақ психологиялық түзету мен психоэдукативті тәсілді негіздеу. 

Практикалық Психологтың этикалық кодексіне негізделе отырып, психологтың әлеуетті клиентпен ӛзара іс-

қимылы. Е)Рефлексия, ӛзін-ӛзі талдау, кері байланыс, эмпатия және жағдайды бақылау. 

 

Модуль 5.1 Балалар психологиясы және психофизиология, Психолог- кеңес беруші 

 

Дублин дискрипторлары (А,В,С,Д,Е) 

Пәннің атауы: Балалар психологиясы 

Бағдарлама авторы: Исатаева Б.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттергі мектепке дейінгі балалардың психологиялық ерекшеліктері туралы 

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

Пәннің қысқаша мазмҧны: Балалар психологиясы пәні, міндеттері.  Балалар дамуының теориялары. Балалар 

психикасының даму заңдылықтарын зерттеу әдістері. Балалар психологиясының тарихы. Отандық және 

шетелдік психологтардың пікірлері. Психологиялық даму заңдылықтары. Нәрестелік және бӛбелік кезеңнің 

дамуына сипаттама. Бала ӛмірінің алғашқы жылында кездесетін дағдарыстар. Сәбилік кезең. Ерте сәбилік 

шақтағы психологиялық ерекшеліктер, үш жас кезінде жаңадан пайда болатын заттық әрекеттер. Жетекші 

әрекет. Заттармен әрекет етуге кӛшудің 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, Даму психологиясы. 

Постреквизиттері: Коррекциялық психология, Әлеуметтік психология, Когнитивті психология. 

Оқытудан кҥтілетін 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 ӛзекті мәселелерін психологиялық тұрғыда негіздеу. С)Студенттрді мектеп жасына дейінгі жас 

ерекшеліктеріне сәйкес, психикалық даму жайында қажетті мағлуматтармен қаруландыру. Д)Студенттерді бала 

психикасының ерекшеліктерімен таныстырып, ӛзін-ӛзі тани білуге баулу.  

 

Дублин дескрипторлары (А,В,С,Д,Е) 

Пәннің атауы: Психофизиология 

Бағдарлама авторы: Ергарина Ж.М. 

Курсты оқытудың мақсаты:Шынайы ғылыми парадигмаға негізделген және психикалық процестердің 

нейронды белсенділікпен байланысты мазмұны кӛрсететін психикалық процестер ағымының түсіндірмелі 

модельдерін кӛрсету. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: 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 кӛрсету.  

Пререквизиттері: Жалпы психология, Даму психологиясы. 

Постреквизиттері: Когнитивті психология, Тұлғаның стреске тӛзімділігі мен ӛзін-ӛзі реттеуінің 

психотехнологиялары  

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Пәнге байланысты Отандық және шетелдік әдебиеттерді салыстыра 

отырып  ұғыну; В)Практикада білім және қабілеттіліктерді түсіну және пайдалану; сабаққа конспект құрастыру, 
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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 кӛрінетін олардың 

психикасының онто және филогенезінде даму заңдылықтары туралы негізгі түсініктерді қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: 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. 

Постреквизиттері: Психотерапия және психоанализ негіздері, Психология тарихы 

Оқытудан кҥтілетін 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. 

 

Модуль 5.2 Дін психологиясы және стресс психологиясы, HR менеджер 

 

Дублин дескрипторлары (А,В,С,Д,Е) 

Пәннің атауы: Дін психологиясы 

Бағдарлама авторы: Сералиева А.У. 

Курсты оқытудың мақсаты: діннің пайда болуы және еркін ойдың дамуы, діннің догматикалық негіздерінің 

тарихы, олардың қоғамның барлық салаларындағы функциялары мен маңызы туралы объективті ақпарат беру. 

Белгілі дін зерттеушілерінің жұмыстарымен танысу арқылы діни доктриналарды сыни талдау дағдыларын, діни 

ұйымдар мен олардың ӛкілдерінің қызметінің ерекшеліктерін қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Дін ғылыми зерттеу пәні ретінде. Дінді түсінудің теологиялық, философиялық, 

ғылыми тәсілдері. Дінтану пәнаралық ғылыми зерттеулер саласы және ғылыми пән ретінде. Дінді ғылыми 

зерттеудің қалыптасу логикасы. Діни нанымдардың ерте формалары. Неолиттік революция кезеңіндегі діни 

нанымдардың ӛзгеруі. Ежелгі Шығыстағы алғашқы діни жүйелердің пайда болуы. Діндердің жіктелуі. Атеизм 

және еркін ойлау әлеуметтік-мәдени құбылыс ретінде. Проблеманы шығарылған діннің әр түрлі кӛзқарас. 

Адамзат қоғамының дамуындағы діннің эволюциясы. Дін әлеуметтануы. Г. Спенсер, Э. Дюркгейм, Мосс, 

М.Вебер. Вундт және оның замандастары Уильям Джеймс (1842-1910) және Джеймс Леуб (1868-1946) дінінің 

психологиясын кейінірек З.Фрейд, К. Юнг және олардың ізбасарлары жалғастырды. Марксистік дінтану: 

К.Маркс. Ф. Энгельс және В. И. Ленин-діни формаларды нақты ӛмірдің тиісті қатынастарынан шығару 

бағдарламасы ретінде дін туралы. 

Пререквизиттері: Жалпы психология, Ұлттық руханият 

Постреквизиттері: Әлеуметтік психология, Саяси психологиясы  

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Дінтану ғылымының теориялық негіздерін, әлемнің негізгі діни суреттерін, 

әлемдік діндердің құндылықтар жүйесін, этикалық нормаларын және олардың қоғамды, оның ішінде ҚР да 

дамыту мен жетілдіру үшін маңызын, ҚР-ғы конфессияаралық келісім принциптерін кӛрсету; В)Күнделікті 

ӛмірдегі және кәсіби қызметтегі нақты жағдайды ұғынуға дінтану тәсілін қолдану; С)Қазіргі қоғамдағы діни 

ӛмірге қатысты мәселелерді дербес және ұжымдық түрде түсіну; D)Патриоттық ӛмірлік ұстанымдарды кӛрсету, 

"мәңгілік ел", "рухани жаңғыру" идеяларын қоғамдық және кәсіби қызметте қолдануға жәрдемдесу; E)Діни 

сана мен діни қатынастардың қазіргі заманғы проблемалары мен даму перспективаларын, діни негіздегі 

әлеуметтік қақтығыстарды болжау және диагностикалау мүмкіндіктерін талдау. 

 

Дублин дескрипторлары (А,В,С,Д,Е) 

Пәннің атауы: Тиімді қарым-қатынастың психологиялық ерекшіліктері 

Бағдарлама авторы: Измаганбетов А.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: студенттердің қарым-қатынас процесінің психологиялық негізі туралы ғылыми 

білімдерін қалыптастыру, іскерлік ӛзара әрекеттесуді ұйымдастырудың негізгі тәсілдерін зерттеу, болашақ 

кәсіби қызмет аясында тиімді қарым-қатынас жасау үшін әдістерді қолдану дағдыларын қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Іскерлік қарым-қатынас ұғымы, оның түрлері мен формалары. Іскерлік қарым-

қатынас функциялары. Қарым-қатынас мақсаттары мен құралдары. Қарым-қатынас тараптары. Тұлғааралық 

қабылдау механизмдері: сәйкестендіру, эмпатия, рефлексия. Тұлғааралық қабылдаудың әсері: стереотиптеу, 

гало эффектісі, алғашқы кӛру эффектісі, физиогномиялық тӛмендету, себеп-салдар атрибуциясы. Ӛзін-ӛзі 

таныстыру. Іскер адамның бейнесі. Коммуникативтік актінің құрылымы. Ақпаратты қабылдау және беру. Кері 

байланыс түсінігі. Тиімді кері байланыс ережелері. Қарым-қатынастағы психологиялық кедергілер және оларды 
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жеңу. Тиімді тыңдау әдістері. Рефлексивті және рефлексивті емес тыңдау. Ауызша құралдардың жалпы 

сипаттамасы. Тіл, сӛйлеу, сӛйлеу түрлері. Ауызша қарым-қатынастың ерекшеліктері. Хабарламаның мағынасы 

мен мағынасы. Сенім. Түсінігі, жалпы сипаттамасы. Дәлелдеу және қарсы дәлелдеу әдістері. Ауызша емес 

қарым-қатынас құралдарының түрлері: оптикалық - кинестетикалық, пара-және экстралингвистикалық, 

тактильді, визуалды, ольфакторлы, проксемикалық. Ауызша емес қарым-қатынас құралдарының әлеуметтік-

мәдени ерекшеліктері. 

Пререквизиттері: Жалпы психология, Даму психологиясы 

Постреквизиттері: Топтық терапия, Еңбек психологиясының негіздері 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Психологиялық тәсілдерді меңгеру: субъектті тыңдау, дәлелдеу, субъектке 

әсер ету, кӛпшілік алдында сӛйлеген кезде аудиторияның назарын аудару, дау-дамайға сендіру; В)Тиімді 

қарым-қатынастың негізгі қағидаттары мен тәсілдері; С)Іскерлік әңгімелесудің, іскерлік келіссӛздердің, 

кеңестер мен кӛпшілік алдында сӛз сӛйлеудің психологиялық заңдылықтары; D)Қарым-қатынас 

психологиясының негізгі ұғымдары; E)Тиімді қарым-қатынастың негізгі қағидаттары мен тәсілдері. 

 

Дублин дескрипторлары (А,В,С,Д,Е) 

Пәннің атауы: Стресс психологиясы 

Бағдарлама авторы: Рыспаева Д.Б. 

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 мазмҧны: Стрестің теориялары мен бағыттары. Стрестің белгілері, кӛріну 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, Даму психологиясы. 

Постреквизиттері: Коррекциялық психология, Әлеуметтік психология, Когнитивті психология. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Стресстің түрлері, дамуы туралы жалпы мағлұмат алу; В)Психологияны 

белгілі бір аймағында қолданудың қолданбалы міндеттерді құра алу; С)ӛткізілген зерттеу жұмыстарына 

қорытынды жасай алу; Д)Зерттеу бағдарламаларын жасай алу және жаңа құралдарды пайдалана 

 

Модуль 6.1 Эксперименталды психология және психодиагностика, Психолог- кеңес беруші 

 

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 мазмҧны: Кеңес беру - адамға әлеуметтік және психологиялық кӛмек кӛрсетудің бір түрі. 

Сондай-ақ, кӛмектің 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 бӛлімі. Жақында практикалық қызметтің бұл түрі адам қызметінің басқа салаларына 

таралды. Қазіргі уақытта әртүрлі ғалымдар кӛптеген кеңес беру функцияларын ерекшелендіреді, атап айтқанда: 

әлеуметтену, білім беру, профилактикалық, талғампаздық, ӛтемақы. 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, Даму психологиясы. 

Постреквизиттері: Топтық терапия. Психотерапия және психоанализ негіздері. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Психологиялық кеңес ӛткізудегі 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 ӛткізілуін және әдістемесін пайдалану. 

С)Клиент мәселесін талдау, кеңесші мен клиент арасында ӛзара түсінікті құру, клиентке әсер ету әдістерін 

пайдалану; Д)Психологиялық кеңес нәтижесін қамтамасыздандыратын шартты құру; Е)Клиенттің жекелей  

дамуына коммуникативті, ӛзара әсер мәселесіне байланысты мәселесі бойынша психологиялық кеңесті 

ұйымдастыру 
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Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) Е) 

Пәннің атауы: Эксперименталды психология 

Бағдарлама авторы: Утеуова А.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттердің ғылыми психологиялық зерттеулердің әдістемелері жӛнінде 

толығырақ мағлұмат беріп  негізгі түсініктерімен және әдістемелік зерттеулерімен оның дамуының негізгі 

бағыттарымен таныстыру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: 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 рӛлі. Эксперименттің 

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

Ӛлшем 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, Даму психологиясы. 

Постреквезиттері: Психология ғылымының әдіснамалық негіздері. Педагогикалық-психологиялық коррекция 

әдістері. 

Оқытудан кҥтілетін 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 ӛтілу барысында практикалық дағдыларды қалыптастырып, оның алған 

нәтижелерінің ұсынылуы мен ӛңделуін білуі; ғылыми зерттеудің ӛтілуінің 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 ӛзекті 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: Измаганбетов А.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: Психологиялық зерттеулердің әдістемелері жӛнінде толығырақ мағлұмат беріп  

негізгі түсініктерімен және әдістемелік зерттеулерімен оның бағыттарымен таныстыру 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Практикалық психология және психологиялық кӛмек 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 ӛткізудің стилистикалық ерекшеліктері.Психотерапиялық әдістермен техникалардың қазіргі 

жағдайы. Жасӛспірімдерге 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 кӛмек кӛрсетуді 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: Топтық терапия. Психотерапия және психоанализ негіздері. 

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

дағдысын кәсіби қызметте қолдана алуы. В)Психологиялық зерттеулердің әдістемелері жӛнінде 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 ӛз практикасында іске асыра білуі керек.  
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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 мазмҧны: Психодиагностиканың теориялық негіздері, дифиренциалды-психологиялық 

ерекшеліктерін ӛлшеудің 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 кҥтілетін 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.  

 

Модуль 6.2 Ҧйымдардағы психологиялық қызмет, HR менеджер 

 

Дублин дескрипторлары (А,В,С,Д,Е) 

Пәннің атауы: Коучинг негіздері 

Бағдарлама авторы: Исатаева Б.Б. 

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

табылады. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Коучинг негіздері - адамға әлеуметтік және психологиялық кӛмек кӛрсетудің бір 

түрі. Сондай-ақ, кӛмектің сипаты бойынша кеңес беру психотерапияға ең жақын, бірақ психотерапияның 

қысқартылған немесе жеңілдетілген нұсқасы болып табылмайды, сонымен қатар бірқатар авторлардың 

тұжырымдамасымен келісе алмайды. Коучинг негіздері - бұл ерекше ерекшелігі бар практикалық 

психологияның жеке бӛлімі. Жақында практикалық қызметтің бұл түрі адам қызметінің басқа салаларына 

таралды. Қазіргі уақытта әртүрлі ғалымдар кӛптеген кеңес беру функцияларын ерекшелендіреді, атап айтқанда: 

әлеуметтену, білім беру, профилактикалық, талғампаздық, ӛтемақы. Дегенмен, барлық зерттеушілер адамның 

жеке басын дамыту функциясын басты айырмашылығы деп санайды. Қазіргі кездегі психологиялық коучинг 

негіздері түсінігі. Коучинг негіздерінің этикалық принциптері. Психологиялық коучинг түрлері. Жеке және 

топтық психологиялық коучинг негіздері.  

Пререквизиттері: Даму психологиясы, Жалпы психология 

Постреквизиттері: Адами ресурстарды басқару психологиясы, Әлеуметтік-психологиялық тренинг 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)психологиялық кеңес ӛткізудегі 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 ӛткізілуін және әдістемесін пайдалану. Клиент 

мәселесін талдау, кеңесші мен клиент арасында ӛзара түсінікті құру, клиентке әсер ету әдістерін пайдалану; 

С)психологиялық кеңес нәтижесін қамтамасыздандыратын шартты құру; Клиенттің жекелей  дамуына 

коммуникативті, ӛзара әсер  мәселесіне  байланысты мәселесі бойынша психологиялық кеңесті ұйымдастыру. 

 

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

Пәннің  атауы:  Психологиядағы статистикалық зерттеулер 

Бағдарлама авторы: Рыспаева Д.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: Психологиядағы статистикалық зерттеулер – бұл математикалық тәсілдер, 

формулалармен әдістер кӛмегі арқылы сандық кӛрсеткіштерді, оның жасырын заңдылықтарын айқындай 

отырып бір жүйеге келтіріп жинақтайды. Бұлар тәжірибе нәтижесін анықтауға кӛмектеседі, қорытынды 

сенімділігін арттырады, теориялық жинақтаулар үшін негіздеме береді. Психологияда кеңінен қолданылатын 

статистикалық зерттеулер математикалық әдістерге тірке, реттеу, межелеу жатады. Статистикалық әдістер 

кӛмегі арқылы орташа кӛрсеткіштер анықталады: орташа арифметикалық, медиана ортасының кӛрсеткіші, 

таратылу дәрежесі, немесе орташа ауытқу, коэффициент.  

Пәннің қысқаша мазмҧны: 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 ӛзіне тән 

ерекшеліктері мен зерттеу әдістері бар. Ол әдістер ӛздерінің қолданылуына және бірінен соң бірінің жалғасып 

келуіне қарай үш сатыға бӛлінеді: 1)статистикалық бақылау, яғни бастапқы мәліметтерді жинау; 2)жиналған 

мәліметтерді ӛздеріне тән ерекшелігіне қарай топтау, ӛңдеу және жинақтау; 3)жинақталған, ӛңделген 

мәліметтерге талдау және қорытынды жасау. Осы кӛрсетілген әдістер жиынтығын статистикалық әдістемелер 

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

Статистикалық бақылаудың негізгі мақсаты қоғамдық құбылыстардың ӛзгеруіне әсерін тигізген әрбір факторды 
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ӛздеріне тән белгісіне қарай анықтау және нақты шындықтың толық қамтылуын, анық та, дәл, нақты, әрі 

керекті мәліметтерді жинау. Статистикалық бақылау әрқашанда кең кӛлемді, толық жүргізіледі.  

Пререквизиттері: Жалпы психология, ЖЖҚ анатомиясы мен физиологиясы. 

Постреквизиттері: Мамандану практикумы, Дифференциалды психология. 

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

зерттеулер тірке, реттеу, межелеу жасай алады. В)Статистикалық әдістер кӛмегі арқылы орташа кӛрсеткіштерді 

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

ауытқу, коэффициент. 

 

Дублин дескрипторлары (А,В,С,Д,Е) 

Пәннің атауы:  Ұйымдарда психологиялық қызмет 

Бағдарлама авторы: Утеуова А.А. 

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

психологиялық феномендарды пайдалану арқылы ұйымдастыру, іс-әрекет нәтижелігін кӛтеретін 

хнологияларды құрастыру дағдысын қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны:  Ғылымның дамуын басқару. Басқарушылық қызметтің мәні негізгі әдістері, оны 

зерттеу. Теориясының элементтері. Ӛткізді 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: Адами ресурстарды басқару психологиясы, Қызметкерлердің құзыреттілігін 

психологиялық диагностикалау бойынша практикум. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелері: А)Ұйымдастыру мәдениетінің психологиялық ерекшеліктері, ӛзара 

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: Тӛлебаева Ж.А. 

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

қаруландыру. 

Курсты оқытудың мақсаты: Бұл курсты оқу студенттерде гуманистік кӛзқарас, психологиялық ойлау, 

коммуникативті хабардың дамуы арқылы тұлғалық потенциалын ӛздігінше жетілдіруге басымдылығын 

қалыптастыру болып саналады. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: 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 ӛте қажетті шарттардың бірі болып отыр. Тәжірибе 

кӛрсеткендей 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, кӛңіл күй, 

құмарлық. Стрестік жағдайлар. Эмоционалдық стрестік жағдайлар. Ерік туралы жалпы түсінік. Ерік туралы 

психологиялық теориялармен кӛзкарастар. Ерік әрекеттерін талдау. Ерікті дамыту және тәрбиелеу.  

Пререквизиттері: Жалпы психология, ЖЖҚ анатомиясы мен физиологиясы. 

Постреквизиттері: Қолданбалы конфликтология және эмоционалды интеллект, Криминалды және заң 

психологиясы. 

Оқытудан кҥтілетін 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. 
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6В03101– ПСИХОЛОГИЯ 

3 КУРС 

Қабылдау жылы: 2019 

Компонент 

(ЖК/ТК) 
Пән коды Пән атауы 
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ем

ес
т
р
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р

ед
и

т
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ы
 

Модуль 8.1 Когнитивті және медициналық психология, 30 кредит КБ 

БП ЖК NMPN 3215 Нейропсихология және медицина психологиясының негіздері 5 5 

БП ТК PKShE 3216 Психологтың кәсіби шеберлігі мен этикасы 5 5 

БП ТК KPP 3217 Клиникалық психология және патопсихология 5 5 

КП ТК KP 3301 Коррекциялық психология 5 5 

КП ЖК AP 3302 Әлеуметтік психология  5 5 

КП ТК KP 3303 Когнитивті психология  5 5 

Модуль 8.2 Нейромаркетинг және адами ресурстар, 30 кредит НR 

БП ЖК NMPN 3215 Нейропсихология және медицина психологиясының негіздері 5 5 

БП ТК DPP 3216 Дифференциалды психология және психогенетика 5 5 

БП ТК ARBP 3217 Адамдық ресурстарды басқару психологиясы 5 5 

КП ТК IR 3301 Іскерлік риторика 5 5 

КП ЖК AP 3302 Әлеуметтік психология  5 5 

КП ТК KPN 3303 Когнитивті психология және нейромаркетинг 5 5 

Модуль 9.1 Жеке тҧлғаны зерттеу және қолданбалы конфликтология, 30 кредит КБ 

БП ТК ZhTZZhA 3218 Жеке тұлғаны зерттеудің жобалау әдістері 6 5 

БП ЖК IBB 3219 Инклюзивті білім беру 6 3 

БП ТК PT 3220 Психология тарихы 6 5 

КП ТК QKKZhT 3304 
Қолданбалы конфликтология және келіссӛздер жүргізу 

техникалары 
6 4 

КП ТК BBSEI 3305 Білім беру саласындағы эмоционалды интеллект 6 4 

КП ЖК KZP 3306 Криминалды және заң психологиясы 6 4 

Модуль 9.2 Жеке тҧлғаны зерттеу және криминалды психология, 30 кредит HR 

БП ТК APT 3218 Әлеуметтік-психологиялық тренинг 6 5 

БП ЖК IBB 3219 Инклюзивті білім беру 6 3 

БП ТК PPZTA 3220 Мамандану практикумы 6 5 

КП ТК QKEI 3304 Қолданбалы конфликтология және эмоционалды интеллект 6 4 

КП ТК UQQSP 3305 Ұлтаралық қарым-қатынас және саяси психология   6 4 

КП ЖК KZP 3306 Криминалды және заң психологиясы 6 4 

 

Модуль 8.1 Когнитивті және медициналық психология, КБ 

 

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

Пәннің атауы: Нейропсихология және медицина психологиясының негіздері  

Бағдарлама авторы: Измаганбетов А.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерді  психикалық дамуында түрлі  бұзылыстары бар балаларды  түзету 

әрекеттерінің тиімді жолдарымен таныстыру және оны тәжірибеде қолдана білу әдістемесін игерту. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Клиникалық психологияның пәні мен міндетті. Клиникалық психологияны 

тарихы. Патопсихологиялық зерттеудің ерекшелігі мен міндеттері. Патопсихологиялық зерттеудің құрылудың 

принциптері. Ойлау, қабылдау мен сананың бұзылуы. Ес пен сӛйлеу әрекетінің бұзылуы. Жеке тұлғаның 

эмоциялық жағдайының бұзылуы. Психикалық аурулардың жалпы түсінігі. Шизофрения. Эпилепсия. 

Психоздағы маниакалды депрессиялық психоз. Интелектуалдық  жетіспеуі. Жеке тұлғаның аномалиялық 

жағдайлары. Невроздар. Қартаюдың психологиясы. Деменциядағы пресенильдік қасиеттері. Қартаю кезіндегі 

интелектінің бұзылуы. Алкоголизм. Ӛмірден кетудің психологиясы. Мінез құлықтағы  суицидтік  

ерекшеліктері. Соматогендік аурулары. Психопрофилактикадағы, психогигиена және психотерапиядағы  

психологиялық негіздері. 

Пререквизиттері: Жеке тұлға психологиясына кіріспе. Ойлау және сӛйлеу. 

Постреквизиттері: Адамдық ресурстарды зерттеудегі психодиагностика. Психологиялық тәуелділік, агрессия 

және терроризм 

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

дағдысын кәсіби қызметте қолдана алуы. В)Клиникалық психологияның пәні мен міндеттерін. Клиникалық 

психологияның даму тарихы. Патопсихологиялық зерттеудің ерекшелігі мен міндеттерін, қолдану жолдарын. 

Патопсихологиялық зерттеудің құрылудың принциптерін. Ойлау, қабылдау мен сананың бұзылу, ес пен сӛйлеу 
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әрекетінің бұзылу, жеке тұлғаның эмоциялық жағдайының бұзылу ерекшеліктерін. Психикалық аурулардың 

жалпы түсінігін. Психопрофилактикалық жұмыстарды ұйымдастырудың жолдары мен қолдану негіздерін. 

С)Ғылыми педагогикалық зерттеу әдістерін, теориялық және тарихи-педагогикалық зерттеу әдістерін, байқау 

әдістері және оның түрлерін  ӛз практикасында іске асыра білуі  керек.  

 

Дублин дескрипторлары (А,В,С,Д,Е) 

Пәннің атауы: Психологтың кәсіби шеберлігі мен этикасы 

Бағдарлама авторы: Тильмагамбетова Р.Е. 

Курсты оқытудың мақсаты: Болашақ маманның кәсіби және жеке қасиеттерін, сондай-ақ оның қызметін 

кәсіби этика тұрғысынан бағалау. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Психологтың кәсіби шеберлігі. Психологтың кәсіби этикасының түрлері: арнайы, 

әлеуметтік, жеке, жеке. Кәсіби шеберлік және кәсіби жарамдылық критерийлері. Танымдық процестерге, 

эмоционалды – еріктік қасиеттерге және интеллектуалдық ерекшеліктерге қойылатын талаптар. Мінсіз 

психологтың жеке моделі. Кәсіби деформация түсінігі. Оң және теріс деформация. Эмоционалды күйзеліс: мәні 

мен ерекшеліктері. Кәсіби деформация мен эмоционалды күйзелістің арақатынасы. Психологтың кәсіби 

деформациясы. Психологтың жеке басының кәсіби деформациясының теріс салдары. Кәсіби деформацияны 

диагностикалау, алдын алу және түзету әдістері. Жеке жұмыс стилінің психологиялық сипаттамалары. 

Пререквизиттері: Жалпы психология, Психологиялық кеңес беру негіздері 

Постреквизиттері: Кәсіби ӛзін-ӛзі анықтау теориясы мен практикасы, Психология ғылымының әдіснамалық 

негіздері 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Алған теориялық білімдерін кәсіби қызметте пайдалану; В)Ӛзара іс-

қимылды құрудың оңтайлы жолдарын, дағдарыстық жағдайларды шешу тәсілдерін анықтау; С)Маман-

психологтың мінсіз моделін құру; D)Психологиялық практиканың әртүрлі салаларында кәсіби этика 

нормаларын сақтау. 

 

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

Пәннің атауы: Клиникалық психология және патопсихология 

Бағдарлама авторы: Ергарина Ж.М.  

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерді  психикалық дамуында түрлі  бұзылыстары бар балаларды  түзету 

әрекеттерінің тиімді жолдарымен таныстыру және оны тәжірибеде қолдана білу әдістемесін игерту 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Клиникалық психологияның пәні мен міндетті. Клиникалық психологияны 

тарихы. Патопсихологиялық зерттеудіғ ерекшелігі мен міндеттері. Патопсихологиялық зерттеудің құрылудың 

принциптері. Ойлау, қабылдау мен сананың бұзылуы. Ес пен сӛйлеу әрекетінің бұзылуы. Жеке тұлғаның 

эмоциялық жағдайының бұзылуы. Психиалық аурулардың жалпы түсінігі. Шизофрения. Эпилепсия. 

Психоздағы маниакалдық депрессиялық психоз. Интелектуалдық  жетіспеуі. Жеке тұлғаның аномалиялық 

жағдайлары. Невроздар. Қартаюдың психологиясы. Деменциядағы пресенильдық қасиеттері. Қартаю кезіндегі 

интелектінің бұзылуы. Алкоголизм. Ӛмірден кетудің психологиясы. Мінез құлықтағы  суицидтік  

ерекшеліктері. Соматогендік аурулары. Психопрофилактикадағы, психогигиена және психотерапиядағы  

психологиялық негіздері. 

Пререквизиттері: ЖЖҚ анатомиясы мен физиологиясы, Психофизиология 

Постреквизиттері: Психотерапия және психоанализ негіздері, Топтық терапия 

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

дағдысын кәсіби қызметте қолдана алуы. В)Клиникалық психологияның пәні мен міндеттерін. Клиникалық 

психологияның даму тарихы. Патопсихологиялық зерттеудің ерекшелігі мен міндеттерін, қолдану жолдарын. 

Патопсихологиялық зерттеудің құрылудың принциптерін. Ойлау, қабылдау мен сананың бұзылу, ес пен сӛйлеу 

әрекетінің бұзылу, жеке тұлғаның эмоциялық жағдайының бұзылу ерекшеліктерін. Психиалық аурулардың 

жалпы түсінігін. Психопрофилактикалық жұмыстарды ұйымдастырудың жолдары мен қолдану негіздерін. 

С)Ғылыми педагогикалық зерттеу әдістерін, теориялық және тарихи-педагогикалық зерттеу әдістерін, байқау 

әдістері және оның түрлерін  ӛз практикасында іске асыра білуі  керек.  

 

Дублин дескрипторлары: А)   В)  С)  D)  Е)  

Пәннің атауы: Коррекциялық психология  

Бағдарлама авторы: Сералиева А.У. 

Курсты оқытудың мақсаты: түзету психологиясы мен психотерапия саласындағы құзыреттілікті 

қалыптастыру, бала дистогенезінде психикалық процестерді дамыту туралы идеяларды қабылдау және кеңейту. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: «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 ӛтемақы, ӛтемақы теориясы. Ақаудың 

психологиялық құрылымының мәселесі. Ішкі және жүйеаралық ӛтемақы. Мүгедектігі бар балалардың 

психикалық дамуының жалпы және нақты ерекшеліктері, психикалық дамуға биологиялық және әлеуметтік 

факторлардың рӛлі. 

Пререквизиттері: Даму психологиясы, Практикалық психология 
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Постреквизиттері: Топтық терапия. Психоанализ негіздері және психотерапия 

Оқытудан кҥтілетін 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 

ӛзгеруін және динамикасын болжау. 

 

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

Пәннің атауы: Әлеуметтік психология 

Бағдарлама авторы: Утеуова А.А. 

Курсты оқытудың мақсаты:  Практикалық психология және психологиялық кӛмек 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 ӛткізудің 

стилистикалық ерекшеліктері.  

Пәннің қысқаша мазмҧны: 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 ӛмірінің 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: Әлеуметтану, Жалпы психология 

Постреквизиттері: Этнопсихология және қарым-қатынас психологиясы, Топтық терапия 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Студенттерді шетелдік және отандық әлеуметтік – психологияның басты 

мәселелері бойынша теориялық зерттеулерімен тәжірибелік нәтижелерімен таныстыру В)Студенттер бойында 

үлкен және шағын топтардың дамуы мен қызмет ету заңдылықтары (конформизм феномені, жетекшілік және 

лидерлік топтық тұтастық мәселесі)туралы білімдерін қалыптастыру; С)Жеке адамның әлеуметтік – 

психологиялық ерекшеліктері (әлеуметтену және әлеуметтік бағдар) жайлы білімдерін қалыптастыру; 

Д)Адамдардың ӛзара әрекеттестігі мен қарым – қатынасы туралы білімдерді қалыптастыру студенттердің 

әлеуметтік – психологиялық зерттеу бағдарламалары мен зерттеу жұмысын жүргізуде әскерлік пен дағдыларын 

дамыту; Е)Кәсіби қарым – қатынас дағдыларын дамыту. 

 

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

Пәннің  атауы:  Когнитивті психология  

Бағдарлама авторы: Бегимова М.М.  

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерге тұтынушы талғамын зерттеу әдістерін үйрету және бұл саламен 

нейробиология, нейрофизиология мен когнитивті  психология саласымен ара байланысын анықтау.  

Пәннің қысқаша мазмҧны: Нейромаркетинг  негізі. Эйл Смидтс зерттеулері. Нейромаркетинг  

жарнамаладағы тауарларды тұтынушы алу үшін керекті жүйе ретінде. Психологиялық эффектілер. Бұл саланың 

негізгі құралдары:  Түс. Иіс. Дәм. Триггер-сӛздер. Дыбыстар. Жанасу сезімдері (Тітіркену). Когнитивті  

бұрмалау.  Психологиялық эффекттер. Жиын эффектісі. Шектеу мен арнайы шарттар. 

Пререквизиттері: ЖЖҚ анатомиясы мен физиологиясы, Психофизиология 

Постреквизиттері: Психотерапия және психоанализ негіздері, Топтық терапия 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Когнитивті психологияның даму тарихын; нейромаркетинг туралы; түрлі 

психологиялық мектептер мен бағыттардың ӛзара байланысы. В)Когнитивті психология және нейромаркетинг 

курсынан алынған негізгі білімдерді практикада қолдана алу, Когнитивті психологияның дамуын және 

ғалымдардың ойларын салыстыру; Бұл саланың негізгі құралдары:  Түс. Иіс. Дәм. Триггер-сӛздер. Дыбыстар. 

Жанасу сезімдері (Тітіркену). Когнитивті бұрмалау туралы ақпаратты білу С)Когнитивті психологияның 

жүйелік бағыттарын анықтау;  
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Модуль 8.2 Нейромаркетинг және адами ресурстар, НR 

 

Дублин дескрипторлары (А,В,С,Д,Е) 

Пәннің атауы: Дифференциалды психология және психогенетика 

Бағдарлама авторы: Керемаганбетова Ж.Н. 

Курсты оқытудың мақсаты: Психологиялық ғылымның дамуындағы және психологтың практикалық іс - 

әрекетіндегі Дифференциалды психология мен психогенетиканың орны, рӛлі мен маңызы туралы түсінік беру, 

адамдардың жеке айырмашылықтары туралы қазіргі заманғы идеялардың негізгі принциптерін қалыптастыру 

және психодиагностикалық мәселелерді шешу жолдары туралы түсінік беру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Жеке, топтық және типологиялық айырмашылықтар туралы ғылым ретінде 

Дифференциалды психология пәні. Дифференциалды психологияның адам туралы басқа ғылымдар жүйесіндегі 

орны. Дифференциалды психологияның ғылым ретіндегі тарихы. Дамудың үш кезеңі: ғылыми, жаратылыстану 

парадигмасы, гуманитарлық парадигма. Ғылыми алғышарттар: характерология (И.Кант, И. Банзен); 

психогностика-френология (Ф. А. Галл), графология (И. Мичон), физиогномия (Дж. Лаватер). Ғылыми 

алғышарттар: эксперименттік әдісті енгізу (В. Вундт), статистикалық әдіс (А.Кетле, Ф. Гальтон); 

психогенетикалық әдіс (Ф. Гальтон). Шет елдердегі дифференциалды психологияның негізін қалаушылар (В. 

Штерн, Ф.Гальтон, А. Бинет, Дж. Кеттел және т.б.). Адамның тұқым қуалайтын аппараты: хромосомалар, 

гендер, аллельдер; митоз және мейоз; цитоплазмалық тұқым қуалаушылық. Генетикалық полиморфизм; әр 

адамның генетикалық бірегейлігі және оның қалыптасу механизмдері. Генотип және фенотип. Рецессивті және 

доминантты мұрагерлік түрлері. Популяцияның ӛзгергіштігі. Популяциялар, изоляттар, демалар. Харди-

Вайнберг заңы және популяциядағы ген жиілігін ӛзгертетін факторлар. Ассортативтілік және инбридинг. 

Сапалық және сандық белгілер. Мендель заңдары; Мендель емес (биометриялық) генетика. Психогенетика 

үшін маңызды генетикадағы бағыттардың қысқаша тарихы: Жануарлар мінез-құлқының генетикасы; эвгеника; 

алынған белгілердің мұрагерлік мәселесі. 

Пререквизиттері: Жалпы психология, Психологиялық кеңес беру негіздері 

Постреквизиттері: Кәсіби ӛзін-ӛзі анықтау теориясы мен практикасы, Адамдық ресурстарды зерттеудегі 

психодиагностика  

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Адамның психикалық қызметін үйлестіру мақсатында психологиялық 

диагностика жүргізу, танымдық және мотивациялық - ерікті саланың, ӛзін-ӛзі танудың, психомоториканың, 

қабілеттердің, темпераменттің, функционалдық жағдайлардың, жеке қасиеттердің және нормадағы және 

психикалық ауытқулардағы екпіндердің даму деңгейінің ӛзгеруі мен динамикасын болжау; В)Психиканың 

негізгі құбылыстарының жеке ерекшеліктерін зерттеудің принциптерін, феноменологиясын және әдістерін білу; 

С)Психогенетиканың жалпы, клиникалық, жас ерекшелік психологиясы, психиатрия, неврология және басқа да 

аралас білім салалары үшін іргелі және қолданбалы маңызы D)Жеке адамның мінез-құлқы мен іс-әрекетінде 

биологиялық және психологиялық байланысты талдау, салыстыру және табу терминологиялық аппаратты 

дұрыс пайдалану; теорияны практикамен дұрыс байланыстыру және орнату; проблеманы бӛліп кӛрсету және 

қою, оны шешу жолдарын айқындау; зерттелетін мәселедегі байланыстар мен заңдылықтарды қадағалау. 

 

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

Пәннің  атауы:  Адамдық ресурстарды басқару психологиясы 

Бағдарлама авторы: Тильмагамбетова Р.Е. 

Курсты оқытудың мақсаты: басқару психологиясы пәнін оқыту процессінде болашак мамандардын кәсіби 

манызды сапаларын калыптастырып психологиялык теориялыкбілім негіздерімен каруландыру. Студенттер 

қазіргі ӛмірдегі психологиялық білімдерін, осылардың мамандық шеңдерінде кәсіби қалыптастыру процесіндегі 

ролі мен оның мәнін анықтау және ұйымдастырудың теориялық және әдіснамалық мәселелерін қарастыру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Басқару психологиясының пәні және әдістері. Басқару психологиялық 

теориялары. Жеке тұлға және оның басқарудағы потенциалы. Еңбек іс-әрекетіндегі темперамент. Басшылық 

және кӛшбасшылық. Еңбек ұжымын басқару психологиясы. Еңбек ұжымының ұжымдағы басқару мен 

әлеуметтік-психологиялық климат жағдайындағы басқарудың психологиялық негіздері 

Пререквизиттері: Жеке тұлға психологиясына кіріспе. Жалпы психология 

Постреквизиттері: Коучинг негіздері. Әлеуметтік-психологиялық тренинг. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Психологияның даму тарихын; жетекшілік лидері туралы; басқару 

психологиясы туралы; түрлі психологиялық мектептер мен бағыттардың ӛзара байлагысы. В)Біліктілік: басқару 

психологиясы курсынан алынған негізгі білімдерді практикада қолдана алу, басқару психологиясының дамуын 

және ғалымдардың ойларын салыстыру; дүниежүзілік психология классиктерінің концепцияларын талдау, 

психологияның ғылым ретіндегі ерекшеліктерін ескере отырып, ұйымдық құрылымы мен әдістерін, түрлерін: 

С)дағды: басқару психологиясының жүйелік бағыттарын анықтау; басқару; пән теориясы мен 

практикасынджағы ғылыми зерттеулерді талдау, практикалық жұмыстарға талдау жасау. 

 

Дублин дескрипторлары: А, В, С, D, Е 

Пәннің атауы: Іскерлік риторика 

Бағдарлама авторы: Рыспаева Д.Б. 
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Курсты оқытудың мақсаты: Педагогтарды кәсіби даярлауда Іскерлік риториканың рӛлі, педагогтың сӛйлеу 

мәденитіне қойылатын талаптар, кәсіби педагогикалық сӛз жанры турлы білімдерін қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: 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 рӛлі. Педагогикалық қарым-қатынас: мәні, 

ерекшеліктері, функциясы. Мұғалімнің сӛйлеу мәдениеті. Педагогтың сӛйлеу мәденитіне қойылатын талаптар. 

Педагогтың сӛздік қоры және сӛз байлығы. Педагогтың мәнерлі сӛзі. Педагогтың терминдерді кәсіби 

пайдалануы. Логикалық ойының ерекшелігі. Педагог дауысының  гигиенасы. Кәсіби педагогикалық сӛз жанры. 

Пререквизиттері: Шешендік ӛнер психологиясы, Жалпы психология. 

Постреквизиттері: Қарым-қатынас психологиясы, Шешендік ӛнер психологиясы 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер:A)Сӛз әдемілігі және ортамен тіл табысуы, пікірталас және айтысты қолдану. 

B)Ӛзінің ойын нақты және аргументтерге негіздей отырып ойын жеткізуі, C)Педагог пен оқушылардың сӛзін 

талдау қабілеті, D)Білім алушылардың ойын реттей білуге және аргументтерге негіздей отырып түсіндіру, 

Е)Сӛйлеудің  жоғары мәдениетін кӛрсетуге даярлығы. 

 

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

Пәннің  атауы:  Когнитивті психология және нейромаркетинг 

Бағдарлама авторы: Бегимова М.М. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерге тұтынушы талғамын зерттеу әдістерін үйрету және бұл саламен 

нейробиология, нейрофизиология мен когнитивті  психология саласымен ара байланысын анықтау. Massaget.kz 

сайтына гиперсілтеме міндетті түрде қойылуы тиіс.  

Пәннің қысқаша мазмҧны: Нейромаркетинг негізі. Эйл Смидтс зерттеулері. Нейромаркетинг  жарнамаладағы 

тауарларды тұтынушы алу үшін керекті жүйе ретінде. Психологиялық эффектілер. Бұл саланың негізгі 

құралдары:  Түс. Иіс. Дәм. Триггер-сӛздер. Дыбыстар. Жанасу сезімдері (Тітіркену). Когнитивті  бұрмалау.  

Психологиялық эффектер.Жиын эффектісі.Шектеу мен арнайы шарттар. 

Пререквизиттері: ЖЖҚ анатомиясы мен физиологиясы, Психофизиология 

Постреквизиттері: Психотерапия және психоанализ негіздері, Топтық терапия 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Когнитивті психологияныңдаму тарихын; нейромаркетинг туралы; түрлі 

психологиялық мектептер мен бағыттардың ӛзара байланысы. В)Когнитивті психология және нейромаркетинг 

курсынан алынған негізгі білімдерді практикада қолдана алу, Когнитивті психологияның дамуын және 

ғалымдардың ойларын салыстыру; Бұл саланың негізгі құралдары:  Түс. Иіс. Дәм. Триггер-сӛздер. Дыбыстар. 

Жанасу сезімдері (Тітіркену). Когнитивті бұрмалау туралы ақпаратты білу С)Когнитивті психологияның 

жүйелік бағыттарын анықтау. 

 

Модуль 9.1 Жеке тҧлғаны зерттеу және қолданбалы конфликтология, КБ 

 

Дублин дескрипторлары (А,В,С,Д,Е) 

Пәннің атауы: Жеке тұлғаны зерттеудің жобалау әдістері 

Бағдарлама авторы: Исатаева Б.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерге жеке тұлғаны жобалау әдістерімен зертеу жұмысының 

механизмдерімен және процедуралық-ұйымдастырушылық аспектілерімен, теориялық және әдістемелік 

негіздерімен таныстыру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: 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 сӛйлемдер» Саксалеви. 

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

процедурасы, әлеуметтік–психологиялық зерттеу нәтижесін ӛңдеу.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 ӛз 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:  Жалпы психология. Даму психологиясы. 

Постреквизиттері: Кәсіби ӛзін-ӛзі анықтаудың теориясы мен практикасы. Педагогикалық-психологиялық 

коррекция әдістері 

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

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

психологтардың ӛз іс-әрекеттерінде жобалау әдістерін пайдалана білуі; қазіргі заманға сай психолог 
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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 ӛңдеу 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 кӛзқарастарды, 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: 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 мазмҧны: Мүгедек адамдарға деген қарым-қатынастың ӛзгеру эволюциясы. Дамудағы 

кемшіліктерді ерте анықтау мен оларға арнайы кӛмек кӛрсету. 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 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: Балалар психологиясы, Даму психологиясы 

Постреквизиттері: Педагогикалық-психологиялық коррекция әдістері 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Арнайы мектепке дейінгі педагогикалық үрдісте сандық және инклюзивтік 

орта, ӛлшемдік бағалау мүмкіндіктерін болжау; В)Арнайы дейінгі білім беру саласындағы нормативтік - 

құқықтық, оқу-нұсқаулық, ағымдық оқу-ұйымдастыру құжаттамаларын  әзірлеу мәселелерін (дидактикалық, 

бақылау-ӛлшеу 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: Психология тарихы 

Бағдарлама авторы: Ергарина Ж.М. 

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 

категроияларын анықтау, психология ғылымының пайда болуы мен қалыптасуына үлес қосқан ғалым 

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

Пәннің қысқаша мазмҧны: 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 ӛзіндік 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: Жалпы психология, Әлеуметтік психология 

Постреквизиттері: Этнопсихология және қарым-қатынас психологиясы, Психология ғылымының әдіснамалық 

негіздері 

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

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

материалдарды дайындау; С)Талқылаудың құрылымы, аргументтер, зерттелінген аймақтағы мәселелерді шешу. 

 

Дублин дескрипторлары (А,В,С,Д,Е) 

Пәннің атауы: Қолданбалы конфликтология және келіссӛздер жүргізу техникалары 

Бағдарлама авторы: Сералиева А.У. 

Курсты оқытудың мақсаты: студенттердің конфликтің табиғаты, оның қоғамдағы ағымының ерекшеліктері 

туралы, сондай-ақ қақтығыстарды болжауға, алдын алуға, басқаруға, келіссӛздер жүргізуге мүмкіндік беретін 
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қолданбалы Дағдылар мен қабілеттерді дамыту туралы қажетті жүйеленген іргелі теориялық білімді игеруі. 

Студенттердің жоғары кәсіби және конфликтологиялық мәдениетін қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Конфликтологияның ғылым ретінде қалыптасуы мен дамуы. Батыс 

конфликтологиясының сипаттамасы: қақтығыстың жалпы теориясы (И.Боулдинг), "орта деңгей" теориялары (К. 

Райт), қақтығысты қолданбалы зерттеу (Р. Фишер, А. Юри). Отандық конфликтологияның тарихнамалық 

талдауы. Қақтығыстарды талдауға пәнаралық кӛзқарасты қалыптастыру: әртүрлі ғылымдардың қосқан үлесі. 

Зерттеудің жалпы ғылыми принциптері. Жанжалды зерттеудің жүйелі тәсілі. Құрылымдық-функционалдық 

әдіс. Бихевиористік тәсіл. Қақтығыстардың типологиясы және жіктелуі. Жанжалдың құрылымы мен 

функциялары. Жанжалға қатысушылар. Жанжалдың Микро және макро ортасы. Жанжалдың тақырыбы мен 

объектісі. Қақтығыс функцияларының қосарлы табиғаты. Оң және теріс функциялар. Қақтығыс 

функцияларының релятивистік сипаты. Жанжалға қатысушылардың қажеттіліктері, себептері, мақсаттары мен 

құндылықтары, олардың мүдделері мен ұстанымдары. Қақтығыс пен дағдарыс жағдайындағы қабылдау 

мәселесі. 

Пререквизиттері: Жалпы психология, Жеке тұлға психологиясына кіріспе 

Постреквизиттері: Отбасы психологиясы, Психологиялық тәуелділік, агрессия және терроризм,  

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А) жанжалсыз әлеуметтік ӛзара іс-қимылды ұйымдастыру, басқарудағы 

шешімдердің жанжалсыз әлеуетін барынша азайту; в) әлеуметтік ӛзара іс-қимыл практикасына ымыралы, 

әлеуметтік қауіпсіз және әріптестік ӛзара іс-қимыл тәсілдерін әзірлеу және енгізу; с) әлеуметтік ӛзара іс-қимыл 

практикасына жанжалдарды реттеудің баламалы технологияларын әзірлеу және енгізу D) практикалық 

жұмыста келіссӛздер жүргізу құралдарын пайдалану; E) келіссӛздер жүргізу саласындағы қазіргі заманғы 

проблемаларды шешу үшін барабар құралдар. 

 

Дублин дескрипторлары (А,В,С,Д,Е) 

Пәннің атауы: Білім беру саласындағы эмоционалды интеллект 

Бағдарлама авторы: Тӛлебаева Ж.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерді білім беру саласының жүйесі шектеуінде бір-біріне эмоционалды 

интеллект пен әсер етудің жеке компоненттерін, сонымен қатар ішкі факторлардың белгілі бір рӛлдерімен 

таныстыру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Эмоционалды интеллект. Эмоциялық интеллект туралы түсініктер. Эмоционалды 

интеллекттің білім беру саласындағы ерекшеліктері: Білім саласында қолданылатын эмоционалды интеллект 

әдістері. Эмоциялық интеллектті зерттеу әдістері. Педагог маманның эмоционалды интеллектісінің 

ерекшеліктері. Эмоционалды интеллект модельдері. Бар-Онаның эмоционалды интеллект моделі. Майер мен 

Саловейдің эмоционалды интеллект моделі. Гоулманның эмоционалды интеллект моделі. Эмоционалды 

зияткерлікті ӛлшеу. Эмоционалды интеллект коэффициенті. 

Пререквизиттері: Жалпы психология, Психологиялық кеңес беру негіздері 

Постреквизиттері: Кәсіби ӛзін-ӛзі анықтау теориясы мен практикасы, Педагогикалық-психологиялық 

коррекция әдістері 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Эмоционалды интеллект пен әсер ету түсінігін және оның жеке 

ерекшеліктерін В)Эмоционалды интеллекттің білім беру саласындағы ерекшеліктері; с) эмоционалды 

интеллект пен әсер ету жұмысының  құрылымы, оның негізгі кезеңдерінің мазмұны D) эмоционалды интеллект 

пен әсер етудің  этикалық нормалары; E)Эмоционалды интеллект пен әсер ету  қарым-қатынасын және оны 

қазіргі қоғамда, қоғамдық ӛмірде және саясатта қолдануды; 

 

Дублин дескрипторлары (А,В,С,Д,Е) 

Пәннің атауы: Криминалды және заң психологиясы 

Бағдарлама авторы: Измаганбетов А.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: студенттерді криминалды және заң психологиясының әртүрлі аспектілерімен, 

құқық қолдану қызметінің этикасы мен психологиясымен таныстыру, құқық қорғау ұйымдары 

қызметкерлерінің қызметінде психологиялық білімді қолдана білуге үйретеді. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Заң және қылмыстық психологияның ғылым ретіндегі объектісі, пәні, міндеттері 

мен маңызы. Қазіргі заң психологиясының ғылым ретіндегі жүйесі (оның құрылымдық компоненттері мен 

білім деңгейлерін бӛлу тәсілдері). Заң психологияның әдіснамалық принциптері мен тұжырымдамалық 

аппараты (жағдайы және даму перспективалары). Заң психологияның психологиялық және онымен байланысты 

ғылымдар салаларымен, құқықтық теориямен және практикамен ӛзара байланысының сипаттамасы. Құқықтың 

психикалық ӛмір құбылыстарына қатынасы. Заң саласындағы психикалық процестердің, күйлердің, қасиеттер 

мен құрылымдардың орны мен маңызы. 

Пререквизиттері: Жеке тұлға психологиясына кіріспе, Практикалық психология 

Постреквизиттері: Психологиялық тәуелділік, агрессия және терроризм 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: A)Психологтың қатысуымен сот-психологиялық сараптаманы және кешенді 

сараптамаларды тағайындау туралы қаулы жобаларын жасау дағдылары; B)Психологтың қатысуымен сот-

психологиялық сараптама қорытындысының және кешенді сараптамалардың жобаларын жасау нақты заң 

жағдайы шеңберінде сот-психологиялық сараптама нәтижелері бойынша процестік шешімдер қабылдау 
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дағдылары; C)Эмоциялық-еріктік саланы басқару дағдылары, психологиялық байланысты орнату дағдылары, 

кӛрнекі психодиагностика және психологиялық әсер ету, жанжалды жағдайда дұрыс мінез-құлық дағдылары; 

D)Әкімшілік құқық бұзушылық туралы істер және әкімшілік ӛндірістің ӛзге де түрлері бойынша іс жүргізуге 

қатысушылардан жауап алудың психологиялық тәсілдері; E)Құқық қорғау қызметінде жалған айғақтарды 

ашудың психологиялық тәсілдері 

 

Модуль 9.2 Жеке тҧлғаны зерттеу және криминалды психология, HR 

 

Дублин дескрипторлары (А,В,С,Д,Е) 

Пәннің атауы: Әлеуметтік-психологиялық тренинг 

Бағдарлама авторы: Тильмагамбетова Р.Е. 

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 ӛткізу барысында білім және дағдыны қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Әлеуметтік-психологиялық тренингтер белсенді топтық психологиялық жұмыс. 

Топтық психологиялық жұмысты түрлерін бӛлу үшін негізгі мүмкіндіктер. Әлеуметтік-педагогикалық 

тренингтер әдістемесі қарым-қатынас компетенттілігін дамытудың формасы ретінде. Тренингтің әр түрлілігі. 

Сензитивтілік тренингтері. Тренингтің жалпы мақсаттары. Үйретуші тренингтері. 

Пререквизиттері: Жеке тұлға психологиясына кіріспе, Психологиялық кеңес беру негіздері 

Постреквизиттері: Топтық терапия, Коучинг незіздері 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Әлеуметтік-психологиялық тренингтер теориялық және әдістемелік 

негіздерімен таныстыру; В)Практик-психологтардың  іс әрекетінде тренингтарды қолдана алу; С)Талқылаудың 

құрылымы, аргументтер және зерттелінген аймақтағы мәселелердің шешу. 

 

Дублин дискрипторлары (А,В,С,Д,Е) 

Пәннің атауы: Мамандану практикумы 

Бағдарлама авторы: Кереймаганбетова Р.Е. 

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

мен психодиагностика тарихы, негізгі ұғымдары туралы негізгі түсініктерді қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: 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 кӛрсеткіштер арқылы бағалау, функционалдық 

күйді бағалау. Психологиялық кәсіби бейімделу. Әлеуметтік-психологиялық кәсіби бейімделу. Кәсіби 

бейімсіздену. Агрессивтілік бейімсізденудің кӛрінісі ретінде. Кәсіби іс-әрекеттің қауіпсіздігін психологиялық 

қамтамасыз ету. Тәуекелге психологиялық даярлық . 

Пререквезиттері: Жалпы психология, Жеке тұлға психологиясына кіріспе 

Постреквизиттері: Психология бойынша электронды курстар жобалау, Психология ғылымының әдіснамалық 

негіздері 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Білім беру кеңістігі субьектілеріне практикалық психологиялық кӛмек 

кӛрсетудің 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 конфликтология және эмоционалды интеллект 

Бағдарлама авторы:  Исатаева Б.Б. 

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 ӛзінің ерік-

жігерін басқара алу және ӛзгенің жан –дүниесін түсіне білу. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: 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 сӛйлеудің бұзылуы. Мидың мекенді кзақымдалуы 

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

бӛлігінің зақымдалуы кезіндегі ырықты зейін мен ырықсыз зейіннің арасындағы диссонация, әр түрлі 

бұзылыстар. 

Пререквизиттері: Жалпы психология, Жеке тұлға психологиясына кіріспе 

Постреквизиттері: Отбасы психологиясы, Психологиялық тәуелділік, агрессия және терроризм 

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

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

зақымдалуы кезіндегі бұзылыстарды ажырата алады; В)Нейропсихологиядағы эмоциялық бұзылыстардың 
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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 бӛлек 

бағыттың шеңберіндегі әдістерге үйрету; Е)Іскерліктері, жеке  әдістемелермен жұмыс дағдысы. Кәсіби  қарым-

қатынас  дағдылары. 

 

Дублин дескрипторлары (А,В,С,Д,Е) 

Пәннің атауы: Ұлтаралық қарым-қатынас және саяси психологиясы 

Бағдарлама авторы: Утеуова А.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: Тұлғааралық коммуникация, топаралық ӛзара әрекеттестікті қалыптастыру, 

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

іскерліктер мен дағдыларды меңгеруде қарым-қатынастың маңыздылығын ұғындыру. 

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

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

салып кӛңіл аударып отырған маңызды мәселенің бірі адамдар арасындағы қарым-қатынас жасап, олардың 

ӛзара тілдесе білулерінің құпия сыры және оның кілті неде? Деген мәселенің шешімін табу қазіргі ӛмір 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 ӛңдеуге мүмкіндік береді. 

Пререквизиттері:  Даму психологиясы, Тұлғааралық коммуникация психологиясы 

Постреквизиттері: Қарым-қатынас психологиясы, Топтық терапия 

Оқытудан кҥтілетін 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 

ӛзіндік жұмыстарын реттеу. 

 

5B050300 – ПСИХОЛОГИЯ 

4 КУРС 

Қабылдау жылы: 2018 

Компонент 

(ЖК/ТК) 
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Модуль 9.1 Инклюзивті оқыту және еңбек психологиясы, 18 кредитов HR 

КП ЖК IBB 4305 Инклюзивті білім беру 7 3 

КП ТК AP 4306 Аддиктология практикумы 7 5 

КП ТК OM 4307 Отбасы медиациясы 7 5 

КП ТК EP 4308 Еңбек психологиясы 7 5 

Модуль 9.2 Инклюзивті оқыту және гендерлік психология, 18 кредитов КП 

КП ЖК IBB 4305 Инклюзивті білім беру 7 3 

КП ТК GP 4306 Гендірлік психология 7 5 

КП ТК AN 4307 Арттерапия негіздері 7 5 

КП ТК IR 4308 Іскерлік риторика 7 5 

Модуль 10.1  Конфликтология және тҧлғаны кәсіби зерттеу мәселелері, 30 кредит HR 

КП ТК KOOATP 4309 Кәсіби ӛзін-ӛзі анықтаудың теориясы мен практикасы 7 6 

КП ТК K 4310 Конфликтология  7 3 

КП ТК TSTT 4311 Тұлғаның стресске тӛзімділігі технологиялары 7 6 

БП  Ӛндірістік практика 8 10 

БП  Дипломалды практика 8 5 

Модуль 10.2 Психологиядағы агрессия мен терроризмнің этнопсихологиялық және криминалдық 

негіздері, 30 кредит КП 

КП ТК ATP 4309 Агрессия мен терроризм психологиясы   7 6 

КП ТК Etn 4310 Этнопсихология 7 3 

КП ТК KP 4311 Қылмыстық психология 7 6 

БП  Ӛндірістік практика 8 10 

БП  Дипломалды практика 8 5 
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Модуль 9.1 Инклюзивті оқыту және еңбек психологиясы, HR 

 

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 мазмҧны: Мүгедек адамдарға деген қарым-қатынастың ӛзгеру эволюциясы. Дамудағы 

кемшіліктерді ерте анықтау мен оларға арнайы кӛмек кӛрсету. 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 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: Балалар және жас ерекшелік психологиясы, педагогикалық психология 

Постреквизиттері: Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру деңгейіндегі пәндер 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Арнайы мектепке дейінгі педагогикалық үрдісте сандық және инклюзивтік 

орта, ӛлшемдік бағалау мүмкіндіктерін болжау; В)Арнайы дейінгі білім беру саласындағы нормативтік - 

құқықтық, оқу-нұсқаулық, ағымдық оқу-ұйымдастыру құжаттамаларын  әзірлеу мәселелерін (дидактикалық, 

бақылау-ӛлшеу материалдары және т. б.) түсіндіру және талқылау; С)Арнайы дейінгі білім беру жүйесіндегі 

шығармашылық және тілдік құзыреттілікті 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) D) Е) 

Пәннің  атауы:  Аддиктология практикумы 

Бағдарлама авторы: Рыспаева Д.Б.  

Курсты оқытудың мақсаты: болашақ психологтардың әртүрлі санаттағы адамдарда тәуелді мінез-құлықты 

алдын алу және жеңу процесін жүзеге асыруға дайындығын қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Тәуелділік психологиясына кіріспе. Тәуелділіктің жалпы сипаттамасы. 

Нашақорлық. Маскүнемдік. Никотинге тәуелділік. Тағамға тәуелділік. Ӛзара тәуелділік. Құмар ойындарға 

тәуелділік. Компьютерлік тәуелділік. Ұялы телефондарға тәуелділік. Еңбекқорлыққа тәуелділік. Сатып алуға 

тәуелділік. Жыныстық мінез-құлық тәуелділік. Тұлғааралық тәуелділік. 

Пререквизиттері: Тұлға психологиясына кіріспе, ойлау және сӛйлеу. 

Постреквизиттері: Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру деңгейіндегі пәндер 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Аддиктивті мінез-құлық түрлерінің заманауи жіктелуін, аддиктивті мінез-

құлық эпидемиологиясын білу; аддиктивті мінез-құлықтың қалыптасу қауіп факторы ретінде мінездемелік және 

жеке қасиеттерін білу; В)Аддиктивті мінез-құлыққа теориялық тәсілдерді талдай білу; наркологиялық 

клиникада жұмыс психологының ерекшеліктерін, функционалдық міндеттерін, міндеттері мен ұйымдастыру 

принциптерін қолдану; С)Аддиктивті мінез-құлық түрлерінің заманауи жіктелуін зерделеу кезінде ұғымдық 

аппаратты меңгеру; D)Аддиктивті мінез-құлықты жеке және топтық түзету бойынша практикалық дағдыларды 

меңгеру; психологтың практикалық қызметінде жануарлардың аддиктивті мінез-құлқын диагностикалау 

критерийлері туралы білімді пайдалану дағдылары; E)Аддиктивті мінез-құлықты емдеу қағидаттары туралы 

білімді психологтың практикалық қызметінде пайдалану, дағдыларын меңгеру. 

 

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

Пәннің атауы: Отбасы медиациясы  

Бағдарлама авторы: Кереймаганбетова Ж.Н. 

Курсты оқыту 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. Сотқа дейінгі талқылау сатысында отбасылық жанжалдарды реттеу. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: 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. Отбасылық жанжалдар кезінде сотқа дейінгі талқылау сатысында 

келіспеушіліктерді реттеу. 
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Пререквизиттері: Жалпы психология, Тұлға психологиясына кіріспе. 

Постреквизиттері: Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру деңгейіндегі пәндер. 

Оқытудан кҥтілетін 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; D)Сотқа дейінгі талқылау сатысында отбасылық жанжалдарды реттеу. 

 

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 ӛндірістік 

қатынастарды жетілдіру, еңбектің сапасын жақсарту, апаттық жағдаяттарға жол бермеу, еңбек ұжымының 

(тобының) психологиялық кейпін анықтап, реттелуге бағыттау т.б. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Еңбек психологиясының объектісі - индивидтің ӛндірістік жағдайларындағы және 

оның жұмыс күшін ұдайы ӛндіру жағдайындағы әрекеті. Қазіргі заманғы еңбек психологиясы ӛндіру және 

тұтыну деген ажырамас екі цикл болады, адам оларда кезекпен және тәуелсіз түрде әуелі ӛндіруші, одан кейін 

тұтынушы ретінде кӛрінеді. Еңбек психологиясының тұрғысынан индивидтің жұмыс уақыты мен бос уақыты 

еңбек және жұмыс күшін ұдайы ӛндіру 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 ӛнімділігін еңбекті қарқындатудан гӛрі кӛбірек арттырады. ал 

жұмыскерге жұмсалатын (оның білім алуына, медициналық қызметпен қамтуға, тұрғын үй-тұрмыстық және 

экологиялық жағдайларын жақсартуға) экономикалық шығындар ӛндіріс саласындағы пайда түрінде қайтады. 

Еңбек психологиясының қазіргі уақыттағы басты-басты міндеттері ӛндірістік 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 сипатталады. 

Еңбек—адам тіршілігіндегі бірінші қажеттілік. Сондықтан, қоғамдағы тәлім-тәрбиенің ӛзекті 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 ӛндірудің қайнар кӛзі. 

Пререквизиттері: Жалпы психология. Даму психологиясы. 

Постреквизиттері: Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру деңгейіндегі пәндер 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Еңбек іс–әрекетінде психологиялық зерттеудің әдіснамалық негізін оқып –

үйрену; іс–әрекетті психологиялық зерттеуде қолданылатын әдістемелерді практикалық игеру; В)Практикада 

кәсіптік іс–әрекетті (отандық және шетелдік) зерттеудің негізгі әдістемелері мен алған білімдерін орынды, бара-

бара қолдана білу; С)Кәсіптік іс–әрекет саласында неғұрлым жиі кездесетін міндеттерді шеше білу; Д) Ӛндіріс 

пен педагогикалық кәсіби іс–әрекет пен білім беру психологиясы жайлы білімдерді меңгереді. Е)кәсіби қарым-

қатынас дағдыларын дамыту. 

 

Модуль 9.2 Инклюзивті оқыту және гендерлік психология, КП 

 

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 мазмҧны: Гендерлік психология қалыптасу тарихы, жыныстар стратификациясына әсер 

етуші факторлар, негізгі ұғымдар, қолданылатын әдістер, теориялар және концепциялар қарастырылады. 

Пререквизиттері: Даму психологиясы, Тұлға психологиясына кіріспе. 

Постреквизиттері: Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру деңгейіндегі пәндер 

Оқытудан кҥтілетін 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 

кӛздерден және бақылау нәтижесіне ӛзінің қӛзқарастарын 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 
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ұқсастыру; гендерлік социализация; гендерлік стереотипті қалыптастырушы факторлар; жыныстар арасындағы 

әлеуметтік проблемаларды әр түрлі аспектілерде қарастыру. 

 

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

Пәннің атауы: Арттерапия негіздері  

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. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: 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: Коррекциялық психология. Әлеуметтік-психологиялық тренинг. 

Постреквизиттері: Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру деңгейіндегі пәндер 

Оқытудан кҥтілетін 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 

кӛрсету; 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, D, Е 

Пәннің атауы: Іскерлік риторика 

Бағдарлама авторы: Рыспаева Д.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: Педагогтарды кәсіби даярлауда Іскерлік риториканың рӛлі, педагогтың сӛйлеу 

мәденитіне қойылатын талаптар, кәсіби педагогикалық сӛз жанры турлы білімдерін қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: 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 рӛлі. Педагогикалық қарым-қатынас: мәні, 

ерекшеліктері, функциясы. Мұғалімнің сӛйлеу мәдениеті. Педагогтың сӛйлеу мәденитіне қойылатын талаптар. 

Педагогтың сӛздік қоры және сӛз байлығы. Педагогтың мәнерлі сӛзі. Педагогтың терминдерді кәсіби 

пайдалануы. Логикалық ойының ерекшелігі. Педагог дауысының  гигиенасы. Кәсіби педагогикалық сӛз жанры. 

Пререквизиттері: Шешендік ӛнер психологиясы, Жалпы психология. 

Постреквизиттері: Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру деңгейіндегі пәндер 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер:A)Сӛз әдемілігі және ортамен тіл табысуы, пікірталас және айтысты қолдану. 

B)Ӛзінің ойын нақты және аргументтерге негіздей отырып ойын жеткізуі, C)Педагог пен оқушылардың сӛзін 

талдау қабілеті, D)Білім алушылардың ойын реттей білуге және аргументтерге негіздей отырып түсіндіру, 

Е)Сӛйлеудің  жоғары мәдениетін кӛрсетуге даярлығы. 

 

Модуль 10.1  Конфликтология және тҧлғаны кәсіби зерттеу мәселелері, HR 

 

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

Пәннің  атауы:  Кәсіби ӛзін-ӛзі анықтаудың теориясы мен практикасы 

Бағдарлама авторы: Исатаева Б.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: Кәсіби ӛзін-ӛзі дамытудың негізі мәдениеттің компоненті ретінде мәні мен 

мазмұны. Кәсіби шеберлікті қалыптастырудың негізгі іс-әрекет. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Психологтың кәсіби ӛзін ӛзі анықтау – бұл психологтың ӛз іс-әрекетінде 

әріптестерімен, ғылыми қоғаммен, зерттелінушілермен, сұхбаттасушымен, жәрдем сұрап келген адамдармен 

қарым-қатынас барысында спецификалық құлықтық, адамгершілік, ӛнегелілік 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, бӛгде адамдардың зерттеу нәтижелері мен кӛзқарастарын 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: Дифференциалды психология, Психологиялық кеңес беру негіздері 

Постреквизиттері: Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру деңгейіндегі пәндер 
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Оқытудан кҥтілетін 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 кӛтерудің 

алғышарттарын және мектеп құжаттарының негізгі түрлерін  ӛз практикасында қолдана білуі. 

 

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 мазмҧны: 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: Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру деңгейіндегі пәндер 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Конфликтіні болдырмау, мәдениетті бәсекеге түсе білу қабілеттігін 

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

С)Ӛткізілген 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 дескрипторлары (А,В,С,Д,Е) 

Пәннің атауы: Тұлғаның стресске тӛзімділігі технологиялары 

Бағдарлама авторы: Сералиева А.У. 

Курсты оқытудың мақсаты: стресс туралы түсініктерді қалыптастыру және оның адамның күнделікті ӛмірдегі 

қиын және экстремалды жағдайлардағы мінез-құлқына әсері, сондай-ақ психологтарда стресстік 

тұрақтылықтық, қолдау дағдыларын қалыптастыру.  

Пәннің қысқаша мазмҧны: Стресс және бейімделу. Г. Сельенің стресс тұжырымдамасы. Стресс 

спецификалық емес адатациялық реакция ретінде. Стресстердің түрлері. Стресс стресстерге тән емес реакция 

ретінде. Стресс дамуының жалпы заңдылықтары. Мазасыздық пен стресстің жеке басының бұзылуы 

кӛрінісіндегі қорқыныш. Стресстің даму динамикасы. Стресстің сипаттамасы және стресс деңгейі. Стресске 

жеке сезімталдық. Эустресс және күйзеліс. Альберт Эллистің эмоционалды стресстері, В. Левидің 

психоәлеуметтік стресс теориясы, стресс жетістіктерін бағалау теориясы ретінде. Лазарус, Schoepflung мінез-

құлық тұжырымдамасы. Созылмалы стресс ұғымы. 

Стресс жағдайындағы адамның мінез-құлық үлгілері. Стресстік жағдайды жеңілдету ретінде. Ӛмірлік 

жағдайлар стресстің кӛзі ретінде. Психологиялық қорғау мінез-құлқы және күресу стратегиясы. Эмоционалды 

реттеудегі және стреске тӛзімділікті қалыптастырудағы нақты ӛмірлік жағдайды субъективті түсіндіру. 

Пререквизиттері: Даму психологиясы, Қолданбалы психология 

Постреквизиттері: Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру деңгейіндегі пәндер 

Оқытудың кҥтілетін нәтижелер: А)Экстремалды, стресстік және психотравмалық жағдайлардағы адамның 

эмоционалды-ерікті реттеуінің бұзылу белгілері мен динамикасы; C)Экстремалды және жарақаттық 

жағдайларда психикалық әрекетті оңтайландыру әдістерін қолдану; D)Тәуекел және экстремалды жағдайлар 

кезіндегі психологтың кәсіби құзыреттілігінің мүмкіндіктері мен шектеулерді түсіну; E)Кәсіби қызметті 

орындау үшін стресстік жағдайлардағы психологтың іс-әрекеті.  

 

Модуль 10.2 Психологиядағы агрессия мен терроризмнің этнопсихологиялық және криминалдық 

негіздері, КП 

 

Дублин дескрипторлары (А,В,С,Д,Е) 

Пәннің атауы: Агрессия мен терроризм психологиясы   

Бағдарлама авторы: Ергарина Ж.М. 

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 мазмҧны: 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 
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(ұйым дамуы 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: Тұлға психологиясына кіріспе.  Қолданбалы психология 

Постреквизиттері: Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру деңгейіндегі пәндер 

Оқытудың кҥтілетін 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 ӛміріндегі 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: ӛз кәсіби дайындығының деңгейін жоғарлатады; агрессивті 

жағдайлар туралы жүйелі білімдері бар, диагностика түрлерін қолдана біледі. 

 

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

Пәннің  атауы:  Этнопсихология  

Бағдарлама авторы: Утеуова А.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: Этнопсихологияны зерттейтін сан алуан мәселелері (этностереотип, 

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

Этнопсихология міндеттері: әртүрлі халықтар мен мәдениеттер ӛкілдерінің психикалық ерекшеліктерін, ұлттық 

дүниетаным ерекшеліктерінің мәселелерін, ұлттық арақатынас ерекшеліктерінің мәселелерін, ұлттық мінез 

мәселелерін, ұлттық ӛздік санамен этникалық стереотиптердің міндеттері мен қалыптасу заңдылықтарын, 

ұлттық қоғамдастықтар мен қоғамның қалыптасу заңдылықтарын зерттейді. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Этнопсихология - 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: Әлеуметтік психологияға кіріспе, Тұлға психологиясына кіріспе 

Постреквизиттері: Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру деңгейіндегі пәндер 

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

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

мінезінде кӛрінетін 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 ӛзара 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 дескрипторлары (А,В,С,Д,Е) 

Пәннің атауы: Қылмыстық психология 

Бағдарлама авторы: Тильмагамбетова Р.Е. 

Курсты оқытудың мақсаты: "Криминалдық психология" пәнін меңгерудің негізгі мақсаты криминалдық 

психологияның ж негіздерін, құқықтық реттеу субъектісінің ретіндегі адам мінез-құлқының заңдылықтары 

туралы білімді тұрақты түрде қалыптастыру және алынған теориялық білімді құқықтық реттеу саласында және 

заң практикасында қолдану қабілетін дамыту болып табылады. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Қылмыстық психологияның пәні, міндеттері. Қылмыстық психологияның басқа 

ғылымдармен байланысы. Қылмыстық психологияның дамуы мен қалыптасу тарихы. Қылмыстық психология 

курсының қалыптасуына негіз болған негізгі ұғымдар – тұлға және қызмет ұғымы. Қылмыстық психологияның 

ғылыми негіздері. Қылмыстық психология жүйесі. Қылмыстық психология әдістері. Құқық қорғау қызметі 

субъектілерін зерделеу әдістері. Құқықтану саласындағы психологиялық талдау әдістері. Психологиядан, 

философиядан, құқықтан алынған білімнің, ғылыми принциптер мен әдістердің әртүрлі салалары арасындағы 

қылмыстық психологияның орны. 

Пререквезиттері: Даму психологиясы, Жалпы психология 

Постреквизиттері: Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру деңгейіндегі пәндер 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: A)Психологтың қатысуымен сот-психологиялық сараптаманы және кешенді 

сараптамаларды тағайындау туралы қаулы жобаларын жасау дағдылары; B)Психологтың қатысуымен сот-

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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психологиялық сараптама қорытындысының және кешенді сараптамалардың жобаларын жасау нақты заң 

жағдайы шеңберінде сот-психологиялық сараптама нәтижелері бойынша процестік шешімдер қабылдау 

дағдылары; C)Эмоциялық-еріктік саланы басқару дағдылары, психологиялық байланысты орнату дағдылары, 

кӛрнекі психодиагностика және психологиялық әсер ету, жанжалды жағдайда дұрыс мінез-құлық дағдылары; 

D)Әкімшілік құқық бұзушылық туралы істер және әкімшілік ӛндірістің ӛзге де түрлері бойынша іс жүргізуге 

қатысушылардан жауап алудың психологиялық тәсілдері; E)Құқық қорғау қызметінде жалған айғақтарды 

ашудың психологиялық тәсілдері. 

 

6В03101 – ПСИХОЛОГИЯ 

2 КУРС (2 ЖЫЛДЫҚ) 

(Қысқартылған білім бағдарламасы) 

Қабылдау жылы: 2020жыл 

Компонент 

(ЖК/ТК) 
Пән коды Пән атауы 

С
ем

ес
т
р

 

К
р

ед
и

т
 

са
н

ы
 

Модуль 5. 1 Топтық терапия және коучинг негіздері , 21 кредит  

БП ТК APT 2212 Әлеуметтік-психологиялық тренинг 3 6 

КП ЖК TT 2302 Топтық терапия 3 5 

КП ЖК PGAN 2303 Психология ғылымының әдіснамалық негіздері 3 5 

КП ТК KN  2304 Коучинг негіздері 3 5 

Модуль 5.2 Спорт және әсер ету психологиясы, 21 кредит 

БП ТК SP 2212 Спорт психологиясы 3 6 

КП ЖК TT 2302 Топтық терапия 3 5 

КП ЖК PGAN 2303 Психология ғылымының әдіснамалық негіздері 3 5 

КП ТК AEP  2304 Әсер ету прсихологиясы 3 5 

Модуль 6.1  Бизнес психология және психогенетика, 15 кредит  

КП ТК BP 2305 Бизнес психологиясы 3 5 

КП ТК OP 2306 Отбасы психологиясы 3 4 

КП ТК Pg 2307 Психогенетика 3 4 

КП   Ӛндірістік практика 4 2 

Модуль 6.2 Еңбек психологиясы және  дамыту тренингтері, 15 кредит 

КП ТК EPN 2305 Еңбек психологиясының негіздері 3 5 

КП ТК ARZP 2306 Адамдық ресурстарды зерттеудегі психодиагностика  3 4 

КП ТК EISODT 2307 Эмоционалды интеллект пен сыни ойлауды дамыту тренингі 3 4 

КП   Ӛндірістік практика 4 2 

Модуль 7.1 Диагностика және шеберлік мен этикасы, 12 кредит 

БП - ТК QQPDBP 2213 
Қызметкерлердің құзыреттілігін психологиялық диагностикалау 

бойынша практикум  
4 4 

КП ТК PKShE 2308 Психологтың кәсіби шеберлігі мен этикасы 4 3 

БП   Дипломалды практика 4 5 

Модуль 7.2 Қолданбалы психология, 12 кредит 

БП - ТК QKKZhT 2213 
Қолданбалы конфликтология және келіссӛздер жүргізу 

техникалары 
4 4 

КП ТК KZP 2308 Криминалды және заң психологиясы 4 3 

БП   Дипломалды практика 4 5 

 

6В03101 – ПСИХОЛОГИЯ 

2 КУРС (3 ЖЫЛДЫҚ) 

(Қысқартылған білім бағдарламасы) 

Қабылдау жылы: 2020 жыл 

Компонент 

(ЖК/ТК) 
Пән коды Пән атауы 

С
ем

ес
т
р

 

К
р

ед
и

т
 

са
н

ы
 

Модуль 4.1 Эксперименталды психология және жарнама психологиясы, 30 кредит  

БП ЖК ZhTPK  2205 Жеке тұлға психологиясына кіріспе 3 4 

БП ТК TKP 2206 Тұлғааралық коммуникация психологиясы 3 5 

БП ТК EPSZ 2207 Эксперименталды психология және статистикалық зерттеулер 3 5 
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БП ТК PDN 2208 Психодиагностика негіздері 3 3 

ЖББП ТК KBN 2108 Кәсіпкерлік және бизнес негіздері 3 3 

БП ТК ZhP 2209 Жарнама психологиясы 3 3 

БП ТК ZhZhKAF 2210 ЖЖҚ анатомиясы мен физиологиясы 3 5 

КП   Ӛндірістік практика 3 2 

Модуль 4.2 Даму психологиясы және басқару психологиясы, 30 кредит  

БП ЖК ZhTPK  2205 Жеке тұлға психологиясына кіріспе 3 4 

БП ТК Pg  2206 Психогенетика 3 5 

БП ТК DP 2207 Даму психологиясы 3 5 

БП ТК BBUPQ 2208 Білім беру ұйымдарындағы психологиялық қызмет 3 3 

ЖББП ТК АА 2108 Академиялық адалдық 3 3 

БП ТК BP 2209 Басқару психологиясы 3 3 

БПТК Pf 2210 Психофизиология 3 5 

КП   Ӛндірістік практика 2 2 

Модуль 5.1 Практикалық психология және кеңес беру, 30 кредит  

БП ЖК PKBN 2211 Психологиялық кеңес беру негіздері 4 5 

БП ТК PPs 2212 Практикалық психология 4 5 

БП ТК OM 2213 Отбасы медиациясы 4 4 

БП ЖК IBB 2214 Инклюзивті білім беру 4 5 

БП ТК APT 2215 Әлеуметтік-психологиялық тренинг 4 5 

КП ЖК KP 2301 Коррекциялық психология 4 6 

Модуль 5.2 Ҧйымдардағы психологиялық қызмет, 30  кредит 

БП ЖК PKBN 2211 Психологиялық кеңес беру негіздері 4 5 

БП ТК UPK 2212 Ұйымдарда психологиялық қызмет 4 5 

БП ТК MZZhIAP  2213 Маркетингтік зерттеулер және жарнама іс-әрекетінің психологиясы 4 4 

БП ЖК IBB 2214 Инклюзивті білім беру 4 5 

БП ТК QKKZhT 2215 Қолданбалы конфликтология және келіссӛздер жүргізу техникалары 4 5 

КП ЖК KP 2301 Коррекциялық психология 4 6 

 

6В03101 – ПСИХОЛОГИЯ 

3 КУРС (3 ЖЫЛДЫҚ) 

(Қысқартылған білім бағдарламасы) 

Қабылдау жылы: 2019 жыл 

Компонент 

(ЖК/ТК) 
Пән коды Пән атауы 

С
ем

ес
т
р

 

К
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т
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Модуль 6.1 Медициналық және когнитивті психология, 30 кредит  

БП ЖК NMPN 3216 Нейропсихология және медицина психологиясының негіздері 5 5 

БП  ТК KPP 3217 Клиникалық психология және патопсихология 5 5 

КП  ТК KP 3302 Когнитивті психология  5 5 

БП ТК KN 3218 Коучинг незіздері 5 5 

КП ТК PPN 3303 Психотерапия және психоанализ негіздері 5 5 

БП ТК PTAT 3219 Психологиялық тәуелділік, агрессия және терроризм 5 5 

Модуль 6.2 Нейромаркетинг және адами ресурстар, 30 кредит  

БП ЖК NMPN 3216 Нейропсихология және медицина психологиясының негіздері 5 5 

БП ТК ARBP 3217 Адамдық ресурстарды басқару психологиясы 5 5 

КП ТК NMN 3302 Нейромаркетинг негіздері  5 5 

БП ТК EPN 3218 Еңбек психологиясының негіздері 5 5 

КП ТК KOOATP 3303 Кәсіби ӛзін-ӛзі анықтау теориясы мен практикасы 5 5 

БП ТК PВEKZh 3219 Психология бойынша электронды курстар жобалау 5 5 

Модуль 7.1  Психологиялық тәуелділік және қарым-қатынас психологиясы, 21 кредит  

КП ТК SP 3304 Саяси психология 5 3 

КП ЖК PGAN 3305 Психология ғылымының әдіснамалық негіздері 5 3 

БП   Ӛндірістік практика 6 10 

БП   Дипломалды практика  6 5 

Модуль 7.2 Қарым-қатынас психологиясы және психология бойынша курстар жобалау, 21 кредит 

КП ТК SP 3304 Салыстырмалы психология 5 3 

КП ЖК PGAN 3305 Психология ғылымының әдіснамалық негіздері 5 3 
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БП   Ӛндірістік практика 6 10 

БП   Дипломалды практика  6 5 

 

6B03102 - КЛИНИКАЛЫҚ ПСИХОЛОГИЯ 

1 КУРС 

Қабылдау жылы: 2021 

Компонент 

(ЖК/ТК) 
Пән коды Пән атауы 

С
ем

ес
т
р
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и

т
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ы
 

Модуль 3  Жалпы психология және даму психологиясы, 18 кредит 

БП ЖK KPK 1201 Клиникалық психологияға кіріспе (Қ.Жұбанов ат.АӚУ) 1 4 

БП ЖК UR 1202 Ұлттық руханият (Қ.Жұбанов ат.АӚУ) 1 5 

БП ЖК DP 1203 Даму психологиясы (Қ.Жұбанов ат.АӚУ) 2 4 

БП ЖK ZhP 1204 Жалпы психология (Қ.Жұбанов ат.АӚУ) 2 4 

БП  Оқу практикасы 2 1 

 

Модуль 3  Жалпы психология және даму психологиясы 

 

Дублин дискрипторлары: (А,В,С,Д,Е) 

Пәннің атауы: Клиникалық психологияға кіріспе (Қ.Жұбанов ат.АӚУ) 

Бағдарлама авторы: Кереймаганбетова Ж.Н. 

Курсты оқыту мақсаты: Пәнді игерудің мақсаты студенттердің клиникалық психологияның негізгі ұғымдары 

мен құрылымы туралы білім негіздерін игеруі, психикалық және соматикалық аурулары бар науқастың 

психикалық қызметінің ерекшеліктерін түсіну үшін жеке тұлға туралы қазіргі заманғы идеяларды 

қалыптастыру болып табылады. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Клиникалық психологияның пәні, құрылымы және міндеттері. Психикалық 

денсаулық категориясы. Этиологиясы, нозологиясы, патогенезі. Аурулардың халықаралық жіктелуі. 

Патопсихология, оның теориялық негіздері және ӛзекті мәселелері. Патопсихологияның дамуына әртүрлі 

жалпы психологиялық теориялардың әсері. Б.В.Зейгарник мектебі және қазіргі патопсихология. 

Нейропсихология: теориялық негіздер, әдістер және практикалық маңызы. Мидың жергілікті 

зақымдануларындағы жоғары психикалық функциялардың бұзылуын нейропсихологиялық талдау. 

Пререквизиттері: биологиядан мектеп курсы, адам анатомиясы. 

Постреквизиттері: Клиникалық психологиядағы тұлға теориялары, Клиникалық психологиядағы гештальт-

терапия. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)сұхбат, анамнестикалық әдіс және басқа да клиникалық - психологиялық 

(идеографиялық) әдістер арқылы пациенттің (клиенттің) және медициналық персоналдың (немесе кӛрсетілетін 

қызметтерге тапсырыс берушінің) қажеттіліктері туралы ақпаратты анықтай және талдай білу. В)клиникалық - 

психологиялық араласудың (психотерапия және психологиялық консультация беру) негізгі бағыттары және 

олардың теориялық негізділігі туралы қажетті білімді меңгерумен қамтамасыз ету. С)психологиялық араласу 

мақсаттарын айқындау үшін қажетті ақпаратты анықтау және талдау, ӛз бетінше немесе әріптестерімен 

кооперацияда нозологиялық және жеке-психологиялық сипаттамаларды ескере отырып, клиникалық араласу 

бағдарламаларын әзірлеу білігімен. 

 

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

Пәннің атауы: Ұлттық руханият 

Бағдарлама авторы: Наренова А.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерге ұлттық руханият пен мәдени құндылықтар негіздерін меңгерту.   

Пәннің қысқаша мазмҧны: Тәрбие кеңістігіндегі ұлттық руханиятты зерттеудің ғылыми негіздері. Ұлттық 

руханияттың қалыптасуындағы педагогикалық ой-пікірлер генезисі. Ұлттық руханияттағы кемел адам үлгісі. 

Дәстүрлі тәрбие мәдениетінің қайнар кӛздері. Кӛпмәдениетті тұлға қалыптастырудың мәні. Бүгінгі білім беру 

жүйесіндегі этномәдени таным мен тәрбие.  

Пререквизиттері: Қазақстанның қазіргі заман тарихы, Әлеуметтік-саяси білім модулі. 

Постреквизиттері: Философия, Коррекциялық психология. 

Оқытудан  кҥтілетін  нәтижелер: А).Болашақ мамандарға  қоғам ӛміріндегі ұлттық руханияттың  ролі туралы 

түсінігінің болуы, ғылыми танымның әдіснамасын меңгеру; В).Этнопедагогикалық, этномәдени, әлеуметтік-

саяси, кӛпмәдениетті құзіреттіліктерді, ұлтаралық келісім мен қарым-қатынас мәдениетін меңгеру; С).Жоғары 

деңгейлі ұлттық абырой, патриотизм мен азаматтылық, тӛзімділік пен гуманизм; D).Этносаралық, 

конфессияаралық және мәдениетаралық сұхбатқа әзірлік; Е).Қазіргі әлеуметтік-мәдени жағдайда ӛзін-ӛзі 

дамытуға, ӛзін-ӛзі танытуға, бойындағы негізгі күш-қуатын орынды жұмсай білуге мүдделі. 
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Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) Е) 

Пәннің атауы: Даму психологиясы (Қ.Жұбанов ат.АӚУ) 

Бағдарлама авторы: Утеуова А.А. 

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 мазмҧны: Даму психологиясы–студенттерді дайындау, олардың білім 

деңгейін  кӛтеру  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 жас даму психологиясы. Курыстың  мақсаты – онтогенездің  әр 

түрлі  сатыларындағы  психикалық даму мәселелері бойынша негізгі теориялар мен тұжырымдамалар туралы 

суденттерде жүйелі түсінік  қалыптастыру 

Пререквизиттері: биологиядан мектеп курсы, адам анатомиясы. 

Постреквизиттері: Коррекциялық психология, Нейролингвистика. 

Оқытудан кҥтілетін 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 ӛз практикасында 

іске асыра білуі керек.  

 

Дублин дискрипторлары: (А,В,С,Д,Е) 

Пәннің атауы: Жалпы психология (Қ.Жұбанов ат.АӚУ) 

Бағдарлама авторы: Исатаева Б.Б. 

Курсты оқыту мақсаты: Болашақ мамандардың психология ғылым саласын оқып-зерттеуге бағытталған 

кәсіптік білім негіздерін қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Психология пәніне кіріспе. Психиология дамушы ғылымдар жүйесі ретінде. 

Психиологияны  зерттеу әдістері. Психиологияның жаратылыстану-ғылыми негіздері. Психика мен әрекет-

қылықтың тӛменгі формаларының қалыптасуы. Адамның жоғары психикалық функцияларының дамуы. Іс-

әрекет. Іс-әрекет түрлері және олардың дамуы. Психикалық танымдық процестер: түйсік және қабылдау. 

Психикалық танымдық процестер:ес. Психикалық танымдық процестер: ойлау және сӛйлеу. Психикалық 

танымдық процестер. Қиял. Зейін. Жеке тұлға туралы жалпы түсінік.Тұлғаның қалыптасу және дамуы. Эмоция 

және сезімдер. Ерік. Мотив және мотивация. Темперамент. Темперамент типтері. Мінез. Мінез типологиясы. 

Қабілеттер. Қарым-қатынас. 

Пререквизиттері: биологиядан мектеп курсы, адам анатомиясы. 

Постреквизиттері: Психологиялық кеңес беру негіздері, Коррекциялық психология. 

Оқытудан кҥтілетін 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; басқару психологтың құндылықтарын пайдалана білу; Пән проблемасын кәсіби психолог 

ретінде шеше білу. 
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