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ББК 65.263.1 

О - 14 

 Элективті модульдер каталогы Қ.Жұбанов атындағы Ақтӛбе ӛңірлік мемлекеттік 

университеті Ғылыми Кеңесінің шешімімен баспаға ұсынылды (№7 хаттама, 11 наурыз 

2020 ж.).  

 

Элективті модульдер каталогы. 2020-2021 оқу жылы. - Ақтӛбе: «Жұбанов университеті» 

баспасы, 2020. – 62 б. 

  

        Каталог білім беру бағдарламаларының жалпы білім беру, базалық және кәсіптендіру 

пәндерінің таңдау компоненттері тізбелерінен, таңдау компоненттерінің қысқаша 

сипаттамаларынан тұрады.  

 Элективті модульдер каталогы Қ.Жұбанов атындағы Ақтӛбе ӛңірлік мемлекеттік 

университеті Педагогика факультетінің студенттеріне арналған және мамандықтар бойынша 

оқу траекториясын анықтау үшін дайындалған. 

Баспаға жауаптылар: Нагиметова А.Е., Тӛребекова Н.Қ 

 

 

              ISBN 9965-9658-5-6     

           О   4309000000 

                         00(05)-05                                                

 Қ.Жұбанов атындағы Ақтӛбе ӛңірлік  

 мемлекеттік университеті, 2020. 

Ақтӛбе қаласы, Ә.Молдағұлова даңғылы, 34 
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ТҤСІНІК ХАТ 

 

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

мемлекеттік университетінің Ӛзгерістерді басқару және білім сапасын бағалау орталығында 

жасақталды. 

 Мамандықтар бойынша Типтік оқу жоспарларында студенттерге жалпы білім беру, 

базалық және кәсіптендіру пәндерінің міндетті компоненттерімен қатар таңдау 

компоненттерінің ауқымы ұсынылады. Каталог білім беру траекториясын анықтауда 

маңызды құжат болып табылады. 

 

 

 

 

 

 

Құрметті студент! 

 

 

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

циклындағы таңдау компоненттері жинақталған. Сонымен қатар, пәндерді колданудың 

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

постреквизиттері, пәннің қысқаша мазмұны, пәнді оқып-меңгеруге 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! 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

 

 

 

 

ЭЛЕКТИВТІ МОДУЛЬДЕР КАТАЛОГЫН ЖАСАҚТАУДЫҢ 

 НОРМАТИВТІК НЕГІЗДЕРІ 

 

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

31 қазандағы  №604 бұйрығымен бекітілген. 

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

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

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. 

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

жүйесі (ҚР МЖМБС. 5.05.001-2005). 

5. Типтік оқу жоспарлары (2016 жылдар). 

6. Қ.Жұбанов атындағы Ақтӛбе ӛңірлік мемлекеттік университеті Ғылыми Кеңесінің 

шешімдері. 

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

6В01102 – ПСИХОЛОГИЯ ЖӘНЕ БІЛІМ БЕРУ МЕНЕДЖМЕНТІ 

1 курс 

Қабылдау жылы: 2020 жыл 

Компонент 

(МК/ТК) 
Пән коды Пән атауы 

С
ем

ес
т
р

 

К
р

ед
и

т
 

са
н

ы
 

Модуль 3. Педагогика және психология негіздері және дене шынықтыру, 20 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 4 

ЖБП МК DSh 1107 Дене шынықтыру .1-4 8 

Модуль 4.Ҧлттық руханият аспектілері және кәсіби практика, 9 кредит 

БП ЖК UR 1202 Ұлттық руханият 2 5 

БП    Оқу практикасы 2 2 

БП    Педагогикалық практика 2 2 
 

Модуль 3. Педагогика және психология негіздері және дене шынықтыру  

 

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

Пәннің атауы: Басқарудың педагогикасы мен психологиясына  кіріспе  

Бағдарлама авторы: Утеуова А.А. 

Курсты оқыту мақсаты: Басқару шешімдерін жасаудың әртүрлі алгоритмдерін құрастырудың, оларды жүзеге 

асырудың ең тиімді ұйымдастыру формаларын таңдаудың дағдыларын игеру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Басқарудың педагогикасы мен психологиясына  кіріспе адамдардың басқа 

адамдарға әсер ету табиғатын, топ және жалпы қоғамды түсіну мен олардың механизмдерінің әсер етуі мен 

оларды жетілдіру құралдарын қамтамасыз етеді. Басқару психологиясының тек ӛзіне тән зерттеу пәні бар, ол- 

басқарушылық процесті ұйымдастыру заңдылықтарын және осы процесс кезіндегі адамдар арасындағы пайда 

болған қатынастарды  зерттеп, басқару процесінің әдістемелік негізін анықтайды. Сонымен қатар зерттеу 

обьектісінің спецификасына сәйкес басқару обьектісіне белсенді әсер ету әдісі мен жүйесін құрастырады, және 

зерттелініп отырған болжауларды анықтайды. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Басқарудың педагогикасы мен психологиясына  кіріспе оқу пәні ретінде. Басқару 

психологиясының түсінігін; Басқарудың қалыптасуы мен дамуын, тарихын; мақсат-міндеттерін; ұстанымдарын. 

Пререквизиттері: Мектеп курсындағы гуманитарлық пәндер, Қазақстанның қазіргі заман тарихы 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер 

Оқытудың кҥтілетін нәтижелер: А)Білім алушылардың оқыту процесі кезінде алған білімін және дағдысын 

кәсіби қызметте қолдана алу қабілетіне дағдыландыру. В)Басқару психологиясының теориялық әдіснамалық 

негіздері,басқару психологиясының ғылыми әдіснамалық негіздерін,басқару психологиясының әдістері мен 

принциптері туралы білімдері болу керек. С)Басқару психологиясының зерттеудегі теориялық технологиялары 

мен әдістерін , лидерлік туралы ғылыми зерттеуді ӛз практикасында қолдана білуі керек. 

 

Модуль 4.Ҧлттық руханият аспектілері және кәсіби практика 

 

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

Пәннің атауы: Ұлттық руханият 

Бағдарлама авторы: п.ғ.к., доцент Жазықова М.Қ., п.ғ.к.,профессор Бахтиярова Г.Р. 

Курсты оқытудың мақсаты: Ұлттық руханият пен мәдени құндылықтар негіздерін меңгерту арқылы 

студенттерді қазақ халқының ұлттық мәдениеті мен рухани мұрасын құндылық ретінде бағалап,оқу-тәрбие 

үдерісінде пайдалануға бағыттау; рухани дүниетанымы, педагогикалық мәдениеті және жалпы кәсіби 

құзірттіліктері дамыған, ӛзге мәдениет ӛкілдерімен жүйелі сұхбат құра алатын бәсекеге қабілетті педагог-маман 

қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Қазақ халқының әлеуметтік және мәдени эволюциясы күрделі және кӛп сатылы. 

Оның тарихы Шығыс пен Батыс, Азия мен Еуропа ӛркениетінің тоғысында, түркі дәстүрлері мен исламның 

рухани құндылықтары аясында біртіндеп қалыптасты. Жаңа ғасырда ұлттық ӛркендеу және этникалық түбірге 

топтасу үдерісі қатар қарқындауда. Интеграцияның негізін ұлттық рухани құндылықтарды сақтау және 

этникалық мәдениеттің ӛзіндік үлгісін нығайту мүддесі құрайды. Ұсынылып отырған жоғары оқу 

орындарының «Білім» тобы мамандықтарына арналған «Ұлттық руханият» пәні болашақ мұғалімнің ӛз ісінің 
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білгірі болуға, кӛпдеңгейлі және кӛпқырлы білім беру саласында кәсіби маман ретінде қалыптасып, жетілуіне 

мүмкіндік береді. 

Пререквизиттері: Мектеп курсындағы гуманитарлық пәндер, Қазақстанның қазіргі заман тарихы 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)«Ұлттық руханият» пәнінің негізгі ұғым-түсініктерін (руханият, ұлттық 

руханият, ұлттық діл, ұлттық тіл, ұлттық идея, ұлттық тәрбие, ұлттық сана-сезім, этникалық сана, ұлттық 

мәдениет және т.б.), ұлттық руханияттың мазмұны мен мәнін, құрылымын біледі; В)жоғары дәрежелі ұлттық 

сана-сезімді қалыптастыру үшін тарих, тіл, салт-дәстүр, ұлттық болмыс сынды қазақ халқының ұлттық 

руханиятының маңызды компоненттерін терең зерделеп, оларды саналы түрде түйсініп қабылдайды; 

С)азаматтық барабарлық деңгейінде қазақ тілін мемлекеттік тіл ретінде, ұлттық сана-сезімнің базалық тетігі, 

қазақ халқының руханияты мен бірлігінің ӛзегі ретінде белсенді түрде меңгереді; Қазақстанды мекендейтін 

халықтар мен ұлыстардың тіліне, дәстүріне, ұлттық мәдениетіне деген құрметі дамиды; D)Ұлттық руханият 

негіздеріне қатысты жаңа білімдерді игеруге және оларды жүзеге асыруға дайын, зияткерлігі дамыған, бәсекеге 

қабілетті, креативті және салауатты педагог-маманға деген сұранысты терең түйсінеді.   

 

Ескерту: Қысқартылған білім бағдарламасы бойынша берілген кейбір  пәндер кҥндізгі бӛлім пәндерімен 

сәйкес келгендіктен пәндерге сипаттама берілмейді. 

6В01102 – ПСИХОЛОГИЯ ЖӘНЕ БІЛІМ БЕРУ МЕНЕДЖМЕНТІ 

1(3) КУРС 

(Қысқартылған білім бағдарламасы) 

Қабылдау жылы: 2020 жыл 

Компонент 

(МК/ТК) 
Пән коды Пән атауы 

С
ем

ес
т
р

 

К
р

ед
и

т
 

са
н

ы
 

Модуль 4 Педагогика және психологияны басқару, 23 кредит 

БП ЖK Ped 1201 Педагогика 1 4 

БП ЖК BOT 1202 Бағалаудың ӛлшемдік технологиялары 2 5 

БП ЖK UP 1203 Ұлттық руханият 2 5 

БП ЖK АP 1204 Әлеуметтік педагогика 2 5 

БП   Оқу практикасы 2 2 

БП  Педагогикалық практика 2 2 

 

Модуль 4 Педагогика және психологияны басқару 

 

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

Пәннің атауы: Педагогика 

Бағдарлама авторы: Майтанова Н.Е. 

Курсты оқытудың мақсаты: Орта білім беру жүйесінде педагогикалық қызметті жүзеге асыру бойынша 

болашақ мұғалімнің кәсіби құзыреттілігін қалыптастыру 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Педагогиканың теориялық-әдіснамалық негіздері. Педагогика адам туралы ғылым 

жүйесінде. Педагогикалық зерттеудің әдіснамалық негіздері мен әдістері. Тұлғаны тәрбиелеу объектісі, 

субъектісі және оның дамуы мен қалыптасуының факторлары ретінде. Тұтас педагогикалық үдерістің теориясы 

мен практикасы. КҚО жүйе құраушы компоненттері.  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. 

КҚО қозғалыс механизмі ретінде оқыту құралдары, формалары, әдістері. Сабақ оқытудың негізгі түрі ретінде. 

Оқыту әдістері. Оқытудағы диагностика және бақылау. КҚО-да оқушылардың танымдық іс-әрекетін 

жандандыру. Мұғалімнің кәсіби қызметіндегі оқыту технологиялары 

Пререквизиттері: Орта білім деңгейіндегі пәндер 

Постреквизиттері: Инклюзивті білім беру, Академиялық жазу 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Білуі керек: − қоғамдық ӛмірдегі ғылым мен білім берудің рӛлі туралы; − 

әлемдік білім беру кеңістігіндегі заманауи үрдістер туралы; - 12 жылдық орта білім беру мұғалімінің кәсіби 

құзыреттілігі туралы және т. б.; 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 
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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, тарих пен Т. Б. әртүрлі кезеңдерінде білім беру жүйесінің даму 

үрдісін ұғыну. 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 дискрипторлары: (А, В, С, Д, Е) 

Пәннің атауы: Бағалаудың ӛлшемдік технологиясы 

Бағдарлама авторы: Рыстыгулова А.Т. 

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: Мектеп курсындағы гуманитарлық пәндер, Қазақстанның қазіргі заман тарихы 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер 

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. 

 

6В01102 – ПСИХОЛОГИЯ ЖӘНЕ БІЛІМ БЕРУ МЕНЕДЖМЕНТІ 

1(2) КУРС 

(Қысқартылған білім бағдарламасы) 

Қабылдау жылы: 2020 жыл 

Компонент 

(МК/ТК) 
Пән коды Пән атауы 

С
ем

ес
т
р

 

К
р

ед
и

т
 

са
н

ы
 

Модуль 1. Педагогика және психология негіздері, оқу және педагогикалық практика, 6 кредит 

БП ЖК ВРPК 1201 Басқарудың педагогикасы мен психологиясына  кіріспе 1 4 

БП   Оқу практикасы 1 2 

Модуль 2.1 Кеңес беру  және психологиялық диагностикалау, 24 кредит 

БП ЖК PPKB1202 Педагогикалық және психологиялық кеңес беру 1 5 

БП ТК KPEZ 1203 Қолданбалы педагогикадағы эксперименталды зерттеулер 1 5 

БП ТК TZhTA 1204 Тәрбие  жұмысының теориясы мен әдістемесі 1 5 

БП ТК  Рed 1205 Педагогика  1 4 

БП ТК ADP  1206 Адам даму психологиясы 1 5 

Модуль 2.2 Эксперименталды психология мен қазіргі педагогиканың ӛзекті мәселелері, 24 кредит 

БП ЖК EP 1202 Эксперименталды психология 1 5 

БП ТК BBSPPK 1203 
Білім берудегі саласындағы педагогикалық-психологиялық 

қызмет 
1 5 

БП ТК KPOM 1204 Қазіргі педагогиканың ӛзекті мәселелері 1 5 

БП ТК  ZhPPN 1205 Жанұя педагогикасы мен психологиясының негіздері 1 4 

БП ТК PPSZ 1206 Педагогика-психологиядағы статистикалық зерттеулер 1 5 

Модуль 3.1  Қарым-қатынас психологиясы және білім беру технологиясы, 30 кредит  

БП ТК AZh 1207 Академиялық жазу 2 6 

КП ТК APN 1301 Арнайы педагогика негіздері 2 4 
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БП ЖК KZBBT 1208 Қазіргі заман білім беру технологиясы  2 4 

БП ТК Pg 1209 Психогенетика 2 6 

БП ЖК  PPT 1210 Психология және педагогика тарихы 2 5 

БП ЖК BBARB 1211 Білім беруді және адами ресурстарды басқару 2 5 

Модуль 3.2 Психофизиология негіздері және кәзіргі педагогиканың ӛзекті мәселелері, 30 кредит  

БП ТК MPK 1207 Мектептегі психологиялық қызмет 2 6 

КП ТК DP 1301 Дифференциалды психология 2 4 

БП ЖК PFN  1208 Психофизиология негіздері 2 4 

БП ТК BAAKKP 1209 Бала мен ата-ана қарым-қатынас психологиясы 2 6 

БП ЖК  АЕР 1210 Әсер ету психологиясы 2 5 

БП ЖК KPOM 1211 Кәзіргі педагогиканың ӛзекті мәселелері 2 5 

 

Модуль 2.1 Кеңес беру  және психологиялық диагностикалау 

 

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

Пәннің атауы: Педагогикалық және психологиялық кеңес беру 

Бағдарлама авторы: Ергарина Ж.М. 

Курсты оқыту мақсаты: Студентерді педагогикалық және 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: Бірінші жоғары білім деңгейіндегі пәндер.  

Постреквизиттері: Педагогика мен психологияны оқыту әдістемесі. Психология және педагогика тарихы. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Педагогикалық және 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)Педагогикалық және психологиялық кеңес нәтижесін қамтамасыздандыратын 

шартты құру; Клиенттің жекелей дамуына коммуникативті, ӛзара әсер мәселесіне байланысты мәселесі 

бойынша психологиялық кеңесті ұйымдастыру. 

 

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

Пәннің атауы: Қолданбалы педагогикадағы эксперименталды зерттеулер 

Бағдарлама авторы: Тағанова А.М. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттердің ғылыми психологиялық зерттеулердің әдістемелері жӛнінде 

толығырақ мағлұмат беріп  негізгі түсініктерімен және әдістемелік зерттеулерімен оның дамуының негізгі 

бағыттарымен таныстыру. 

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

эксперименталды зерттеулер пәні, мақсаты мен міндеті. Қолданбалы педагогикадағы эксперименталды 

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

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

зерттреулердің әдістерінің классификациясы. Эксперименталды психологиялық зерттеу. Эксперимент 

психологиясы. Эксперименталды қарым қатынас мәні мен сызба 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.  

Пререквизиттері: Бірінші жоғары білім деңгейіндегі пәндер. 

Постреквезиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер 



9 
 

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, Д, Е) 

Пәннің атауы: Тәрбие  жұмысының теориясы мен әдістемесі 

Бағдарлама авторы: Кереймаганбетова Ж.Н. 

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 конструктивті 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. Конструктивті қарым-қатынас 

барысында вербалды емес белгілерді ескеру, болашақ психологқа диагностикалық мәліметтерді ӛңдеуге 

мүмкіндік береді. 

Пререквизиттері: Бірінші жоғары білім деңгейіндегі пәндер. 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер 

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. 

 

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

Пәннің атауы: Педагогика 

Бағдарлама авторы: Исатаева Б.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: «Педагогика» пәнінің мақсаты - эксперименталды-психологиялық зерттеулерді 

ұйымдастыру және ӛткізу; ғылыми зерттеудегі педагогикалық заңдылықтарды үйрену; эмпирикалық 

материалдарды жинауға педагогикалық зерттеу әдістерін ӛз алдына қолдана білу. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Педагогика ғылымның пәнi ретінде және оқу пәні ретінде. «Педагогика» оқу 

пәнінің пәндік мазмұнының конструктілеу міндеттері. Ғылымның бүгінгі парадигмаларын ескерумен бipre оқу 

пәнінің тужырымдамасын конструктілеу. Мектепгегі педагогиканы оқытудың альтернативтік бағдарламасы. 

Педагогиканы оқытудың байланысы мектеп психологының практикалық басқа жұмыс түрлерімен оқу пәні 

ретінде. Жалпы оқу пәнi бойынша сабақты жоспарлау және ұйымдастыру. Оқытудың міндеттерін кұра білу, әpi 

класс және кластан тыс жұмыстардағы оқытудың мазмұнын ұйымдастыру. Tүciндipy, меңгеру және бақылау 

міндеттерін шешуге оқу уақытын бӛліп, реттеу. Сабақты ұйымдастырудьң және оқытудың белсенді әдістерінің 

топтық формаларының ерекшеліктері. Оқыту және білім беру уғымы. Оқу іс-әрекетінің мақсаты. Кең 

мағынадағы оғу және оқыту. Оқыту міндеттерінің үш типі. Оқыту шығармашылық үpдic ретінде. Оқу үрдісінің 

кұрылымы. Оқытудың дәстүрлі формалары. Оқытудың инновациялық үлгілері. Оқу пәнi мазмұның тандаудың 

негізri принциптері. Меңгеруді ұйымдастырудьң педагогикалық ерекшеліктері. Жалпы жіне абстрактілік 

сипатты білдіретін білімді меңгеру. Педагогикалық білім объектісінің мазмұны және құрылымы. Білімді үлгі 

тұрғысынан айта шығару.  

Пререквезиттер:  Бірінші жоғары білім деңгейіндегі пәндер. 

Постреквизиттер: Инклюзивті білім беру, Коучинг негіздері 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: Біліктілік: эмпирикалық психологиялық зерттеудің методологиясың; 

психология оқыту әдістемесі ерекшеліктерін білу; негізгі психологиялық категориялар мен кӛріністердің 

дамуын білу; психологиядағы бақылау әдісің ерекшеліктерін білу; Дағды: педагогика оқыту әдістемесі 
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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. 

Құзіреттілік: пелагог мамандарын кәсіби дайындауда кӛпжақтылық деңгейін жоғарылатады; педагогиканы 

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

меңгеру; педагогика пәні бойынша ғылыми теориялар, әдістемелік ерекшеліктері туралы білімдер, 

педагогикалық-психологиялық ортадағы  мәдениет. 

 

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

Пәннің атауы: Адам даму психологиясы 

Бағдарлама авторы: Боранбаева Г.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: Адам даму психологиясы 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: 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.  

Пререквизиттері: Бірінші жоғары білім деңгейіндегі пәндер. 

Постреквизиттері: Психология педагогика тарихы, Арнайы педагогика негіздері. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: Психологиялық түзету және дамыту жұмыстары. Ойын психологиясы және 

ойын психотерапиясы. 

Студент курсты меңгеру барысында педагогикалық диагностика білім беру үдерісінде туындайтын барлық 

диагностикалық міндеттерді қамтиды. Оқу материалдарын игеруі, біліктілігі және дағдысының даму деңгейінің 

диагностикасы негізгі құзыреттіліктердің қалыптасу деңгейлері анықталады: педагогикалық диагностиканы 

ӛзбетінше жүргізу және тиімді жолдарын құрып ӛңдеуді; сандық-сапалық талдау нәтижелерін 

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

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

дамуының салыстырмалы деңгейін кӛрсетуді; белгілі бір ықпалдардың әсерінен даму деңгейінің ӛзгеруін 

талдауды меңгереді. 

 

Модуль 2.2 Эксперименталды психология мен қазіргі педагогиканың ӛзекті мәселелері 

 

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

Пәннің атауы: Экспериментальды психология 

Бағдарлама авторы: Қазбергенова Р.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 кӛрсету формалары. 

Пререквизиттері: Бірінші жоғары білім деңгейіндегі пәндер. 

Постреквезиттері: Әлеуметтік психологиялық тренинг, Қазіргі білім берудегі менеджмент  

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

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

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

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

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

зерттеу іс-әрекет дағдыларын меңгеруі керек. 

 

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

Пәннің атауы: Білім беру жүйесіндегі психологиялық-педагогикалық қызмет 

Бағдарлама авторы: Кереймаганбетова Ж.Н. 

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

мазмұны жайлы түсінік қалыптастыру, сонымен қатар практикалық психологиялық 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. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Психологиялық-педагогикалық қызмет Қазақстан Республикасының білім 

мекемелерінде ӛткен ғасырдың соңғы он жылдығында  ғана ӛз дәрежесінде қажет екенін дәлеледей білді. 

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

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

қызметін дұрыс ұйымдастыруды қажет етеді. 

Пререквизиттері:  Бірінші жоғары білім деңгейіндегі пәндер. 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

дамытуды психологиялық қолдау. 

 

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

Пәннің атауы: Жанұя педагогикасы мен психологиясының негіздері 

Бағдарлама авторы: Ергарина Ж.М. 

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

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

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

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

ұсыныстарды жасайды. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Отбасы тәрбиесінің теориялық мәселелерін жасау; Отбасы тәрбиесінің 

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

қоғамдық тәрбиенің, ата-аналар мен кәсіптік педагогтардың ӛзара әрекетінің технологиясының тиімді 

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

ойындарын және т.б. іс-әрекеттерін бақылау. 

Пререквизиттері: Биологиядан мектеп курсы, адам анатомиясы. 

Постреквизиттері: Қазіргі мектептегі басқару, Арнайы педагогика негіздері. 

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

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

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

Пәннің  атауы:  Педагогика және психологиядағы статистикалық зерттеулер 

Бағдарлама авторы: Бахтиярова Г.Р. 

Курсты оқытудың мақсаты: Педагогика және 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. Педагогика 

мен 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 мәлеметтерді жинау; 2)Жиналған 

мәлеметтерді ӛздеріне тән ерекшелігіне қарай топтау, оңдеу және жинақтау; 3)Жинақталған, ӛңделген 

мәлеметтерге талдау жэне 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 

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:  Бірінші жоғары білім деңгейіндегі пәндер. 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер 

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. 

 

Модуль 3.1  Қарым-қатынас психологиясы және білім беру технологиясы 

 

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

Пәннің атауы: Академиялық жазу 

Бағдарлама авторы: Тоғайбаева А.К. 

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

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

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

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

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

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

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

жалпы Қазақстан Республикасының құқықтық актілерін талдау әдістемесін білу; − Қазақстанның қолданыстағы 

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

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

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

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

танымдық аспектілерін бӛліп кӛрсете білулері, күнделікті ӛмірге де, кәсіби ӛмірге де байланысты тәжірибелік 

шешімдерді дәйектеу үшін оларды қолдана білулері.  

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

т.б.);библиографиямен жұмыс істеу дағдылары, жазбаша жұмыстың жоспарын жасау;тілдің ғылыми сипатына 

қарай тілдік құралдарды іріктей алу қабілеті;  мақсатын, құрылымын, стилистикалық ерекшеліктерін, жанрлық 

ӛзгешеліктерін ескере отырып, жазбаша және ауызша түрде академиялық мәтіндерді құрастыра 

алубіліктіліктері. 

Пререквизиттері: Бірінші жоғары білім деңгейіндегі пәндер.  

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі психологиялық-педагогикалық пәндер 

Оқытудаң кҥтілетін нәтижелері: А)Әр түрлі жанрдағы қысқа эсселерді жазу қабілеттерің дамыту; 

В)Академиялық жұмыстарды бағалау ережелерімен таныстыру; С)Кӛлемді академиялық жұмыстарға соның 

ішінде курстық жұмыстарға қойылатын талаптармен таныстыру; D)Академиялық жұмыстарды дұрыс 

рәсімдеуді үйрету: мәтіннің құрылымын жасау, әдебиетке сілтеме жасау, таблицаны толтыру; Е)Іскерліктері, 

жеке  әдістемелермен жұмыс дағдысы. Кәсіби  қарым-қатынас  дағдылары. 
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Дублин дискрипторлары: (А, В, С, Д, Е) 

Пәннің атауы: Арнайы педагогика негіздері 

Бағдарлама авторы: Таганова А.М. 

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

мүмкіндігі шектеулі балаларды арнайы оқыту мен тәрбиелеудің теориялық негіздері туралы білімдерін 

қалыптастыру 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Арнайы педагогика негіздерінің ғылыми негізделуі және жалпы теориялық  

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

Арнайы педагогиканың ғылыми негіздері. Арнайы педагогиканың клиникалық негіздері. Арнайы 

педагогиканың лингвистикалық және психолингвистикалық негіздері. Арнайы педагогиканың әдіснамалық 

негіздері. Арнайы білім берудің педагогикалық жүйелері. Арнайы білім беру жүйесіндегі педагог. Мүмкіндігі 

шектеулі балаларды оқыту мен тәрбиелеудің педагогикалық жүйесі. Ерекше қажеттіліктері бар тұлғаларға 

түзете-педагогикалық кӛмек кӛрсету мәселелері. Есту қабілеті бұзылған балаларды оқыту мен тәрбиелеудің 

педагогикалық жүйесі. Кӛру қабілеті бұзылған балаларды оқыту мен тәрбиелеудің педагогикалық жүйесі. 

Тірек-қимыл аппараты бұзылған балаларды оқыту мен тәрбиелеудің педагогикалық жүйесі. Сӛйлеу тілі 

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

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

педагогикалық жүйесі. Күрделі кемшілігі бар балаларды оқыту мен тәрбиелеудің педагогикалық жүйесі. 

Эмоциалық дамуы тежелген тұлғаларға коррекциялық-педагогикалық кӛмек кӛрсету жүйесі. Арнайы 

педагогика және гуманистік технологиялар. 

Пререквизиттері: Бірінші жоғары білім деңгейіндегі пәндер. 

Постреквизиттері: Шешендік ӛнер, Психодиагностика негіздері 

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

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

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

психолингвистикалық негіздері. Арнайы педагогиканың әдіснамалық негіздерін, Мүмкіндігі шектеулі 

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

тәрбиелеудің педагогикалық жүйесі. Кӛру қабілеті бұзылған балаларды , тірек-қимыл аппараты бұзылған 

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

балаларды, күрделі кемшілігі бар балаларды оқыту мен тәрбиелеудің педагогикалық жүйесін. Е)Эмоциалық 

дамуы тежелген тұлғаларға коррекциялық-педагогикалық кӛмек кӛрсету жүйесі.Дағды: қазіргі жағдайда 

педагог-психологтардың прогрессивті идеялары мен кӛзқарастарын жүзеге асыру, оқу-тәрбие процесін тарихи 

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

қолдана білу. 

 

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

Пәннің атауы: Қазіргі заманғы білім беру технологиялары 

Бағдарлама авторы: Тағанова А.М. 

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

негіздерін   беру және практикада жүзеге асырудың жолдарын қарастыру. 

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: Бірінші жоғары білім деңгейіндегі пәндер.  

Постреквизиттері: Педагогиканы мен психологияны оқыту әдістемесі, Шешендік ӛнер 

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

және инновациялық технологияларының ерекшеліктерін білуі керек. 

 

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

Пәннің атауы:  Психогенетика 

Бағдарлама авторы: Утеуова А.А. 

Курсты оқытудың мақсаты:Психогенетика шынайы ғылыми парадигмаға негізделген жэне психикалық 

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

беру.  

Пәннің қысқаша мазмҧны: маман ретіндегі қалыптасудағы рӛлі, психологиялық қызметтің құрылымы 

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

психологтан адам, қоғам туралы кәсіби білуі талап етіледі. 

Пререквизиттері: Бірінші жоғары білім деңгейіндегі пәндер. 

Постреквизиттері: Педагогиканы мен психологияны оқыту әдістемесі, Шешендік ӛнер. 

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

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

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

қатынас икемділігін басқару психологтың құндылықтарын пайдалана білу; практикада бұл жұмыстарды 

орындау және талдай алуы. 

 

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

Пәннің атауы: Психология және педагогика тарихы 

Бағдарлама авторы: Бахтиярова Г.Р. 

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

негізіндегі теориялар мен концепцияларға шолу жасау. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: «Психология және педагогика 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. 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: Бірінші жоғары білім деңгейіндегі пәндер. 

Постреквизиттері: Педагогиканы мен психологияны оқыту әдістемесі, Шешендік ӛнер 

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

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

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

шешу. 

 

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

Пән атауы: Білім беруді және адами ресурстарды басқару 

Бағдарлама авторы:  Тоғайбаева А.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: Компьютердің пайда болуы адамзат қоғамына кӛптеген ӛзгерістер әкелді. Ғылым 

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

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

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

ақпараттық қоғам педагогикасы болып табылады. Соған сәйкес ӛркениет дамуының қазіргі кезеңін 

ақпараттандырумен және ақпараттық қоғамды қалыптастырумен байланыстыру кездейсоқ нәрсе емес. 

Қазіргітаңда республикамызда білім беруді, соның ішінде педагогиканы оқыту үдерісіндегі ақпараттық 

технологиялардың негізгі мақсаты – бұл қазіргі ақпараттық технологияларды қолдану негізінде  біртұтас біліми 

ақпараттық орта құру арқылы мемлекеттік білім сапасын арттыру. Оқыту жүйесінде ақпараттық 

технологияларды қолдану қазіргі таңда білім беруді жетілдірудің негізгі бағыттарының біріне айналды. 

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

қалыптастыруды басқаруға және оларды тиімді пайдалануға мүмкіндік береді, қызметкерлердің біліктілігін 

барынша арттыру және ұйым мақсаттарына жету үшін жағдайларды анықтауға кӛмектеседі. 

Бұл пән келесідей аспектілер бойынша білімдер мен дағдыларды игеруге кӛмектеседі: еңбек нарығындағы 

сұраныс пен ұсыныстарды талдау; қызметкерлерге қажеттілікті болжау және жоспарлау;кадрларды іріктеу және   

таңдау; жаңа келгендердiң бейімделуi;адам ресурстарының тиімділігін арттыру;тұтастай алғанда ұйымның 

сапасын жақсарту;қызметкерлердің ӛмір сүру деңгейін арттыру;ынталандыру жүйелерін жетілдіру. 
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Пререквизиттері: Бірінші жоғары білім деңгейіндегі пәндер.  

Постреквизиттері: Педагогиканы мен психологияны оқыту әдістемесі, Шешендік ӛнер. 

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

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

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

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

жасай алады, Білім беру жүйесін ақпараттандырудағы берілетін білім сапасын білім беруді ақпараттандырудың 

тұжырымдамалық негіздері зерделенді және педагогикалық оқыту үдерісінде ақпараттық технологияларды 

қолдана алады. 

 

Модуль 3.2 Психофизиология негіздері және кәзіргі педагогиканың ӛзекті мәселелері 

 

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

Пәннің атауы: Мектептегі психологиялық қызмет 

Бағдарлама авторы: Кереймаганбетова Ж.Н. 

Курсты оқытудың мақсаты: Мектептегі психологиялық 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. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Психологиялық қызмет Қазақстан Республикасының білім мекемелерінде ӛткен 

ғасырдың соңғы он жылдығында  ғана ӛз дәрежесінде қажет екенін дәлеледей білді. Осыған байланысты білім 

беру мекемелеріндегі практикалық психологтар қажетті құжаттарды жүргізіп, оларды қолдану барысында жиі 

қиындықтарды кездестіруде. Сондықтан бұл мәселе білім беру мекемелерінде психолог қызметін дұрыс 

ұйымдастыруды қажет етеді. 

Пререквизиттері:  Бірінші жоғары білім деңгейіндегі пәндер. 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

дамытуды психологиялық қолдау. 

 

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

Пәннің атауы: Дифференциалды психология 

Бағдарлама авторы: Исатаева Б.Б. 

Курсты оқыту мақсаты: Студенттерге тұлғаның индивидуалды айырмашылықтар психологиясы туралы 

түбегейлі білім беру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Дифференциалды психологияның пәні, оның бастамалары және тарихи даму 

жолы. Дифференциалды психологияның ғылыми-қолданбалы міндеттері және зерттеу әдістері. 

Дифференциалды психологияның табиги және әлеуметтік жақтарының қалыптасуын қарастыратын ғылыми 

бағыттар мен теориялар.  Индивидуалдылық дифференциалды психологияның зерттеу ӛрісі ретінде, оның 

табиги және әлеуметтік жақтарының психологиялық мазмұны. Индивидуалдылық жүйесіндегі жалпы және 

жекеленген конституциялардың ара-қатынасы. Генотип пен фенотиптің ӛзара байланысы.  Дифференциалды 

психологиядағы жастық даму мен жыныстық ерекшеліну мәселелері. Жыныстық диморфизм құбылысының 

психологиялық сипаты. Дифференциалды психологиядағы нәсіл мен ұлттық ерекшеліну мәселелері. Этно-

мәдені типтердің психологиялық сипаты.  

Пререквизиттері: Биологиядан мектеп курсы. Адам анатомиясы. 
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Постреквизиттері: Психодиагностика негіздері. Мектептегі медиация 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Адамның басты индивидуалды-психологиялық ерекшеліктерінің негізі 

туралы; индивидуалды-психологиялық айырмашылықтардың ғылыми-психологиялық негіздері туралы; 

адамның индивидуалды-психологиялық және жеке-дара ерекшеліктерінің мазмұны туралы фактлерді білу. 

В)Танымдық психикалық процестердің қазіргі жаңа, инновациялық теориялық, практикалық негіздегі әдістерін 

тиімді қолдана білу ептілігін; психикалық процестерді жаңа қазіргі психологияда зерттеудің жаңа теорияларын 

қабылдау мен қолдана алу ептілгін; танымдық психикалық процестер туралы адекватты ғылыми теориялық 

білімдерді қолдана алу ептілігі;курс барысында ӛткізілетін жоғарғы психикалық процесстердің негізгі 

теориялары мен концепцияларын талдау икемділігін; фактілерді бағалай білу икемділігі. С)Психикалық 

процестер мен таным ӛрісіндегі жоғарғы психикалық функциялар туралы жалпы психология ғылымының 

теориялық зерттеулерін психологиялық білімдерді жүйелеу негізінде психологиялық білімдердің шынайлығын 

ғылыми аспектіде бекіту жайлы дағдыларын; психология ғылымының теориялық әдіснамалық аспектісін; 

психикалық процестердің теориялары мен заңдылықтарын талдау тәсілдерін; психологиялық құбылыстар мен 

процестердің негізгі заңдылықтары жайлы білімдерді; теориялық білімдерді кәсіби практикалық және ғылыми 

әрекетте қолдану іскерлігін; психологиялық әдебиеттермен жұмыс жасау дағдыларын; эксперименталды 

зерттеулер жүргізу дағдыларын; зерттеу жұмыстарында белгілі-бір әдістемелерді қолдана білу дағдысын. 

құндылықтарын пайдалана білу; Пән проблемасын кәсіби психолог ретінде шеше білу. 

 

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

Пәннің атауы: Психофизиология негіздері 

Бағдарлама авторы: Тоғайбаева А.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: Психофизиология негіздері 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: Бірінші жоғары білім деңгейіндегі пәндер. 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі психологиялық-педагогикалық пәндер 

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. 

 

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

Пәннің атауы: Бала мен ата-ана қарым-қатынас психологиясы 

Бағдарлама авторы: Кереймаганбетова Ж.Н. 

Курсты оқытудың мақсаты: Тұлғааралық коммуникация, топаралық 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: Бірінші жоғары білім деңгейіндегі пәндер. 

Постреквизиттері: Мектептегі медиация, Коучинг негіздері 

http://dereksiz.org/specialenoste-5v020200--mejdunarodnie-otnosheniya-bazovoe-obra.html
http://dereksiz.org/saba-34-sabati-tairibi-sabati-masati-siltemeler-men-kornekilik.html
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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. 

 

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

Пәннің атауы: Әсер ету психологиясы 

Бағдарлама авторы: Кереймаганбетова Ж.Н. 

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

қаруландыру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Бұл курсты оқу студенттерде гуманистік кӛзқарас, психологиялық-педагогикалық 

творчествалық ойлау, коммуникативті хабардың дамуы арқылы тұлғалық потенциалын ӛздігінше жетілдіруге 

басымдылығын қалыптастыру болып саналады. 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: Бірінші жоғары білім деңгейіндегі пәндер. 

Постреквизиттері: Педагогиканы мен психологияны оқыту әдістемесі, Шешендік ӛнер. 

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

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

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

зерттеу әдістерін пайдалану арқылы әдістемелерді жүргізіп  нәтижесін шығаруды  үйренеді. 

 

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

Пәннің атауы: Қазіргі педагогиканың ӛзекті мәселелері 

Бағдарлама авторы: Бахтиярова Г.Р. 

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

негіздерін   беру және практикада жүзеге асырудың жолдарын қарастыру. 

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

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

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

және практикалық негіздеріне сәйкес кәсіби құзыреттіліктерін қалыптастыру. Педагогиканы  оқытудың 

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

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

үрдістерін болжай білуге үйрету;туындаған педагогикалық жағдаятты дұрыс, әділ шеше алу құзыреттілігін 

кӛрсете алуға. 

Пререквизиттері: Бірінші жоғары білім деңгейіндегі пәндер. превенциясы 

Постреквизиттері: Педагогиканы мен психологияны оқыту әдістемесі, Шешендік ӛнер.. 

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

және инновациялық технологияларының ерекшеліктерін білуі керек. 

 

6В01201 – МЕКТЕПКЕ ДЕЙІНГІ ОҚЫТУ ЖӘНЕ ТӘРБИЕЛЕУ 

1 КУРС 

Қабылдау жылы: 2020 жыл 

Компонент 

(МК/ТК) 
Пән коды Пән атауы 
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Модуль 4. Мектепке дейінгі білім негіздері және мамандыққа кіріспе, 13 кредит 

БП ЖК Ped1201 Педагогика 1 4 

БП ЖК UR 1202 Ұлттық руханият 2 5 

БП   Оқу практикасы 2 1 

БП   Педагогикалық практика 2 2 

БП   Тілдік практика 2 1 

 

Модуль 4. Мектепке дейінгі білім негіздері және мамандыққа кіріспе 

 

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

Пәннің атауы: Педагогика 

Бағдарлама авторы: Майтанова Н.Е. 

Курсты оқытудың мақсаты: Орта білім беру жүйесінде педагогикалық қызметті жүзеге асыру бойынша 

болашақ мұғалімнің кәсіби құзыреттілігін қалыптастыру 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Педагогиканың теориялық-әдіснамалық негіздері. Педагогика адам туралы ғылым 

жүйесінде.  Педагогикалық зерттеудің әдіснамалық негіздері мен әдістері.  Тұлғаны тәрбиелеу объектісі, 

субъектісі және оның дамуы мен қалыптасуының факторлары ретінде.  Тұтас педагогикалық үдерістің 

теориясы мен практикасы. КҚО жүйе құраушы компоненттері.  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. КҚО қозғалыс механизмі ретінде оқыту құралдары, формалары, әдістері.  Сабақ 

оқытудың негізгі түрі ретінде. Оқыту әдістері.  Оқытудағы диагностика және бақылау.  КҚО-да оқушылардың 

танымдық іс-әрекетін жандандыру. Мұғалімнің кәсіби қызметіндегі оқыту технологиялары 

Пререквизиттері: Орта білім деңгейіндегі пәндер 

Постреквизиттері: Қазіргі мектепке дейінгі педагогика, Академиялық жазу 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А) Білуі керек: − қоғамдық ӛмірдегі ғылым мен білім берудің рӛлі туралы; − 

әлемдік білім беру кеңістігіндегі заманауи үрдістер туралы; - 12 жылдық орта білім беру мұғалімінің кәсіби 

құзыреттілігі туралы және т. б.; 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, тарих пен Т. Б. әртүрлі кезеңдерінде білім беру жүйесінің даму 

үрдісін ұғыну. 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. 
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Дублин дескрипторлары: А) В) С) Д) Е) 

Пәннің атауы: Ұлттық руханият 

Бағдарлама авторы: п.ғ.к., доцент Жазықова М.Қ., п.ғ.к.,профессор Бахтиярова Г.Р. 

Курсты оқытудың мақсаты: Ұлттық руханият пен мәдени құндылықтар негіздерін меңгерту арқылы 

студенттерді қазақ халқының ұлттық мәдениеті мен рухани мұрасын құндылық ретінде бағалап,оқу-тәрбие 

үдерісінде пайдалануға бағыттау; рухани дүниетанымы, педагогикалық мәдениеті және жалпы кәсіби 

құзірттіліктері дамыған, ӛзге мәдениет ӛкілдерімен жүйелі сұхбат құра алатын бәсекеге қабілетті педагог-маман 

қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Қазақ халқының әлеуметтік және мәдени эволюциясы күрделі және кӛп сатылы. 

Оның тарихы Шығыс пен Батыс, Азия мен Еуропа ӛркениетінің тоғысында, түркі дәстүрлері мен исламның 

рухани құндылықтары аясында біртіндеп қалыптасты. Жаңа ғасырда ұлттық ӛркендеу және этникалық түбірге 

топтасу үдерісі қатар қарқындауда. Интеграцияның негізін ұлттық рухани құндылықтарды сақтау және 

этникалық мәдениеттің ӛзіндік үлгісін нығайту мүддесі құрайды. Ұсынылып отырған жоғары оқу 

орындарының «Білім» тобы мамандықтарына арналған «Ұлттық руханият» пәні болашақ мұғалімнің ӛз ісінің 

білгірі болуға, кӛпдеңгейлі және кӛпқырлы білім беру саласында кәсіби маман ретінде қалыптасып, жетілуіне 

мүмкіндік береді.  

Пререквизиттері: Мектеп курсындағы гуманитарлық пәндер, Қазақстанның қазіргі заман тарихы 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)«Ұлттық руханият» пәнінің негізгі ұғым-түсініктерін (руханият, ұлттық 

руханият, ұлттық діл, ұлттық тіл, ұлттық идея, ұлттық тәрбие, ұлттық сана-сезім, этникалық сана, ұлттық 

мәдениет және т.б.), ұлттық руханияттың мазмұны мен мәнін, құрылымын біледі; В)жоғары дәрежелі ұлттық 

сана-сезімді қалыптастыру үшін тарих, тіл, салт-дәстүр, ұлттық болмыс сынды қазақ халқының ұлттық 

руханиятының маңызды компоненттерін терең зерделеп, оларды саналы түрде түйсініп қабылдайды; 

С)азаматтық барабарлық деңгейінде қазақ тілін мемлекеттік тіл ретінде, ұлттық сана-сезімнің базалық тетігі, 

қазақ халқының руханияты мен бірлігінің ӛзегі ретінде белсенді түрде меңгереді; Қазақстанды мекендейтін 

халықтар мен ұлыстардың тіліне, дәстүріне, ұлттық мәдениетіне деген құрметі дамиды; D)Ұлттық руханият 

негіздеріне қатысты жаңа білімдерді игеруге және оларды жүзеге асыруға дайын, зияткерлігі дамыған, бәсекеге 

қабілетті, креативті және салауатты педагог-маманға деген сұранысты терең түйсінеді.   

 

Ескерту: Қысқартылған білім бағдарламасы бойынша берілген кейбір  пәндер кҥндізгі бӛлім пәндерімен 

сәйкес келгендіктен пәндерге сипаттама берілмейді. 

 

6В01201 – МЕКТЕПКЕ ДЕЙІНГІ ОҚЫТУ ЖӘНЕ ТӘРБИЕЛЕУ 

1(3) КУРС 

(Қысқартылған білім бағдарламасы) 

Қабылдау жылы: 2020 жыл 

Компонент 

(МК/ТК) 
Пән коды Пән атауы 

С
ем

ес
т
р
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т
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Модуль 3. Мектепке дейінгі білім берудің педагогикалық-психологиялық және кәсіпкерлік негіздері, 

23 кредит (тәрбиеші-психолог) 

БП ЖК Ped1201 Педагогика 1 4 

БП ЖК UR 1202 Ұлттық руханият 2 5 

БП ЖК BOT 1203 Бағалаудың ӛлшемдік технологиясы  2 5 

БП ЖК КMDP 1204 Қазіргі мектепке дейінгі педагогика 2 5 

БП   Оқу практикасы 2 2 

БП   Педагогикалық практика 2 2 

 

Модуль 3. Мектепке дейінгі білім берудің педагогикалық-психологиялық және кәсіпкерлік негіздері 

 

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

Пәннің атауы: Бағалаудың ӛлшемдік технологиясы 

Бағдарлама авторы: Рыстыгулова А.Т. 

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 
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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: Педагогика,  Қазақстанның қазіргі заман тарихы 

Постреквизиттері: Педагогикалық диагностика әдістемесі, Мектепке дейінгі білім беру менеджменті 

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 дискрипторлары: (А, В, С, Д, Е) 

Пәннің атауы: Қазіргі мектепке дейінгі педагогика 

Бағдарлама авторы: Досжанова С.Е. 

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, Қазақстанның қазіргі заман тарихы 

Постреквизиттері: 21-ғасыр мұғалімінің кәсіби дамуы, Мектепке дейінгі білім берудегі цифрлық 

технологиялар. 

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. 

 

6В01201 – МЕКТЕПКЕ ДЕЙІНГІ ОҚЫТУ ЖӘНЕ ТӘРБИЕЛЕУ 

1(2) КУРС 

(Қысқартылған білім бағдарламасы) 

Қабылдау жылы: 2020 жыл 

Компонент 

(МК/ТК) 
Пән коды Пән атауы 
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р

 

К
р

ед
и

т
 

са
н

ы
 

Модуль 1.1 Мектепке дейінгі білім негіздері, 21 кредит (тәрбиеші-психолог) 

БП ЖК Ped 1201 Педагогика 1 5 

БП ТК BP 1202 Балалар психологиясы 1 5 

БП ТК PPsi 1203 Педагогикалық психология 1 5 

КП ТК SAAZM 1301 Сауат ашу әдістемесінің жаңартылған мазмұны 2 4 

БП   Оқу практикасы 1 2 

Модуль 1.2 Мектепке дейінгі білім негіздері және арнайы психология, 21 кредит (тәрбиеші-логопед) 

БП ЖК Ped 1201 Педагогика 1 5 

БП ТК BPsi 1202 Арнайы психология 1 5 

БП ТК DN 1203 Дефектология негіздері 1 5 

КП ТК 
MZDBMODPD 

1301 

Мектеп жасына дейінгі баланы мектепке оқуға дайындаудың 

психологиялық диагностикасы 
2 4 

БП   Оқу практикасы 1 2 

Модуль 2.1 Мектепке дейінгі білім берудің теориялық-әдістемелік негіздері, 13 кредит (тәрбиеші-

психолог) 

БП ЖК КMDPed 1204 Қазіргі мектепке дейінгі педагогика 1 4 

БП ТК DST 1205 Денсаулықты сақтау технологиялары 1 5 

БП ТК LODT 1206 Логикалық ойлауды дамыту технологиялары 1 4 

Модуль 2.2 Мектепке дейінгі жаста даму ерекшеліктері және оқыту әдістемелері, 13 кредит (тәрбиеші-

логопед) 

БП ЖК 
КMDАPed 

1204 
Қазіргі мектепке дейінгі педагогика 1 4 
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БП ТК 
MZhDBDTTA 

1205 
МЖД балалар дене тәрбиесінің теориясы мен әдістемесі  1 5 

БП ТК 
MZhDBKMOT

A 1206 

МЖД балаларға қарапайым математиканы оқыту теориясы мен 

әдістемесі 
1 4 

Модуль 3.1 Мектепке дейінгі білім берудің психологиялық теориясы мен әдістемесі, 26 кредит 

(тәрбиеші-психолог) 

БП ТК BPsiК 1207 Балалар психологиясының қауіпсіздігі  2 6 

БП ЖК Azh 1209 Академиялық жазу 2 6 

БП ЖК BOT 1209 Бағалаудың ӛлшемдік технологиясы  2 4 

БП ТК IBB 1210 Инклюзивті білім беру 2 5 

БП ТК MDBBCT 1211 Мектепке дейінгі білім берудегі цифрлық технологиялар 2 5 

Модуль 3.2 Мектепке дейінгі білім берудің психологиялық-педагогикалық  теориясы мен әдістемесі, 26 

кредит (тәрбиеші-логопед) 

БП ТК ZhEPsi 1207 Жас ерекшелік психологиясы 2 6 

БП ЖК Azh1208 Академиялық жазу 2 6 

БП ЖК BOT 1209 Бағалаудың ӛлшемдік технологиясы  2 4 

БП ТК MDIBB 1210 Мектепке дейінгі инклюзивті білім беру 2 5 

БП ТК 
AMDBBСT  

1211 

Арнайы мектепке дейінгі білім берудегі цифрлық 

технологиялар 
2 5 

 

Модуль 1.1 Мектепке дейінгі білім негіздері (тәрбиеші-психолог) 

 

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

Пәннің атауы: Балалар психологиясы 

Бағдарлама авторы: Досжанова С.Е. 

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: Бірінші жоғары білім деңгейіндегі пәндер 

Постреквизиттері: Мектеп жасына дейінгі баланы мектепке оқуға дайындаудың психологиялық 

диагностикасы, Балалар психологиясының қауіпсіздігі 

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. 

 

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

Пәннің атауы: Педагогикалық психология 

Бағдарлама авторы: Есенғұлова М.Н. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерді  педагогикалық психологиясының жалпы негіздерімен таныстыру. 

Пәннің қысқаша 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: Бірінші жоғары білім деңгейіндегі пәндер 

Постреквизиттері: Мектеп жасына дейінгі баланы мектепке оқуға дайындаудың психологиялық 

диагностикасы, Балалар психологиясының қауіпсіздігі 

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 
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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 дискрипторлары: (А, В, С, Д, Е) 

Пәннің атауы: Сауат ашу әдістемесінің жаңартылған мазмұны 

Бағдарлама авторы: Аманжол М.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерді  сауат ашу әдістемесінің жаңартылған мазмұнымен таныстыру. 

Пәннің қысқаша 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: Бірінші жоғары білім деңгейіндегі пәндер 

Постреквизиттері: Бағалаудың ӛлшемдік технологиясы, Мектепке дейінгі білім беру менеджменті 

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. 

 

Модуль 1.2 Мектепке дейінгі білім негіздері және арнайы психология (тәрбиеші-логопед) 

 

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

Пәннің атауы: Арнайы психология 

Бағдарлама авторы: Есенғұлова М.Н. 

Курсты оқытудың мақсаты: Білім алуда ерекше қажеттіліктері бар тұлғаларға арнайы білім беру үрдісі 

туралы білімдер жүйесін беру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Арнайы педагогиканың негізгі ұғымдары мен түсініктері. Дамудағы 

кемістіктердің статистикасы мен жіктеулері. Арнайы педагогиканың пәндік салалары. Арнайы педагогикадағы 

ғылыми-зерттеу әдістері. Арнайы педагогиканың философиялық негіздері. Арнайы педагогиканың әлеуметтік-

мәдени негіздері. Арнайы педагогиканын экономикалық негіздері. Арнайы педагогиканың психологиялық 

негіздері. Арнайы білім берудің құқықтық негіздері. Оқыту процесі туралы түсінік. Арнайы оқыту процесінің 

ерекшеліктері. 

Пререквизиттері: Бірінші жоғары білім деңгейіндегі пәндер 

Постреквизиттері: ЖСТЖ кезіндегі түзету жұмысының әдістемесі 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: A)Ерте диагностиканы ұйымдастыру және дамуда мүмкіншілігі шектеулі 

балаларға түзету-педагогикалық қолдау кӛрсету жолдарын игереді; В)Жалпы білім беру процесіне кіріктірілген 

баланы міндетті түрде психологиялық-педагогикалық сүйемелдеу жолдарын біледі; С)Әр бала үшін мүмкін 

болатын және пайдалы кіріктіру түрін анықтай алады; D)Даму мүмкіндігі шектеулі жандарды ерте анықтап, 

кешенді кӛмек кӛрсетуді біледі; Е)Мектепке дейінгі мекемедегі мүмкіндігі шектеулі балалармен жүргізілетін 

жұмыстарды анықтау дағдысы қалыптасады. 

 

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

Пәннің атауы: Дефектология негіздері 

Бағдарлама авторы: Туретаева Г.И. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерді  дефектология ғылымының жалпы негіздерімен таныстыру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Мектепке дейінгі арнайы педагогика ғылымының зерттеу мәселесі. Мектепке 

дейінгі арнайы педагогикадағы оқыту және тәрбиелеу мәселесі. Оқытудың әдістері, заңдылықтары, 

принциптері. Тәрбиенің әдістері, заңдылықтары, принциптері. Жас ерекшелік кезеңдері, оған қысқаша 

сипаттама.  

Пререквизиттері: Бірінші жоғары білім деңгейіндегі пәндер 

Постреквизиттері: Мектепке дейінгі инклюзивті білім беру, Мүмкіндігі шектеулі балаларды тілге оқыту 

әдістемесі 

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 дискрипторлары: (А, В, С, Д, Е) 

Пәннің атауы: Мектеп жасына дейінгі баланы мектепке оқуға дайындаудың психологиялық диагностикасы 

Бағдарлама авторы: Исембаева Н.Ж. 

Курсты оқытудың мақсаты: Балаларды мектепте оқытуға мектепалды даярлықтың теориялық, әдістемелік   

негіздерімен таныстыру, мектепалды даярлықтың оқу-тәрбие жұмыстарын орындау іскерліктерін 

қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша 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: Балалар психологиясы, Педагогикалық психология 

Постреквизиттері: Педагогикалық шеберлік және R&D  балаларды басқару негіздері (Research & Development) 

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. 

 

Модуль 2.1 Мектепке дейінгі білім берудің теориялық-әдістемелік негіздері, (тәрбиеші-психолог) 

 

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

Пәннің атауы: Қазіргі мектепке дейінгі педагогика 

Бағдарлама авторы: Досжанова С.Е. 

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: Бірінші жоғары білім деңгейіндегі пәндер 

Постреквизиттері: Мектепке дейінгі білім берудегі цифрлық технологиялар, Мектепке дейінгі білім берудегі 

инновациялық технологиялар 

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 дискрипторлары: (А, В, С, Д, Е) 

Пәннің атауы: Денсаулықты сақтау технологиялары 

Бағдарлама авторы: Жулаева А.И. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерді психологиялық логопедиялық, педагогикалық және емдік 

сауықтыру шараларының міндеттерімен қаруландыру., сӛйлеу тілінің бұзылымдарын қалыптастыру арқылы 

дамыту және түзетуде жеке тұлғалық ерекшеліктерін ескеру. Мақсаты - студенттерге сӛйлеу тілінде 

ақаулықтары бар балаларды логоритмикалық және музыкалық ырғақтық әдістемелік жұмысын меңгерту және 

логопедиялық ритмиканы реабилитациялық әдістемелік кешенді жүйесінде пайдалану. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Баланы жан-жақты дамыту, сӛйлеуге үйрету, қимылдық дағдыларды игерту, 

берілген тапсыралардың мәні мен мағынасын түсінуге, қиындықты жеңуге үйрету, шығармашылық жағынан 

дамуға қабілеттілікті дамыту. Аталған жұмыстар мен музыка арасындағы байланысты орнату қағидасы. 

Логопедиялық ритмика сабақтарында әр түрлі бағытта жүру; буындық тонусты реттеу, зейіннің белсенділігін 

арттыруға арналған тыныс алу, дауыс жаттығулары; артикуляциялық жаттығулар, музыканың кӛмегінсіз 

орындалатын тіл жаттығулары; музыкалық ырғақтылықты қалыптастыратын жаттығулар; ырғақты би 

жаттығулары; ән айту. 

Пререквизиттері: Бірінші жоғары білім деңгейіндегі пәндер 
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Постреквизиттері: Мектепке дейінгі білім берудегі цифрлық технологиялар, Мектепке дейінгі білім берудегі 

Монтессори технологиясы 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: A)Тұтығу тіл кемшілігі кезіндегі ересектермен және балалармен жүргізілетін 

коррекциялық дамыту жұмыстары кезіндегі жетекші әрекеттерді ұйымдастыруға бағытталған нормативтік 

құжаттармен жұмыс жасау, оларды пайдалана білу; B)Тұтығу тіл кемшілігі анықталған баламен, ересектермен 

қарым-қатынас жасау; тұтығу тіл кемшілігін түзетуге арналған әдістемелік және дидактикалық материалдарға 

іріктеу жасауды анықтау; C)Сӛйлеу тілі бұзылған балалардың психикалық жағдайларын тексеру әдістерін 

қолдануды қалыптастыру; D)Логоритмика ғылымының теориялық-методологиялық негіздерін, зерттеу 

әдістерін білу керек; жеке тұлғалармен қарым-қатынас икемділігін басқару психологтың құндылықтарын 

пайдалана білу; жеке тұлға проблемасын кәсіби психолог ретінде шеше білу; Е)Қазіргі заманғы және 

классикалық педагогикалық теорияларды ғылыми талдау арқылы зияты бұзылған тұлғалардың арнайы білім 

алуы туралы педагогикалық теорияларды түсіндіру, білу; командада жумыс жасау қабілеттілігі, 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 дискрипторлары: (А, В, С, Д, Е) 

Пәннің атауы: Логикалық ойлауды дамыту технологиялары 

Бағдарлама авторы: Исембаева Н.Ж. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерге мектеп жасына дейінгі балаларға қарапайым математиканы 

оқытудың теориялық негіздері мен әдістемесін меңгерту. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Курстың пәні және міндеттері. Курстың теориялық негізі. Мектепке дейінгі 

ұйымда логиканы дамытудың теориясы мен әдістемесі. Мектепке дейiнгi балаларды санаумен таныстырудың 

әдістемелік жүйесі. Мектепке дейiнгi балаларды есептеумен таныстырудың әдістемелік жүйесі. Мектепке 

дейiнгi балаларды  пішінмен таныстырудың әдістемелік жүйесі. Мектепке дейiнгi балаларды заттың кӛлемімен 

таныстырудың әдістемелік жүйесі. Мектепке дейiнгi балаларды  кеңістікпен таныстырудың әдістемелік жүйесі. 

Мектепке дейiнгi балаларды уақыт және оның қатынасымен таныстырудың әдістемелік жүйесі Шағын 

жинақталған балабақшада қарапайым математика сабағын ұйымдастыру әдістемесі. Балаларды оқытуда 

үлгілеу, ақпараттық технология және басқа қазіргі әдістерді қолдану әдістемесі.  

Пререквизиттері: Бірінші жоғары білім деңгейіндегі пәндер 

Постреквизиттері: Педагогикалық шеберлік және R&D  балаларды басқару негіздері (Research & 

Development), Жас ерекшелік психологиясы 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: A)Мектепке дейінгі балаларға берілетін қарапайым математиканы оқыту 

теориясы мен әдістемесіне байланысты меңгерген білім, білік және дағдыны іс-жүзінде қолдану қабілеттілігі; 

мектеп жасына дейінгі балаларға қарапайым математиканы оқыту теориясы мен әдістемесі бойынша негізгі 

түйінді құзыреттеріне қойылатын талаптар; B)Мектеп жасына дейінгі балаларға қарапайым математиканы 

оқыту теориясы мен әдістемелік негіздерін;математикалық түсініктерді дамытуда тұлғалық-бағдарлық 

тәсілдерді жүзеге асыру жолдарын; C)Балаларды оқытуда үлгілеу, ақпараттық технология және басқа қазіргі 

әдістерді қолдану әдістемесін пайдалану; балалардың математикалық түсініктерін қалыптастыруда мектепке 

дейінгі ұйым мен мектеп арасындағы сабақтастықты талдау; D)Мектепке дейiнгi балаларды санаумен, 

пішінмен, есептеумен, заттың кӛлемімен таныстырудың әдістемелік жүйесін жүргізуге дағдылану; мектепке 

дейiнгi балаларды кеңістікпен, уақытпен таныстырудың әдістемелік жүйесін жүргізуге дағдылану; Е)Мектепке 

дейінгі ұйымдағы қарапайым математиканы ұйымдастыруда педагогикалық және ақпараттық технологияларды 

пайдалану; жеке және кәсіби жоғарлауға ұмтылу; кәсіби іс-әрекетке дағдылану; басқару принциптерін 

тәжірибеде қолдана білу. 

 

Модуль 2.2 Мектепке дейінгі жаста даму ерекшеліктері және оқыту әдістемелері, (тәрбиеші-логопед) 

 

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

Пәннің атауы: МЖД балалар дене тәрбиесінің теориясы мен әдістемесі 

Бағдарлама авторы: Исембаева Н.Ж. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерді мектеп жасына дейінгі балалар дене тәрбиесі теориясы мен 

әдістемесі мәселелерімен жан-жақты таныстыру,  меңгерту. 

Пәннің қысқаша мазмҧны:  Курстың пәні, мақсат,  міндеттері. Дене  тәрбиесі теориясы және  әдістемесі пәні 

және оның дамуы. Дене тәрбиесінің негізгі педагогикалық ұғымдары. Дене тәрбиесі теориясы және 

әдістемесінің зерттеу әдістері. Мектеп жасына дейінгі дене тәрбиесі теориясының дамуы. Шетелдік және 

отандық мектепке дейінгі дене тәрбиесі. Қазіргі таңдағы ҚР-ғы дене тәрбиесі. Дене тәрбиесінің ұлттық 

жүйесінің қалыптасуы. Мектеп жасына дейінгі балалар дене тәрбиесінің міндеттері мен құралдары. Дене 

жаттығуларына сипаттама. Мектепке дейінгі дене тәрбиесі құжаттары (стандарт, бағдарлама, әдістемелік 

нұсқаулар, авторлық бағдарламалар т.б.) және ондағы дене тәрбиесі мазмұны. «Алғашқы қадам», «Зерек бала», 

«Біз мектепке барамыз» бағдарламалары мен олардағы «Денсаулық» білім беру саласына жан-жақты талдау. 

Жас ерекшелік кезеңдеріндегі дене тәрбиесі (0-6 жас) теориясы мен әдістемесі. Дене тәрбиесі процесінде 
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үйрету, тәрбиелеу, дамыту, қимыл-қозғалыс дағдыларын қалыптастыру, дене қасиетін тәрбиелеу және 

гимнастика.  Мектепке дейінгі дене тәрбиесіндені қимыл-қозғалыс ойындары және спорттық жаттығулар. 

Мектепке дейінгі ұйымдардағы дене тәрбиесін ұйымдастыру формалары мен әдістемесі.  Мектепке дейінгі 

ұйымдардағы дене тәрбиесін жоспарлау, есепке алу, әдістемелік басшылық, сабақтастық мәселелері. 

Пререквизиттері: Бірінші жоғары білім деңгейіндегі пәндер 

Постреквизиттері: МЖД балалар бейнелеу әрекетінің теориясы мен әдістемесі, Мектепке дейінгі білім беруді 

ұйымдастыру және басқару 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Оқу процесінде меңгерген білім, білік және дағдыны іс-жүзінде қолдану 

қабілеттілігі. В)мектепке дейінгі ұйымдардағы дене тәрбиесінің теориялық, әдістемелік негіздерін; мектепке 

дейінгі ұйымдарда дене шынықтыру оқу іс-әрекетін ұйымдастыру;С)мектепке дейінгі дене тәрбиесі іс-

әрекеттерін қазіргі ғылыми зерттеу әдістері негізінде бақылау және талдау; мектепке дейінгі ұйымдағы дене 

шынықтыру  іс әрекетін жоспарлау; D)мектеп жасына дейінгі балалардың жас және жеке-дара ерекшелігін 

ескеріп, дене шынықтыру әрекетін ұйымдастыру; мектеп жасына дейінгі балаларды дене шынықтыруға 

үйретуде қазіргі технологияларды пайдалану; мектеп жасына дейінгі балалардың дене тәрбиесін ұйымдастыру 

үшін заттық, кеңістік орта құру.Е)мектепке дейінгі ұйымдардың дене шынықтыру іс әрекетінде  инновациялық 

технологияларды пайдалану, дене тәрбиесін ұйымдастырудың барлық формаларын жүргізе білу дағдысы. 

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

Пәннің атауы: МЖД балаларға қарапайым математиканы оқыту теориясы мен әдістемесі 

Бағдарлама авторы: Рыстыгулова А.Т. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерге мектеп жасына дейінгі балаларға қарапайым математиканы 

оқытудың теориялық негіздері мен әдістемесін меңгерту. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Курстың пәні және міндеттері. Курстың теориялық негізі. Мектепке дейінгі 

ұйымда қарапайым математиканы оқытудың теориясы мен әдістемесі. Математикалық түсініктерді дамытуда 

тұлғалық-бағдарлық тәсілдерді жүзеге асыру. Мектепке дейiнгi балаларды санаумен таныстырудың әдістемелік 

жүйесі. Мектепке дейiнгi балаларды есептеумен таныстырудың әдістемелік жүйесі. Мектепке дейiнгi 

балаларды  пішінмен таныстырудың әдістемелік жүйесі. Мектепке дейiнгi балаларды заттың кӛлемімен 

таныстырудың әдістемелік жүйесі. Мектепке дейiнгi балаларды  кеңістікпен таныстырудың әдістемелік жүйесі. 

Мектепке дейiнгi балаларды уақыт және оның қатынасымен таныстырудың әдістемелік жүйесі Шағын 

жинақталған балабақшада қарапайым математика сабағын ұйымдастыру әдістемесі. Балаларды оқытуда 

үлгілеу, ақпараттық технология және басқа қазіргі әдістерді қолдану әдістемесі. Балалардың математикалық 

түсініктерін қалыптастыруда мектепке дейінгі ұйым мен мектеп арасындағы сабақтастық. «Таным» білім аясы 

мазмұны. 

Пререквизиттері: Бірінші жоғары білім деңгейіндегі пәндер 

Постреквизиттері: МЖД балалар бейнелеу әрекетінің теориясы мен әдістемесі, МЖД Балаларды ағылшын 

тіліне үйрету әдістемесі 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: A)Мектепке дейінгі балаларға берілетін қарапайым математиканы оқыту 

теориясы мен әдістемесіне байланысты меңгерген білім, білік және дағдыны іс-жүзінде қолдану қабілеттілігі; 

мектеп жасына дейінгі балаларға қарапайым математиканы оқыту теориясы мен әдістемесі бойынша негізгі 

түйінді құзыреттеріне қойылатын талаптар; B)Мектеп жасына дейінгі балаларға қарапайым математиканы 

оқыту теориясы мен әдістемелік негіздерін;математикалық түсініктерді дамытуда тұлғалық-бағдарлық 

тәсілдерді жүзеге асыру жолдарын; C)Балаларды оқытуда үлгілеу, ақпараттық технология және басқа қазіргі 

әдістерді қолдану әдістемесін пайдалану; балалардың математикалық түсініктерін қалыптастыруда мектепке 

дейінгі ұйым мен мектеп арасындағы сабақтастықты талдау; D)Мектепке дейiнгi балаларды санаумен, 

пішінмен, есептеумен, заттың кӛлемімен  таныстырудың әдістемелік жүйесін жүргізуге дағдылану; мектепке 

дейiнгi балаларды кеңістікпен, уақытпен таныстырудың әдістемелік жүйесін жүргізуге дағдылану; Е)Мектепке 

дейінгі ұйымдағы қарапайым математиканы ұйымдастыруда педагогикалық және ақпараттық технологияларды 

пайдалану; жеке және кәсіби жоғарлауға ұмтылу; кәсіби іс-әрекетке дағдылану; басқару принциптерін 

тәжірибеде қолдана білу. 

 

Модуль 3.1 Мектепке дейінгі білім берудің психологиялық теориясы мен әдістемесі, (тәрбиеші-психолог) 

 

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

Пәннің атауы: Балалар психологиясының қауіпсіздігі 

Бағдарлама авторы: Ертлеуова Б.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: студенттерге балалардың 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) 
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Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: A)Мектеп жасына дейінгі балалардың тұлғалық қалыптасуы, жас кезеңдері 

арасындағы ӛзара байланыс, жаңадан пайда болатын әрекеттерді игеру; B)Білім алушылардың балалардың 

қауіпсіздік психологиясы 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 дискрипторлары (А, В, С, Д, Е) 

Пәннің атауы Академиялық жазу 

Бағдарлама авторы Таганова А.М. 

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. 

Пререквизиттері  Педагогика және бірінші жоғарғы білім деңгейіндегі пәндер.  

Постреквизиттері:  Магистратура деңгейіндегі пәндер 

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)«Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу» пәнінің білім деңгейінде бағалау 

жұмыстарын жүргізеді 

 

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

Пәннің атауы: Инклюзивті білім беру 

Бағдарлама авторы: Рыстығұлова А.Т. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерге арнайы білім берудің жағдайын және даму тарихы мен инклюзивті 

білім берудің ерекшеліктерін қалыптастыру.  Инклюзивті білім беруде мүмкіндігі шектеулі балаларды оқыту 

мен тәрбиелеу қағидаларымен студенттерді таныстыру. Мүмкіндігі шектеулі балаларды оқытуға арналған 

мекемелердің әр түрлі типімен таныстыру.  

Пәннің қысқаша мазмҧны: Мүмкіндігі шектеулі жандарға 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 білім берудің мәні. Түрлі 

елдердегі инклюзивті білім беру процесінің ерекшеліктері. Қазақстанда 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: Арнайы психология, Дефектология негіздері 

Постреквизиттері: Арнайы мектепке дейінгі білім берудегі Монтессори технологиясы  

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)Арнаулы 

кӛмек қажет ететін балаларды қоғамға интеграуиялау және коррекциялық-дамыта оқытудың ерекшеліктерін 

меңгереді. Е)Инклюзиві білім беруде ата –аналармен қарым -қатынас жасаудың әдістерін игереді. 

 

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

Пәннің атауы: Мектепке дейінгі білім берудегі цифрлық технологиялар 

Бағдарлама авторы: Туребаева К.Ж. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерге білім берудегі цифрлық технологиялар туралы жан-жақты мәлімет 

бере отырып, оны мектепке дейінгі білім беруде қолдану жолдарын меңгерту.  

Пәннің қысқаша мазмҧны: Пәннің мақcат, міндеттері, мазмұны. Цифрлық технологиялар. Цифрлық 

технологиялардың жіктелуі. Жаһандану жағдайында цифрлық технологияларды сараптау.Мектепке дейінгі 

білім берудегі цифрлық технологиялар  олардың ерекшеліктері. Мектепке дейінгі ұйымдағы дамытушы 

ортаның құрылуында цифрлық технологиялық   тәсілдерді білу. Педагогтық  қызметте цифрлық 
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технологияларды қолдану реті. Мектеп жасына дейінгі балаларды оқыту мен тәрбиелеуде цифрлық 

технологияның алатын орны. Тұлға тәжірибесінде оқу процесінің рӛлі.  

Пререквизиттері: Педагогика, Сауат ашу әдістемесінің жаңартылған мазмұны 

Постреквизиттері: Мектепке дейінгі білім берудегі инновациялық технологиялар 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: A)Мектепке дейінгі білім берудегі цифрлық технологиялар пәніне 

байланысты меңгерген білім, білік және дағдыны іс жүзінде қолдана алады. B)Мектепке дейінгі білім берудегі 

цифрлық технологиялар пәнімен таныса отырып отырып, оның ерекшеліктерін  меңгереді. C)Мектепке дейінгі 

білім берудегі цифрлық технология бойынша негізгі түйінді құзыреттеріне қойылатын талаптарды игереді. 

D)Мектепке дейінгі білім беру процесіне ата –аналарды қатыстырудың инновациялық формасын анықтайды. 

Е)Теориялық білімді практикамен байланыстыра алады. 

 

Модуль 3.2 Мектепке дейінгі білім берудің психологиялық-педагогикалық  теориясы мен әдістемесі 

(тәрбиеші-логопед) 

 

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

Пәннің атауы: Жас ерекшелік психологиясы 

Бағдарлама авторы: Ертлеуова Б.Б. 

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: Балалар психологиясы, Педагогикалық психология 

Постреквизиттері: Педагогикалық шеберлік және R&D  балаларды басқару негіздері (Research & 

Development), 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, 

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 дискрипторлары: (А, В, С, Д, Е) 

Пәннің атауы: Мектепке дейінгі инклюзивті білім беру 

Бағдарлама авторы: Рыстығұлова А.Т. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерге арнайы білім берудің жағдайын және даму тарихы мен инклюзивті 

білім берудің ерекшеліктерін қалыптастыру.  Инклюзивті білім беруде мүмкіндігі шектеулі балаларды оқыту 

мен тәрбиелеу қағидаларымен студенттерді таныстыру. Мүмкіндігі шектеулі балаларды оқытуға арналған 

мекемелердің әр түрлі типімен таныстыру.  

Пәннің қысқаша мазмҧны: Мүмкіндігі шектеулі жандарға 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 білім берудің мәні. Түрлі 

елдердегі инклюзивті білім беру процесінің ерекшеліктері. Қазақстанда 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: Арнайы психология, Дефектология негіздері 

Постреквизиттері: Арнайы мектепке дейінгі білім берудегі Монтессори технологиясы  

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)Арнаулы 

кӛмек қажет ететін балаларды қоғамға интеграуиялау және коррекциялық-дамыта оқытудың ерекшеліктерін 

меңгереді. Е)Инклюзиві білім беруде ата –аналармен қарым -қатынас жасаудың әдістерін игереді. 
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Дублин дискрипторлары: (А, В, С, Д, Е) 

Пәннің атауы: Арнайы мектепке дейінгі білім берудегі цифрлық технологиялар 

Бағдарлама авторы: Туретаева Г.И. 

Курсты оқытудың мақсаты: Арнайы мектепке дейінгі білім берудегі цифрлық технологиялар түсінігін 

студенттерде қалыптастыру. Арнайы білім берудегі цифрлық технологиялар білімдерін меңгерту. Тәрбиеші –

логопед жұмысының іскерлігі мен дағдыларын қалыптастыру.  

Пәннің қысқаша мазмҧны: Пәннің мақcат, міндеттері, мазмұны. Арнайы мектепке дейінгі білім берудегі 

цифрлық технологиялар. Цифрлық технологиялардың жіктелуі. Жаһандану жағдайында цифрлық 

технологияларды сараптау. Арнайы мектепке дейінгі білім берудегі цифрлық технологиялар  олардың 

ерекшеліктері. Мектепке дейінгі ұйымдағы дамытушы ортаның құрылуында цифрлық технологиялық   

тәсілдерді білу. Педагогтық  қызметте цифрлық технологияларды қолдану реті. Арнайы мектепке дейінгі білім 

берудегі цифрлық технологияның алатын орны. Тұлға тәжірибесінде оқу процесінің рӛлі. «Менің айналамдағы 

дыбыстар» компьютерлік бағдарламасы бойынша мектеп жасына дейінгі балалардың сӛйлеу тілін 

қалыптастыру бойынша логопедиялық жұмыстар.  

Пререквизиттері: Педагогика, Сауат ашу әдістемесінің жаңартылған мазмұны 

Постреквизиттері: Мектепке дейінгі білім берудегі инновациялық технологиялар 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: A)Арнаулы мектепке дейінгі білім берудегі цифрлық технологиялар пәніне 

байланысты меңгерген білім, білік және дағдыны іс жүзінде қолдана алады. B)Арнаулы мектепке дейінгі білім 

берудегі цифрлық технологиялар пәнімен таныса отырып отырып, оның ерекшеліктерін  меңгереді. C)Арнаулы 

мектепке дейінгі білім берудегі цифрлық технология бойынша негізгі түйінді құзыреттеріне қойылатын 

талаптарды игереді. D)Мектепке дейінгі білім беру процесіне ата –аналарды қатыстырудың инновациялық 

формасын анықтайды.  Е)Теориялық білімді практикамен байланыстыра алады. 

 

6В01301 – БАСТАУЫШ ОҚЫТУ ПЕДАГОГИКАСЫ МЕН ӘДІСТЕМЕСІ 

1 КУРС 

Қабылдау жылы: 2020 жыл 

Компонент 

(МК/ТК) 
Пән коды Пән атауы 
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р
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Модуль 2. Әлеуметтік - гуманитарлық пәндер және дене шынықтыру,  25 кредит 
ЖББ МК  ASВM 1106 Әлеуметтік-саяси білім модулі (Әлеуметтану/Саясаттану, 

Мәдениеттану/Психология) 

1,2 8 

ЖББ  МК DZh 1107 Дене шынықтыру 1-4 8 

БП ЖК JEFMG 1201 Жас ерекшелік физиологиясы және мектеп гигиенасы 1 4 

БП  ЖК UR 1202 Ұлттық руханият 2 5 

 

Модуль 2. Әлеуметтік - гуманитарлық пәндер және дене шынықтыру 

 

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

Пәннің атауы: Жас ерекшелік физиологиясы және мектеп гигиенасы    

Бағдарлама авторы: оқытушы, магистр Әбіл А.С.  

Курсты оқытудың мақсаты: Балалар мен жас жеткіншектердің ӛсіп дамуының ерекшеліктерін, балалардың 

ӛсу қарқыны, мүшелерінің қалыптасуы, олардың қызметін реттеуші жүйке мен эндокринді жүйелердің маңызы 

туралы блімдерін қалыптастыру.   

Пәннің қысқаша мазмҧны: Бастауыш сынып оқушыларының жасына сай анатомиялық-физиологиялық 

ерекшеліктерін және ғылыми- теориялық мәселелерін, негізгі гигиеналық талаптарды; соның ішінде мектеп 

гигиенасын қарастырады. Жасерекшелік физиологиясы мен мектеп гигиенасы теориясы мен әдіснамасын 

меңгерте отырып, мектептің санитарлық нормалары жӛнінде  білімдерін қалыптастырады.    

Пререквизиттері: Мектеп курсындағы пәндер, ӛзін -  ӛзі тану. 

Постреквизиттері: Педагогика, отбасы педагогиасы мен психологиясы. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Болашақ педагогтарға аса қажетті балалар мен жасӛспірімдердің 

анатомиялық және физиологиялық ерекшеліктерін; В)Ӛсу мен дамудың  негізгі биологиялық заңдылықтары 

туралы дұрыс түсініктерін; С)Болашақ мамандарға жалпы организмнің жас ерекшеліктерін; Д)Адам ағзасының 

ішкі және сыртқы құрылысы мен қызметі, жас ерекшеліктеріне сай даму динамикасы жӛнінде терең 

мағлұматтарды; Е)Салауатты ӛмір сүру  салтын қалыптастыру жолдарын меңгереді. 

 

 

 

 

http://kzref.org/sherimova-roza-kenjebekizi.html
http://kzref.org/sherimova-roza-kenjebekizi.html
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Дублин дескрипторлары: А) В) С) Д) Е) 

Пәннің атауы: Ұлттық руханият 

Бағдарлама авторы: п.ғ.к., доцент Жазықова М.Қ., п.ғ.к.,профессор Бахтиярова Г.Р. 

Курсты оқытудың мақсаты: Ұлттық руханият пен мәдени құндылықтар негіздерін меңгерту арқылы 

студенттерді қазақ халқының ұлттық мәдениеті мен рухани мұрасын құндылық ретінде бағалап,оқу-тәрбие 

үдерісінде пайдалануға бағыттау; рухани дүниетанымы, педагогикалық мәдениеті және жалпы кәсіби 

құзірттіліктері дамыған, ӛзге мәдениет ӛкілдерімен жүйелі сұхбат құра алатын бәсекеге қабілетті педагог-маман 

қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Қазақ халқының әлеуметтік және мәдени эволюциясы күрделі және кӛп сатылы. 

Оның тарихы Шығыс пен Батыс, Азия мен Еуропа ӛркениетінің тоғысында, түркі дәстүрлері мен исламның 

рухани құндылықтары аясында біртіндеп қалыптасты. Жаңа ғасырда ұлттық ӛркендеу және этникалық түбірге 

топтасу үдерісі қатар қарқындауда. Интеграцияның негізін ұлттық рухани құндылықтарды сақтау және 

этникалық мәдениеттің ӛзіндік үлгісін нығайту мүддесі құрайды. Ұсынылып отырған жоғары оқу 

орындарының «Білім» тобы мамандықтарына арналған «Ұлттық руханият» пәні болашақ мұғалімнің ӛз ісінің 

білгірі болуға, кӛпдеңгейлі және кӛпқырлы білім беру саласында кәсіби маман ретінде қалыптасып, жетілуіне 

мүмкіндік береді.  

Пререквизиттері: Мектеп курсындағы гуманитарлық пәндер, Қазақстанның қазіргі заман тарихы 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)«Ұлттық руханият» пәнінің негізгі ұғым-түсініктерін (руханият, ұлттық 

руханият, ұлттық діл, ұлттық тіл, ұлттық идея, ұлттық тәрбие, ұлттық сана-сезім, этникалық сана, ұлттық 

мәдениет және т.б.), ұлттық руханияттың мазмұны мен мәнін, құрылымын біледі; В)Жоғары дәрежелі ұлттық 

сана-сезімді қалыптастыру үшін тарих, тіл, салт-дәстүр, ұлттық болмыс сынды қазақ халқының ұлттық 

руханиятының маңызды компоненттерін терең зерделеп, оларды саналы түрде түйсініп қабылдайды; 

С)Азаматтық барабарлық деңгейінде қазақ тілін мемлекеттік тіл ретінде, ұлттық сана-сезімнің базалық тетігі, 

қазақ халқының руханияты мен бірлігінің ӛзегі ретінде белсенді түрде меңгереді; Қазақстанды мекендейтін 

халықтар мен ұлыстардың тіліне, дәстүріне, ұлттық мәдениетіне деген құрметі дамиды; D)Ұлттық руханият 

негіздеріне қатысты жаңа білімдерді игеруге және оларды жүзеге асыруға дайын, зияткерлігі дамыған, бәсекеге 

қабілетті, креативті және салауатты педагог-маманға деген сұранысты терең түйсінеді.   

 
Ескерту: Қысқартылған білім бағдарламасы бойынша берілген кейбір  пәндер кҥндізгі бӛлім пәндерімен 

сәйкес келгендіктен пәндерге сипаттама берілмейді. 

6В01301 – БАСТАУЫШ ОҚЫТУ ПЕДАГОГИКАСЫ МЕН ӘДІСТЕМЕСІ 

1(3) КУРС 

(Қысқартылған білім бағдарламасы) 

 Қабылдау мерзімі: 2020 жыл 

Компонент 

(МК/ТК) 
Пән коды Пән атауы 
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Модуль 2.  Әлеуметтік - гуманитарлық пәндер және дене шынықтыру, 21 кредит 

ЖББ МК ASВM 1106 Әлеуметтік-саяси білім модулі (Әлеуметтану/Саясаттану, 

Мәдениеттану/Психология) 

1,2 8 

БП ЖК ZhEFMG 1201 Жас ерекшелік физиологиясы және мектеп гигиенасы 1 4 

БП ЖК UR 1202 Ұлттық руханият 2 5 

ЖББ  МК DZh 1107 Дене шынықтыру 1,2 4 

Модуль 3. Педагогика және кәсіби тілдер, 23 кредит 

БП ЖК 
PBMTTA 1202 Педагогика және бастауыш мектептегі тәрбие жұмысының  

әдістемесі 

2 5 

БП ЖК KK(O)T 1203 Кәсіби қазақ (орыс) тілі 2 5 

БП ЖК KBShT 2204 Кәсіби бағытталған шетел тілі 3 4 

КП ЖК KEOTА 2301 "Кӛркем еңбекті" оқытудың теориясы мен әдістемесі 3 5 

БП  Педагогикалық практика 2 2 

БП   Оқу практикасы 2 2 

 

Модуль 3.  - Педагогика және кәсіби тілдер 

 

Дублин  дескрипторлары:А),В),С), Д),Е)  

Пәннің атауы: Педагогика және бастауыш мектептегі тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі  

Бағдарлама авторы: аға оқытушы Досмырза Р.Ж 
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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: Ұсынылған «Бастауыш мектептегі тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі» 

курсы болашақ маманның бастауыш мектепте тәрбие шараларын ұйымдастыру формалары мен әдіс – 

тәсілдерін  қалыптасырады. Тәрбиенің теориялық және әдіснамалық негіздерін, бастауыш мектептегі сынып 

жетекшісі жұмысының ерекшеліктерін, мектеп пен сыныптың тәрбиелік жүйесін,қазіргі таңдағы оқу – тәрбие 

үдерісіндегі технологиясын және ғылыми - әдістемелік қамтамасыздандыру жӛнінде  ұғым қалыптастырады.  

Пререквизиттері: Жас ерекшелік физиологиясы және мектеп гигиенасы, Орта білім деңгейіндегі 

педагогикалық пәндер. 

Постреквизиттері: Этнопедагогикалық білім негіздері, инклюзивті білім беру. 

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. 

 

Дублин дискрипторлары: 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: Мектеп курсындағы қазақ (орыс) тілі, Орта білім деңгейіндегі педагогикалық пәндер. 

Постреквизиттері: Шағын жинақты мектепте оқу-тәрбие үдерісі, Қазіргі балалар әдеби үрдісі 

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. 

 
6В01301 – БАСТАУЫШ ОҚЫТУ ПЕДАГОГИКАСЫ МЕН ӘДІСТЕМЕСІ 

1(2) КУРС 

(Қысқартылған білім бағдарламасы) 

 Қабылдау мерзімі: 2020 жыл 

Компонент 

(МК/ТК) 
Пән коды Пән атауы 
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Модуль 1- Математика негіздері және дене мәдениеті әдістемесі, 11  кредит 

БП  ЖК BMBTN 1201 Бастауыш математикалық білімнің теориялық негіздері 1 5 

БП ЖК BLBN 1202 Бастауыш лингвистикалық білім негіздері 1 4 

БП   Оқу практикасы 1 2 

Модуль 2.1  - Қалыптастыру  негіздер мен әдістемесі, 14 академиялық  кредит   

БП  ТК Ped1203 Педагогика 1 5 

БП  ТК ZhBBTN 1204 Жаратылыстанудан бастауыш білімнің теориялық негіздері 1 5 

БП  ТК ZhMKEOTА 1205 "Кӛркем еңбекті" оқытудың теориясы мен әдістемесі 1 4 

Модуль 2.2  - Қалыптастыру  негіздері, 14 академиялық  кредит   

БП ТК BMD 1203 Бастауыш мектеп дидактикасы  1 5 

БП ТК OZhN 1204 Ӛлкетану және жертану  негіздері 1 5 

БП  ТК KEOTА 1205  "Кӛркем еңбекті" оқытудың теориясы мен технологиясы 1 4 

Модуль 3.1.- Бастауыш мектеп әдістемесі, 31  кредит 

БП  ТК ВА 1206 Балалар әдебиеті 1 5 

БП TK MLTA 1207 Мәтінді лингвистикалық  талдау әдістемесі 2 6 

БП  ЖК ВМІTСR 1208 Бастауыш мектептегі ІТ және цифрлық ресурстар  2 5 

БП ТК МOA 1209 Математиканы оқыту әдістемесі 2 6 
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БП ЖK ZhMOTU   1210 Шағын жинақты мектепте оқу-тәрбие үдерісі 2 4 

БП ЖK AZh 1211 Академиялық жазу 2 5 

Модуль 3.2.-Функциональды сауаттылық және ШЖМ-тегі тәрбие ҥрдісі, 31  кредит 

БП  ТК ShBA 1206 Шетел балалар әдебиеті 1 5 

БП TK KBAU  1207 Қазіргі балалар әдеби үрдісі 2 6 

БП  ЖК ВМІTСR 1208 Бастауыш мектептегі ІТ және цифрлық ресурстар  2 5 

БП ТК ZhMМOA 1209 Математиканы оқытудың  теориясы мен технологиясы 2 6 

БП ЖK ZhMOTU   1210 Шағын жинақты мектепте оқу-тәрбие үдерісі 2 4 

БП ЖK AZh 1211 Академиялық жазу 2 5 

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 3 2 

 

Модуль 1 – Математика негіздері және дене мәдениеті әдістемесі 

 

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

Пәннің атауы: Бастауыш математикалық білімнің 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:Ұсынылған «Бастауыш математикалық білімнің теориялық негіздері» курсы 

болашақ мамандарды жиындар және оларға қолданылатын амалдардың, сәйкестіктер және қатынастардың, 

Графтар теориясының элементтерін, комбинаторика және ықтималдықтар теориясының элементтері білімімен 

қаруландырады. 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 туралы түсінік қалыптастырады. 

Пререквизиттері: Бірінші жоғары білім деңгейіндегі және  мектеп курсындағы математика, геометрия.  

Постреквизиттері: Математиканы оқыту әдістемесі, шағын жинақты мектепте оқу – тәрбие үдерісі. 

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. 

 

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

Пәннің атауы: Бастауыш лингвистикалық білім негідері  

Бағдарлама авторы: п.ғ.к. доцент Адильшинова З.У.  

Курсты оқытудың мақсаты: Бастауыш лингвистикалық білім негіздері бойынша білім беру, мәтіннің әртүрлі 

түрлерімен, шығарманың тақырыптары мен идеяларымен танысу, текс бойынша сұрақтар қоя білу 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Бастауыш сыныптарда қазақ тілін оқыту әдістемесі. Бастауышта қазақ тілінен 

білім беру стандарты, бағдарламаларын талдау. Сауат ашу және тіл дамыту әдістемесі. Сауат ашу кезіндегі тіл 

дамыту жұмыстары. Сауат ашу жұмысының ерекшеліктері. Сауат ашу әдісі туралы ұғым. Сауат ашу кезінде 

жүргізілетін тіл дамыту жұмыстары. Дыбысты талдау және әріппен жұмыс жасау тәсілдері. Грамматика және 

тіл дамыту. Грамматика мен тіл дамыту жұмыстарына үйретудің әдіс.тәсілдері. Грамматикалық талдау. 

Грамматика сабақтарында қолданылатын кӛрнекі құралдар. Орфографияны оқыту. Сӛздікпен жұмыс жасаудың 

маңызы (фонетика, лексика, грамматика жаттығуларымен байланыс). Бастауыш сыныптағы диктант, оның 

түрлері. Оқушыларда орфографиялық қателерді болдырмау және оларды түзету жолдары  

Пререквизиттер: Бірінші жоғары білім деңгейіндегі пәндер.  

Постреквизиттері: Шешендік ӛнерді үйрету әдістемесі, Қазақ (орыс) тілін оқытудың теориясы мен әдістемесі, 

Сауат ашу және жазуға үйрету әдістемесі, Этномәдени білім негіздері 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Курс материалдары студенттерді болашақтағы жұмысы – бастауыш 

мектепте сабақ беруге қажетті деңгейде дайындайды. В)Курс материалдарын оқып үйрену барысында 

студенттерді негізгі физика-географиялық ұғымдармен таныстыру; С)Студенттерді географиялық қабықта 

ӛтетін негізгі процестердің мәнісін зерттеуге үйрету;  Д)Студенттерге географиялық объектілерді, құбылыстар 

мен процестерді ӛзара тығыз байланыста болатындығын, сондықтан табиғатты қорғау шараларының қажетті 

екендігін түсіндіру; Е)Курс барысында студенттерді атластармен, карталармен, глобустармен  жұмыс жасай 

білуі 
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Модуль 2.1 – Қалыптастыру негіздер мен әдістемесі 

 

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: Бірінші жоғары білім деңгейіндегі пәндер. 

Постреквизиттері: Бастауыш мектептегі педагогикалық үрдісті жобалау және ұйымдастыру, 

этнопедагогикалық білім негіздері. 

Пәнді 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, D,Е)  

Пәннің атауы: Жаратылыстанудан бастауыш білімнің теориялық негіздері 

Бағдарлама авторы: аға оқытушы, магистр Кубиева В.А 

Курсты оқытудың мақсаты: Студент жаратылыстану негіздері пәнін оқыту теориясы мен технологиясы 

курсы бойынша ӛзінің оқу әрекетін белгілі бір жағдаяттарда ұйымдастыру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Болашақ бастауыш мектеп мұғалімдерін жаратылыстанудан бастауыш білімнің 

теориялық негіздері пәнінен оқыту үшін қажетті білім-білік, дағдымен қаруландыру.Экологиялық 

мағұламаттарды 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 қажеттілігі жайында 

ескерту.  

Пререквизиттер: Биология мектеп курсы және бірінші жоғары білім деңгейіндегі пәндер 

Постреквизиттері: Жаратылыстануды оқыту әдістемесі, дүниетануды оқыту әдістемесі.  

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Курс материалдары студенттерді болашақтағы жұмысы – бастауыш 

мектепте сабақ беруге қажетті деңгейде дайындайды. В)Курс материалдарын оқып үйрену барысында 

студенттерді негізгі физика-географиялық ұғымдармен таныстыру; С)Студенттерді географиялық қабықта 

ӛтетін негізгі процестердің мәнісін зерттеуге  үйрету; Д)Студенттерге географиялық объектілерді, құбылыстар 

мен процестерді ӛзара тығыз байланыста болатындығын, сондықтан табиғатты қорғау шараларының қажетті 

екендігін түсіндіру; Е)Курс барысында студенттерді атластармен, карталармен, глобустармен жұмыс жасай 

білуі 

 

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

Пәннің атауы  «Кӛркем еңбекті» оқытудың теорясы мен әдістемесі  

Бағдарлама авторы:  аға оқытушы, магистр Әбіл А.Қ.   

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:  Пәнді оқытудың 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.   

Пререквизиттер: Бірінші жоғары білім деңгейіндегі пәндер 

Постреквизиттер: Жазуға үйрету әдістемесі, БМ педагогикалық үрдісті жобалау және ұйымдастыру 

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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Модуль  2.2-  Қалыптастыру негіздері 

 

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

Пәннің атауы: Бастауыш мектеп дидактикасы  

Бағдарлама авторы: аға оқытушы  Нәренова А.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: Орта білім беру жүйесінде педагогикалық қызметті жүзеге асыру бойынша 

болашақ мұғалімдердің кәсіби-педагогикалық бағыты мен кәсіби құзыреттілігін қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: БМ-дағы Дидактика пәнінің мақсаты. Жалпы педагогикалық теория және 

әдістеме. Дене тәрбиесі. Дүниетаным. Оқыту теориясы мен әдістемесі. Оқытудың мақсаттары мен 

заңдылықтары. Оқыту әдістері, оқыту тәсілдері. Педагогикалық қызмет. Дидактика. Оқыту принциптері. Оқыту 

әдістері мен формалары. Мектеп білімі. Мектептің әдістемелік жұмысы. Мектеп аттестациясы. 

Пререквизиттері: Бірінші жоғары білім деңгейіндегі пәндер 

Постреквизиттері: Этнопедагогикалық білім негіздері, Сауат ашу және жазуға үйрету әдістемесі. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Бастауыш мектептегі дидактика негіздері; В)Педагогикалық процесті іске 

асыру технологиясы; С)Мектептегі педагогикалық процесті басқарудың мазмұны мен ерекшеліктері; 

Д)Педагогикалық қарым-қатынас және педагогикалық техника; Е)Педагогикалық процесс қызметі туралы 

түсінік; 

 

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 болашақ мамандарды 

флора мен фаунаның әртүрлілігімен таныстыра отырып, экологиялық мәліметтер және оларды қолдану 

жолдарын үйренеді, қоршаған ортамен ӛсімдіктер арасында ӛзара байланысты, жануарлар мен ӛсімдіктер 

ағзасында болатын негізгі үрдістерді және ӛсімдіктермен жануарлардың экономикалық маңыздылығын 

ұғынады. 

Пререквизиттері: География, биология (мектеп курсы). 

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 дискрипторлары: А) В) С) Д) Е)  

Пәннің атауы  Кӛркем еңбекті оқытудың теориясы мен технологиясы  

Бағдарлама авторы: аға оқытушы Досмырза Р.Ж.     

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: Пәнді оқытудың 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: Бірінші жоғары білім деңгейіндегі пәндер.  

Постреквизиттер:  Жазуға үйрету әдістемесі, БМ педагогикалық үрдісті жобалау және ұйымдастыру 

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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Модуль 3.1 – Бастауыш мектеп әдістемесі 

 

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

Пәннің атауы: Балалар әдебиеті    

Бағдарлама авторы:  Досмырза Р.Ж. 

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. Балалар әдебиетіндегі соғыс тақырыбы. 

Шешендік сӛздер туралы ұғым. 

Пререквизиттері: Бірінші жоғары білім деңгейіндегі пәндер 

Постреквизиттері:Академиялық жазу, Қазіргі балалар әдеби үрдісі . 

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, ауызша сӛйлеу мен жазбаша сӛйлеу 

тілін жетілдіру,ӛз ойын, ӛз пікірін білдіруді және ӛзіндік кӛзқарасын қалыптастыру.  

 

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

Пәннің атауы: Мәтінді  лингвистикалық талдау әдістемесі  

Бағдарлама авторы: п.ғ.к.,Адильшинова З.У 

Курсты оқытудың мақсаты: Кӛркем 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  лингвистикалық талдау әдістемесі» курсы арқылы болашақ мамандар   

мәтінді тілдік талдаудың әдістемесін, мәнерлеп оқу мен әңгімелеп беру тәсілдерін, кӛркем мәтіндегі сӛздік 

құрамды лексикологиялық, стилистикалық талдауды, кӛркем мәтіндегі суреттеу құралдарын меңгереді. 

Прозалық шығармалардан алынған үзінділерді мазмұндау, мәтінге әдеби және толық тілдік талдау. Поэзиялық 

шығармаларды мазмұндау, мәтінді  әдеби және толық тілдік талдау қабілеттері қалыптасады. 

Пререквизиттері: Балалар әдебиеті, Педагогика 

Постреквизиттері: Жаратылыстануды оқыту әдістемесі, Дүниетануды оқыту әдістемесі 

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;   

 

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 
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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: Бірінші жоғары білім деңгейіндегі пәндер. 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі 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) Д) Е)  

Пәннің атауы: Математиканы оқыту әдістемесі  

Бағдарлама авторы:   аға оқытушы Кенжебекова Н.А.   

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерге математиканы оқыту әдістемесі курсы бойынша  математикалық 

ұғымдар мен оның мәнін ашып кӛрсету, математиканы оқытуға қажетті теориялық білімдермен қаруландыру, 

математиканы оқытудың теориясы мен технологиясы бойынша прпктикалық дағдылармен қаруландыру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Математиканы оқыту әдістемесі оқу пәні және педагогикалық ғылым ретінде. 

Математика бастауыш мектептегі оқу пәні ретінде және оны оқыту технологияларыАрифметикалық материал 

және оларды оқытудың технологиясы. Шамалар және оларды ӛлшеу. Алгебра элементтері. Геометрия 

элементтері.Математикалық білім, білік, дағдыларды оқушылардың игеруін ұйымдастыру. Математика 

сабақтарына қойылатын талаптар. Мұғалімнің сабаққа дайындалуы.Математика сабағын жоспарлау үлгісі. 

Сабақ барысында орындалатын негізгі іс-әрекеттер.БМ оқушыларының шығармашылық қабілеттерін дамыту. 

БМ оқушыларының әр сынып соңындағы білім, білік, дағдыларына қойылатын талаптар. Үй тапсырмалары 

және сыныптан тыс жұмыстар  

Пререквизиттері: Математика (мектеп курсы), Педагогика 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Математикалық білім, білік, дағдыларды оқушылардың игеруін 

ұйымдастыра білу; В)БМ оқушыларының әр сынып соңындағы білім, білік, дағдыларына қойылатын 

талаптарды меңгеру; С)Математика сабақтарына кӛрнекі және оқытудың техникалық құралдарын дайындау 

мен пайдаланудың әдістерін меңгеру; Д)Математика пәні бойынша  оқушылардың білімін тексеру мен 

бағалаудың түрлері мен әдістерін меңгеру; Е)Математикадан сыныптан тыс жұмыс және оны ӛткізудің 

әдістемесін білу. 

 

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 

Курстың қысқаша мазмҧны: Шағын жинақты мектептердегі білім беру мәселесі әлемдік проблемалар. 

Республика бойынша шағын жинақты мектептердің саны артуда. Шағын жинақты мектептерде, әсіресе, орталау 

мектептерде педагогикалық процестерді ұйымдастырып, жүргізу мұғалімдер қажеттілігінен туындап отыр.  

Пререквизиттері: Педагогика,  Бірінші жоғары білім деңгейіндегі пәндер 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Басшылыққа алынатын құжаттар мазмұны; педагогикалық үрдіске қажетті 

оқу құжаттары; оқу үрдісі ерекшеліктері; ӛз бетімен істейтін жұмыс түрлері; оқыту түрлері, әдістері және 

бағалау, В)Сыныптарды топтау және оның тиімділігін дәлелдей білу; құжаттармен жұмыс істей білу; сабақ 

кестесі, оның варианттарын, тақырыптық жоспар жасай білу; оқыту әдістері мен тәсілдерін іс жүзіне асыра 

алуы; С)Оқушылар ӛз бетімен жұмысын ұйымдастыра алу, мүмкіндіктеріне қарай тапсырма дайындау; 

бақылау, бағалау тәсілдерін практикамен ұштастыру; Д)Ата-аналарды оқу процесіне тарту; оқу-әдістемелік 

жұмыстарды ұйымдастыра алуы; тәрбие жұмыстарын жүргізе алу, Е)Әртүрлі шағын жинақты мектептің 

ерекшеліктеріне орай педагогикалық үрдісті ӛз деңгейінде жүргізе алуы 

 

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.  
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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. 

Пререквизиттері  Педагогика және бірінші жоғарғы білім деңгейіндегі пәндер.  

Постреквизиттері:  Магистратура деңгейіндегі пәндер 

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 

 

Модуль 3.2. – Функциональды сауаттылық  және ШЖМ-тегі тәрбие ҥрдісі, 31 кредит 

 

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

Пәннің атауы: Шетел балалар әдебиеті   

Бағдарлама авторы: п.ғ.к. доцент Адильшинова З.У.  

Курсты оқытудың  мақсаты: Студенттерге шетел балалар әдебиетінің ерекшеліктерін таныту арқылы, әдеби 

теориялық білімдерін шыңдау. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Шетел балалар әдебиеті курсының мақсаты мен ерекшелігін айқындаудың 

маңыздылығы. Шетел балалар әдебиетінің дамуын сол елдердегі әдеби бағыттар, ағымдар мен мектептердің 

генезисін, эволюциясын, сабақтастығын және алмасуын түсіну шетел балалар әдебиетіндегі әлем 

халықтарының озық шығармаларын оқып,тану; антикалық және батыс европалық кӛрнекті жазушылардың 

шығармашылығы мен әдеби бағыт,сонымен бірге, әрқайсысының кӛркемдік әдісінің ӛзіндік ерекшелігі  және 

стилін білу. 

Пререквизиттері: Бірінші жоғары білім деңгейіндегі пәндер 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Шетел балалар әдебиеті ӛкілдері шығармаларын талдауға және ӛз 

кӛзқарастарын айтуға үйрену; В)Берілген дәуірдегі әдеби құбылыстарды олардың жалпыадамзаттық 

құндылықтарын ӛзінше түсіндіре білу; С)Тақырыбы бір-біріне ұқсас шығармалардың кейіпкерлерін, 

оқиғаларын салыстыра пайымдай алу және бастауыш сынып балалары үшін кӛркем шығармаларды іріктей 

білуді  үйрену; Д)Әдебиеттанулық терминологияны еркін меңгеру және дұрыс пайдалана білу; Е)Тақырыбы 

бір-біріне ұқсас шығармалардың кейіпкерлерін, оқиғаларын салыстыра пайымдай алу,бастауыш сынып  

балалары үшін кӛркем шығармаларды іріктей білу, ауызша сӛйлеу мен жазбаша сӛйлеу тілін жетілдіру,ӛз ойын, 

ӛз пікірін білдіруді және ӛзіндік кӛзқарасын қалыптастыру.  

 

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

Пәннің атауы: Қазіргі балалар әдебиет үрдісі  

Бағдарлама авторы: п.ғ.к., доцент Адильшинова З.У.    

Курсты оқытудың мақсаты:студенттерді балалар әдебиеті классиктерімен қатар, белгілі бір кезең әдебиетіне 

елеулі үлес қосқан, ӛзіндік стилі, қолтаңбасы бар ақын-жазушылармен таныстыруды және сол кезеңге тән әдеби 

ағымдардың даму ерекшеліктерін  айқындау. 

Пәннің қысқаша мазмҧны:Курсты оқу барысында қазіргі балалар әдебиеті үрдісінің ғылыми теориялық 

негіздерін, мәні мен мазмұнын меңгереді. Балалар әдебиетінің классикалық үлгілерін, ӛзіндік стиль түсініктерін 

қалыптастырады. Балалар әдебиетіне елеулі үлес қосқан  жазушылар шығармаларымен танысады. Қазіргі әдеби 

процестің ерекшеліктерін талдайды. Әдеби процестің тұжырымдамасы, балалардың прозасы, поэзиясы,драмасы 

және балалар әдебиетіндегі әлем халықтарының кӛрнекті туындыларын меңгереді. 

Пререквизиттері: Педагогика, балалар әдебиеті. 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Қазіргі балалар жазушыларын, олардың шығармаларының негізгі идеясын, 

танымдық,тәрбиелік, дамытушылық сипатын және халық басынан ӛткен оқиғалардың балалар әдебиетіне 

тигізген ықпалын, әдебиеттің атқарар қызметін білу; В)Қӛркем шығарманы талдау барысында 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, танымдық,тәрбиелік, дамытушылық сипатын тануды, халық басынан ӛткен 

оқиғалардың балалар әдебиетіне тигізген ықпалын, әдебиеттің атқарар қызметіне қорытыныды жасап, 

бағалауға үйрену; Д)Адамгершілік, елжандылық, еңбексүйгіштік, салауаттылық, мәдениеттілік тұлғасын 

тәрбиелеу іскерлігін қалыптастыру; Е)Балаларға арналған шығармалардың жанрлық ерешеліктерін білу,  қазіргі 
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балалар әдеби процесінің негізгі тақырыптарын білу, қазіргі балалар жазушыларын, олардың шығармаларының 

негізгі идеясын, танымдық, тәрбиелік, дамытушылық сипатын тануға ықпал жасау. 

 

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

Пәннің атауы:Математиканы оқытудың теориясы мен технологиясы  

Бағдарлама авторы:аға оқытушы Кенжебекова Н.А.      

Курсты оқытудың мақсаты:Студенттерге математиканы оқытудың теориясы мен технологиясы 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 оқытудың теориясы мен технологиясы 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 (мектеп курсы), педагогика 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер 

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. 

 

Модуль 4 – Бастауыш мектепте арнаулы пәндерді оқытудың теориясы мен әдістемесі 

 

Дублин дескрипторлары: А), В), С), Д), Е)   

Пәннің атауы: 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: Педагогика,  Бірінші жоғары білім деңгейіндегі пәндер 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер. 

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.  

 

6В01801 –ӘЛЕУМЕТТІК ПЕДАГОГИКА ЖӘНЕ ТЬЮТОР 

1 КУРС 

Қабылдау мерзімі: 2020 жыл 

Компонент 

(МК/ТК) 
Пән коды Пән атауы 
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Модуль 2. Әлеуметтік - гуманитарлық пәндер және дене шынықтыру,  25 академиялық кредит 

ЖББ МК  ASВM 1106 Әлеуметтік-саяси білім модулі (Әлеуметтану/Саясаттану, 

Мәдениеттану/Психология) 

1,2 8 

ЖББ  МК DZh 1107 Дене шынықтыру 1-4 8 

БП ЖК JEFMG 1201 Жас ерекшелік физиологиясы және мектеп гигиенасы 1 4 

БП ЖК UR 1202 Ұлттық руханият 2 5 

 

Модуль 2. Әлеуметтік - гуманитарлық пәндер және дене шынықтыру 

 

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. 
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Пәннің қысқаша мазмҧны: Жас ерекшелік физиологиясы және мектеп гигиенасы. Пәні, мазмұны. Ӛсу және 

даму заңдылықтары, зерттеу әдістері. Жүйке жүйесінің физиологиясы жасқа байланысты дамуы. Сенсорлы 

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 әлеуметтік – гуманитарлық пәндер. 

Постреквезиттері: Әлеуметтік педагогика, Денсаулық психологиясы 

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. 

 

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

Пәннің атауы: Ұлттық руханият 

Бағдарлама авторы: п.ғ.к., доцент Жазықова М.Қ., п.ғ.к.,профессор Бахтиярова Г.Р. 

Курсты оқытудың мақсаты: Ұлттық руханият пен мәдени құндылықтар негіздерін меңгерту арқылы 

студенттерді қазақ халқының ұлттық мәдениеті мен рухани мұрасын құндылық ретінде бағалап,оқу-тәрбие 

үдерісінде пайдалануға бағыттау; рухани дүниетанымы, педагогикалық мәдениеті және жалпы кәсіби 

құзірттіліктері дамыған, ӛзге мәдениет ӛкілдерімен жүйелі сұхбат құра алатын бәсекеге қабілетті педагог-маман 

қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Қазақ халқының әлеуметтік және мәдени эволюциясы күрделі және кӛп сатылы. 

Оның тарихы Шығыс пен Батыс, Азия мен Еуропа ӛркениетінің тоғысында, түркі дәстүрлері мен исламның 

рухани құндылықтары аясында біртіндеп қалыптасты. Жаңа ғасырда ұлттық ӛркендеу және этникалық түбірге 

топтасу үдерісі қатар қарқындауда. Интеграцияның негізін ұлттық рухани құндылықтарды сақтау және 

этникалық мәдениеттің ӛзіндік үлгісін нығайту мүддесі құрайды. Ұсынылып отырған жоғары оқу 

орындарының «Білім» тобы мамандықтарына арналған «Ұлттық руханият» пәні болашақ мұғалімнің ӛз ісінің 

білгірі болуға, кӛпдеңгейлі және кӛпқырлы білім беру саласында кәсіби маман ретінде қалыптасып, жетілуіне 

мүмкіндік береді.  

Пререквизиттері: Мектеп курсындағы гуманитарлық пәндер, Қазақстанның қазіргі заман тарихы 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)«Ұлттық руханият» пәнінің негізгі ұғым-түсініктерін (руханият, ұлттық 

руханият, ұлттық діл, ұлттық тіл, ұлттық идея, ұлттық тәрбие, ұлттық сана-сезім, этникалық сана, ұлттық 

мәдениет және т.б.), ұлттық руханияттың мазмұны мен мәнін, құрылымын біледі; В)жоғары дәрежелі ұлттық 

сана-сезімді қалыптастыру үшін тарих, тіл, салт-дәстүр, ұлттық болмыс сынды қазақ халқының ұлттық 

руханиятының маңызды компоненттерін терең зерделеп, оларды саналы түрде түйсініп қабылдайды; 

С)азаматтық барабарлық деңгейінде қазақ тілін мемлекеттік тіл ретінде, ұлттық сана-сезімнің базалық тетігі, 

қазақ халқының руханияты мен бірлігінің ӛзегі ретінде белсенді түрде меңгереді; Қазақстанды мекендейтін 

халықтар мен ұлыстардың тіліне, дәстүріне, ұлттық мәдениетіне деген құрметі дамиды; D)Ұлттық руханият 

негіздеріне қатысты жаңа білімдерді игеруге және оларды жүзеге асыруға дайын, зияткерлігі дамыған, бәсекеге 

қабілетті, креативті және салауатты педагог-маманға деген сұранысты терең түйсінеді.   
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Ескерту: Қысқартылған білім бағдарламасы бойынша берілген кейбір  пәндер кҥндізгі бӛлім пәндерімен 

сәйкес келгендіктен пәндерге сипаттама берілмейді. 

 

6В01801 –ӘЛЕУМЕТТІК ПЕДАГОГИКА ЖӘНЕ ТЬЮТОР 

1(3) КУРС 

(Қысқартылған білім бағдарламасы) 

 Қабылдау мерзімі: 2020 жыл 

Компонент 

(МК/ТК) 
Пән коды Пән атауы 
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Модуль 2. Әлеуметтік - гуманитарлық пәндер және дене шынықтыру, 25 кредит 

ЖББ МК ASВM 1106 Әлеуметтік-саяси білім модулі (Әлеуметтану/Саясаттану, 

Мәдениеттану/Психология) 

1,2 8 

БП ЖК ZhEFMG 1201 Жас ерекшелік физиологиясы және мектеп гигиенасы 1 4 

БП ЖК UR 1202 Ұлттық руханият 2 5 

ЖББ  МК DZh 1107 Дене шынықтыру 1,2 4 

Модуль 3. Педагогика және кәсіби тілдер, 14 кредит 

БП ЖК PBMTZhA 1203 
Педагогика және бастауыш мектептегі тәрбие жұмысының 

әдістемесі 

2 5 

БП ЖК KBShT 2204 Кәсіби қазақ (орыс) тілі 2 5 

БП  Педагогикалық  практика 2 2 

БП  Оқу  практикасы 2 2 

 

Модуль 3. Педагогика және кәсіби тілдер 

 

Дублин  дескрипторлары:А),В),С), Д),Е)  

Пәннің атауы: Педагогика және 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: Ұсынылған «Бастауыш мектептегі тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі» 

курсы болашақ маманның бастауыш мектепте тәрбие шараларын ұйымдастыру формалары мен әдіс – 

тәсілдерін қалыптасырады. Тәрбиенің теориялық және әдіснамалық негіздерін, бастауыш мектептегі сынып 

жетекшісі жұмысының ерекшеліктерін, мектеп пен сыныптың тәрбиелік жүйесін,қазіргі таңдағы оқу – тәрбие 

үдерісіндегі технологиясын және ғылыми - әдістемелік қамтамасыздандыру жӛнінде  ұғым қалыптастырады.  

Пререквизиттері: Мектеп курсындагы гуманитарлық пәндер.  

Постреквизиттері: Отбасы тәрбие жүйесіндегі тьютор, Тьютордың кәсіби дайындығы. 

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. 

 

Дублин дискрипторлары: 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: Мектеп курсындағы қазақ (орыс) тілі мен әдебиет. 

Постреквизиттері: Шешендік ӛнерге үйрету әдістемесі, Инклюзивті білім беру 

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. 

 

6В01801 –ӘЛЕУМЕТТІК ПЕДАГОГИКА ЖӘНЕ ТЬЮТОР 

1(2) КУРС 

(Қысқартылған білім бағдарламасы) 

 Қабылдау мерзімі: 2020 жыл 

Компонент 

(МК/ТК) 
Пән коды Пән атауы 

С
ем

ес
т
р

 

К
р

ед
и

т
 

са
н

ы
 

Модуль 1. Білім беру жҥйесі,13 академиялық кредит 

БП ЖК BBSNKK 1201 Білім беру саласын нормативтік-құқықтық қамтамасыз ету 1 5 

БП ЖК 

BBZhTKN 1202 Білім беру жүйесінде педагог ретінде тьютор қызметінің 

негіздері 

1 4 

БП  Оқу  практикасы  1 2 

Модуль 2.1. Педагогика және  психология негіздері, 14 академиялық кредит 

БП ТК Pеd 1203 Педагогика 1 5 

БП ТК PPN  1204 Психоконсультация және психокоррекция негіздері 1 5 

БП ЖК Azh 1205 Академиялық жазу 1 4 

Модуль 2.2. Дидактика және психология, 14 академиялық кредит 

БП ТК DBM 1203 Дидактика БМ 1 5 

БП ТК KP 1204 Коррекциялық психология 1 5 

БП ЖК Azh 1205 Академиялық жазу 1 4 

Модуль 3.1. Ӛзін-ӛі тану және кәсібилік,  31 академиялық кредит 

БП ТК OOT 1206 Ӛзін-ӛзі тану 1 5 

БП ТК OAPJ 1207 Отбасымен әлеуметтік - педагогикалық жұмыс 2 6 

БП ЖК PKOOTD 1208 Педагогтың кәсіби ӛзін - ӛзі тануы және дамуы 2 5 

БП ТК 
PPPD 1209 Психологиялық - педагогикалық практикум және 

диагностика 

2 6 

БП ЖК OTZhT 1210 Отбасы тәрбиесі жүйесіндегі тьютор 2 4 

БП ЖК OOTOA 1211 Ӛзін-ӛзі тануды оқыту әдістемесі 2 5 

Модуль 3.2. Диагностика және  кәсібилік, 31 академиялық кредит 

БП ТК MTU 1207 Психологиялық-педагогикалық диагностика 1 5 

БП ТК PUZhU 1208 Отбасымен әлеуметтік - педагогикалық қызмет 2 6 

БП ЖК PKOOTD 2303 Педагогтың кәсіби ӛзін-ӛзі тануы және дамуы 2 5 

БП ТК PKK 2211 Педагогтің кәсіби коммуникациясы 2 6 

БП ЖК OTZhT 1210 Отбасы тәрбиесі жүйесіндегі тьютор 2 4 

БП ЖК OOTOA 1211 Ӛзін-ӛзі тануды оқыту әдістемесі 2 5 

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 D 2302 Девиантология 3 5 

КП ЖК SAUA 2303 Шешендік ӛнерге үйрету әдістемесі 3 5 

КП  Педагогикалық  практика 3 2 

 

1. Модуль   Білім беру жҥйесі 

 

Дублин дискрипторлары(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 қажетті құндылықтарды бойына жинаған тұлғаны 

қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Білім беру саласын нормативтік –құқықтық қамтамасыз ету пәні ғылым ретінде. 

Азаматтық қоғам адам құқығын реттеуші. Құқықтық демократиялық мемлекет және оның қалыптасу тарихы. 
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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: Бірінші жоғары білім деңгейіндегі 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: 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: «Білім беру жүйесінде педагог ретінде тьютор қызметінің негіздері» курсы 

болашақ мамандарға тьютор қызметінің негізгі мақсаты, міндеттері мен принциптерін. Оқу орнында тьютор 

қызметін ұйымдастыруды. Кәсіби талаптар, құқықтар мен міндеттерін. Білім беру жүйесінде педагог ретінде 

тьютор қызметінің құрылымы және функциялары. Тьюторлық қызметтің іс жүзіндегі және перспективалық 

бағыттарын меңгертеді. Курсты оқи отырып, тьютордың білім беру мекемелеріндегі жұмысының негізгі 

бағыттарын,  тьютордың құзіреттілігін, дамыған елдердегі білім беру жүйесінің ерекшелігін, тьютордың кәсіби-

педагогикалық біліктілігінің маңыздылығын, жаңа формациядағы  педагог келбеті туралы мағлұмат алады.  

Пререквизиттері: Бірінші жоғары білім деңгейіндегі пәндер 

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. 

Модуль 2.1. - Педагогика және психология негіздері 

 

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

Пәннің атауы: Педагогика  

Бағдарлама авторы: 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: «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: Бірінші жоғары білім деңгейіндегі 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. 
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Дублин дескрипторлары:(А,  В, С, Д, Е)  
Пәннің атауы:Психологиялық кеңес беру және психологиялық түзету жұмыстары 

Бағдарлама авторы: Адильшинова З.У. 

Курсты оқытудың мақсаты: Курстың негізгі мақсаты - психокоррекция және кеңес беру аймағындағы 

психологтың практикалық әрекетінің ғылыми негіздерімен студенттерді қаруландыру. Отбасында кеңес беру 

және мектепке дейінгі мекемелерде, қазіргі мектеп жағдайларына сәйкес психологиялық білімнің дұрыс 

қолданылуының дағдылары мен іскерліктерін қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Студенттер мектепке дейінгі мекемелерде, мектептерде әр түрлі жастағы 

балалармен психокоррекциялық және кеңес беру жұмыстарын ӛткізу және ұйымдастырудың білім, іскерлік 

және дағдыларын меңгереді, балалардың психо-педагогикалық даму ерекшеліктерімен танысады және курсы 

бойынша теориялық негіздерді терең оқып қарастырады.  

Пререквизиттері: Бірінші жоғары білім деңгейіндегі пәндер 

Постреквизиттері: Конфликтология, әлеуметтік және арнайы педагогика, әлеуметтік педагогикалық 

менеджмент 

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: А)  В) С) Д) Е)  
Пәннің атауы: Академиялық жазу  

Бағдарлама авторы: Адильшинова З.У. 

Курсты оқытудың мақсаты: Болашақ педагогикалық қызметке кәсіби-педагогикалық бағыттылықты 

қалыптастыру, болашақ мамандықтың теориялық және практикалық негіздерін игеру, оның әлеуметтік 

әлеуметтік маңыздылығы туралы хабардар ету. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: «Қазіргі мектеп оқушыларының ӛзін-ӛзі бағалауын қалыптастырудың 

психологиялық-педагогикалық негіздері» курсы болашақ мұғалімдерді мамандық ерекшеліктерімен және оның 

қазіргі әлеуметтік-мәдени жағдайдағы рӛлімен таныстыру үшін арналған; Қазақстан Республикасындағы білім 

беру саясаты; болашақ мұғалімнің тұлғасымен және қазіргі қоғамдағы проблемаларымен; педагогикалық 

мамандықтың қыр сырымен және кәсіби бағытымен танысады;   жоғары педагогикалық білім беру жүйесінде 

педагогикалық практикамен тығыз байланысты жүзеге асады. 

Пререквизиттері: Бірінші жоғары білім деңгейіндегі пәндер.  

Постреквизиттері: Ӛзін-ӛзі тануды оқыту әдістемесі, әлеуметтік және арнайы педагогика, конфликтология 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: A)Қазіргі заманғы қоғамдағы мұғалімнің әлеуметтік мақсаттары туралы; 

болашақ мамандықтың әлеуметтік мәні мен мазмұны туралы; B)Қазақстан Республикасының білім беру 

жүйесінде және педагогикалық білім беру жүйесінде; C)Педагогикалық үдерісте педагогикалық 

коммуникацияны енгізу; D)Сӛйлеу мәдениетін білу; E) ӛзін-ӛзі оқыту және ӛзін-ӛзі оқыту негіздерін игеру. 

 

Модуль 2.2. - Дидактика және психология 

 

Дублин дескрипторлары:(А,  В, С, Д, Е)  
Пәннің атауы: Бастауыш мектеп дидактикасы  

Бағдарлама авторы: Жусупова Ж.А. 

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

бойынша болашақ 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: Бірінші жоғары білім деңгейіндегі пәндер 

Постреквизиттері: Педагогтың кәсіби ӛзін- ӛзі тануы және дамуы, әлуметтік 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. 
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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: «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. 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: Бірінші жоғары білім деңгейіндегі пәндер. 

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. 

 

Модуль 3.1. - Ӛзін-ӛзі тану және кәсібилік 

 

Дублин дискрипторлары(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-ӛзітану мен басқа пәндер интеграциясы. Ата 

аналармен байланыс  «Ӛзін ӛзі тану» рухани адамгершілік білім беру бағдарламасының жүзеге асырудың қажетті 

шарты 

Пререквизиттері: Бірінші жоғары білім деңгейіндегі пәндер 

Постреквезиттері:Психологиялық-педагогикалық практикум және диагностика,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 дискрипторлары:(A,В,С,Д,Е) 

Пәннің атауы: Отбасымен әлеуметтік-педагогикалық жұмыс  

Бағдарлама авторы: Әбіл А.С 

Курсты оқыту мақсаты :студенттердің отбасы тәрбиенің негіздері туралы ғылыми - теориялық білімнің 

жүйесін қалыптастыру,  отбасымен әлеуметтік-педагогикалық жұмыс саласында кәсіби біліктілігін дамыту. 
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Пәннің қысқаша мазмҧны: «Отбасымен әлеуметтік-педагогикалық жұмыс» курсының пәні, мақсаты және 

міндеттері, Отбасының сиппаттамасы, Отбасы тәрбиенің теориялық психологиялық-педагогикалық негідері, 

Отбасын зерттеу, Дамуында ауытқулары бар балалардың отбасы тәрбиенің ерекшеліктері, Әлеуметтік 

педагогтың отбасымен жүргізетін жұмысы, Отбасы тәрбие институттар жүйесінде, Қазіргі замандағы 

Қазахстанда отбасының этникалық, әлеуметтік-мәдени ерекшеліктері. 

Пререквизиттері: Педагогика, Ӛзін-ӛзі тану 

Постреквезиттері: Девиантология, Конфликтология 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: A)отбасын тәрбиенің факторы ретінде зерттеуге арналған түрлі әдістерді  

іріктеу, дайындау және қолдану; В)Отбасын сипаттайтын мәліметтерді талдау, жалпылау, отбасы туралы және 

оның тәрбиелік мүмкіндіктері жайлы қорытынды шығару; С)дамуында ауытқуы бар баланың, жағымсыз 

жағдайда тәрбиеленген баланың отбасындағы әлеуметтік-педагогикалық қорғауын қамтамасыз етудің тиімді 

жолдарын қарастыру, жоспарлау. Д)Алған білімдерін отбасының мүшелері арасындағы, отбасы мен қоғам 

арасындағы әрекеттесудің жағымды болуына пайдалана білу; Е)Әлеуметтік педагог ретінде отбасымен жұмыс 

жасауға қажет болатын кәсіби қасиеттерді саналы түрде дамыту: сыпайыгершілік, мейірімділік, әсерлілік, 

мақсатка талпынушылық, ӛсіңкілік, педагогикалық оптимизм және әдептілік. 

 

Дублин дискрипторлары:(A,В,С,Д,Е) 

Пәннің атауы: Педагогтың кәсіби  ӛзін-ӛзі тануы және дамуы 

Бағдарлама авторы: Сүгіралиева А. М. 

Курсты оқыту мақсаты: Тұлғаның ӛзіндік санасы ғылыми психологияның мәселесі ретінде. Ӛзіндік сананың 

басқа психологиялық құбылыстар арасындағы орны. Индивид санасының шығу тегі, құрылымы және қызметі. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Ӛзін – ӛзі танудың психологиялық негіздері. Ӛзіндік сана –сезімнің ӛзін – ӛзі 

танудағы орны. Студенттердің ӛзін-ӛзі тәрбиелу мен ӛзі-ӛзі жетілдірудің амалдары мен кезеңдері. Студент 

тұлғасының ӛзі-ӛзі тәрбиелеу мәдениетін қалыптастырудың кейбір мәселелері. Ӛзін –ӛзі тану ғылымының даму 

тарихы. Таным процестерінің теориялық сипаты. 

Пререквизиттері: Ӛзін-ӛзі тану,педагогика, білім беру жүйесінде педагог ретінде тьютор қызметінің негіздері   

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)Жанашыл педагогтар идеясын, 

оқыту формасын пайдалану; 

 

Дублин дискрипторлары(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 негіздері 

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. 
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Дублин дискрипторлары: А) В) С) Д) Е)  

Пәннің атауы: Отбасы тәрбие жүйесіндегі тьютор 

Бағдарлама авторы: Әбіл А.С 

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: «Отбасы тәрбие жүйесіндегі тьютор» курсы бойынша болашақ мамандар келесі 

бағыттарда теориялық білімдерін меңгереді: жеке тұлғаны қалыптастырудың әлеуметтік институты - отбасы 

туралы түсінік, оның даму тенденциялары, отбасы тәрбиесінің психологиялық-педагогикалық негіздері, баланы 

отбасында тәрбиелеу мен қалыптастыру, отбасы мен білім беру мекемелерінің 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  

Постреквизиттері: Конфликтология, Девинтология 

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.  

 

Дублин дискрипторлары: (A,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.2Дұрыс 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 

Постреквезиттері: Әлеуметтік және арнайы педагогика, 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 

 

Модуль 3.2.- Диагностика және  кәсібилік 

 

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

Пәннің атауы: Психологиялық – педагогикалық диагностика 

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: «Психологиялық – педагогикалық диагностика» курсы болашақ әлеуметтік 

педагогтарға диагностика жасаудың теориялық және әдіснамалық негіздерінен мәлімет алуға;  Психологиялық 

– педагогикалық диагностиканың  ерекшеліктері әрбір жас кезеңдерге байланысты ұйымдастыра білуін; 

Психологиялық – педагогикалық диагностиканың құрамды бӛліктеріне талдау жасауына және психологиялық – 

педагогикалық диагностика бойынша жүйелі зерттеу әдістемесін жүргізуге мүмкіндік береді.  

Пререквизиттері: Педагогика, Ӛзін-ӛзі тану. 

Постреквизиттері: 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. 
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Дублин дескрипторлары: А)   В)  С)  Д)  Е)  

Пәннің атауы: Отбасымен әлеуметтік-педагогикалық қызмет 

Бағдарлама авторы: Адильшинова З.У. 

Курсты оқытудың мақсаты: студенттердің ӛзінің кәсіби іс-әрекетінің әлеуметтік-педагогикалық құрамасын 

жүзеге асыру үшін оларға қоғамның әлеуметтік мәселелелерінің педагогикалық аспектін меңгерту. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Әлеуметтік педагогиканың қалыптасуы мен дамуы. Әлеуметтік педагогиканың 

зерттеу объектісі мен пәні. Әлеуметтік педагогиканың әдістері. Әлеуметтік педагогиканың басқа ғылымдармен 

байланысы. Әлеуметтік педагогиканың идеялары мен тәжірибесінің тегі. Әлеуметтік педагогиканың мәні мен 

мазмұны - ӛзіндік ерекшелігі бар білім, теория және тәжірибе.  Әлеуметтік педагогиканың категориялары, 

атқаратын қызметтері, міндеттері. Адам жайлы ғылымдардың ортасындағы әлеуметтік педагогиканың 

құрылымы мен алатын орны. Әлеуметтік педагогиканың зерттеу әдістері. 

Пререквизиттері: Ӛзін-ӛзі тану, педагогика, білім беру жүйесінде педагог ретінде  тьютор қызметінің негіздері 

Постреквизиттері: Конфликтология, Тьютордың арнаулы білім беру жүйесінде кеңістікті ұйымдастыруы, 

әлеуметтік және арнайы педагогика 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Әлеуметтік педагогиканың пәні, міндеттері, қызметтері, басты 

принциптері, олардың мәні; В)Тұлғаның әлеуметтік қалыптасуының ерекшеліктері; С)Әлеуметтік-

педагогикалық тәжірибенің теориялық-қолданбалы проблемаларын ұғыну және аналитикалық баға беру; 

D)Әлеуметтік-педагогикалық іс-әрекеттің міндеттерін отбасы, әр түрлі жастағы балалар, тағы да басқа түрлі 

категориялармен жүзеге асырудың тиімді жолдарын негіздеу; Е)Ӛздерінің тәрбиелік, диагностикалық, алдын 

алу, ұйымдастыру, коммуникативтік дағдылары мен біліктерін жетілдіру үшін игерілген теориялық білімдерді 

тәжірибеде пайдалану тәрізді практикалық машықтары қалыптасады. 

 

Дублин дискрипторлары:(A,В,С,Д,Е) 

Пәннің атауы :Педагогтың кәсіби  ӛзін-ӛзі тануы және дамуы  

Бағдарлама авторы: Сүгіралиева А.М. 

Курсты оқыту мақсаты: Тұлғаның ӛзіндік санасы ғылыми психологияның мәселесі ретінде. Ӛзіндік сананың 

басқа психологиялық құбылыстар арасындағы орны. Индивид санасының шығу тегі, құрылымы және қызметі. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Ӛзін – ӛзі танудың психологиялық негіздері. Ӛзіндік сана –сезімнің ӛзін – ӛзі 

танудағы орны. Студенттердің ӛзін-ӛзі тәрбиелу мен ӛзі-ӛзі жетілдірудің амалдары мен кезеңдері. Студент 

тұлғасының ӛзі-ӛзі тәрбиелеу мәдениетін қалыптастырудың кейбір мәселелері. Ӛзін –ӛзі тану ғылымының даму 

тарихы. Таным процестерінің теориялық сипаты. 

Пререквизиттері: Ӛзін-ӛзі тану,педагогика, білім беру жүйесінде педагог ретінде тьютор қызметінің негіздері   

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) жанашыл педагогтар идеясын, 

оқыту формасын пайдалану; 

 

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

Пәннің атауы: Педагогтің кәсіби коммуникациясы 

Курсты оқытудың мақсаты: «Педагогтың кәсіби коммуникация» пәні, 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 коммуникация» курсы студенттерге қоғамдағы болып жатқан 

коммуникацияның теориялық негіздері мен әдіснамасынан;  коммуникативтік дағдылар мен іскерлік қарым-

қатынастар жӛніндегі мәліметтер, ұғымдар туралы түсініктерін қалыптастыруға;  коммуникацияның  құрамды 

бӛліктеріне талдау жасауына және әлеуметтік құбылыстарға  жүйелі зерттеу жүргізу мен толеранттылықтың 

қалыптасуына мүмкіндік береді. 

Пререквизиттері: Ӛзін-ӛзі тану, педагогика, білім беру жүйесінде педагог ретінде тьютор қызметінің негіздері   

Постреквизиттері: Девиантология, 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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Дублин дискрипторлары: А) В) С) Д) Е)  

Пәннің атауы: Отбасы тәрбие жүйесіндегі тьютор 

Бағдарлама авторы: Әбіл А.С 

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: «Отбасы тәрбие жүйесіндегі тьютор» курсы бойынша болашақ мамандар келесі 

бағыттарда теориялық білімдерін меңгереді: жеке тұлғаны қалыптастырудың әлеуметтік институты - отбасы 

туралы түсінік, оның даму тенденциялары, отбасы тәрбиесінің психологиялық-педагогикалық негіздері, баланы 

отбасында тәрбиелеу мен қалыптастыру, отбасы мен білім беру мекемелерінің 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 

Постреквизиттері: Конфликтология, әлеуметтік және арнайы педагогика, девиантология 

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.  

 

Дублин дискрипторлары(A,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 негіздері.Ақиқат 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,психологиялық- педагогикалық диагностика 

Постреквезиттері: Әлеуметтік және арнайы педагогика, конфликтология, девиантология 

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 

 

Модуль 4.- Арнайы оқыту жҥйесі және риторика 

 

Дублин дискрипторлары: (A,В,С,Д,Е) 

Пәннің атауы: Тьютордың арнаулы  білім беру жүйесінде кеңістікті  ұйымдастыруы 

Бағдарлама авторы: Әбіл А.С. 

Курсты оқыту мақсаты: Арнаулы білім беру жүйесінде тьютордың психологиялық – педагогикалық 

саласындағы жұмысын ұйымдастыруда балаларды оқытып тәрбиелеудегі тьюторлық іс-әрекеттің негізгі 

аспектілері, мүмкіндігі шектеулі балаларға арналған кеңістікті ұйымдастыруды меңгерту. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: «Тьютордың арнаулы  білім беру жүйесінде кеңістікті  ұйымдастыруы» курсының 

мазмұны тьютордың арнаулы білім беру жүйесіндегі  кеңістікті ұйымдастыруы негізгі мақсаты, міндеттері 

және кәсіби құзыреттілігін  қалыптастырудың әдіснамалық негіздерін қарастырады.Пәннің негізі аутизм 

спектрінің бұзылуы бар балаларға тьютордың психологиялық – педагогикалық саласындағы жұмысын 

ұйымдастыруда баланың сӛйлеу қабілеті, ол балаларды оқытып тәрбиелеудегі тьюторлық іс-әрекеттің негізгі 

аспектілері, мүмкіндігі шектеулі балаларға арналған кеңістікті ұйымдастырудың ерекшеліктері сипатталады. 

Пререквизиттері: Педагогика, Білім беру жүйесінде педагог ретінде тьютор қызметінің негіздері,  

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 
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халықаралық және отандық заңнамалар мен нормативтік құжаттарды, инновациялық, әлеуметтік және 

психологиялық-педагогикалық ғылым негіздерін  қолдана білу қабілеті. 

6В01902 – АРНАЙЫ ПЕДАГОГИКА 

1 КУРС 

Қабылдау жылы: 2020 жыл 

Компонент 

(МК/ТК) 
Пән коды Пән атауы 

С
ем

ес
т
р

 

К
р

ед
и

т
 

са
н

ы
 

Модуль 4. Педагогикалық білімдер жҥйесі, 13 кредит 

БП ЖК Ped 1201 Педагогика 1 4 

БП ЖК UR 1202 Ұлттық руханият 2 5 

БП   Оқу практикасы 2 2 

БП  Педагогикалық практика 2 2 

 

Модуль 4. Педагогикалық білімдер жҥйесі 

 

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

Пәннің атауы: Педагогика 

Бағдарлама авторы: Боранбаева Ғ.Б., оқытушы 

Курсты оқытудың мақсаты: Орта білім беру жүйесінде педагогикалық қызметті жүзеге асыру бойынша 

болашақ дефектолог мұғалімнің педагогикалық бағыты 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. Оқытудағы Диагностика 

және бақылау. Оқушылардың танымдық іс-әрекетін жандандыру. Мұғалімнің кәсіби қызметіндегі оқыту 

технологиялары 

Пререквизиттері: Арнаулы кәсіби орта білім деңгейіндегі пәндер 

Постреквизиттері: Арнайы педагогика, Әлеуметтік психология 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Қоғамдық ӛмірдегі ғылым мен білім берудің рӛлі туралы; әлемдік білім 

беру кеңістігіндегі заманауи үрдістер туралы; 12 жылдық орта білім беру мұғалімінің кәсіби құзыреттілігі 

туралы және т. б. педагогиканың теориялық - әдістемелік негіздерін және оның даму тарихын, дүниежүзілік 

педагогикалық мұраны; тұтас педагогикалық процестің теориясы мен тәжірибесін;-педагогикалық үдерісті 

жүзеге асыру технологиясын білуі тиіс; меңгеруі керек:-педагогикалық үдерісте педагогикалық қарым-қатынас 

және ӛзара іс-қимылды жүзеге асыру;психологиялық-педагогикалық ғылым саласындағы жаңа жетістіктер 

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: А) В) С) Д) Е) 

Пәннің атауы: Ұлттық руханият 

Бағдарлама авторы: п.ғ.к., доцент Жазықова М.Қ., п.ғ.к.,профессор Бахтиярова Г.Р. 

Курсты оқытудың мақсаты: Ұлттық руханият пен мәдени құндылықтар негіздерін меңгерту арқылы 

студенттерді қазақ халқының ұлттық мәдениеті мен рухани мұрасын құндылық ретінде бағалап,оқу-тәрбие 
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үдерісінде пайдалануға бағыттау; рухани дүниетанымы, педагогикалық мәдениеті және жалпы кәсіби 

құзірттіліктері дамыған, ӛзге мәдениет ӛкілдерімен жүйелі сұхбат құра алатын бәсекеге қабілетті педагог-маман 

қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Қазақ халқының әлеуметтік және мәдени эволюциясы күрделі және кӛп сатылы. 

Оның тарихы Шығыс пен Батыс, Азия мен Еуропа ӛркениетінің тоғысында, түркі дәстүрлері мен исламның 

рухани құндылықтары аясында біртіндеп қалыптасты. Жаңа ғасырда ұлттық ӛркендеу және этникалық түбірге 

топтасу үдерісі қатар қарқындауда. Интеграцияның негізін ұлттық рухани құндылықтарды сақтау және 

этникалық мәдениеттің ӛзіндік үлгісін нығайту мүддесі құрайды. Ұсынылып отырған жоғары оқу 

орындарының «Білім» тобы мамандықтарына арналған «Ұлттық руханият» пәні болашақ мұғалімнің ӛз ісінің 

білгірі болуға, кӛпдеңгейлі және кӛпқырлы білім беру саласында кәсіби маман ретінде қалыптасып, жетілуіне 

мүмкіндік береді.  

Пререквизиттері: Мектеп курсындағы гуманитарлық пәндер, Қазақстанның қазіргі заман тарихы 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)«Ұлттық руханият» пәнінің негізгі ұғым-түсініктерін (руханият, ұлттық 

руханият, ұлттық діл, ұлттық тіл, ұлттық идея, ұлттық тәрбие, ұлттық сана-сезім, этникалық сана, ұлттық 

мәдениет және т.б.), ұлттық руханияттың мазмұны мен мәнін, құрылымын біледі; В)жоғары дәрежелі ұлттық 

сана-сезімді қалыптастыру үшін тарих, тіл, салт-дәстүр, ұлттық болмыс сынды қазақ халқының ұлттық 

руханиятының маңызды компоненттерін терең зерделеп, оларды саналы түрде түйсініп қабылдайды; 

С)азаматтық барабарлық деңгейінде қазақ тілін мемлекеттік тіл ретінде, ұлттық сана-сезімнің базалық тетігі, 

қазақ халқының руханияты мен бірлігінің ӛзегі ретінде белсенді түрде меңгереді; Қазақстанды мекендейтін 

халықтар мен ұлыстардың тіліне, дәстүріне, ұлттық мәдениетіне деген құрметі дамиды; D)Ұлттық руханият 

негіздеріне қатысты жаңа білімдерді игеруге және оларды жүзеге асыруға дайын, зияткерлігі дамыған, бәсекеге 

қабілетті, креативті және салауатты педагог-маманға деген сұранысты терең түйсінеді.   

 

Ескерту: Қысқартылған білім бағдарламасы бойынша берілген кейбір  пәндер кҥндізгі бӛлім пәндерімен 

сәйкес келгендіктен пәндерге сипаттама берілмейді. 

6В01902 – АРНАЙЫ ПЕДАГОГИКА 

1(3) КУРС 

(Қысқартылған білім бағдарламасы) 

Қабылдау жылы: 2020 жыл 

Компонент 

(МК/ТК) 
Пән коды Пән атауы 

С
ем

ес
т
р

 

К
р

ед
и

т
 

са
н

ы
 

Модуль 3. Педагогикалық білімдер жҥйесі, 13 кредит 

БП ЖК Ped 1201 Педагогика 1 4 

БП ЖК  UR 1202 Ұлттық руханият 2 5 

Модуль 4. Физиологиялық даму және заманауи технологиялар, 10 кредит 

БП ЖК OFD 1203 Оқушылардың физиологиялық дамуы 2 5 

БП ЖК EKSZZT 1204 Есту, кӛру, сӛйлеуді зерттеудің заманауи технологиялары 2 5 

 

Модуль 4. Физиологиялық даму және заманауи технологиялар  

 

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

Пәннің атауы: Оқушылардың физиологиялық дамуы 

Бағдарлама авторы: Каримова Г.М., аға оқытушы 

Курсты оқытудың мақсаты: студенттердің жас ерекшелік анатомиясы және физиологиясы туралы білімдерін 

жетілдіру, дамыту.  Адам анатомиясы  туралы бастапқы түсінік қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Жас ерекшелік  физиялогия және гигена алған білімдері негізінде педагогтың 

рухани мәдениетін физикалық денсаулығын   жоғары болуына тәрбиелеу. Балалар ағзасының ӛсі мен ӛрлеуінің 

заңдылығы .Жас дәуірлері. Күнтізбелік және биологиялық жас. Олардың қатынасы кретерилер анықтау 

биологиялық жасқа әртурлі кезеңге онтагенез. Тұқымқуалаушылық және орта, әсер туралы даму балалрдың 

ағзасы. Сезімтал кезең даму бала. Даму реттегіш жүйе. (гумарлық және жүйке). Ӛзгеріс қызметі сенсорлық, 

маторлық висцералдық жүйеге әртүрлі  жас кезеңдері. Жас ерекшеліктері айырбастау  энергия жылу. Заңдылық 

даму тірек қимыл қозғалысы. Психофизиологиялық аспекть мінез-құлық баланың айналуда комунативтік мінез-

құлық. Сӛйлеу жеке-жеке типологиялық ерекшеліктер бала. Кешенді диагонстикалық  деңгей қызмет даму 

баланың. Дайындық және оқыту. 

Пререквизиттері: Арнаулы кәсіби орта білім деңгейіндегі пәндер  
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Постреквизиттері: Жас ерекшелігі психологиясы, Сенсорлық бұзылыстары бар балалармен логопедиялық 

жұмыс 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Бала ағзасының ӛсу және даму заңдылықтарын білу; Әсерлі 

тұқымқалаушылық орта туралы даму балалардың организмі; жас дәуірлері; ұғым күнтізбелік жане биологиялық 

жас кезең; сезімтал кезең даму баланың; ұғым нормативтік жүйе организімі; жас әсіресе айырбастау энергия 

жылу; мінездің ӛзгеруі қызметі сенсорлық маторлық, висцерлық жүйе тірек қимыл қозғалыс апараты ар түрлі 

жастағы деңгейге; В)Қалыпты дамудағы психикалық дамудың кезеңдерінің негізгі ұғымдарын білу; ауытқыған 

психикалық дамудың механизмдері мен заңдылықтары, факторлары, теориялық – әдіснамалық негіздемелерін 

зерттеу; балалардың жеке тұлғасының дизонтогенезінің әртүрлі түрлерін және психикалық функцияларының, 

тәртібінің даму ерекшеліктері; әртүрлі философиялық және психологиялық бағыт аясында қарастыру; С)Негізгі 

категорияларды меңгере  білуі; әртүрлі ауытқыған психикалық дамудың салыстырмалы сараптамасын жүргізу; 

баланың дамуын эмпирикалық фактілермен,  аномальді дамуын теориялық тұрғыда салыстыру. Д)Аномальді 

дамудың мәселелерін және оның клиникалық- психологиялық классификациясын шешу дағдыларын меңгеруі; 

компенсация және коррекция механизмдерінің сараптамасы; аномальді баланы зерттеудің теориялық негіздерін 

мәдени-тарихи кӛзқарас аясында балалық психиканың дамуының негізгі заңдылықтарын сипаттау; 

Е)Психофизикалық дамуында әртүрлі ауытқушылығы бар балалардың психикасының даму динамикасы, жалпы 

және арнайы заңдылықтарының анықтамасы және сараптамасы.   

 

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

Пәннің атауы: Есту, кӛру, сӛйлеуді зерттеудің заманауи технологиялары 

Бағдарлама авторы: Каримова Г.М., аға оқытушы 

Курсты оқытудың мақсаты: Әртүрлі сезім мүшелерінде кемістіктері бар балаларды оқытып-тәрбиелеу 

негізінде анализаторлардың анатомиясынан, физиологиясы мен патологиясынан хабары бар, ғылыми және 

тәжірибелік білімді, коррекциялық педагогика мамандарын даярлау. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Есту, кӛру, сӛйлеу мүшелерінің құрылысы мен қызметі. Есту, кӛру, сӛйлеу 

мүшелерінің патологиясы. Есту, кӛру, сӛйлеу мүшелері мен қызметін зерттеудің негізгі әдістері. Есту, кӛру, 

сӛйлеу мүшелері мен қызметін реабилитациялау мен профилактикалаудың заманауи әдістері. 

Пререквизиттері: Арнаулы кәсіби орта білім деңгейіндегі пәндер 

Постреквизиттері: Сурдопедагогика саласындағы тьютор, Түзете дамыта оқытудың психологиялық-

педагогикалық негіздері 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)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. 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. 

 

6В01902 – АРНАЙЫ ПЕДАГОГИКА 

1(2) КУРС 

(Қысқартылған білім бағдарламасы) 

Қабылдау жылы: 2020 жыл 

Компонент 

(МК/ТК) 
Пән коды Пән атауы 
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Модуль 1. Педагогикалық білімдер жҥйесі, 7 кредит 

БП ЖК Ped 1201 Педагогика 1 5 

  Оқу практикасы 1 2 

Модуль 2.1 Физиологиялық даму және заманауи технологиялар, 13 кредит 

БП ЖК OFD 1202 Оқушылардың физиологиялық дамуы 1 4 

БП ТК EKSZZT 1203 Есту, кӛру, сӛйлеуді зерттеудің заманауи технологиялары 1 4 

БП ТК SZhBTT 1204 Сӛйлеудегі жүйелі бұзылыстарды түзету технологиясы 1 5 

Модуль 2.2 Физиологиялық даму және eсту , кӛру, сӛйлеу мҥшелерінің анатомиясы, физиологиясы 

және патологиясы, 13 кредит 

БП ЖК OFD 1202 Оқушылардың физиологиялық дамуы 1 4 

БП ТК EKSMAFP Есту, кӛру, сӛйлеу мүшелерінің анатомиясы, физиологиясы 1 4 
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1203 және патологиясы 

БП ТК SBBBLZh 1204 Сенсорлық бұзылыстары бар балалармен логопедиялық жұмыс 1 5 

Модуль 3.1 Психологиялық даму және жоғары жҥйке қызметі, 11 кредит 

БП ТК ZhEP 1205 Жас ерекшелігі психологиясы 1 5 

БП ТК NZhZhA 1206 Нейрофизиология және жоғары жүйке әрекеті 2 6 

Модуль 3.2. Психологиялық даму және нейропсихология негіздері, 11 кредит 

БП ТК АP 1205 Әлеуметтік психология 1 5 

БП ТК KNPsi 1206 Қазіргі нейропсихология 2 6 

Модуль 4.1. Арнайы білім берудегі олигофренопедагогикалық қызметті ҧйымдастыру, 11 кредит 

БП ТК APed 1207 Арнайы педагогика 1 5 

БП ТК DABBOUZh 

1208 

Дамуында ауытқулары бар балалар отбасымен 

ұйымдастырылатын жұмыстар  
2 6 

Модуль 4.2 Арнайы білім берудегі сурдопедагогикалық қызметті ҧйымдастыру, 11 кредит 

БП ТК ABBP 1207 Арнайы білім беру педагогикасы 1 5 

БП ТК SPsi 1208 Сурдопсихология 2 6 

Модуль 5.1  Инклюзивті білім беру және арнаулы мектептегі тәрбие жҧмыс , 18 кредит 

БП ЖК 
AMTZhTA 

1209 

Арнаулы мектептегі тәрбие жұмысының теориясы мен 

әдістемесі 
2 4 

БП ЖК IBB 1210 Инклюзивті білім беру 2 5 

БП ЖК MShBMOAA 

1211 

Мүмкіндігі шектеулі балаларға математиканы оқытудың 

арнайы әдістемесі 
2 5 

КП ТК ABBI 1301 Арнайы білім берудегі инновациялар 2 4 

Модуль 5.2  Инклюзивті білім беру және есту қабілеті бҧзылған балалармен жҥргізілетін тәрбие 

жҧмысы, 18 кредит 

БП ЖК 
AMTZhTA 

1209 

Арнаулы мектептегі тәрбие жұмысының теориясы мен 

әдістемесі 
2 4 

БП ЖК IBB 1210 Инклюзивті білім беру 2 5 

БП ЖК MShBMOAA 

1211 

Мүмкіндігі шектеулі балаларға математиканы оқытудың 

арнайы әдістемесі 
2 5 

КП ТК 
EKBBPPD 

1301 

Есту қабілеті  бұзылған балалардың психологиялық-

педагогикалық диагностикасы   
2 4 

 

Модуль 2.1 Физиологиялық даму және заманауи технологиялар 

 

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

Пәннің атауы: Сӛйлеудегі жүйелі бұзылыстарды түзету технологиясы 

Бағдарлама авторы: Кеншілікова К.М., оқытушы 

Курсты оқытудың мақсаты: Балаларға арналған мектепке дейінгі мекемелердің әртүрлі типіндегі жағдайда 

түзету тәрбиелік, логопедиялық ықпал етудің негізгі бағыттарын орнату дағдылары мен іскерліктерін 

қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Мектеп жасына дейінгі балалардың сӛйлеу тілін қалыптастырудың ғылыми-

әдіснамалық принциптері, арнайы әдістері, тәсілдері. Мектепке дейінгі балаларды дұрыс сӛйлеуге үйретуді 

ұйымдастырудың формалары. Мектеп жасына дейінгі балалардың ауызша сӛйлеу тіліне оқыту 

бағдарламасының мазмұны. Мектепке дейінгі балалардың сӛйлеу тілін игертуге үйретудің жолдары. Сӛйлеуге 

үйретудің полисенсорлық әдісі. Сӛйлеуге үйретуді  жүйелі түрдегі ұйымдастырылуы. Мектеп жасына дейінгі 

балаларды сӛйлеуге үйретудің кезеңдері. Мектеп жасына дейінгі балалардың сӛйлеу тілін дамытудағы 

дифференциялдық ықпал ету жолдары. Мектеп жасына дейінгі баланың отбасындағы тәрбиесі. Мектеп жасына 

дейінгі балаларды сӛйлеу тіліне баулу. Мектеп жасына дейінгі балалармен жүргізілетін логопедиялық 

жұмыстардың ерекшеліктері. 

Пререквизиттері: Бірінші ЖОО деңгейіндегі пәндер 

Постреквизиттері: Түзете дамыта оқытудың психологиялық-педагогикалық негіздері, Зияты бұзылған 

балалардың сӛйлеу тілін дамытудың әдістемесі 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Мектепке дейінгі балалардың сӛйлеу тіліндегі ауытқуларының 

топтастырылуы, оларды түзету, алдын алу шаралары туралы, логопедиялық жұмыстарды ұйымдастыру туралы 

білім беру; мектепке дейінгі балалардың сӛйлеу тілінде түрлі ауытқылары бар балалардың дамуындағы 

психофизикалық ерекшеліктерімен, мектепке дейінгі балалардың сӛйлеу тіліндегі ауытқулардың құрылымы 

және сипатымен таныстыру; В)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 түзету және анықтау тәсілдерін 

түзету дағдыларын меңгеру; С)Студенттердің сӛйлеу тілінде ауытқулары бар балалардың тұлғалы дамуының 

ерекшеліктері туралы түсініктерін анықтау; D)Сӛйлеу тілінде ауытқулары бар балалардың тұлғалық дамуының 
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білу; қарым-қатынас іскерлігі: жеке тұлғалармен қарым-қатынас икемділігін басқару психологтың 

құндылықтарын пайдалана білу. Е)Логопедиялық жұмысты ұйымдастырудың жеке формалары туралы 

білімдерінің болуы; командада жумыс жасау қабілеттілігі, ӛз кӛзқарасын дұрыс қорғау, жаңа нәтижелерді 

ұсына білу;  

 

2.2 Модуль Физиологиялық даму және eсту , кӛру, сӛйлеу мҥшелерінің анатомиясы, физиологиясы және 

патологиясы 

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

Пәннің атауы: Есту және сӛйлеу мүшелерінің анатомиясы, физиологиясы және патологиясы 

Бағдарлама авторы: Жулаева А.И., м.ғ.к., доцент 

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: Бірінші ЖОО деңгейіндегі пәндер 

Постреквизиттері: Түзете дамыта оқытудың психологиялық-педагогикалық негіздері, Зияты бұзылған 

балалардың сӛйлеу тілін дамытудың әдістемесі 

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 дискрипторлары (А, В, С, Д, Е) 

Пәннің атауы: Сенсорлық бұзылыстары бар балалармен логопедиялық жұмыс 

Бағдарлама авторы: Дүйсенбаева Р.Д., аға оқытушы 

Курсты оқытудың мақсаты: сенсорлық функциялардың бұзылу себептерін анықтау әдістемесімен таныстыру. 

Студенттердің сӛйлеу дамуында сенсорлық (сӛйлеу, есту, кӛру) бұзылыстары бар балалармен оқу-тәрбие 

процесін ұйымдастыру ісінде шығармашылық кӛзқарасты дамыту. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Сенсорлық функциялардың бұзылуы кезіндегі дыбыстардың айтылуының 

физиологиялық жетілмегендігі. Сенсорлық бұзылыстар бар балалармен жұмысты ұйымдастыру. Сенсорлық 

бұзылыстары бар балалардың сӛйлеуін логопедиялық тексеру әдістемесі. Сенсорлық бұзылулардың себептері. 

Сенсорлық бұзылыстардың механизмдері. Сенсорлық бұзылыстардың жіктелуі. Сенсорлық бұзылыстары бар 

балаларды тексеру әдістері. Сенсорлық функциялардың бұзылуы кезіндегі логопедиялық жұмыс әдістері. МШ 

балалардың сенсорлық функцияларын дамыту.  

Пререквизиттері: Бірінші ЖОО деңгейіндегі пәндер  

Постреквизиттері: Түзете дамыта оқытудың психологиялық-педагогикалық негіздері, Зияты бұзылған 

балалардың сӛйлеу тілін дамытудың әдістемесі 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Сенсорлық функциялардың бұзылуы кезіндегі сӛйлеу бұзылыстарының 

жіктелуін, логопедиялық жұмысты, дыбыс айтуды және олардың пайда болу себептерін білу. В)Дефектология 

және логопедия шеңберінде жұмыс формалары мен әдістерін қолдану. Дефектология және логопедия, ерте 

диагностика, логопедиялық тексеру принциптерін психологиялық-педагогикалық құралдарды еркін қолдану. 

С)Мектепке дейінгі ересек жастағы балалардың ақыл-ой тәрбиесін жүзеге асыру іскерліктерін меңгеру. 

D)Сенсорлық бұзылыстары бар балаларды тәрбиелеу мен оқыту міндеттеріне барабар дағдылану; логопедтік-

дефектологтардың ӛзара іс-қимыл, мектепке дейінгі жастағы балалармен қарым-қатынасты ұйымдастыру 

дағдыларына ие болу. Е)Сенсорлық функциялары бұзылған балалармен түзету-логопедиялық жұмысты 

ұйымдастырудағы практикалық қызметте теориялық білімді жүзеге асыра білу. 

 

3.1 Модуль Психологиялық даму және жоғары жҥйке қызметі 

 

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

Пәннің атауы: Жас ерекшелігі психологиясы 

Бағдарлама авторы: Есенғұлова М.Н., п.ғ.к., доцент 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерді жас ерекшелігі психологиясының ұғымдарымен, зерттеу 

әдіснамасымен, оны дамытудың негізгі бағыттарымен таныстыру. Оны зерттеу барысында студенттерде  жеке 
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психологиялық, әртүрлі типологиялық ерекшеліктері, топтардың жас ерекшелік, этникалық, әлеуметтік 

түсініктері дұрыс қалыптасады.  

Пәннің қысқаша мазмҧны: Жас ерекшелігі психологиясының негізгі түсініктері. Жас ерекшелігі 

психологиясының жалпы теориялық негіздері. Жас ерекшелік және дифференциалды психологиялық 

аспектілер. Психологияның жалпы қағидалары. 

Пререквизиттері: Бірінші ЖОО деңгейіндегі пәндер  

Постреквизиттері: Түзете дамыта оқытудың психологиялық-педагогикалық негіздері, Зияты бұзылған 

балалардың сӛйлеу тілін дамытудың әдістемесі 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: A)Жас ерекшелік психологиясы негізгі түсінігі мен ұғымдарын; арнайы 

педагогиканың ғылыми теоретикалық негіздерін; балалармен жүргізілетін коррекциялық дамыту жұмыстары 

кезіндегі жетекші әрекеттерді ұйымдастыруға бағытталған нормативтік құжаттармен жұмыс жасау, оларды 

пайдалана білу; B)Қазіргі білім беру (коррекциялық) мекемелер жүйесі мен арнайы оқытуды ұйымдастыру 

формалары және педагогикалық жүйелер туралы бағдар беру; C)Арнайы білім берудің әлеуметтік-мәдени мәнін 

анықтау; Д)Қарым-қатынас іскерлігі: қазіргі жас ерекшелік және әлеуметтік психологиядағы жас дағдарыстары 

мәселесін шеше алу; Е)Ӛткізген зерттеу жұмыстарына қорытынды жасай білуі; іскерліктері, жеке әдістемелер, 

кәсіби қарым-қатынас дағдылары; кәсіби дайындауда кӛпжақтылық деңгейін жоғарылатады; маман ретінде 

пайдалана алу. 

 

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

Пәннің атауы: Нейрофизиология және жоғары жүйке әрекеті 

Бағдарлама авторы: Жулаева А.И., м.ғ.к., доцент 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерде кемшіліктің құрылымы туралы дұрыс түсінікті, ми 

құрылымдарының бұзылған 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: Оқушылардың физиологиялық дамуы, Сенсорлық бұзылыстары бар балалармен 

логопедиялық жұмыс 

Постреквизиттері: Түзете дамыта оқытудың психологиялық-педагогикалық негіздері, Зияты бұзылған 

балалардың сӛйлеу тілін дамытудың 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; С)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.   

 

3.2 Модуль Психологиялық даму және неврология негіздері 

 

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

Пәннің атауы: Әлеуметтік психология 

Бағдарлама авторы: Сералиева А,У 

Курсты оқытудың мақсаты: Теоретикалық және методологиялық негіздермен, процедуралық–

ұйымдастырушылық аспектілермен және әлеуметтік-психологиялық тренинг жұмысының механизмдерімен 

таныстыру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Әлеуметтік психология пәнінің мақсаты мен міндеттері. Әлеуметтік–

психологиялық тренинг белсенді топтықпсихологиялықжұмыс.Топтық психологиялық жұмысты түрлерін бӛлу 

үшін негізгі мүмкіндіктер. Әлеуметтік – психологиялық тренинг қарым-қатынас компетенттілігін дамытудың 

формасы ретінде.Тренингтің әр түрлілігі.Топтық дискуссия және рольдік ойындардың әр түрлі модификациясы 

және сәйкестігі- әлеуметтік – психологиялық тренингтің базалық әдістемелік құралы ретінде. «жануар 

магнетизмі» теориясы Ф.А Месмер.Топтық психотерапия және гипноз.Топтық әдістердің  әлеуметтік – 

психологиялық аспектілері. Дж.Морено,К.Левин,К.Роджерс,шет елдік теорияларда және практикасындағы 

әлеуметтік – психологиялық тренинг.Қазіргі теория және тренинг практикасы бихевиористік,гуманистік және 

когнитивтік бағдарлауда.Психкоррекциялық жұмыстың негізгі принциптері және топтық тренингтің негізгі 

тәсілдері:теориялық бағдарламасы,интерпретациялық сызбасы және әдістемелік кешен. Тренинг мақсаты және 

міндеті.Тренингтің жалпы қағидалары.Жүргізушінің тренингтегң рольі және функциясы .Жүргізушінің 

тренингтегі функциясы.Топты жүргізу стилі.Ко-тренерлік(топпен бірігп жүргізу). Топтық психокоррекцияның 
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мақсаты және міндеті.Коррекциялық әсер етудің негізгі механизмдері.Топпен психокоррекциялық 

жұмыс.Психокоррекциялық жұмыс тиімділігіне әсер етуші факторлар.Тренингтік топпен жұмыс.Т-топпен 

жұмысының негізгі этаптары. Әлеуметтік-психологиялық тренинг коррекция құралы ретінде.Сабақтағы 

белсенділік.Ашық кері байланыс. «Қазір және осында» қағидасы.Қарым-қатынастығы сенімділік.Топтық 

дискусия және ойын әдісі.Топтағы коммуникативтік дағды және іскерлікті дамыту.Тренингтің мүмкін 

түрлері.Жасӛспірімдер үшін коммуникативтік тренингтері. Топтағы сензитивтілікті дамыту.(тұлғалық ӛсу). 

Сензитивтілік тренингтері.Тренингтің жалпы мақсаттары.Үйретуші тренингтері. 

Пререквизиттері:  Мектеп деңгейіндегі пәндер ӛзін-ӛзі тану, психология 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Әлеуметтік-психологиялық тренинг 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: Қазіргі нейропсихология 

Бағдарлама авторы: Каримова Г.М., аға оқытушы 

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: Оқушылардың физиологиялық дамуы, Сенсорлық бұзылыстары бар балалармен 

логопедиялық жұмыс 

Постреквизиттері: Түзете дамыта оқытудың психологиялық-педагогикалық негіздері, Зияты бұзылған 

балалардың сӛйлеу тілін дамытудың әдістемесі 

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.  

 

4.1 Модуль Арнайы білім берудегі олигофренопедагогикалық қызметті ҧйымдастыру 

 

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

Пәннің атауы: Арнайы педагогика 

Бағдарлама авторы: Дүйсенбаева Р.Д., аға оқытушы 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерде дамуында ақаулығы бар балалардың дамуының заңдылықтарын 

теориялық және практикалық  білімдерін қалыптастыру.  

Пәннің қысқаша 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. 

Арнайы мектепке дейінгі педагогика келесі ұғымдармен түсіндіріледі: оқыту, тәрбиелеу, әлеуметтену, 

коррекция, коррекциялық-тәрбие жұмысы, компенсация, әлеуметтік реабилитация, әлеуметтік бейімделу.  

Оқыту оқушылардың тәжірибені игерту жұмысына, ал тәрбие мен дамыту бейімделуге бағыттау жұмысына 

тікелей бағытталады. Аталған процесс тәрбие, оқыту және дамыту біртұтас түрде жүзеге асырылады. 

Пререквизиттері: Бірінші ЖОО деңгейіндегі пәндер 



55 
 

Постреквизиттері: Түзете дамыта оқытудың психологиялық-педагогикалық негіздері, 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 

білу; арнаулы білім беру мен тәрбиелеудегі түзету жолдарының тіл туралы ғылыми әдіснамалық негіздері 

бойынша ақпарат беру;  

 

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

Пәннің атауы: Дамуында ауытқулары бар балалар отбасымен ұйымдастырылатын жұмыстар 

Бағдарлама авторы: Туретаева Г.И., п.ғ.к., доцент 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерді отбасында дамуында психофизикалық ерекшеліктері бар баланы 

тәрбиелеу заңдылықтары туралы біліммен қамтамасыз ету. Отбасындағы тәрбиенің әдістері мен формаларын, 

отбасылық тәрбиенің мазмұнын меңгерту.   

Пәннің қысқаша мазмҧны: Тәрбиелеу педагогикалық жүйе ретінде. Отбасылық тәрбиенің негізгі 

заңдылықтары. Отбасылықтәрбиенің қағидалары және оны жүзеге асыру. Отбасылық тәрбиенің әдістері және 

оны жүзеге асыру. Отбасылық тәрбиенің жүйесінің формалары. Отбасылық тәрбиелік жүйенің формаларын 

ұйымдастыру классификациясы.  

Пререквизиттері: Оқушылардың физиологиялық дамуы, Сенсорлық бұзылыстары бар балалармен 

логопедиялық жұмыс 

Постреквизиттері: Түзете дамыта оқытудың психологиялық-педагогикалық негіздері, Зияты бұзылған 

балалардың сӛйлеу тілін дамытудың әдістемесі 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Мүмкіндіктері шектеулі балаларды оқыту мен тәрбиелеудің ғылыми-

теориялық және жаратылыстану ғылыми негіздерін, дамуында әртүрлі ауытқулары бар балалардың дене және 

психикалық дамуының бұзылуының ерекшеліктері туралы; арнайы ұйымдастырылған оқу-тәрбие процесі 

жағдайында олардың танымдық іс-әрекетінің даму мүмкіндіктері туралы; дамуында ауытқулары бар балаларға 

арналған арнайы мектепке дейінгі мекемелердегі тәрбие жұмысының міндеттері мен мазмұны туралы; 

дамуында ауытқулары бар балаларды тәрбиелеудің қазіргі заманғы әдістері туралы білу. В)Теориялық білімді 

практикада қолдана білу, дефектолог-мұғалімдердің педагогикалық тәжірибесін бақылау, талдау және 

жалпылау, әртүрлі үлгідегі арнайы мектеп оқушыларының даму ерекшеліктерін анықтау. С)Дамуында 

сенсорлық, сӛйлеу және интеллектуалды бұзылыстары бар балалардың психологиялық-педагогикалық 

мінездемесін жасау; Д)Жеке тұлғаның кәсіби қасиеттерін, біліктілік сипаттамасының талаптарына сәйкес 

кәсіби іскерліктері мен дағдыларын тәрбиелеу саласындағы іскерліктерін қалыптастыру; Е)Дағдыларға ие болу: 

балалардың танымдық мүмкіндіктерінің деңгейін ескере отырып, жұмыстың тиімді әдістерін, тәсілдерін талдау, 

теориялық негіздеу және таңдау; тәрбие іс-шараларының перспективалық жоспарлары мен конспектілерін 

әзірлеу;  

 

4.2 Модуль Арнайы білім берудегі логопедиялық қызметті ҧйымдастыру 

 

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

Пәннің атауы: Арнайы білім беру педагогикасы 

Бағдарлама авторы: Бозғұланова Н.Е., оқытушы 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерде ерекше білім беру қажеттілігі бар  балалар дамуының 

заңдылықтарын теориялық және практикалық  білімдерін қалыптастыру.  

Пәннің қысқаша 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: Бірінші ЖОО деңгейіндегі пәндер 
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Постреквизиттері: Зиятында ауытқушылығы бар балаларды сауат ашуға оқыту, Зият бұзылымдарының 

клиникасы 

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 дискрипторлары (А, В, С, Д, Е) 

Пәннің атауы: Сурдопсихология 

Бағдарлама авторы: Бозғұланова Н.Е., оқытушы 

Курсты оқытудың мақсаты: Есту қабілеті бұзылған балаларды  оқыту мен тәрбиелеу қағидалары 

білімдерімен студенттерді таныстыру. Мұғалім сурдопедагог ретінде есту қабілеті бұзылған балалармен жұмыс 

жасау дағдылары мен іскерліктерін қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Есту қабілеті бұзылған балалар дамуының спецификалық мінездемесі. Есту 

қабілеті бұзылған балаларға арнайы білім беру мазмұны мен білім берудегі ерекше қажеттіліктер. Есту қабілеті 

бұзылған балалардың психикалық ерекшеліктері. Есту қабілеті бұзылған балаларға білім беру процесі. Есту 

қабілеті бұзылған балалаларға арналған мектептегі оқыту процесінің мәні мен әдіснамасы. Оқыту процесінің 

қызметі. Есту қабілеті бұзылған балаларды жалпы білім беретін мектептерге оқуға қосу мәселелері 

барысындағы психологиялық тәжірибелер. 

Пререквизиттері: Оқушылардың физиологиялық дамуы, Сенсорлық бұзылыстары бар балалармен 

логопедиялық жұмыс 

Постреквизиттері: Зиятында ауытқушылығы бар балаларды сауат ашуға оқыту, Зият бұзылымдарының 

клиникасы 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Сурдопсихология ғылымының негізгі ұғымдарын білу; білім беру 

процесінің психологиялық аспектісіндегі ғылыми білімдерді қалыптастыру; В)Сурдопсихологияның объектісін, 

пәнін, қызметі мен міндеттерін білу; арнаулы білім беру мазмұнын реттейтін нормативтік құжаттар, оқытуды 

формалары мен құралдары, оқытудың технологиялары туралы білу; С)Есту қабілетін дамыту жұмыстарының 

негізінде сӛйлеу ортасын құру жолдары. Арнаулы білім беру мекемелеріндегі есту қабілетін дамыту 

сабақтарының (жеке, топтық) құрылысы мен мазмұнын меңгерту. Д)Сурдопсихологияның ғылымының 

теориялық-методологиялық негіздерін, зерттеу әдістерін білу; іскерлік этикеттер нормасын білу; қарым-

қатынас іскерлігі: жеке тұлғалармен қарым-қатынас икемділігін басқару психологтың құндылықтарын 

пайдалана білу; Е)Түзете-дамытудың жалпы заңдылықтарын, жас ерекшелігі кезеңдеріне бӛлуді, әрбір кезеңнің 

даму ерекшеліктерін білу; арнаулы білім беру мен тәрбиелеудегі түзету  жолдарының тіл туралы ғылыми 

әдіснамалық негіздері бойынша ақпарат беру;  

 

5.1 Модуль Инклюзивті білім беру және арнаулы мектептегі тәрбие жҧмыс 

 

Дублин дескрипторлары: А, В, С, D, Е 

Пәннің атауы: Арнаулы мектептегі тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі 

Бағдарлама авторы: Бозғұланова Н.Е., оқытушы 

Курсты оқытудың мақсаты: Арнаулы мектептегі тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі туралы 

білімдермен студенттерді қаруландыру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Тұтас педагогикалық үрдістегі тәрбие. Бала тәрбие обьектісі және субьектісі. Дене 

тәрбиесі. Адамгершілік тәрбиесі. Мүмкіндігі шектеулі тұлға дамуындағы негізгі факторлар. Жас кезеңдері. 

Мектеп жасындағы балалар тұлғасының қалыптасуындағы іс әрекеттің рӛлі. Тұтас педагогикалық үрдіс: 

теориялық негізі, мәні, құрылымы, компоненті және ӛзара байланысы. Бала дамуы және тәрбиелеудің 

теориялық негіздері. Мектептің авторлық тәрбие жүйелері. Мектепте тәрбие жұмыстарын жоспарлаудың 

әдістемесі. Сынып жетекшісі іс-әрекетінің жүйесі. Сыныптағы тәрбие жұмысын мақсатты жоспарлаудың 

әдістемесі мен технологиясы. Тәрбиелік іс-әрекетті ұйымдастырудың технологиялары. 

Пререквизиттері: Арнайы педагогика, Педагогика.  

Постреквизиттері: Арнайы білім беру мекемесінде еңбек және бейнелеу ӛнері  теориясы мен технологиясы. 

Мектепке дейінгі есту қабілеті бұзылған балаларды оқыту мен тәрбиелеудің педагогикалық техникасы. 
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Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Арнаулы мектептегі тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі пәнін, 

міндеттерін, принциптері мен әдістерін, арнайы (түзету) мекемеде түзету-педагогикалық үдерісті 

ұйымдастыруды білу және түсіну; В)арнайы педагогика саласындағы әдебиетпен жұмыс істеу қабілеті мен 

білімін тәжірибеде қолдану; С)Мүмкіндігі шектеулі балаларға арналған мекемелердің әртүрлі типтерінде 

жұмыс істейтін дефектологтардың психологиялық-педагогикалық тәжірибесін бақылау, талдау, жалпылау 

қабілеті; қажетті құжаттарды жүргізу; D)Мүмкіндігі шектеулі балалармен қарым-қатынас орнату; Е)аномалды 

балаларды тәрбиелеуге, оқытуға және дамытуға бағытталған сабақтарды жоспарлау және ӛткізу саласындағы 

іскерліктерін қалыптастыру. 

 

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: Есту, кӛру, сӛйлеу мүшелерінің анатомиясы, физиологиясы және патологиясы, Сенсорлық 

бұзылыстары бар балалармен логопедиялық жұмыс 

Постреквизиттері: Зиятында ауытқушылығы бар балаларды сауат ашуға оқыту, Зият бұзылымдарының 

клиникасы 

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 дескрипторлары: А, В, С, D, Е 

Пәннің атауы: Мүмкіндігі шектеулі балаларға математиканы оқытудың арнайы әдістемесі 

Бағдарлама авторы: Рыстығұлова А.Т., аға оқытушы 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерді мүмкіндігі шектеулі балаларға математиканы оқытудың арнайы 

әдістемесі жүйесімен таныстыру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Пәннің мақсаты, міндеттері. Мүмкіндігі шектеулі балаларға математиканы оқыту 

ерекшеліктері мен қағидалары. Мүмкіндігі шектеулі балаларға математиканы оқыту пәнінің құралдары. Сан 

және цифр ұғымдары. Қарапайым математикалық фигуралар. 10, 100, 1000 сандарын үйрету. Қосу, азайту 

амалдарын меңгерту.  

Пререквизиттері: Арнайы педагогика, педагогика 

Постреквизиттері: Ерте жастағы мүмкіндігі шектеулі балалардың дамуы. Арнайы білім беру мекемесінде 

еңбек және бейнелеу ӛнері  теориясы мен технологиясы. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: A)Студенттерге математиканы оқыту әдістемесі пәнінің теориялық және 

практикалық мәселелері бойынша ақпарат беру. B)Алынған білім студенттерге қажетті дағдылар мен 

ептіліктерді меңгеруге, арнаулы мекеме мамандарының күнделікті жұмысында басшылыққа алынатын  

негіздермен қаруландырады. C)Пән туралы студенттердің ғылыми дүниетанымдық кӛзқарастарының болуы; 

оқытудағы іскерлігі: жеке тұлға проблемасын кәсіби маман ретінде шеше білу; D)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; Е)Жеке және кәсіби жоғарлауға ұмтылу; кәсіби іс-әрекетке дағдылану, басқару 

принциптерін тәжірибеде қолдана білу. 
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Дублин дискрипторлары (А, В, С, Д, Е) 

Пәннің атауы: Арнайы білім берудегі инновациялар 

Бағдарлама авторы: Туретаева Г.И., п.ғ.к., доцент 

Курсты оқытудың мақсаты: Арнайы білім берудегі инновациялар білімдерін меңгерту. Ерекше білімді қажет 

ететін балаларға инновациялық жұмыстың әртүрлі түрімен таныстыру. Мұғалім-дефектолог жұмысының 

іскерлігі мен дағдыларын қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша 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: Есту, кӛру, сӛйлеу мүшелерінің анатомиясы, физиологиясы және патологиясы, Сенсорлық 

бұзылыстары бар балалармен логопедиялық жұмыс 

Постреквизиттері: Зиятында ауытқушылығы бар балаларды сауат ашуға оқыту, Зият бұзылымдарының 

клиникасы 

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. 

 

5.2 Модуль Инклюзивті білім беру және есту қабілеті бҧзылған балалармен жҥргізілетін тәрбие жҧмысы 

 

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

Пәннің атауы: Есту қабілеті бұзылған балалардың психологиялық - педагогикалық диагностикасы 

Бағдарлама авторы: Кеншілікова К.М. оқытушы 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерде арнайы білім берудің жағдайын және даму тарихы мен есту 

қабілеті бұзылған балалардың ерекшеліктерін қалыптастыру. Есту қабілеті бұзылған балаларды  оқыту мен 

тәрбиелеу 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:  Есту , кӛру, сӛйлеу мүшелерінің анатомиясы, физиологиясы және патологиясы, Сенсорлық 

бұзылыстары бар балалармен логопедиялық жұмыс 

Постреквизиттері: Зиятында ауытқушылығы бар балаларды сауат ашуға оқыту, Зият бұзылымдарының 

клиникасы 

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 
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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. 

 

6В03101 – ПСИХОЛОГИЯ 

1 курс 

Қабылдау жылы: 2020 жыл 

Компонент 

(МК/ТК) 
Пән коды Пән атауы 
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Модуль 3  Жалпы психология және денсаулық психологиясы, 18 кредит 

БП ЖK ZhP 1201 Жалпы психология 1 4 

БП ЖК UP1202 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 4. 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: Балалар психологиясы, Психологиялық кеңес беру негіздері. 

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 дескрипторлары: А) В) С) Д) Е) 

Пәннің атауы: Ұлттық руханият 

Бағдарлама авторы: п.ғ.к., доцент Жазықова М.Қ., п.ғ.к.,профессор Бахтиярова Г.Р. 

Курсты оқытудың мақсаты: Ұлттық руханият пен мәдени құндылықтар негіздерін меңгерту арқылы 

студенттерді қазақ халқының ұлттық мәдениеті мен рухани мұрасын құндылық ретінде бағалап,оқу-тәрбие 

үдерісінде пайдалануға бағыттау; рухани дүниетанымы, педагогикалық мәдениеті және жалпы кәсіби 

құзірттіліктері дамыған, ӛзге мәдениет ӛкілдерімен жүйелі сұхбат құра алатын бәсекеге қабілетті педагог-маман 

қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Қазақ халқының әлеуметтік және мәдени эволюциясы күрделі және кӛп сатылы. 

Оның тарихы Шығыс пен Батыс, Азия мен Еуропа ӛркениетінің тоғысында, түркі дәстүрлері мен исламның 

рухани құндылықтары аясында біртіндеп қалыптасты. Жаңа ғасырда ұлттық ӛркендеу және этникалық түбірге 

топтасу үдерісі қатар қарқындауда. Интеграцияның негізін ұлттық рухани құндылықтарды сақтау және 

этникалық мәдениеттің ӛзіндік үлгісін нығайту мүддесі құрайды. Ұсынылып отырған жоғары оқу 

орындарының «Білім» тобы мамандықтарына арналған «Ұлттық руханият» пәні болашақ мұғалімнің ӛз ісінің 

білгірі болуға, кӛпдеңгейлі және кӛпқырлы білім беру саласында кәсіби маман ретінде қалыптасып, жетілуіне 

мүмкіндік береді.  

Пререквизиттері: Мектеп курсындағы гуманитарлық пәндер, Қазақстанның қазіргі заман тарихы 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер 
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Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)«Ұлттық руханият» пәнінің негізгі ұғым-түсініктерін (руханият, ұлттық 

руханият, ұлттық діл, ұлттық тіл, ұлттық идея, ұлттық тәрбие, ұлттық сана-сезім, этникалық сана, ұлттық 

мәдениет және т.б.), ұлттық руханияттың мазмұны мен мәнін, құрылымын біледі; В)жоғары дәрежелі ұлттық 

сана-сезімді қалыптастыру үшін тарих, тіл, салт-дәстүр, ұлттық болмыс сынды қазақ халқының ұлттық 

руханиятының маңызды компоненттерін терең зерделеп, оларды саналы түрде түйсініп қабылдайды; 

С)азаматтық барабарлық деңгейінде қазақ тілін мемлекеттік тіл ретінде, ұлттық сана-сезімнің базалық тетігі, 

қазақ халқының руханияты мен бірлігінің ӛзегі ретінде белсенді түрде меңгереді; Қазақстанды мекендейтін 

халықтар мен ұлыстардың тіліне, дәстүріне, ұлттық мәдениетіне деген құрметі дамиды; D)Ұлттық руханият 

негіздеріне қатысты жаңа білімдерді игеруге және оларды жүзеге асыруға дайын, зияткерлігі дамыған, бәсекеге 

қабілетті, креативті және салауатты педагог-маманға деген сұранысты терең түйсінеді.   

 

Дублин дискрипторлары (А,В,С,Д,Е) 

Пәннің атауы: Даму психологиясы 

Бағдарлама авторы: Исатаева Б.Б. 

Курсты оқыту мақсаты: Тұлғаның дамуы барысында жас ерекшеліктерді талдау. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Жас ерекшелігі психологиясының пәні. Адамның ӛмір сүру барысындағы 

психикасы мен іс-әрекетінің ӛзгеруінің  заңдылықтары мен тенденциялары. Жас ерекшелігі психологиясының 

орталық ғылыми категориясы. Психикалық даму. Л. Колберг пен Ж. Пиаженің ғылыми зерттеу этикасы. Совет 

психологиясының психикалық даму теориясы: Л.С.Выготскийдің мәдени-тарихи теориясы. Совет 

психологиясындағы психикалық даму теориясы: Д.Б.Элькониннің жас кезеңі. Сәби және балалық шақ. (0-3 

жыл). Мектепке дейінгі кезең  (3-6/7 жыл). Орташа балалық кезең (6/7–11/12 жыл). Жас жеткіншектік кезең 

(11/12–19/20 ж). Ересектік пен кәрілік кезең  (20 – 75... жыл). 

Пререквизиттері: Жалпы психология, Биологиядан мектеп курсы, Адам анатомиясы.  

Постреквизиттері: Балалар психологиясы, Практикалық психология. Психодиагностика негіздері. 

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. 

 

Дублин дискрипторлары (А,В,С,Д,Е) 

Пәннің атауы: Денсаулық психологиясы және суицид превенцияcы 

Бағдарлама авторы: Измагамбетов А.К. 

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, Биологиядан мектеп курсы, Адам анатомиясы. 

Постреквизиттері: Эксперименталды психология. Практикалық психология. Психодиагностика негіздері. 

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. 
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Ескерту: Қысқартылған білім бағдарламасы бойынша берілген кейбір  пәндер кҥндізгі бӛлім пәндерімен 

сәйкес келгендіктен пәндерге сипаттама берілмейді. 

6В03101 – ПСИХОЛОГИЯ 

1(3) КУРС 

(Қысқартылған білім бағдарламасы) 

 Қабылдау мерзімі: 2020 жыл 

Компонент 

(МК/ТК) 
Пән коды Пән атауы 
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Модуль 3.1  Жалпы психология және денсаулық психологиясы, 28 кредит 

БП ЖК ZhP  1201 Жалпы психология 1 4 

БП ЖК UR1202 Ұлттық руханият 1 5 

ЖБП МК Fil 1107 Философия  2 5 

БП ЖК DP 1203 Дифференциалды психология 2 5 

БП ЖК DPSP 1204 Денсаулық психологиясы және суицид превенцияcы 2 5 

БП   Ӛндірістік практика 2 2 

БП   Оқу практикасы 2 2 

 

Модуль 4. Жалпы психология және денсаулық психологиясы 

 

Дублин дискрипторлары (А,В,С,Д,Е) 

Пәннің атауы: Дифференциалды психология 

Бағдарлама авторы: Исатаева Б.Б. 

Курсты оқыту мақсаты: Студенттерге тұлғаның индивидуалды айырмашылықтар психологиясы туралы 

түбегейлі білім беру. 

Пәннің қысқаша мазмҧны: Дифференциалды психологияның пәні, оның бастамалары және тарихи даму 

жолы. Дифференциалды психологияның ғылыми-қолданбалы міндеттері және зерттеу әдістері. 

Дифференциалды психологияның табиги және әлеуметтік жақтарының қалыптасуын қарастыратын ғылыми 

бағыттар мен теориялар. Индивидуалдылық дифференциалды психологияның зерттеу ӛрісі ретінде, оның 

табиги және әлеуметтік жақтарының психологиялық мазмұны. Индивидуалдылық жүйесіндегі жалпы және 

жекеленген конституциялардың ара-қатынасы. Генотип пен фенотиптің ӛзара байланысы.  Дифференциалды 

психологиядағы жастық даму мен жыныстық ерекшеліну мәселелері. Жыныстық диморфизм құбылысының 

психологиялық сипаты. Дифференциалды психологиядағы нәсіл мен ұлттық ерекшеліну мәселелері. Этно-

мәдені типтердің психологиялық сипаты.  

Пререквизиттері: Биологиядан мектеп курсы. Адам анатомиясы. 

Постреквизиттері: Психологиялық кеңес беру негіздері. Практикалық психология. 

Оқытудан кҥтілетін нәтижелер: А)Адамның басты индивидуалды-психологиялық ерекшеліктерінің негізі 

туралы; индивидуалды-психологиялық айырмашылықтардың ғылыми-психологиялық негіздері туралы; 

адамның индивидуалды-психологиялық және жеке-дара ерекшеліктерінің мазмұны туралы фактлерді білу. 

В)Танымдық психикалық процестердің қазіргі жаңа, инновациялық теориялық, практикалық негіздегі әдістерін 

тиімді қолдана білу ептілігін; психикалық процестерді жаңа қазіргі психологияда зерттеудің жаңа теорияларын 

қабылдау мен қолдана алу ептілгін; танымдық психикалық процестер туралы адекватты ғылыми теориялық 

білімдерді қолдана алу ептілігі;курс барысында ӛткізілетін жоғарғы психикалық процесстердің негізгі 

теориялары мен концепцияларын талдау икемділігін; фактілерді бағалай білу икемділігі. С)Психикалық 

процестер мен таным ӛрісіндегі жоғарғы психикалық функциялар туралы жалпы психология ғылымының 

теориялық зерттеулерін психологиялық білімдерді жүйелеу негізінде психологиялық білімдердің шынайлығын 

ғылыми аспектіде бекіту жайлы дағдыларын; психология ғылымының теориялық әдіснамалық аспектісін; 

психикалық процестердің теориялары мен заңдылықтарын талдау тәсілдерін; психологиялық құбылыстар мен 

процестердің негізгі заңдылықтары жайлы білімдерді; теориялық білімдерді кәсіби практикалық және ғылыми 

әрекетте қолдану іскерлігін; психологиялық әдебиеттермен жұмыс жасау дағдыларын; эксперименталды 

зерттеулер жүргізу дағдыларын; зерттеу жұмыстарында белгілі-бір әдістемелерді қолдана білу дағдысын. 

құндылықтарын пайдалана білу; Пән проблемасын кәсіби психолог ретінде шеше білу. 
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