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ТҮСІНІК ХАТ 

 

 Элективті модульдер каталогы (ЭМК) Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе 

өңірлік мемлекеттік университетінің жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру 

бөлімінде жасақталды.   

  

 

 

 

Құрметті магистрант! 

 

Каталогта Базалық (БП) және Кәсіптендіру (КП) пәндері циклындағы 

таңдау компоненттері жинақталған. Сонымен қатар, пәндерді колданудың 

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

пререквизиттері мен постреквизиттері, пәннің қысқаша мазмұны, пәнді оқып-

меңгеруге бөлінген кредит мөлшері мен оқу семестрі және Дублиндік 

дескрипторлар мен күтілетін нәтижелер көрсетілген.  

Каталог Сізге пәндерге қатысты қажетті мәлімет алуыңызға және 

өзіңіздің жеке оқу жоспарыңызды дұрыс құруыңызға көмегін тигізеді. Пәндерді 

таңдау кезінде жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бөліміне немесе кафедра 

меңгерушілерен көмек сұрауыңызға болады.  

 

 

Сәттілік тілейміз! 
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ЭЛЕКТИВТІ ПӘНДЕР КАТАЛОГЫН ҚҰРАСТЫРУДЫҢ 

НОРМАТИВТІК НЕГІЗДЕРІ 

1. Жоғары білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты 

(Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2018 жылғы 31 қазандағы №604 

қаулысымен бекітілген). 

2. Кредиттік  оқыту технологиясы бойынша оқу үрдісін ұйымдастырудың 

ережесі. ҚР БжҒМ 2018 жылғы 20 сәуірдегі №152 бұйрығымен 

бекітілген. (2018 жылдың 12 қарашасындағы №563 бұйрығымен 

өзгерістермен бірге) 

3. Жоғары оқу орындарында білім алушылардың үлгерімін ағымдағы 

бақылау, аралық және қорытынды мемлекеттік аттестаттау жүргізудің 

үлгі ережісі. ҚР БжҒМ 2008 жылғы 18 наурызындағы №125 Бұйрығымен 

бекітілген (2018 жылдың 14 маусымдағы №272 бұйрығымен 

өзгерістермен бірге) 

4. Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті Ғылыми 

кеңесінің шешімдері. 
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 7M01101 – Педагогика және психология білім бағдарламасы 

(ғылыми-педагогикалық бағыт) 

Базалық пәндер 

2.1 Модуль. Жоғары мектеп педагогикасы мен психологиясының ғылыми-

әдіснамалық негіздері 

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

Пәннің атауы: Педагог-психологтың кәсіби этикасы    

Пән коды: PPКЕ 5201 

Кредит саны: 3 

Курс: 1,  семестр: 1 

Бағдарлама авторы: Бахтиярова Г.Р. 

Курстың қысқаша сипаттамасы (курстың оқыту мақсаты): Бұл пән психология туралы 

білімді қалыптастырады, басқа психологиялық пәндер бойынша алған білімдерін 

жүйелендіреді; психологиялық ғылымның даму логикасын түсіндіреді, магистранттарды 

Компо

нент 

(МК/ 

ТК) 

Пән коды Пән атауы 

С
ем

ес
т
р

 

К
р

ед
и

т
 с

а
н

ы
 

Қ
Р

/E
S

T
C

 

1 2 3 4 5 

Базалық пәндер 

2.1  Модуль. Жоғары мектеп педагогикасы мен психологиясының ғылыми-әдіснамалық 

негіздері 

БП ЖК PPKE 5201 Педагог-психологтың кәсіби этикасы 1 3/3 

БП ТК 
MBBOTP  

5202   
Медиабілім берудегі оқулық теориясы мен практикасы   1 5/5 

БП ТК BBEIZM 5203   
Білім берудегі эмоционалдық интелектінің заманауи 

мәселелері   
1 5/5 

КП ТК 
ZhOOOIB 

5303   
ЖОО оқытушысы имиджі және бренді 2 4/4 

2.2  Модуль. Жоғары мектеп педагогикасы мен психологиясының ғылыми-әдіснамалық 

негіздері 

БП ЖК PPKE 5201 Педагог-психологтың кәсіби этикасы 1 3/3 

БП ЖК 
 ZhOOPPPOA 

5201 

ЖОО педагогикалық-психологиялық пәндерді оқытудың 

әдістемесі 
1 5/5 

БП ТК  APMP 5202 Әлеуметтік педагогика: мәселелері мен перспективалары 1 5/5 

КП ТК  BBP 5203 Білім беру психологиясы 2 4/4 

Кәсіптендіру пәндері 

3.1  Модуль. Білім беру теориясы мен практикасы 

КП ЖК PPZAA 5301   
Психологиялық-педагогикалық зерттеулер әдіснамасы мен 

әдістері 
2 5/5 

КП ТК 
KPPsGOM  

5302   

Қазіргі педагогика және психология ғылымдарының өзекті 

мәселелері   
2 5/5 

БП ТК 
ZhMIKPM 

5204   

Жоғары мектептегі іскерлік қарым-қатынас психологиясы 

мен  мәдениеті  
2 5/5 

3.2   Модуль. Білім беру теориясы мен практикасы 

КП ЖК PPZAA 5301   
Психологиялық-педагогикалық зерттеулер әдіснамасы мен 

әдістері 
2 5/5 

КП ТК IBBBP 5302 Инновациялық білім берудің бағыттары мен перспективасы  2 5/5 

БП ТК 
BPPBOSh 

5204  

Біртұтас педагогикалық процесті басқару және оқытушы 

шеберлігі  
2 5/5 
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психология тарихының өзекті мәселелерімен, әдіснамалық мәселелерімен және зерттеу 

әдістерімен таныстырады. 

Пререквизиттер: Баскару психологиясы, Ғылым тарихы мен философиясы 

Постреквизиттер: Эмоциялық интеллект және көшбасшылық, психологиялық кеңес берудің 

теориясы мен практикасы 

Оқытудың күтілетін нәтижелері: А) "адам дамуының психологиясы" курсының теориялық 

аспектілерін білу. "Психология тарихы" курсын оқытудың пәні, мақсаты мен міндеттері. В) 

"адам дамуының психологиясы" курсы шеңберінде диагностика және психологиялық түзету 

әдістері. "Психология тарихы" курсын қолдану саласы. "Психология тарихы"курсы 

аясындағы негізгі механизмдер мен тәсілдер. С) "психология тарихы"курсының ұғымдарын 

қолдана білу. "Психология тарихы" курсы аясында психологиялық жұмыстың формалары 

мен әдістерін меңгеру. "Психология тарихы" курсының психологиялық құралдарын меңгеру. 

D) психологиялық көмек көрсету және сүйемелдеу дағдысы болу. Адекватты әдістер мен 

әдістемелерді таңдау, сондай-ақ психологиялық түзету мен психоэдукативті тәсілді негіздеу. 

Е) клиенттің жас ерекшеліктерін негізге ала отырып, психологтың әлеуетті клиентпен өзара 

іс-қимылы. 

 

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

Пәннің атауы: Медиабілім берудегі оқулық теориясы мен практикасы 

Пән коды: MBBOTP  5202   

Кредит саны: 5 

Курс: 1,  семестр: 1 

Бағдарлама авторы: Бахтиярова Г.Р. 

Курстың қысқаша сипаттамасы (курстың оқыту мақсаты): Кәсіби білім беру 

жүйесіндегі болашақ маманның психологиялық дамуы, заңдылықтары мен механизмдері, 

жоғары мектепте магистранттардың оқу процесін, олардың маман және тұлға дамуының 

критерийлері мен көрсеткіштерін, қарым-қатынас саласын, оқытушылардың психологиялық 

ерекшеліктерін қарастырады. 

Пререквизиттер: Баскару психологиясы, Ғылым тарихы мен философиясы 

Постреквизиттер: Эмоциялық интеллект және көшбасшылық, психологиялық кеңес берудің 

теориясы мен практикасы 

Оқытудың күтілетін нәтижелері: біліктілігі, дағдысы және құзыреттілігі: педагогикалық 

ғылым магистрі міндетті: а) педагогикалық процестің теориясын, педагогтың кәсіби 

дайындығының мәнінің сипаттамасын, педагогикалық процесті басқару оның 

қатысушыларының қызметін басқару ретінде, В) КҚО-да қызмет ету мен қарым-қатынас 

бірлігінің рөлін түсіну, С) КҚО-да педагогтердің қызметін ұйымдастыру дағдысының болуы, 

КҚО-ға қатысушылар тұлғасының тұтастығының көрінісі ретінде педагогикалық үдерістің 

тұтастығын түсіну, D) білім алушылардың кәсіби міндеттерді шығармашылық шешуге 

дайындығын белсендіру тәсілдерін меңгеру; Е) өзін-өзі тәрбиелеу мен өзін-өзі дамытуға 

қабілетті болу; болашақ маманның оқу-әдістемелік іс-әрекеті нысандарының алуан түрлілігін 

меңгеру. 

 

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

Пәннің атауы: Білім берудегі эмоционалдық интелектінің заманауи мәселелері 

Пән коды: BBEIZM 5203   

Кредит саны: 5 

Курс: 1,  семестр: 1 

Бағдарлама авторы: Бахтиярова Г.Р. 

Курстың қысқаша сипаттамасы (курстың оқыту мақсаты): Бұл пән магистранттарда  

когнитивті психология туралы жалпы түсініктерді қалыптастырады. Қазіргі әдіснамалық 

жағдайларға негізделе отырып, когнитивтік психология мектебінің жетістіктері мен 

тұжырымдамаларын негіздеуге, адам танымын зерттеуге, ғылыми зерттеулерге қорытынды 
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жасауға, когнитивтік психологияны зерттеудің түрлі мәселелерін талдауға, өз тәжірибесінде 

эксперименталды әдістерді қолдануға мүмкіндік береді. 

Пререквизиттер: Баскару психологиясы, Ғылым тарихы мен философиясы 

Постреквизиттер: Эмоциялық интеллект және көшбасшылық, психологиялық кеңес берудің 

теориясы мен практикасы 

Оқытудың күтілетін нәтижелері: пәнді оқу барысында магистрант білуі керек: А) адам 

қызметі барысында білім алу, жүйелеу және пайдалану процестерін сипаттайтын негізгі 

концепцияларды білу. Когнитивтік қызмет кезіндегі ми жұмысының жалпы принциптері. 

Сыртқы сигналдарды (көңіл бөлу, эмоциялар) және сөйлеу белсенділігін бағалау 

механизмдері. С) когнитивті психологияның әдістері мен тәсілдерін меңгеру; D) 

ақпараттармен жұмысты оңтайландыруға бағытталған когнитивтік психологияның базалық 

әдістемесін меңгеру; Е) кәсіби қызметте ғылыми негізделген әдістер мен технологияларды 

пайдалану, деректерді жинау, өңдеу және оларды интерпретациялауды ұйымдастырудың 

заманауи технологияларын меңгеру. 

 

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

Пәннің атауы: ЖОО оқытушысы имиджі және бренді 

Пән коды: ZhOOOIB 5303   

Кредит саны: 4 

Курс: 1,  семестр: 2 

Бағдарлама авторы: Кусаметова Г.К. 

Курстың қысқаша сипаттамасы (курстың оқыту мақсаты): Іскерлік қарым-қатынас кез 

келген ұжымның барлық салаларын қамтиды. Жоғары мектептегі пән болашақ маман үшін 

академиялық ортада іскерлік қарым-қатынас психологиясы мен мәдениетін меңгеруді 

көздейді. Маманның көшбасшылық, тәлімгерлік, рефлексивті қасиеттерін дамытуға ерекше 

көңіл бөлінеді. Іскерлік қарым-қатынас психологиясы мен мәдениетін зерттеуде ғылыми-

зерттеу қызметімен тікелей айналысу, көшбасшылық қасиеттерді, кәсіби құзыреттілікті 

дамыту көзделеді. 

Пререквизиттер: білім беру психологиясы, Әлеуметтік педагогика 

Постреквизиттер: докторантура деңгейінде оқытылатын пәндер 

Оқытудың күтілетін нәтижелері: пәнді оқу барысында магистрант міндетті: а) оқытылатын 

пәннің мақсаты мен міндеттері туралы; конструктивті қарым-қатынастың негізгі 

психологиясын анықтаудың негізгі тәсілдері туралы; В) коммуникация құралдарын 

меңгеруде; С) қарым-қатынас процесін құруда, қызметте мұндай құралдарды қолдануда; D) 

өз қызметін талдауда және тиімді коммуникацияның жаңа құралдарын бөлуде. Е) зерттеудің 

одан әрі дамуын болжау және мониторинг жүргізу дағдыларын меңгеру. 

 

2.2  Модуль. Жоғары мектеп педагогикасы мен психологиясының ғылыми-

әдіснамалық негіздері 

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

Пәннің атауы: ЖОО педагогикалық-психологиялық пәндерді оқытудың әдістемесі 

Пән коды: ZhOOPPPOA 5201 

Кредит саны: 5 

Курс: 1,  семестр: 1 

Бағдарлама авторы: Бахтиярова Г.Р. 

Курстың қысқаша сипаттамасы (курстың оқыту мақсаты): Білім алушылар 

психологиялық-педагогикалық пәндерді оқыту әдістемесін оқыту негізінде ғылыми білімді 

дамытады. Магистранттарда әртүрлі сабақтарды ұйымдастыру кезінде пәнді түсіндіруді, 

психологиялық-педагогикалық пәндерді оқытуды ұйымдастырудың әртүрлі формалары мен 

заңдылықтары туралы білімді меңгеруді қалыптастырады. Пәннің мазмұны оқу процесінде 

алынған теориялық білім беру практикасында көптеген практикалық міндеттерді шешу үшін 

маңызды. 
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Пререквизиттер: басқару психологиясы, Ғылым тарихы мен философиясы 

Постреквизиттер: іскерлік риторика және Академиялық хат, ЖОО оқытушысының имиджі 

және бренді 

Оқытудың күтілетін нәтижелері: біліктілігі, дағдысы және құзыреттілігі: а) жоғары оқу 

орындарында педагогикалық пәндерді оқыту әдістемесінің теориялық-әдіснамалық 

негіздерін білу және түсіну; психологиялық-педагогикалық пәндерді оқытудағы тұтас 

педагогикалық процестің теориясы мен практикасы туралы, оқу пәндері ретінде 

психологиялық-педагогикалық пәндерді құрастырудың ғылыми негіздері туралы, ЖОО-да 

психологиялық-педагогикалық пәндерді оқытудың заманауи технологияларын енгізу туралы. 

В) осы курсты оқу нәтижесінде магистрант тиісті әдістер мен құралдардың көмегімен 

оқытуды ұйымдастырудың әртүрлі формаларында психологиялық-педагогикалық пәндерді 

меңгеруді ұйымдастыру және бақылау дағдылары мен іскерліктерін меңгеруі тиіс; С) оқу 

материалын өз бетінше таңдай білуі, оқытудың тиімді құралдары мен тиімді әдістерін 

анықтай білуі тиіс. D) өзіндік педагогикалық іс-әрекеттің рефлексия қабілеті. 

 

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

Пәннің атауы: Әлеуметтік педагогика: мәселелері мен перспективалары 

Пән коды: APMP 5202 

Кредит саны: 5 

Курс: 1,  семестр: 1 

Бағдарлама авторы: Таганова А.М. 

Курстың қысқаша сипаттамасы (курстың оқыту мақсаты): Бұл пән жеке тұлғаны және 

басқа адамдардың іс-әрекетін қабылдау мүмкіндігін зерттейді; адамда өз-өзін алмастыру 

мүмкіндігін қалыптастырады. Білім алушыларда педагогикалық процесті басқару 

дағдыларын қалыптастырады, педагогикалық қабілеттілікті жетілдіруге, ағарту қызметін 

дұрыс ұйымдастыруға қойылатын талаптарды дамытады. Білім алушыларға кәсіби білімді 

жетілдіруге және өзін-өзі тәрбиелеуге көмектеседі. 

Пререквизиттер: Баскару психологиясы, Ғылым тарихы мен философиясы 

Постреквизиттер: Эмоциялық интеллект және көшбасшылық, психологиялық кеңес берудің 

теориясы мен практикасы 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) психологиялық зерттеудің теориясы мен тәжірибесінің 

негізгі ұғымдарын білу және түсіну; гипотезаның типологиясы; Психологиялық 

эксперименттің ерекшелігі, сипаттамалары; В) психологиядағы эмпирикалық әдістерді 

тәжірибеде қолдану; психологиялық эксперименттер нәтижелерінің статистикалық 

маңыздылығын талдау, түсіндіру және тексеру әдістері. С) Психологиялық эксперименттің 

ерекшелігі мен сипаттамасы туралы пікір шығару, идеяларды бағалау және тұжырымды 

тұжырымдау қабілеті; D) қарым-қатынас саласында-айтылған пікірлердің қисындылығын 

қалыптастыруда дағдыларды қолдану. Е) Магистрант эксперименталды жоспарлар мен 

процедураларды жасай білуі керек; сыртқы және ішкі валидтік ұғымдарын саралау, валидтік 

қауіптерді талдау; эксперимент дайындау және жүргізу; әңгімелесу, сұрау, бақылау, контент-

талдау жүргізу; адамның өмірбаяндық оқиғаларын зерттеуге бағытталған зерттеулер жүргізу. 

 

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

Пәннің атауы: Білім беру психологиясы 

Пән коды: BBP 5203 

Кредит саны: 4 

Курс: 1,  семестр: 2 

Бағдарлама авторы: Таганова А.М. 

Курстың қысқаша сипаттамасы (курстың оқыту мақсаты): Бұл пән дайындық 

бағыттарына сәйкес мамандар дайындаудың тиімділігі мен сапасын арттыру; адамда өз-өзін 

алмастыру мүмкіндігін қалыптастырады. Білім алушыларда білім беру процесінің 

әдістемелік қамтамасыз етілуін жақсарту, педагогикалық қабілеттілікті жетілдіруге, ағарту 
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қызметін дұрыс ұйымдастыруға қойылатын талаптарды дамытады. Білім алушыларға кәсіби 

білімді жетілдіруге және өзін-өзі тәрбиелеуге көмектеседі. 

Пререквизиттер: Баскару психологиясы, Ғылым тарихы мен философиясы 

Постреквизиттер: Психологиялық кеңес берудің теориясы мен практикасы 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: пәнді оқу барысында магистрант міндетті: А) оқылатын 

Пәннің мақсаты мен міндеттері туралы; конструктивті қарым-қатынастың негізгі 

психологиясын анықтаудың негізгі тәсілдері туралы; В) коммуникация құралдарын 

меңгеруде; С) қарым-қатынас процесін құруда, қызметте мұндай құралдарды қолдануда; D) 

өз қызметін талдауда және тиімді коммуникацияның жаңа құралдарын бөлуде. Е) зерттеудің 

одан әрі дамуын болжау және мониторинг жүргізу дағдыларын меңгеру. 

 

Кәсіптендіру пәндері  

3.1 Модуль. Білім беру теориясы мен практикасы 

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

Пәннің атауы: Психологиялық-педагогикалық зерттеулер әдіснамасы мен әдістері 

Пән коды: PPZAA 5301   

Кредит саны: 5 

Курс: 1,  семестр: 2 

Бағдарлама авторы: Бахтиярова Г.Р. 

Курстың қысқаша сипаттамасы (курстың оқыту мақсаты): (курстың оқу мақсаты): 

пәннің негізінде психологиялық-педагогикалық зерттеулер жүргізуде білім алушылардың 

әдіснамалық құзыреттілігін қалыптастыру, зерттеу мәдениетін, зерттеушілік кәсіби 

дағдылары мен сапалы қасиеттерін арттыру үшін жағдайлар жасалады. Білім алушыларды 

ғылыми зерттеу түрлерімен таныстыру, өзекті ғылыми мәселелерді анықтау, теориялық, 

эмпериялық әдістермен таныстыру.   

Пререквизиттер: білім беру психологиясы, Әлеуметтік педагогика 

Постреквизиттер: докторантура деңгейінде оқытылатын пәндер 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) психологиялық зерттеудің теориясы мен тәжірибесінің 

негізгі ұғымдарын білу және түсіну; гипотезаның типологиясы; Психологиялық 

эксперименттің ерекшелігі, сипаттамалары; В) психологиядағы эмпирикалық әдістерді 

тәжірибеде қолдану; психологиялық эксперименттер нәтижелерінің статистикалық 

маңыздылығын талдау, түсіндіру және тексеру әдістері. С) Психологиялық эксперименттің 

ерекшелігі мен сипаттамасы туралы пікір шығару, идеяларды бағалау және тұжырымды 

тұжырымдау қабілеті; D) қарым-қатынас саласында-айтылған пікірлердің қисындылығын 

қалыптастыруда дағдыларды қолдану. Е) Магистрант эксперименталды жоспарлар мен 

процедураларды жасай білуі керек; сыртқы және ішкі валидтік ұғымдарын саралау, валидтік 

қауіптерді талдау; эксперимент дайындау және жүргізу; әңгімелесу, сұрау, бақылау, контент-

талдау жүргізу; адамның өмірбаяндық оқиғаларын зерттеуге бағытталған зерттеулер жүргізу. 

 

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

Пәннің атауы: Қазіргі педагогика және психология ғылымдарының өзекті мәселелері   

Пән коды: KPPsGOM  5302   

Кредит саны: 5 

Курс: 1,  семестр: 2 

Бағдарлама авторы: Бахтиярова Г.Р. 

Курстың қысқаша сипаттамасы (курстың оқыту мақсаты): Пән қарым-қатынас 

мәдениетін қалыптастыруға мүмкіндік береді, білім алушыларда тиімді педагогикалық, 

орындаушылық қызметті қамтамасыз ететін тиісті психологиялық және адамгершілік 

қасиеттерді қалыптастыруға ықпал етеді. Бұл адамдар арасындағы, яғни сатушы мен сатып 

алушылар арасындағы қарым-қатынас жүйесін қарастыра отырып, айтылған көзқарастар 

нарығындағы байланыстың қажеттілігін анықтайтын қоғамдағы еңбек психологиясы. 
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Пән қарым-қатынас мәдениетін қалыптастыруға мүмкіндік береді, білім алушыларда тиімді 

педагогикалық, орындаушылық қызметті қамтамасыз ететін тиісті психологиялық және 

адамгершілік қасиеттерді қалыптастыруға ықпал етеді. Бұл адамдар арасындағы, яғни 

сатушы мен сатып алушылар арасындағы қарым-қатынас жүйесін қарастыра отырып, 

айтылған көзқарастар нарығындағы байланыстың қажеттілігін анықтайтын қоғамдағы еңбек 

психологиясы. 

Пререквизиттер: Баскару психологиясы, Ғылым тарихы мен философиясы 

Постреквизиттер: Эмоциялық интеллект және көшбасшылық, психологиялық кеңес берудің 

теориясы мен практикасы 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: пәнді оқу барысында магистрант міндетті: А) оқылатын 

Пәннің мақсаты мен міндеттері туралы; конструктивті қарым-қатынастың негізгі 

психологиясын анықтаудың негізгі тәсілдері туралы; В) коммуникация құралдарын 

меңгеруде; С) қарым-қатынас процесін құруда, қызметте мұндай құралдарды қолдануда; D) 

өз қызметін талдауда және тиімді коммуникацияның жаңа құралдарын бөлуде. Е) зерттеудің 

одан әрі дамуын болжау және мониторинг жүргізу дағдыларын меңгеру. 

 

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

Пәннің атауы: Жоғары мектептегі іскерлік қарым-қатынас психологиясы мен  мәдениеті 

Пән коды: ZhMIKPM 5204    

Кредит саны: 5 

Курс: 1,  семестр: 2 

Бағдарлама авторы: Кусаметова Г.К. 

Курстың қысқаша сипаттамасы (курстың оқыту мақсаты): Пән білім алушыларды 

имиджді қалыптастыру заңдылықтарымен, механизмдерімен және әдістерімен таныстырады, 

жеке имиджді құру әдістерін меңгеру, имиджді басқару және әлеуметтік-психологиялық 

сараптау дағдыларын қалыптастыру, имиджді құру мен қызмет етудің негізгі принциптері 

мен заңдылықтарының мазмұны, жеке тұлғаның имиджін модификациялау бағдарламасын 

құру, қажетті бейнені құру үшін тиісті әлеуметтік-психологиялық құралдарды таңдау, нақты 

имиджді құрайтын және механизмдерді талдау технологиясын қолдану. 

Пререквизиттер: Баскару психологиясы, Ғылым тарихы мен философиясы 

Постреквизиттер: Эмоциялық интеллект және көшбасшылық, психологиялық кеңес берудің 

теориясы мен практикасы тәсілдер, заманауи білім беру технологиялары: теория және 

тәжірибе, қазіргі педагогикалық және психологияның өзекті мәселелері  

Оқытудан күтілетін нәтижелер: біліктілігі, дағдысы және құзыреттілігі: курс аяқталғаннан 

кейін магистрант адам имиджінің мәнін, қызметін, табиғатын, компонентерін білуі тиіс; 

педагогикалық имиджді қалыптастыру бойынша арнайы жұмысты ұсыну; педагогикалық 

имидждің ерекшеліктерін қарастыру. Магистрант қалыптастыру тәсілдерін, тәсілдерін, 

әдістерін жасай білуі керек. А) адам имиджінің мәнін, функциясын, табиғатын, құрамдас 

бөліктерін білу және түсіну; В) жоғары оқу орны оқытушысының мәртебесіне, рөліне, 

мамандығына сәйкес имиджін қалыптастыру тәсілдерін, тәсілдерін, әдістерін жасай білу. С) 

педагогикалық имиджді қалыптастыру алгоритмдерін жасау және әдістерді таңдау. D) қарым 

– қатынас саласында-әр түрлі өмірлік жағдайларда сөз өнері және дау туралы айтылған 

пікірлердің қисындылығын қалыптастыруда дағдыларды қолдану; Е) оқыту саласында-

жоғары оқу орны оқытушысының мәртебесіне, рөліне, мамандығына сәйкес бет-бейнесін 

қалыптастырудағы негізгі мәселелерді талдай білу. 

 

3.2  Модуль. Білім беру теориясы мен практикасы 

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

Пәннің атауы: Психологиялық-педагогикалық зерттеулер әдіснамасы мен әдістері 

Пән коды: PPZAA 5301   

Кредит саны: 5 

Курс: 1,  семестр: 2 
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Бағдарлама авторы: Бахтиярова Г.Р. 

Курстың қысқаша сипаттамасы (курстың оқыту мақсаты): (курстың оқу мақсаты): 

пәннің негізінде психологиялық-педагогикалық зерттеулер жүргізуде білім алушылардың 

әдіснамалық құзыреттілігін қалыптастыру, зерттеу мәдениетін, зерттеушілік кәсіби 

дағдылары мен сапалы қасиеттерін арттыру үшін жағдайлар жасалады. Білім алушыларды 

ғылыми зерттеу түрлерімен таныстыру, өзекті ғылыми мәселелерді анықтау, теориялық, 

эмпериялық әдістермен таныстыру.   

Пререквизиттер: білім беру психологиясы, Әлеуметтік педагогика 

Постреквизиттер: докторантура деңгейінде оқытылатын пәндер 

Курстың атауы: (курстың оқу мақсаты): пәннің негізінде психологиялық-педагогикалық 

зерттеулер жүргізуде білім алушылардың әдіснамалық құзыреттілігін қалыптастыру, зерттеу 

мәдениетін, зерттеушілік кәсіби дағдылары мен сапалы қасиеттерін арттыру үшін жағдайлар 

жасалады. Білім алушыларды ғылыми зерттеу түрлерімен таныстыру, өзекті ғылыми 

мәселелерді анықтау, теориялық, эмпериялық әдістермен таныстыру.   

Пререквизиттер: білім беру психологиясы, Әлеуметтік педагогика 

Постреквизиттер: докторантура деңгейінде оқытылатын пәндер 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) психологиялық зерттеудің теориясы мен тәжірибесінің 

негізгі ұғымдарын білу және түсіну; гипотезаның типологиясы; Психологиялық 

эксперименттің ерекшелігі, сипаттамалары; В) психологиядағы эмпирикалық әдістерді 

тәжірибеде қолдану; психологиялық эксперименттер нәтижелерінің статистикалық 

маңыздылығын талдау, түсіндіру және тексеру әдістері. С) Психологиялық эксперименттің 

ерекшелігі мен сипаттамасы туралы пікір шығару, идеяларды бағалау және тұжырымды 

тұжырымдау қабілеті; D) қарым-қатынас саласында-айтылған пікірлердің қисындылығын 

қалыптастыруда дағдыларды қолдану. Е) Магистрант эксперименталды жоспарлар мен 

процедураларды жасай білуі керек; сыртқы және ішкі валидтік ұғымдарын саралау, валидтік 

қауіптерді талдау; эксперимент дайындау және жүргізу; әңгімелесу, сұрау, бақылау, контент-

талдау жүргізу; адамның өмірбаяндық оқиғаларын зерттеуге бағытталған зерттеулер жүргізу. 

 

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

Пәннің атауы: Инновациялық білім берудің бағыттары мен перспективасы 

Пән коды: IBBBP 5302 

Кредит саны: 5 

Курс: 1,  семестр: 2 

Бағдарлама авторы: Таганова А.М. 

Курстың қысқаша сипаттамасы (курстың оқыту мақсаты): Пән ЖОО-дағы 

инновациялық білім берудің қазіргі бағыттары мен болашағы туралы білімнің 

қалыптасуымен таныстырады.  Үздіксіз халықтық білім беру жүйесін жетілдірудің өзекті 

мәселелерімен байланысты білімді, іскерлікті және дағдыларды қалыптастырады. Жоғары 

мектеп дидактикасын дамытудың қазіргі мәселелері, кәсіптік білім берудің ерекшеліктері 

және білім берудің инновациялық жүйесінің қазіргі маңызы болашақ мамандарды кәсіптік-

педагогикалық қызметке даярлауды көздейді. 

Пререквизиттер: білім беру психологиясы, Әлеуметтік педагогика 

Постреквизиттер: докторантура деңгейінде оқытылатын пәндер 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: әр түрлі білім беру сатыларында білім беру процесін 

ұйымдастыру мен жүзеге асырудың қазіргі заманғы әдістері мен технологияларын қолдануға 

қабілетті болуы тиіс. Білім беру ортасын, білім беру бағдарламаларын және жеке білім беру 

бағыттарын педагогикалық жобалауды жүзеге асыруға дайын болу керек. Қашықтықтан 

білім беру технологияларын пайдалана отырып, білім беру қызметін ұйымдастыру қабілетін, 

сондай-ақ қазіргі заманғы білім беру технологияларын қолдану кезінде педагогикалық 

рефлексия жүргізу қабілетін меңгеруі тиіс. А) әр түрлі білім беру сатыларында білім беру 

процесін ұйымдастыру мен жүзеге асырудың заманауи әдістері мен технологияларын білу. 

В) білім беру ортасын, білім беру бағдарламаларын және жеке білім беру бағыттарын 
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педагогикалық жобалауды жүзеге асыруға білімді практикада қолдану. С) қашықтықтан 

білім беру технологияларын пайдалана отырып, білім беру қызметін ұйымдастыру қабілетін, 

сондай-ақ қазіргі заманғы білім беру технологияларын қолдану кезінде педагогикалық 

рефлексияны жүзеге асыру қабілетін меңгеруі тиіс. D) қарым – қатынас саласында-заманауи 

білім беру технологияларын қолдану кезінде педагогикалық рефлексияны жүзеге асыру. 

 

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

Пәннің атауы: Біртұтас педагогикалық процесті басқару және оқытушы шеберлігі 

Пән коды: BPPBOSh5204 

Кредит саны: 5 

Курс: 1,  семестр: 2 

Бағдарлама авторы: Тогайбаева А.К. 

Курстың қысқаша сипаттамасы (курстың оқыту мақсаты): Пән болашақ маманды білім 

беру мекемелерінің барлық түрлерінде бірыңғай педагогикалық үдерісті ұйымдастыруға 

дайындауды қарастырады. "Педагог-студент (оқушы)" жүйесіндегі педагогикалық үдерістің 

өзгергіштігі, педагогикалық үдерісте педагогтың білім алушылармен танымдық іскерлік 

қарым-қатынас орнатуы, білім беру мақсаттары мен міндеттерінің айтарлықтай өзара 

байланысы туралы түсінік береді. Педагогикалық үдерісті басқарудағы оқытушының 

мүмкіндіктерін, кәсіби дағдыларын қарастырады. 

Пререквизиттер: білім беру психологиясы, Әлеуметтік педагогика 

Постреквизиттер: докторантура деңгейінде оқытылатын пәндер 

Оқытудан күтілетін нәтижелер:  а) менеджменттің мәнін, оның нысанын және ол қызмет 

ететін жағдайларды, педагогикалық менелджмент процесінің мазмұнын білу. В) 

педагогикалық менеджменттің негізгі әдістері мен технологияларын меңгеру. С) Магистр 

сонымен қатар білім берудегі басқару және менеджмент процестерінің мәні мен мазмұнын 

дұрыс анықтай білуі, қазіргі білім беру жүйесінің даму тенденциялары мен мәселелерін, 

жағдайын талдай білуі тиіс. D) білім беру менеджментінің негізгі категорияларын, қазіргі 

нарықтық жағдайларда білім беру жүйелерін басқару бойынша дағдыларды, сондай-ақ 

менеджменттің инновациялық технологияларын пайдалана отырып, білім беру мекемесін 

басқару процесін жобалау, ұйымдастыру және бағалау тәсілдерін меңгеру. 
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 7M01101 - Педагогика және психология білім бағдарламасы 

(ғылыми-педагогикалық бағыт)  

Түскен жылы: 2019 

Кәсіптендіру пәндері  

Модуль 4.1 Педагогика және психологияның ғылыми-практикалық бағыттары 

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

Пәннің атауы: Психология және білім берудегі классикалық және инновациялық тұғырлар 

Пән коды: PBBKIT 6301 

Кредит саны: 5 

Курс: 2,  семестр: 3 

Бағдарлама авторы: Тогайбаева А.К. 

Курстың қысқаша сипаттамасы: Бұл пән осы мамандықтың, курс саясатының өзектілігін 

және игерілуін, білім алушы үшін оқу үрдісінде пайда болатын білімдерді, іскерлікті және 

дағдыларды қарастырады. Пән психикалық ерекшеліктердің ғылыми синтезін, психикалық 

категориялардың психологиялық мазмұнын ашуды, адамның психикалық жағдайын 

қарастыруды көздейді. 

Пререквизиттер: білім беру психологиясы, Әлеуметтік педагогика 

Постреквизиттер: докторантура деңгейінде оқытылатын пәндер 

Оқытудың күтілетін нәтижелері: біліктілігі, дағдысы және құзыреттілігі: магистрант 

қазіргі заманғы психологияның ғылыми бағыттарында өз бетінше бағдарлануы керек; 

әлемдік ақпараттық ресурстар бойынша ақпаратты іздеуді өз бетінше жүзеге асыруы керек. 

А) Білім туралы күрделі ұйымдастырылған феномен ретінде білу, ғылым саласындағы 

заманауи парадигмалар, қазіргі кездегі психологиялық ғылымның жағдайы мен оның 

бағыттарын білу. В) заманауи психологиялық ғылымның өзекті мәселелерін кешенді зерттеу 

және жүйелі тәсілді қолдану. С) Магистр психологияның өзекті мәселелерін зерттеудің жаңа 

әдістерін дербес меңгеруге қабілетті болуы керек, ғылым саласындағы заманауи 

парадигмаларды білуі керек, психологияның өзекті мәселелерін зерттеудің жаңа әдістерін 

дербес меңгеруге қабілетті болуы керек. D) қазіргі ғылымның жағдайы мен үрдістерін талдай 

білу, қазіргі ғылымның жағдайы мен үрдістерін талдай білу. Е) оқыту саласындағы 
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Кәсіптендіру пәндері 

4.1  Модуль Педагогика және психологияның ғылыми-практикалық бағыттары 

КП ЖК PBBKIT 6301  
Психология және білім берудегі классикалық және 

инновациялық тұғырлар  
3 5/5 

КП ТК  
IPTBBM 

6302  

Инновациялық педагогикалық технологиялар және білім беру 

менеджменті    
3 5/5 

КП ТК  IRAZh 6303   Іскерлік риторика және академиялық жазу 3 5/5 

КП ТК  AKDDP 6304  
Адам капиталын дамытудағы дәстүрлі педагогикалық 

мәдениет  
3 5/5 

4.2   Модуль. Педагогика және психологияның ғылыми-практикалық бағыттары 

КП ЖК PBBKIT 6301  
Психология және білім берудегі классикалық және 

инновациялық тұғырлар  
3 5/5 

КП ТК  BBAKT 6302  Білім берудегі ақпараттық-коммуникативтік технологиялар 3 5/5 

КП ТК  GMAH 6303 Ғылыми мәдениет және  академиялық хат 3 5/5 

КП ТК  AKPed 6304 Ақпараттық қоғам педагогикасы 3 5/5 
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іскерліктер: психологиялық ғылымның қазіргі мәселелерін, ерекшеліктерін, тенденцияларын 

және даму перспективаларын зерттеу. 

 

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

Пәннің атауы: Инновациялық педагогикалық технологиялар және білім беру менеджменті    

Пән коды: IPTBBM 

Кредит саны: 5 

Курс: 2,  семестр: 3 

Бағдарлама авторы: Тогайбаева А.К. 

Курстың қысқаша сипаттамасы: Бұл пән тұлғаның психологиялық мүмкіндіктерін, 

психикалық дамуын қалыптастыруға, өз эмоцияларын ұйымдастыруға, тәрбиелеуге, олардың 

қалыптасу процестерін қалыптастыруға бағытталған. Курстың негізгі сұрақтары: эмоция 

психологиясының ғылым ретінде түсінігі, оның даму тарихы. Эмоция психологиясының 

негізгі мәселелері. Адамның эмоционалдық реакцияларын қалыптастыру бойынша ми 

қызметі. Мимика, пантомимика, вокалдық мимика. Эмоцияларды әлеуметтендіру. 

Эмоциялық реттеу механизмдері. Баланың эмоционалдық саласының жеке сипаттамасы. Әр 

түрлі жас кезеңдеріндегі эмоциялық күйлердің диагностикасы. Эмоционалдық жағдайларды 

түзету принциптері. 

Пререквизиттер: білім беру психологиясы, педагогика 

Постреквизиттер: докторантура деңгейінде оқытылатын пәндер 

Оқытудың күтілетін нәтижелері: әр түрлі білім беру сатыларында білім беру процесін 

ұйымдастыру мен жүзеге асырудың қазіргі заманғы әдістері мен технологияларын қолдануға 

қабілетті болуы тиіс. Білім беру ортасын, білім беру бағдарламаларын және жеке білім беру 

бағыттарын педагогикалық жобалауды жүзеге асыруға дайын болу керек. Қашықтықтан 

білім беру технологияларын пайдалана отырып, білім беру қызметін ұйымдастыру қабілетін, 

сондай-ақ қазіргі заманғы білім беру технологияларын қолдану кезінде педагогикалық 

рефлексия жүргізу қабілетін меңгеруі тиіс. А) әр түрлі білім беру сатыларында білім беру 

процесін ұйымдастыру мен жүзеге асырудың заманауи әдістері мен технологияларын білу. 

В) білім беру ортасын, білім беру бағдарламаларын және жеке білім беру бағыттарын 

педагогикалық жобалауды жүзеге асыруға білімді практикада қолдану. С) қашықтықтан 

білім беру технологияларын пайдалана отырып, білім беру қызметін ұйымдастыру қабілетін, 

сондай-ақ қазіргі заманғы білім беру технологияларын қолдану кезінде педагогикалық 

рефлексияны жүзеге асыру қабілетін меңгеруі тиіс. D) қарым – қатынас саласында-заманауи 

білім беру технологияларын қолдану кезінде педагогикалық рефлексияны жүзеге асыру. 

 

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

Пәннің атауы: Іскерлік риторика және академиялық жазу 

Пән коды: IRAZh 6303   

Кредит саны: 5 

Курс: 2,  семестр: 3 

Бағдарлама авторы: Кусаметова Г.К. 

Курстың қысқаша сипаттамасы: Бұл пән іскерлік қарым-қатынас, олардың түрлері, сөйлеу 

ретінде (мысалы, дұрыстығы, тазалығы, байлығы, логикалығы, коммуникативтік бірегейлігі), 

қазіргі қазақ әдеби тілінің нормаларында; тілдік үдерістегі кемшіліктерді жеңуге ұмтылу 

дағдыларын қалыптастыру; кәсіби қызметте тиімді қарым-қатынас жасау үшін сөйлеу 

аппаратын меңгеруге үйрету. 

Пререквизиттер: білім беру психологиясы, Әлеуметтік педагогика 

Постреквизиттер: докторантура деңгейінде оқытылатын пәндер 

Оқытудың күтілетін нәтижелері: а) ғылыми коммуникацияның мақсаттары мен 

міндеттерін, жазбаша және ауызша мәтіндердің ғылыми стилінің ерекшеліктерін, ғылыми 

мәтіндерді ресімдеу принциптерін, ғылыми мәтіндерді (мақалалар, курстық жұмыстар және 

т. б.) ресімдеуді реттейтін құжаттарды білу және түсіну; В) оқу зерттеу жұмыстарын 
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жазбаша және ауызша форматтарда жасау кезінде алған білімдерін қолдана білу, 

стилистикалық қателерді, ғылыми мәтіндегі дәлсіздіктер мен бұзушылықтарды анықтау 

және түзету; "Антиплагиат" жүйесімен жұмыс www.antiplagiat.ru); С) ғылыми мәтіндерді 

оқудың және оқу зерттеу мәтіндерін дайындаудың негізгі тәсілдерін меңгеру, атап айтқанда 

библиографиямен жұмыс істеу, жазбаша жұмыс жоспарын дайындау, сөздің ғылыми стиліне 

жарамды сөйлеу құралдарын іріктеу, мәтіннің ауызша тұсаукесерін және оған қосымша 

материалдарды дайындау; қазіргі қоғамның дамуындағы ақпараттың мәні мен мәнін ұғыну; 

ақпаратты алудың, сақтаудың, өңдеудің негізгі әдістерін және құралдарын меңгеру; D) өзін-

өзі дамытуға, өзінің біліктілігі мен шеберлігін арттыруға; кәсіби бағыттағы мәтіндерді жасау 

және редакциялау, ғылыми зерттеу нәтижелерін рәсімдеу және ұсыну дағдыларын меңгеру, 

ғылыми нысанның кодификацияланған ғылыми стиль нормаларына сәйкестігін бағалау 

қабілеті. Е) Магистрант ойлау мәдениетін, ақпаратты жалпылау, талдау, қабылдау қабілетін, 

мақсат қою және оған қол жеткізу жолдарын таңдау 

 

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

Пәннің атауы: Адам капиталын дамытудағы дәстүрлі педагогикалық мәдениет 

Пән коды: AKDDP 6304 

Кредит саны: 5 

Курс: 2,  семестр: 3 

Бағдарлама авторы: Тогайбаева А.К. 

Курстың қысқаша сипаттамасы: Бұл пән тарихи-мәдени тәжірибе, рухани мұра, 

дүниетанымдық көзқарастар ретінде қызығушылық тудырады және дәстүрлі педагогикалық 

мәдениеттің мәнін зерттейді. Этнопедагогиканың ғылыми негіздері, қоғамның дәстүрлі 

педагогикалық мәдениетінің құндылығын шығармашылық тарататын, оның 

этнопедагогикалық мәдениетін арттыруға ықпал ететін тұлғаны тәрбиелеудің күрделі 

міндеттерін шешудегі оқытушының рөлі туралы білім алушыларда білімді жүйелейді.  

Пререквизиттер: білім беру психологиясы, Әлеуметтік педагогика 

Постреквизиттер: докторантура деңгейінде оқытылатын пәндер 

Оқытудың күтілетін нәтижелері: біліктілігі, дағдысы және құзыреттілігі: педагогика 

ғылымдарының магистрі А) болашақ мамандарды психологиялық-педагогикалық 

даярлаудың әдіснамалық негіздері туралы, Болашақ мамандардың кәсіби қызметке 

дайындығының психологиялық-педагогикалық мәселелері туралы, болашақ мамандарды 

психологиялық-педагогикалық дайындауда оқытудың дәстүрлі және инновациялық 

әдістерінің рөлі мен орны туралы, педагогикалық сана-сезімнің мәні және оның кәсіби 

қызметінің рөлі туралы, кәсіби шеберлікке қол жеткізудегі педагогикалық қабілеттердің 

түрлері мен маңызы туралы білімді меңгеруі тиіс.; В) магистранттар: психологиялық және 

педагогикалық зерттеу әдістері мен әдістемелерін Шығармашылық пайдалану, 

педагогикалық пәндерді оқыту практикасында шығармашылық білімді жүзеге асыру, 

психологиялық-педагогикалық дайындықтың әдістемесі мен әдістері туралы білім негізінде 

Аналитикалық, шығармашылық қабілеттерін дамыту, С) педагогикалық қызметте 

педагогикалық сана-сезімді және жеке тәуелсіздікті дамыту. 

 

4.2  Модуль. Педагогика және психологияның ғылыми-практикалық бағыттары 

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

Пәннің атауы: Білім берудегі ақпараттық-коммуникативтік технологиялар 

Пән коды: BBAKT 6302 

Кредит саны: 5 

Курс: 2,  семестр: 3 

Бағдарлама авторы: Тогайбаева А.К. 

Курстың қысқаша сипаттамасы: Бұл пән  деректерді ұйымдастыру, қосу және сипаттау 

әдістерін қамтиды. Дескриптивті көрсеткіштер жылдам  деректердің үлкен жиынтығын 

тиімді ұсыну. Ең жиі пайдаланылатын  сипаттамалық әдістерге жиіліктік бөлу, орталық үрдіс 
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шаралары және салыстырмалы жағдай шаралары жатады. Регрессия және корреляция  

айнымалылардың арасындағы байланысты сипаттау үшін қолданылады. 

Пререквизиттер: Қазіргі психология тарихы, жағдайы, даму тенденциялары 

Постреквизиттер: докторантура деңгейінде оқытылатын пәндер 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: а) осы саладағы ең озық білім элементтерін қоса алғанда, 

зерделенетін салада білім мен түсіну; в) кәсіби деңгейде білім мен түсініктерді қолдану; С) 

зерделенетін саладағы пайымдауларды, дәлелдерді қалыптастыру және проблемаларды 

шешу; Әлеуметтік, этикалық және ғылыми пайымдауларды ескере отырып, пайымдауларды 

қалыптастыру үшін ақпаратты жинау мен түсіндіруді жүзеге асырудың коммуникативтік 

қабілеті; маман ретінде, сондай-ақ маман емес адамдарға ақпаратты, идеяларды, 

проблемалар мен шешу дағдылары болуы тиіс. 

 

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

Пәннің атауы: Ғылыми мәдениет және  академиялық хат 

Пән коды: GMAH 6303 

Кредит саны: 5 

Курс: 2,  семестр: 3 

Бағдарлама авторы: Иманчиев Ж.Е. 

Курстың қысқаша сипаттамасы: Пәннің қысқаша мазмұны: бұл пән іскерлік қарым-

қатынас, олардың түрлері, сөйлеу ретінде (мысалы, дұрыстығы, тазалығы, байлығы, 

логикалығы, коммуникативтік бірегейлігі), қазіргі қазақ әдеби тілінің нормаларында; сөйлеу 

процесіндегі кемшіліктерді жеңуге ұмтылу дағдыларын қалыптастыру; кәсіби қызметте 

тиімді қарым-қатынас жасау үшін сөйлеу аппаратын меңгеруге үйрету. 

Пререквизиттер: білім беру психологиясы, Әлеуметтік педагогика 

Постреквизиттер: докторантура деңгейінде оқытылатын пәндер 

Оқытудың күтілетін нәтижелері: а) ғылыми коммуникацияның мақсаттары мен 

міндеттерін, жазбаша және ауызша мәтіндердің ғылыми стилінің ерекшеліктерін, ғылыми 

мәтіндерді ресімдеу принциптерін, ғылыми мәтіндерді (мақалалар, курстық жұмыстар және 

т. б.) ресімдеуді реттейтін құжаттарды білу және түсіну; В) оқу зерттеу жұмыстарын 

жазбаша және ауызша форматтарда жасау кезінде алған білімдерін қолдана білу, 

стилистикалық қателерді, ғылыми мәтіндегі дәлсіздіктер мен бұзушылықтарды анықтау 

және түзету; "Антиплагиат" жүйесімен жұмыс www.antiplagiat.ru); С) ғылыми мәтіндерді 

оқудың және оқу зерттеу мәтіндерін дайындаудың негізгі тәсілдерін меңгеру, атап айтқанда 

библиографиямен жұмыс істеу, жазбаша жұмыс жоспарын дайындау, сөздің ғылыми стиліне 

жарамды сөйлеу құралдарын іріктеу, мәтіннің ауызша тұсаукесерін және оған қосымша 

материалдарды дайындау; қазіргі қоғамның дамуындағы ақпараттың мәні мен мәнін ұғыну; 

ақпаратты алудың, сақтаудың, өңдеудің негізгі әдістерін және құралдарын меңгеру; D) өзін-

өзі дамытуға, өзінің біліктілігі мен шеберлігін арттыруға; кәсіби бағыттағы мәтіндерді жасау 

және редакциялау, ғылыми зерттеу нәтижелерін рәсімдеу және ұсыну дағдыларын меңгеру, 

ғылыми нысанның кодификацияланған ғылыми стиль нормаларына сәйкестігін бағалау 

қабілеті. Е) Магистрант ойлау мәдениетін, ақпаратты жалпылау, талдау, қабылдау қабілетін, 

мақсат қою және оған қол жеткізу жолдарын таңдау 

 

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

Пәннің атауы: Ақпараттық қоғам педагогикасы 

Пән коды: AKPed 6304 

Кредит саны: 5 

Курс: 2,  семестр: 3 

Бағдарлама авторы: Тогайбаева А.К. 

Курстың қысқаша сипаттамасы: Ақпараттық қоғамды дамытудың басты факторы ретінде 

қарастырылатын әлеуметтік және футурологиялық тұжырымдамалар негізінде білім беру. 

Ақпараттық қызметтің мүдделерімен сипатталатын қоғам жағдайында тұлғаның 
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қалыптасуын қамтамасыз ететін педагогика заңдылықтарын меңгеру. Адам тәрбиесі, білім 

беру мазмұнын анықтауда жаңа ақпараттық білім беру технологиялары қарастырылады. 

Пререквизиттер: білім беру психологиясы, Әлеуметтік педагогика 

Постреквизиттер: докторантура деңгейінде оқытылатын пәндер 

Оқытудың күтілетін нәтижелері: әр түрлі білім беру сатыларында білім беру процесін 

ұйымдастыру мен жүзеге асырудың қазіргі заманғы әдістері мен технологияларын қолдануға 

қабілетті болуы тиіс. Білім беру ортасын, білім беру бағдарламаларын және жеке білім беру 

бағыттарын педагогикалық жобалауды жүзеге асыруға дайын болу керек. Қашықтықтан 

білім беру технологияларын пайдалана отырып, білім беру қызметін ұйымдастыру қабілетін, 

сондай-ақ қазіргі заманғы білім беру технологияларын қолдану кезінде педагогикалық 

рефлексия жүргізу қабілетін меңгеруі тиіс. А) әр түрлі білім беру сатыларында білім беру 

процесін ұйымдастыру мен жүзеге асырудың заманауи әдістері мен технологияларын білу. 

В) білім беру ортасын, білім беру бағдарламаларын және жеке білім беру бағыттарын 

педагогикалық жобалауды жүзеге асыруға білімді практикада қолдану. С) қашықтықтан 

білім беру технологияларын пайдалана отырып, білім беру қызметін ұйымдастыру қабілетін, 

сондай-ақ қазіргі заманғы білім беру технологияларын қолдану кезінде педагогикалық 

рефлексияны жүзеге асыру қабілетін меңгеруі тиіс. D) қарым – қатынас саласында-заманауи 

білім беру технологияларын қолдану кезінде педагогикалық рефлексияны жүзеге асыру. 
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7M01103 – Педагогикалық өлшемдер білім бағдарламасы 

(ғылыми-педагогикалық бағыт) 
 

 

Базалық пәндер 

2.1 Модуль. Маманды дайындаудың  теориялық және әдіснамалық бағыттары 

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

Пәннің атауы:  Педагогикалық өлшеу теориясының  негіздері 

Пән коды: POTN 5205 

Кредит саны: 5 

Курс: 1, семестр: 1 

Бағдарлама авторы: пофессор, п.ғ.к. Бахтиярова Г.Р. 

Курсты оқытудың мақсаты: Курсты оқытудың мақсаты магистранттарда педагогикалық 

өлшеулердің әдістемесі мен әдістемесін түсінуді қалыптастыру. Педагогикалық өлшеулерді 

ұйымдастыру және өткізу мәселелері бойынша магистранттардың кәсіби құзыреттілігін 

арттыру.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Өлшем.  Байырғы өлшемдер өлшем ұғымының даму тарихы. 

ЕҚЫҰ өлшемдер  адами капитал тұжырымдамасы. Педагогикалық өлшемнің әдіснамалық 

негізі. Педагогикалық өлшем  ұстанымдары: объективтілік, валидтілік, сенімділік. 

Классикалық тестілеу теориясы. Шетелдердегі өлшемдер теориясының негіздері. Өлшем 

теориясындағы статистикалық тұжырымдамалар Педагогикалық- психологиялық 

зерттеулердегі  статистикалық әдістер. Корреляция және оның мағынасы.  Корреляциялық 

сараптау. Педагогикалық өлшем нәтижелерін жинақтау. Мониторинг – өлшемді 
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Базалық пәндер 

2.1 Модуль. Маманды дайындаудың  теориялық және әдіснамалық бағыттары 

БП ТК POTN 5205 Педагогикалық өлшеу теориясының негіздері 1 5/5 

БП ТК ZhPBMZh 5206 Жоғары педагогикалық білім мазмұнын жобалау 1 5/5 

БП ЖК POMSA 5207 
Педагогикалық өлшеулердегі математикалық және 

статистикалық әдістер 

1 3/3 

КП ТК POTDT 6301 Педагогикалық өлшеулер теориясының даму тенденциялары 2 4/4 

2.2 Модуль. Педагогикалық өлшеулердің тарихы мен тәжірибесі 

БП ТК POTT 5205 Педагогикалық өлшем теориясының тарихы 1 5/5 

БП ТК PZhTN 5206 Педагогикалық жобалаудың теориялық негіздері 1 5/5 

БП ЖК POMSA 5207 
Педагогикалық өлшеулердегі математикалық және 

статистикалық әдістер 

1 3/3 

КП ТК OSBPO 6301 Оқыту сапасын басқарудағы педагогикалық өлшеулер 21 4/4 

Кәсіптендіру пәндері  

3.1 Модуль. Педагогикалық өлшемдер мамандығының теориялық бағыттары 

КП ЖК BBPPS 6302 Білім берудегі психологиялық-педагогикалық сараптама 2 5/5 

КП ТК POTA 6303 Педагогикалық өлшеулердің теориясы мен әдістемесі 2 5/5 

БП ТК PTKTP 5208 Педагогикалық тесттерді құрастырудың теориясы мен 

практикасы 

2 5/5 

3.2 Модуль.  Білім беру үдерісінің мәселелері 

КП ЖК BBPPS 6302 Білім берудегі психологиялық-педагогикалық сараптама 2 5/5 

КП ТК POTT 6303 Педагогикалық өлшеулердің теориясы мен технологиясы 2 5/5 

БП ТК KZTT 5208 Классикалық және заманауи тест теориясы 2 5/5 
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ұйымдастыру жүйесі. Шәкілдеу – педагогикалық өлшем пәтижелерін өңдеу тәсілі. Өлшем 

шәкілдері.Реттік, интервалдық, қатынас, номиналдық  шәкілдер 

Пререквизиттері: ғылым мен бастауыш білімнің өзекті мәселелері,  мектеп мұғалімінің 

кәсіби іс-әрекетін ұйымдастыру тәжірибесі мен педагогика, психология ғылым саласынан 

білім, біліктерінің болуы осы оқу пәнін сапалы, терең меңгеруге мүмкіндік береді. 

Постреквизиттері: Педагогикалық өлшеулер теориясының даму тенденциялары, Білім 

берудегі психологиялық-педагогикалық сараптама, Педагогикалық өлшеулер теориясы мен 

әдістемесі. Педагогикалық тестерді құрастырудың теориясы мен практикасы, педагогикалық 

практика саласынан білім алушылардың ғылыми-зерттеу жұмыстары негізіндегі біліктері 

мен дағдыларын қалыптастырып, жетілдіруімен  жалғасады.   

Оқытудан күтілетін нәтижелер: A) Педагогикалық өлшеулердің теориясы мен 

практикасын құрылымдаудың механизмдерін анықтау, білім берудің жаңартылған мазмұны 

жағдайында білім беру процесінің сапасын бағалауға тәсілдерді іріктеу; B) Педагогикалық 

өлшеулердің теориялық-әдіснамалық негіздерін қалыптастыру; C) Педагогикалық тесттерді 

әзірлеу әдістерін практикада тиімді қолдану нәтижелерін, білім беру процесін 

диагностикалау және мониторингілеу түсіну нәтижелерін; білім беру сапасын басқарудың 

мазмұнын, қызметтері мен құралдарын талдайды; D) Білім және ғылымда зерттеу және 

модельдеу нәтижелерін математикалық-статистикалық өңдеу мен модельдеуді ұйымдастыру 

шеңберінде нормативтік-құқықтық құжаттарды қолдану алгоритмін құрады.E) Білім беруде 

тестілеуді ерекше қызмет ретінде пайдаланудың маңыздылығын, халықаралық зерттеулердің 

нәтижелерін талдау; 

 

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

Пәннің атауы: Жоғары педагогикалық білім мазмұнын жобалау     

Пән коды: ZhPBMZh 5206 

Кредит саны: 5 

Курс:1, семестр: 1                                                                                   

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

Курсты оқытудың мақсаты: Білім беру процесінің әртүрлі  жобаларын құру және іске 

асыру қабілетін қалыптастыру 

Пәннің қысқаша мазмұны: ЖОО педагогикалық жобалаудың теориялық негіздері. ЖОО 

оқытушысының жобалау қызметін дамытудың жетекші детерминанттары ретінде жоғары 

кәсіптік білім беруді жаңартудың негізгі үрдістері. ЖОО-дағы оқу пәнінің мазмұны 

педагогикалық жобалау объектісі ретінде. ЖОО пән мазмұнының ерекшеліктері. Жоғары 

мектеп оқытушысының жобалау қызметінің құрылымындағы мақсат қою. Жоғары оқу 

орнында білім беру мазмұнын жобалау. Педагогикалық жобалау объектісі ретінде 

университетте оқытуды ұйымдастыру формалары. Оқу пәні бойынша оқыту әдістері мен 

құралдарын жобалау 

Пререквизиттері: ЖОО педагогикасы  ЖОО психология. 

Постреквизиттері: Арнайы педагогика, Педагогикалық шеберлік 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Курс жоғары оқу орындарында жобалау бойынша 

ғылыми білімді,педагогикалық қызмет; В) негізгі білім беру бағдарламаларын іске асыруға 

дайындық мемлекеттік білім беру жүйесіне жауап беретін деңгейде бағдарламалар мен оқу 

стандарттарға сәйкес, ұйымдарда әр түрлі типтері мен деңгейлерін; С) дағдыларын 

қалыптастыру және әзірлеу;педагогикалық үдерісте заманауи білім беру технологияларын 

қолдану; D) оқытудың оңтайлы стратегиясын қалыптастыруға бағыттау; Е) мемлекеттік 

білім беру жүйесіне жауап беретін деңгейде бағдарламалар мен оқу стандарттарға сәйкес, 

ұйымдарда әр түрлі типтері мен деңгейлерін меңгереді. 

 

Дублин  дескрипторлары: А) В) С) D)  

Пәннің атауы:  Педагогикалық өлшеулердегі математикалық және статистикалық әдістер 

Пән коды: POMSA 5207 
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Кредит саны: 3 

Курс:1, семестр: 1                                                                                 

Бағдарлама авторы: оқытушы Дюсов М.С. 

Курсты оқытудың мақсаты: Магистранттарды ғылыми және практикалық қорытындылар 

жасау мақсатында статистикалық мәліметтерді жүйеге келтірудің, өңдеудің және 

пайдаланудың математикалық әдістерімен таныстыру. Педагогикалық өлшеулерді 

ұйымдастыру және өткізу мәселелері бойынша магистранттардың кәсіби құзыреттілігін 

арттыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Өлшем.  Байырғы өлшемдер өлшем ұғымының даму тарихы. 

ЕҚЫҰ өлшемдер  адами капитал тұжырымдамасы. Педагогикалық өлшемнің әдіснамалық 

негізі. Педагогикалық өлшем  ұстанымдары: объективтілік, валидтілік, сенімділік. 

Классикалық тестілеу теориясы. Шетелдердегі өлшемдер теориясының негіздері. Өлшем 

теориясындағы статистикалық тұжырымдамалар Педагогикалық- психологиялық 

зерттеулердегі  статистикалық әдістер. Корреляция және оның мағынасы.  Корреляциялық 

сараптау. Педагогикалық өлшем нәтижелерін жинақтау. Мониторинг – өлшемді 

ұйымдастыру жүйесі. Шәкілдеу – педагогикалық өлшем пәтижелерін өңдеу тәсілі. Өлшем 

шәкілдері.Реттік, интервалдық, қатынас, номиналдық  шәкілдер 

Пререквизиттері: Мектеп алгебра және анализ бастамалары, математикалық статистика 

элементтер, педагогикалық практика. 

Постреквизиттері: Педагогикалық өлшеулер теориясының даму тенденциялары, 

педагогикалық өлшеулер теориясы мен әдістемесі, жекелеген піндерді оқыту әдістемесі және 

педагогика салалары бойынша зерттеу жұмыстары.   

Оқытудан күтілетін нәтижелер: A) Статистикалық-математикалық әдістерді 

педагогикалық құбылыстарды ғылыми және практикалық тұрғыда зерттеуде пайдалану; B) 

Статистикалық-математикалық әдістерді педагогикалық және пәндік-әдістемелік 

проблемалараға талдау жасауда пайдалау; C) Педагогикалық заңдылықтың сандық 

көрсеткішіне сүйене отырып, оның тікелей бақылау мүмкін бола бермейтін басқа да 

көрсеткіштерін сенімді түрде анықтау; D) Ғылыми және практикалық қорытындылар жасау 

мақсатында статистикалық мәліметтерді жүйеге келтірудің, өңдеудің және пайдаланудың 

математикалық әдістерін пайдалану; Е) мемлекеттік білім беру жүйесіне жауап беретін 

деңгейде бағдарламалар мен оқу стандарттарға сәйкес, ұйымдарда әр түрлі типтері мен 

деңгейлерін меңгереді. 

 

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

Пәннің атауы: Педагогикалық өлшеулер теориясының даму тенденциялары 

Пән коды: POTDT 6301 

Кредит саны: 4 

Курс: 1, семестр: 2                                                                                   

Бағдарлама авторы: п.ғ.к., доцент  Жазықова Мақпал Қожағалиқызы 

Курсты оқытудың мақсаты: педагогика ғылымы саласындағы және педагогикалық 

зерттеулер жүргізу барысындағы педагогикалық өлшемдерді іске асыру мүмкіндіктерін 

қамтамасыз ететін педагогикадағы өлшемдердің теориялық-әдіснамалық негіздерін ашу.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Білім беру нәтижелерін бағалау тәжірибесін қалыптастыру. 

Білім берудегі психологиялық және педагогикалық өлшемдер. Білім сапасын бағалау 

жүйесіндегі мониторинг. Білім беру нәтижелерінің сапасы. Педагогикалық өлшемдердің 

әдіснамалық аспектілері. Педагогикалық өлшемдер теориясының даму тенденциялары 

Пререквизиттері: Жоғары мектеп педагогикасы, Педагогикалық өлшеулердегі 

математикалық және статистикалық әдістер, Басқару психологиясы 

Постреквизиттері: Педагогикалық өлшеулер әдістемесі, Өлшеу объектісін сапалық және 

сандық модельдеу, Педагогикалық өлшеулер әдістемесі 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Педагогикалық өлшемдердің теориясы мен 

әдіснамасын біледі, өлшемдердің маңыздылығын түсінеді; В) Педагогикалық өлшемдердің 
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жеке оқу пәні ретіндегі ерекшеліктерін негізге ала отырып, білім беру жүйесінің әртүрлі 

деңгейлерінде педагогикалық өлшемдерді қолданады; С) Педагогикалық өлшемдер теориясы 

туралы негізгі түсініктерді басшылыққа алып, білім беру жүйесінің әртүрлі деңгейлерінде 

педагогикалық өлшемдерді шкала бойынша талдайды; D) Педагогикалық өлшемдер 

бойынша аналитикалық баяндамалар, мақалалар жаза алады, жоспар құру, жүйелестіру, 

болжау,  жобалау жұмыстарын жүзеге асырады. Е) мемлекеттік білім беру жүйесіне жауап 

беретін деңгейде бағдарламалар мен оқу стандарттарға сәйкес, ұйымдарда әр түрлі типтері 

мен деңгейлерін меңгереді. 

 

2.2 Модуль. Педагогикалық өлшеулердің тарихы мен тәжірибесі 

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

Пәннің атауы:  Педагогикалық өлшем теориясының тарихы 

Пән коды: POTT 5205 

Кредит саны: 5 

Курс:1, семестр: 1                                                                                 

Бағдарлама авторы: пофессор, п.ғ.к. Бахтиярова Г.Р. 

Курсты оқытудың мақсаты магистранттарда педагогикалық өлшеулердің теориясының 

тарихын қалыптастыру. Педагогикалық өлшеулердің тарихын жетік меңгертіп 

педагогикалық өлшем түрлерін қолдану мүмкіндіктеріне бағыттау. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Өлшем.  Байырғы өлшемдер өлшем ұғымының даму тарихы. 

ЕҚЫҰ өлшемдер  адами капитал тұжырымдамасы. Педагогикалық өлшемнің әдіснамалық 

негізі. Педагогикалық өлшем  ұстанымдары: объективтілік, валидтілік, сенімділік. 

Классикалық тестілеу теориясы. Шетелдердегі өлшемдер теориясының негіздері. Өлшем 

теориясындағы статистикалық тұжырымдамалар. 

Пререквизиттері: ғылым мен бастауыш білімнің өзекті мәселелері, педагогикалық 

өлшеулердегі математикалық және статистикалық әдістер, 

Постреквизиттері: Педагогикалық өлшеулер теориясының даму тенденциялары, Білім 

берудегі психологиялық-педагогикалық сараптама, Педагогикалық өлшеулер теориясы мен 

әдістемесі.  

Оқытудан күтілетін нәтижелер: A) Педагогикалық өлшеулердің теориясы мен 

практикасын құрылымдаудың механизмдерін анықтау, білім берудің жаңартылған мазмұны 

жағдайында білім беру процесінің сапасын бағалауға тәсілдерді іріктеу; 

B) Педагогикалық өлшеулердің теориялық-әдіснамалық негіздерін қалыптастыру; С) 

Педагогикалық өлшемдер теориясы туралы негізгі түсініктерді басшылыққа алып, білім беру 

жүйесінің әртүрлі деңгейлерінде педагогикалық өлшемдерді шкала бойынша талдайды; D) 

Педагогикалық өлшемдер бойынша аналитикалық баяндамалар, мақалалар жаза алады, 

жоспар құру, жүйелестіру, болжау,  жобалау жұмыстарын жүзеге асырады. Е) мемлекеттік 

білім беру жүйесіне жауап беретін деңгейде бағдарламалар мен оқу стандарттарға сәйкес, 

ұйымдарда әр түрлі типтері мен деңгейлерін меңгереді. 

 

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

Пәннің атауы:  Педагогикалық жобалаудың теориялық негіздері   

Пән коды: PZHTN 5206 

Кредит саны: 5 

Курс:1, семестр: 1                                                                                 

Бағдарлама авторы: профессор, п.ғ.к. Бахтиярова Г.Р. 

Курсты оқытудың мақсаты: Курсты оқытудың мақсаты магистранттарда педагогикалық 

жобалаудың теориялық негіздері  мен әдістемесін түсінуді қалыптастыру. Педагогикалық 

жобалауды ұйымдастыру және өткізу мәселелері бойынша магистранттардың кәсіби 

құзыреттілігін арттыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Жобалау. Педагогикалық жобалау. Шетелдердегі 

педагогикалық жобалау теориясының негіздері. Педагогикалық- психологиялық 
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зерттеулердегі  жобалау. ЖОО-дағы оқу пәнінің мазмұны педагогикалық жобалау объектісі 

ретінде. ЖОО пән мазмұнының ерекшеліктері. Жоғары мектеп оқытушысының жобалау 

қызметінің құрылымындағы мақсат қою. Жоғары оқу орнында білім беру мазмұнын 

жобалау. 

Пререквизиттері: Жоғары мектеп педагогикасы, Педагогикалық өлшеулердегі 

математикалық және статистикалық әдістер, Басқару психологиясы. 

Постреквизиттері: Педагогикалық өлшеулер әдістемесі, Өлшеу объектісін сапалық және 

сандық модельдеу, Кәсіптік білім беру сапасын басқару технологиясы 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: A) Педагогикалық өлшеулердің теориясы мен 

практикасын құрылымдаудың механизмдерін анықтау, білім берудің жаңартылған мазмұны 

жағдайында білім беру процесінің сапасын бағалауға тәсілдерді іріктеу; B) Педагогикалық 

өлшеулердің теориялық-әдіснамалық негіздерін қалыптастыру; C) Педагогикалық тесттерді 

әзірлеу әдістерін практикада тиімді қолдану нәтижелерін, білім беру процесін 

диагностикалау және мониторингілеу түсіну нәтижелерін; білім беру сапасын басқарудың 

мазмұнын, қызметтері мен құралдарын талдайды; D) Білім және ғылымда зерттеу және 

модельдеу нәтижелерін математикалық-статистикалық өңдеу мен модельдеуді ұйымдастыру 

шеңберінде нормативтік-құқықтық құжаттарды қолдану алгоритмін құрады. E) Білім беруде 

тестілеуді ерекше қызмет ретінде пайдаланудың маңыздылығын, халықаралық зерттеулердің 

нәтижелерін талдау; 

 

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

Пәннің атауы: Оқыту сапасын басқарудағы педагогикалық өлшеулер 

Пән коды: OSBPO6301 

Кредит саны: 4 

Курс: 1, семестр: 2                                                                                 

Бағдарлама авторы: п.ғ.к., доцент  Жазықова М.Қ. 

Курсты оқытудың мақсаты: педагогика ғылымы саласындағы және оқыту сапасын 

басқарудағы барысындағы педагогикалық өлшемдерді іске асыру мүмкіндіктерін қамтамасыз 

ететін педагогикадағы өлшемдердің теориялық-әдіснамалық негіздерін ашу.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Білім беру нәтижелерін бағалау тәжірибесін қалыптастыру. 

Білім берудегі психологиялық және педагогикалық өлшемдер. Оқыту сапасын басқарудағы 

педагогикалық өлшеулер.Білім сапасын бағалау жүйесіндегі мониторинг. Білім беру 

нәтижелерінің сапасы. Педагогикалық өлшемдердің әдіснамалық аспектілері.  

Пререквизиттері: Жоғары мектеп педагогикасы, Педагогикалық өлшеулердегі 

математикалық және статистикалық әдістер, Басқару психологиясы 

Постреквизиттері: Педагогикалық өлшеулер әдістемесі, Өлшеу объектісін сапалық және 

сандық модельдеу, Кәсіптік білім беру сапасын басқару технологиясы 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Педагогикалық өлшемдердің теориясы мен 

әдіснамасын біледі, өлшемдердің маңыздылығын түсінеді; В) Педагогикалық өлшемдердің 

жеке оқу пәні ретіндегі ерекшеліктерін негізге ала отырып, білім беру жүйесінің әртүрлі 

деңгейлерінде педагогикалық өлшемдерді қолданады; С) Педагогикалық өлшемдер теориясы 

туралы негізгі түсініктерді басшылыққа алып, білім беру жүйесінің әртүрлі деңгейлерінде 

педагогикалық өлшемдерді шкала бойынша талдайды; D) оқыту сапасын басқарудағы 

барысындағы педагогикалық өлшемдерді іске асыру мүмкіндіктерін қамтамасыз ететін 

педагогикадағы өлшемдердің теориялық-әдіснамалық негіздерін меңгереді. Е) мемлекеттік 

білім беру жүйесіне жауап беретін деңгейде бағдарламалар мен оқу стандарттарға сәйкес, 

ұйымдарда әр түрлі типтері мен деңгейлерін меңгереді. 

  

 Кәсіптендіру пәндері  

3.1 Модуль. Педагогикалық өлшемдер мамандығының теориялық бағыттары 

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

Пән атауы: Білім берудегі психологиялық-педагогикалық сараптама 
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Пән коды: BBPPS 6302 

Кредит саны: 5 

Курс: 1,  семестр: 2 

Бағдарлама авторы: п.ғ.к., доцент Жазықова М.Қ. 

Курсты оқытудың мақсаты: Педагогикалық-психологиялық сараптама жүргізудің ғылыми-

теориялық негіздерін қалыптастыру; педагогикалық өлшемдер саласында зерттеулер жүргізу 

үшін магистранттарға педагогикалық-психологиялық сараптама түрлері мен жолдарын 

меңгерту.  

Қысқаша мазмұны (негізгі тараулар): Білім беру үдерісіндегі психологиялық және 

педагогикалық сараптамалар. Білім беру нәтижелерін сараптау тәжірибесін қалыптастыру. 

Педагогикалық-психологиялық сараптамалар табиғаты, сараптамалардың түрлері. 

Педагогикалық-психологиялық сараптама жүргізу әдістері. Педагогикалық-психологиялық 

сараптамалар теориясының даму тенденциялары 

Пререквизиттер: Жоғары мектеп педагогикасы, Педагогикалық өлшеулердегі 

математикалық және статистикалық әдістер, Басқару психологиясы 

Постреквизиттер: Педагогикалық өлшеулер әдістемесі, Өлшеу объектісін сапалық және 

сандық модельдеу, Педагогикалық өлшеулер әдістемесі. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Білім беру саласында әртүрлі сараптамалар жүргізуде 

модельдеу, теориялық және эксперименталды зерттеу әдістерін қолданады; В) 

Педагогикалық-психологиялық сараптамалар табиғатын; сараптамалардың түрлерін 

әдіснамасын біледі; С) Педагогикалық-психологиялық сараптама жасау жұмыстарын жүргізе 

алады және білім беру үрдісінде заманауи ақпараттық технологияларды пайдалана отырып, 

ғылыми-сараптамалық міндеттерді шешеді. D) Педагогикалық-психологиялық сараптама 

мәселесі бойынша алған теориялық білімін күнделікті кәсіби қызметте және докторантурада 

қолдана алады; Е) Сараптама жасаудың жаңа бағдарламалары мен интерфейстерін әзірлейді, 

техникалық құжаттаманың қажетті жиынтығын құрайды. 
 

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

Пәннің атауы: Педагогикалық өлшеулердің теориясы мен әдістемесі 

Пән коды: POTA 6303 

Кредит саны: 5 

Курс: 1,  семестр: 2 

Бағдарлама авторы: пофессор, п.ғ.к. Бахтиярова Г.Р. 

Курсты оқытудың мақсаты: Педагогикалық өлшемнің ғылыми-теориялық негіздері мен 

әдістемелерін меңгерту негізінде білім сапасын бағалаудың өлшем құралдарын пайдалану 

дағдыларын жетілдіріп, қалыптастыру. Болашақ мамандардың педагогикалық өлшемдер 

саласындағы кәсіби маңызды сапаларын дамытып, магистранттарды педагогикалық 

бақылаудың бір түрі ретінде тесттер құру әдістемесімен, тесттердің артықшылықтары және 

кемшіліктерімен таныстыру, оқу пәні бойынша тест материалдарын жасауға үйрету.   

Педагогикалық өлшемнің теориясы мен әдістемесі жөніндегі білім, білік және дағдыларды 

меңгерту болып табылады. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Педагогикалық өлшемдер теориясының негіздері, даму тарихы. 
Қазіргі оқу үрдісіндегі педагогикалық бақылау. ҚР мемлекеттік өлшеу жүйесінің 

қалыптасып, даму перспективасы. Педагогикалық өлшеулер процесінің компоненттері. 

Педагогикалық өлшемдердің объективтілігі. Тест – педагогикалық бақылаудың бір түрі 

ретінде. Тест мазмұны, сапасы. Тест тапсырмасының құрамы. Тест сапасының 

статистикалық негіздемесі. Педагогикалық өлшемдердің қолданбалы сұрақтары. 

Педагогикалық тесті анықтау.  

Пререквизиттері: Ғылым тарихы мен философиясы, Жоғары мектеп педагогикасы, 

Педагогикалық өлшеу теориясының негіздері, Басқару психологиясы, Жоғары 

педагогикалық білім мазмұнын жобалау және өзге педагогика, психология ғылым саласынан 

білім, біліктерінің болуы осы оқу пәнін сапалы, терең меңгеруге мүмкіндік береді. 
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Постреквизиттері: Кәсіптік білім беру сапасын басқару технологиялары, Өлшеу объектісін 

сапалық және сандық модельдеу, Педагогикалық өлшеулер әдістемесі,  Білім беру 

саласындағы сарапшының кәсіби этикасы және жоғары мектептегі  педагогикалық практика 

саласынан білім алушылардың ғылыми-зерттеу жұмыстары негізіндегі біліктері мен 

дағдыларын қалыптастырып, жетілдіруімен  жалғасады.   

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Педагогикалық өлшеулердің теориясы мен әдістемесін 

жүзеге асыру  механизмдерін анықтау, білім берудің жаңартылған мазмұны жағдайында 

білім беру процесінің сапасын бағалауда нақты тәсілдерді іріктеуді меңгеру; В) 

Педагогикалық өлшеулердің ғылыми-теориялық және әдістемелік негіздерін қалыптастыру, 

білім беруде тестілеуді ерекше қызмет ретінде пайдаланудың маңыздылығын, халықаралық 

зерттеулердің нәтижелерін талдау;С Педагогикалық тесттерді әзірлеу әдістерін практикада 

тиімді қолдану нәтижелерін, білім беру процесін диагностикалау және мониторингілеу 

түсіну нәтижелерін; білім беру сапасын басқарудың мазмұнын, қызметтері мен құралдарын 

талдай білуі; D) оқытудың оңтайлы стратегиясын қалыптастыруға бағыттау; Е) Білім беру 

мен ғылыми зерттеулер және модельдеу нәтижелерін математикалық-статистикалық өңдеу 

мен модельдеуді ұйымдастыру шеңберінде нормативтік-құқықтық құжаттарды қолдану 

алгоритмін меңгерді қамтиды. 

 

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

Пәннің атауы: Педагогикалық тесттерді құрастырудың теориясы мен практикасы  

Пән коды: PTKTMP 5208 

Кредит саны: 5 

Курс: 1,  семестр: 2 

Бағдарлама авторы: оқытушы,п.ғ.к.,профессор Қаңтарбай  С.Е. 

Курсты оқытудың мақсаты: Педагогикалық тесттерді құрастырудың теориясы мен 

практикасы пәнінің  мақсаты магистранттарда педагогикалық  тесттердің құрастырылу 

теорясы мен практикасын сауатты түрде меңгертіп, білім сапасын өлшеудің негізгі 

әдістемесін түсінуді қалыптастыру. Педагогикалық тесттерді  ұйымдастыру және өткізу 

мәселелері бойынша магистранттардың  білім деңгейін арттыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Тест – педагогикалық бақылаудың бір түрі ретінде. Тест 

мазмұны, сапасы. Тест тапсырмасының құрамы. Тест сапасының статистикалық негіздемесі. 
Педагогикалық тесті анықтау. Педагогикалық өлшемдер теориясының негіздері. Тест сапасы. 
Тестілеу нәтижелерін масштабтау және түсіндіру әдістері. Online-тестілеу, оны қашықтықтан 

оқытуда қолдану. 

Пререквизиттері: ЖОО педагогикасы,  Педагогикалық өлшеу теориясының негіздері, 
Ғылым тарихы мен философиясы, Педагогикалық шеберлік 

Постреквизиттері: Өлшеу объектісін сапалық және сандық модельдеу, Ғылыми-

педагогикалық зерттеудің әдістемесі. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Педагогикалық тесттерді әзірлеу әдістерін практикада 

тиімді қолдану. В) білім беру сапасын басқарудың мазмұнын, қызметтері мен құралдарын 

талдайды; С) Білім беруде тестілеуді ерекше қызмет ретінде пайдаланудың маңыздылығын, 

халықаралық зерттеулердің нәтижелерін талдау; D) оқытудың оңтайлы стратегиясын 

қалыптастыруға бағыттау; Е) жеке пәндерді оқыту үдерісінде әдістерді, теорияларды 

қолдану. 

 

3.2 Модуль.  Білім беру үдерісінің мәселелері 

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

Пәннің атауы: Педагогикалық өлшеулердің теориясы мен технологиясы  

Пән коды: POTT 6303 

Кредит саны: 5 

Курс: 1,  семестр: 2 

Бағдарлама авторы: профессор, п.ғ.к. Бахтиярова Г.Р. 
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Курсты оқытудың мақсаты: Педагогикалық өлшемнің ғылыми-теориялық негіздері мен 

әдістемелерін меңгерту негізінде білім сапасын бағалаудың өлшем құралдарын пайдалану 

дағдыларын жетілдіріп, қалыптастыру. Болашақ мамандардың педагогикалық өлшемдер 

саласындағы кәсіби маңызды сапаларын дамытып, магистранттарды педагогикалық 

бақылаудың бір түрі ретінде тесттер құру әдістемесімен, тесттердің артықшылықтары және 

кемшіліктерімен таныстыру, оқу пәні бойынша тест материалдарын жасауға үйрету.   

Педагогикалық өлшемнің теориясы мен әдістемесі жөніндегі білім, білік және дағдыларды 

меңгерту болып табылады. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Педагогикалық өлшемдер теориясы мен технологиясының 

негіздері. Қазіргі оқу үрдісіндегі педагогикалық бақылау. ҚР мемлекеттік өлшеу жүйесінің 

қалыптасып, даму перспективасы. Педагогикалық өлшеулер процесінің компоненттері. 

Педагогикалық өлшемдердің объективтілігі.Педагогикалық өлшемдер технологиясының 

түрлері. Педагогикалық тесті анықтау. Педагогикалық өлшемдердің қолданбалы сұрақтары.  

Пререквизиттері: Ғылым тарихы мен философиясы, Жоғары мектеп педагогикасы, 

Педагогикалық өлшеу теориясының негіздері, Басқару психологиясы, Жоғары 

педагогикалық білім мазмұнын жобалау және өзге педагогика, психология ғылым саласынан 

білім, біліктерінің болуы осы оқу пәнін сапалы, терең меңгеруге мүмкіндік береді. 

Постреквизиттері: Кәсіптік білім беру сапасын басқару технологиялары, Өлшеу объектісін 

сапалық және сандық модельдеу, Педагогикалық өлшеулер әдістемесі. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Педагогикалық өлшеулердің теориясы мен 

технологиясын жүзеге асыру  механизмдерін анықтау, білім берудің жаңартылған мазмұны 

жағдайында білім беру процесінің сапасын бағалауда нақты тәсілдерді іріктеуді меңгеру; В) 

Педагогикалық өлшеулердің  теориясы мен технологиясының ғылыми-теориялық және 

әдістемелік негіздерін қалыптастыру, білім беруде тестілеуді ерекше қызмет ретінде 

пайдаланудың маңыздылығын, халықаралық зерттеулердің нәтижелерін талдау;С 
Педагогикалық тесттерді әзірлеу әдістерін практикада тиімді қолдану нәтижелерін, білім 

беру процесін диагностикалау және мониторингілеу түсіну нәтижелерін; білім беру сапасын 

басқарудың мазмұнын, қызметтері мен құралдарын талдай білуі; D) оқытудың оңтайлы 

стратегиясын қалыптастыруға бағыттау; Е) Білім беру мен ғылыми зерттеулер және 

модельдеу нәтижелерін математикалық-статистикалық өңдеу мен модельдеуді ұйымдастыру 

шеңберінде нормативтік-құқықтық құжаттарды қолдану алгоритмін меңгерді қамтиды. 

 

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

Пәннің атауы: Классикалық және заманауи тест теориясы 

Пән коды: KZHZTT 5208 

Кредит саны: 5 

Курс: 1,  семестр: 2 

Бағдарлама авторы: оқытушы,п.ғ.к.,профессор Қаңтарбай  С.Е. 

Курсты оқытудың мақсаты: «Классикалық және заманауи тест теориясы» пәнінің  мақсаты 

магистранттарда классикалық тесттердің құрастырылу теориясы мен практикасын сауатты 

түрде меңгертіп, білім сапасын өлшеудің негізгі әдістемесін түсінуді қалыптастыру. 

Педагогикалық тесттерді  ұйымдастыру және өткізу мәселелері бойынша магистранттардың  

білім деңгейін арттыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Тест – педагогикалық бақылаудың бір түрі ретінде. Тест 

мазмұны, сапасы. Тест тапсырмасының құрамы. Тест сапасының статистикалық негіздемесі. 
Педагогикалық тесті анықтау. Классикалық және заманауи тест теориясы. Тест сапасы. 
Тестілеу нәтижелерін масштабтау және түсіндіру әдістері. Online-тестілеу, оны қашықтықтан 

оқытуда қолдану. 

Пререквизиттері: Жоғары мектеп педагогикасы. Педагогикалық өлшеу теориясының 

негіздері. Ғылым тарихы мен философиясы. 

Постреквизиттері: Өлшеу объектісін сапалық және сандық модельдеу. Педагогикалық 

өлшеулер әдістемесі.ЖОО-дағы білім беру үрдісінің мониторингі. 
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Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Классикалық және заманауи тесттерді әзірлеу әдістерін 

практикада тиімді қолдану. В) білім беру сапасын басқарудың мазмұнын, қызметтері мен 

құралдарын талдайды; С) Білім беруде тестілеуді ерекше қызмет ретінде пайдаланудың 

маңыздылығын, халықаралық зерттеулердің нәтижелерін талдау; D) оқытудың оңтайлы 

стратегиясын қалыптастыруға бағыттау; Е) жеке пәндерді оқыту үдерісінде әдістерді, 

теорияларды қолдану. 
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7M01201 – Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу білім бағдарламасы 

(ғылыми-педагогикалық бағыт) 

 

Пәндер 

циклі 
Пәндер коды   Пәндер атауы  

С
ем

ес
т
р

 

К
р

ед
и

т
 с

а
н

ы
 

Р
К

/ 
Е

С
Т

S
 

1 2 3 4 5 

Базалық пәндер 

2.1 Модуль. Мектепке дейінгі білім берудегі инновациялық технологиялары және инклюзивті 

білім беру 

БП ТК MDBBMDZK

AT 5205                                                   

Мектепке дейінгі білім беру мәселелері бойынша 

диссертациялық зерттеудің қазіргі әдістері мен 

технологиялары                                    

1 5/5 

БП ТК IBBPP 5206                           Инклюзивті білім берудің психологиясы мен педагогикасы                         1 5/5 

БП ЖК MDBBAZZh 

5207                                                    

Мектепке дейінгі білім берудің әлемдік заманауи жүйелері                1 3/3 

КП ТК MDBBUDBZ

hZhAKE 5301                           

Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында дарынды 

балалармен жұмыс жасауды әдістемелік қамтамасыз ету                                                                       

2 4/4 

2.2 Модуль. Мектепке дейінгі білім берудің қазіргі заман тәсілдері 

БП ТК MDBBYPKK

AT 5205                                                                                       

Мектепке дейінгі білім беру ұйымдары педагогтардың кәсіби 

қызметіндегі ақпараттық технологиялар                                                                             

1 5/5 

БП ТК MDІBB 5206                   Мектепке дейінгі инклюзивті білім беру                                                                 1 5/5 

БП ЖК MDBBAZZh 

5207                                                    

Мектепке дейінгі білім берудің әлемдік заманауи жүйелері                1 3/3 

КП ТК DBABBBZh 

5301                                                                                 

Дарынды балаларға арналған білім беру бағыттарын жобалау   2 4/4 

Кәсіптендіру пәндері 

3.1 Модуль. Мектепке дейінгі ұйымдағы мониторинг жүйесі 

КП ЖК MDBDKT 

5302                                           

Мектепке дейінгі балаларды дамытудың қазіргі 

тұжырымдамалары                                                                         

2 5/5 

КП ТК PTZhKBBOK 

5303                                                                            

Психологиялық тұрғыдан жайлы және қауіпсіз білім беру 

ортасын қалыптастыру                                                                                                                                                      

2 5/5 

БП ТК MDBBEA 

5209                                                                

Мектепке дейінгі білім берудің этнопсихологиялық 

аспектілері   

2 5/5 

3.2 Модуль. Педагогикалық мәдениет және білім берудегі қарым-қатынас 

КП ЖК MDBDKT 

5302                                           

Мектепке дейінгі балаларды дамытудың қазіргі 

тұжырымдамалары                                                                                                      

2 5/5 

КП ТК MZhDBTDA

KE 5303                                                                          

Мектеп жасына дейінгі балаларды тәрбиелеу мен дамытуды                         

әдістемелік қамтамасыз ету                                                                

2 5/5 

БП ТК KKMDUDS 

5209                                                                     

Қазіргі қоғамдағы МДҰ-ның даму стратегиясы                                 2 5/5 

 

Базалық пәндер 

2.1 Модуль. Мектепке дейінгі білім берудегі инновациялық технологиялары және 

инклюзивті білім беру 

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

Пәннің атауы:  Мектепке дейінгі білім беру мәселелері бойынша диссертациялық зерттеудің 

қазіргі әдістері мен технологиялары                                    

Пән коды: MDBBMDZKAT 5205                                                   

Кредит саны: 5 
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Курс: 1, семестр: 1 

Бағдарлама авторы: Туребаева К.Ж., п.ғ.к., профессор 

Курсты оқыту мақсаты: Мектепке дейінгі білім беру саласындағы заманауи әдістемелер 

мен технологияларды талдау негізінде магистрлік диссертацияның мазмұны мен әдістемелік 

құралдарын шебер таңдауға мүмкіндік береді. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Мектепке дейінгі білім берудегі қазіргі технологияларға 

меңгерту. Қолданыстағы технологияларды жетілдіру мен жаңғыртуға бағытталған ғылым 

мен білім беру тәжірибесінің соңғы жетістіктерімен таныстыру. Магистранттарды ғылыми 

зерттеу түрлерімен таныстыру және зерттеу мәселелерін анықтауға дағдыландыру. 

Пререквизиттері: бакалавр деңгейінде оқытылатын пәндер 

Постреквизиттері: Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарындағы білім беру сапасын 

бақылау бағдарламасын құрастыру, Педагогикалық зерттеудегі математикалық әдістер 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) ғылыми тұжырымдарды ескере отырып, 

пайымдауларды қалыптастыру үшін ақпаратты жинау және интерпретациялауды жүзеге 

асыру; B) өз бетінше білім алу дағдысының қалыптасуы; C) халықаралық ұйымдардың (БҰҰ, 

ЕҚЫҰ және т.б.) педагогикалық тұжырымдамаларын және білім беру стратегияларын 

меңгеруі; D) педагогикалық қызметте зерттеу нәтижелерін енгізу әдістерін қолдануы; Е) оқу 

зерттеу жұмыстарын жазбаша форматта жасау кезінде алған білімдерін қолдана білу, 

ғылыми мәтіндегі дәлсіздіктерді анықтау мен түзету; 

 

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

Пәннің атауы: Инклюзивті білім берудің психологиясы мен педагогикасы                         

Пән коды: IBBPP 5206                           

Кредит саны: 5 

Курс: 1, семестр: 1 

Бағдарлама авторы: Туретаева Г.И., п.ғ.к., доцент 

Курсты оқыту мақсаты: Инклюзивті білім берудің нормативтік-құқықтық құжаттармен 

жұмыс жасаудың ерекшеліктері және дамуының тенденциясы мен мәселелерімен таныстыру. 

Мектепке дейінгі мекемелерде педагогикалық процесті ұйымдастыруға қажетті жетекшінің 

басқару саласында білімі мен тәжірибесінің болуы. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Бұл курс инклюзивті білім берудің педагогикасы мен 

психологиясының негізгі түсініктері мен категорияларын, инклюзивті білім берудің 

теориялық негіздерін, жалпы және инклюзивті білім беруде қолданылатын технологияларды 

ұсынады. Кәсіби мұғалімге қажетті шыдамдылық, білім және мейірімділік қасиеттер ерекше 

сипатқа ие болады. Пән бағдарламасы интеграцияланған білім алуды білім беру жүйесін 

жетілдірудегі маңызды және перспективалы бағыт ретінде алуға бағытталған. 

Пререквизиттері: бакалавр деңгейінде оқытылатын пәндер 

Постреквизиттері: Мектепке дейінгі ұйымдағы білім берудің даму ортасы, Мектепке 

дейінгі білім беру ұйымдарында әдістемелік қызметті басқару 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) әлеуметтік, этикалық және ғылыми тұжырымдарды 

ескере отырып, пайымдауларды қалыптастыру үшін ақпаратты жинау және 

интерпретациялауды жүзеге асыру; B) білім алу үшін оқуды  одан әрі өз бетінше 

жалғастыруға қажетті оқу дағдысы болуы;  C) академиялық және кәсіби мақсаттар үшін 

қажетті деңгейден төмен емес оқу ортасында қолданылатын тілдерді меңгеруі; D) 

халықаралық ұйымдардың (БҰҰ, ЕҚЫҰ және т.б.) педагогикалық тұжырымдамаларын және 

білім беру стратегияларын меңгеруі; Е) білім алушыларда өзін-өзі дұрыс бағалау, тілдерді 

үйренуге ынталандыруы, азаматтық толеранттылықты қалыптастыру тәсілдерін меңгеруі; 

 

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

Пәннің атауы: Мектепке дейінгі білім берудің әлемдік заманауи жүйелері                

Пән коды: MDBBAZZh 5207                                                    

Кредит саны: 3 
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Курс: 1, семестр: 1 

Бағдарлама авторы: Қартбаева Ж.Ж., п.ғ.к., доцент 

Курсты оқыту мақсаты: магистранттардың білім берудегі әлемдік заманауи жүйелерді талдау 

іскерліктері мен дағдыларын қалыптастыру, болашақ мұғалімдердің кәсіби даярлығын күшейтуге 

мүмкіндік беретін теориялық және практикалық білімдермен қаруландыру.   

Пәннің қысқаша мазмұны: Мектепке дейінгі білім беру жүйесінің қазіргі әлемдік 

тәжірибедегі ерекшеліктері мен бағыттары мәселелері қарастырылады. Әртүрлі елдердегі 

мектепке дейінгі ұйымдардың типтері мен бағдарламаларына сипаттама, мектепке дейінгі 

жүйенің негізгі мәселелері, дамыған елдердегі ерте балалық шақтың басты білім беру 

ресурстары ретінде қарастырылады және балаларды ерте жастан оқыту барысында 

қолданылатын тиімді технологиялар түрлері талданады. 

Пререквизиттері: бакалавр деңгейінде оқытылатын пәндер 

Постреквизиттері: Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарындағы білім беру сапасын 

бақылау бағдарламасын құрастыру, Мектепке дейінгі балаларды дамытудың қазіргі 

тұжырымдамалары   

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) мектепке дейінгі білім берудің заманауи жүйелерін, 

оқытудың заманауи технологияларын, білім беру саласының жаңа жетістіктерді меңгеруі; В) 

мектепке дейінгі білім беру контекстінде мәселелерді шешу үшін өз білімін, түсінігін және 

қабілетін кәсіби деңгейде қолдану; С) білім беру тәжірибесін жетілдіру үшін әріптестермен 

өзара әрекетте психологиялық-педагогикалық ғылымдар саласындағы зерттеулерді 

жоспарлайды және жүргізеді; D) білім беру теориясы мен әдістемесін меңгеруі; Е) 

практикалық педагогикалық қызметте зерттеу нәтижелерін енгізу әдістерін қолдануы; 

 

Дублин дискрипторлары А) В) С) D) Е) 

Пәннің атауы:  Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында дарынды балалармен жұмыс 

жасауды әдістемелік қамтамасыз ету                                                                       

Пән коды: MDBBUDBZhZhAKE 5301                           

Кредит саны: 4 

Курс: 1, семестр: 2 

Бағдарлама авторы: Қартбаева Ж.Ж., п.ғ.к., доцент 

Курсты оқыту мақсаты: Дарынды балалардың танымдық және шығармашылық 

белсенділігін дамытуға бағытталған оқу бағдарламасын құру, тәжірибеге енгізу және  

тереңдетіп оқыту дағдыларын қалыптастыру.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Психологиялық-педагогикалық сүйемелдеу жүйесін құру. 

Дарынды балаларды қолдау және дамыту мәселелері. Дарынды және талантты балаларды 

ерте анықтау, оқыту және тәрбиелеу. Әрбір баланың әлеуетін дамыту позициясына ерекше 

назар аударылады, бұл МДҰ-да дарынды балаларды психологиялық-педагогикалық анықтау 

және сүйемелдеу жүйесін қалыптастыру қажеттілігін негіздейді. 

Пререквизиттері: Мектепке дейінгі білім берудің әлемдік заманауи жүйелері 

Постреквизиттері: Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарындағы білім беру сапасын 

бақылау бағдарламасын құрастыру, Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында әдістемелік 

қызметті басқару 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) білім алу үшін оқуды  одан әрі өз бетінше 

жалғастыруға қажетті оқу дағдысы болуы; B) дарынды және талантты балалармен жұмыс 

жүргізудің ғылыми зерттеулері мен теориялық-әдіснамалық негіздерін білуі; C) білім беру 

тәжірибесін жетілдіру үшін әріптестермен өзара әрекетте психологиялық-педагогикалық 

ғылымдар саласындағы зерттеулерді жоспарлайды және жүргізеді; D) әр түрлі білім беру 

сатыларында білім беру процесін ұйымдастыру мен жүзеге асырудың заманауи әдістері мен 

технологияларын білу;  Е) өзін-өзі тәрбиелеу мен дамытуға қабілетті болу, болашақ 

маманның оқу-әдістемелік іс-әрекетті нысандарының алуан түрлілігін меңгеру; 

 

2.2 Модуль. Мектепке дейінгі білім берудің қазіргі заман тәсілдері 
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Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) Е) 

Пәннің атауы:  Мектепке дейінгі білім беру ұйымдары педагогтардың кәсіби қызметіндегі 

ақпараттық технологиялар                                                                             

Пән коды: MDBBYPKKAT 5205                                                                                       

Кредит саны: 5 

Курс: 1, семестр: 1 

Бағдарлама авторы: Досжанова С.Е., п.ғ.к., доцент 

Курсты оқыту мақсаты: Мектепке дейінгі білім беру жүйесінде қолданылатын заманауи 

ақпараттық-коммуникациялық технологиялар жүйесімен таныстыру, тәжірибеде қолдануға 

дағдыландыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Пән мектепке дейінгі білім беруде АКТ қолдану мүмкіндігін 

көрсетеді және мектепке дейінгі ұйымдарда  білім беру мен тәрбиелеу  процесін сапалы 

жаңартуға мүмкіндік береді. Ақпараттық коммуникациялық технология  ерте жастан оқыту 

саласында педагогтар мен мамандардың мүмкіндіктерін кеңейтеді. Курс мазмұнында 

мектепке дейінгі ұйым педагогтарының қарамағында балабақшадағы баланың дамуын 

кешенді сүйемелдеу бойынша білім беру процесіне қатысушылардың күш-жігерін 

үйлестіруге бағытталған технологиялар, әдістер, тәсілдер спектрі ұсынылған. 

Пререквизиттері: бакалавр деңгейінде оқытылатын пәндер 

Постреквизиттері: Мектепке дейінгі білім берудегі педагогикалық квалиметрия, 

Педагогикалық зерттеудегі математикалық әдістер 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) оқытылатын курс (пән) оқу бағдарламасының 

мазмұнын білуі; B) жоғары кәсіптік білім беруді дамытудағы әлемдік тенденцияларды 

меңгеруі; C) көптілді кадрларды даярлау шеңберінде ғылыми-әдістемелік өнімдерді, оқу-

әдістемелік кешендерді, авторлық курстарды әзірлеу әдістемесін меңгеруі; D) оқу-тәрбие 

процесіне кәсіптік бірлестіктердің, ғылыми ұйымдардың өкілдерін, жұмыс берушілерді, 

шетелдік әріптестерді тартады; Е) зерттеу нәтижелерін практикалық педагогикалық 

қызметке дербес енгізеді.  

 

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

Пәннің атауы:  Мектепке дейінгі инклюзивті білім беру                                                                 

Пән коды: MDІBB 5206                   

Кредит саны: 5 

Курс: 1, семестр: 1 

Бағдарлама авторы: Туретаева Г.И., п.ғ.к., доцент 

Курсты оқыту мақсаты: Инклюзивті білім берудің нормативтік-құқықтық құжаттармен 

жұмыс жасаудың ерекшеліктері және дамуының тенденциясы мен мәселелерімен таныстыру. 

Мектепке дейінгі мекемелерде педагогикалық процесті ұйымдастыруға қажетті жетекшінің 

басқару саласында білімі мен тәжірибесінің болуы.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Бұл курс инклюзивті білім берудің педагогикасы мен 

психологиясының негізгі түсініктері мен категорияларын, инклюзивті білім берудің 

теориялық негіздерін, жалпы және инклюзивті білім беруде қолданылатын технологияларды 

ұсынады. Кәсіби мұғалімге қажетті шыдамдылық, білім және мейірімділік қасиеттер ерекше 

сипатқа ие болады. Пән бағдарламасы интеграцияланған білім алуды білім беру жүйесін 

жетілдірудегі маңызды және перспективалы бағыт ретінде алуға бағытталған. 

Пререквизиттері: бакалавр деңгейіндегі пәндер 

Постреквизиттері: Психологиялық тұрғыдан жайлы және қауіпсіз білім беру ортасын 

қалыптастыру 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: (біліктілік, дағды және құзыреттілік): А) әлеуметтік, 

этикалық және ғылыми тұжырымдарды ескере отырып, пайымдауларды қалыптастыру үшін 

ақпаратты жинау және интерпретациялауды жүзеге асыру; B) білім алу үшін оқуды  одан әрі 

өз бетінше жалғастыруға қажетті оқу дағдысы болуы; C) академиялық және кәсіби мақсаттар 

үшін қажетті деңгейден төмен емес оқу ортасында қолданылатын тілдерді меңгеруі; D) 
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халықаралық ұйымдардың педагогикалық тұжырымдамаларын және білім беру 

стратегияларын меңгеруі; Е) білім алушыларда өзін-өзі дұрыс бағалау, тілдерді үйренуге 

ынталандыруы, азаматтық толеранттылықты қалыптастыру тәсілдерін меңгеруі; 

 

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

Пәннің атауы: Мектепке дейінгі білім берудің әлемдік заманауи жүйелері                

Пән коды: MDBBAZZh 5207                                                    

Кредит саны: 3 

Курс: 1, семестр: 1 

Бағдарлама авторы: Қартбаева Ж.Ж., п.ғ.к., доцент 

Курсты оқыту мақсаты: магистранттардың білім берудегі әлемдік заманауи жүйелерді талдау 

іскерліктері мен дағдыларын қалыптастыру, болашақ мұғалімдердің кәсіби даярлығын күшейтуге 

мүмкіндік беретін теориялық және практикалық білімдермен қаруландыру.   

Пәннің қысқаша мазмұны: Мектепке дейінгі білім беру жүйесінің қазіргі әлемдік 

тәжірибедегі ерекшеліктері мен бағыттары мәселелері қарастырылады. Әртүрлі елдердегі 

мектепке дейінгі ұйымдардың типтері мен бағдарламаларына сипаттама, мектепке дейінгі 

жүйенің негізгі мәселелері, дамыған елдердегі ерте балалық шақтың басты білім беру 

ресурстары ретінде қарастырылады және балаларды ерте жастан оқыту барысында 

қолданылатын тиімді технологиялар түрлері талданады. 

Пререквизиттері: бакалавр деңгейінде оқытылатын пәндер 

Постреквизиттері: Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарындағы білім беру сапасын 

бақылау бағдарламасын құрастыру, Мектепке дейінгі балаларды дамытудың қазіргі 

тұжырымдамалары   

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) мектепке дейінгі білім берудің заманауи жүйелерін, 

оқытудың заманауи технологияларын, білім беру саласының жаңа жетістіктерді меңгеруі; В) 

мектепке дейінгі білім беру контекстінде мәселелерді шешу үшін өз білімін, түсінігін және 

қабілетін кәсіби деңгейде қолдану; С) білім беру тәжірибесін жетілдіру үшін әріптестермен 

өзара әрекетте психологиялық-педагогикалық ғылымдар саласындағы зерттеулерді 

жоспарлайды және жүргізеді;  D) білім беру теориясы мен әдістемесін меңгеруі; Е) 

практикалық педагогикалық қызметте зерттеу нәтижелерін енгізу әдістерін қолдануы; 

 

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

Пәннің атауы: Дарынды балаларға арналған білім беру бағыттарын жобалау   

Пән коды: DBABBBZh 5301                                                                                 

Кредит саны: 4 

Курс: 1, семестр: 2 

Бағдарлама авторы: Досжанова С.Е., п.ғ.к., доцент 

Курсты оқыту мақсаты: Магистранттарға дарынды балаларға арналған білім беру 

бағыттарын жобалау туралы түсінік беру, білім, білік, дағдыларын қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Психологиялық-педагогикалық сүйемелдеу жүйесін құру. 

Дарынды балаларды қолдау және дамыту мәселелері. Дарынды және талантты балаларды 

ерте анықтау, оқыту және тәрбиелеу. Әрбір баланың әлеуетін дамыту позициясына ерекше 

назар аударылады, бұл МДҰ-да дарынды балаларды психологиялық-педагогикалық анықтау 

және сүйемелдеу жүйесін қалыптастыру қажеттілігін негіздейді. 

Пререквизиттері: Мектепке дейінгі білім берудің әлемдік заманауи жүйелері       

Постреквизиттері: Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында әдістемелік қызметті басқару  

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) білім алу үшін оқуды  одан әрі өз бетінше 

жалғастыруға қажетті оқу дағдысы болуы; B) дарынды және талантты балалармен жұмыс 

жүргізудің ғылыми зерттеулері мен теориялық-әдіснамалық негіздерін білуі; C) білім беру 

тәжірибесін жетілдіру үшін әріптестермен өзара әрекетте психологиялық-педагогикалық 

ғылымдар саласындағы зерттеулерді жоспарлайды және жүргізеді; D) әр түрлі білім беру 

сатыларында білім беру процесін ұйымдастыру мен жүзеге асырудың заманауи әдістері мен 



32 
 

технологияларын білу;  Е) өзін-өзі тәрбиелеу мен дамытуға қабілетті болу, болашақ 

маманның оқу-әдістемелік іс-әрекетті нысандарының алуан түрлілігін меңгеру; 

 

Кәсіптендіру пәндері  

Модуль 3.1 Мектепке дейінгі ұйымдағы мониторинг жүйесі 

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

Пәннің атауы: Мектепке дейінгі балаларды дамытудың қазіргі тұжырымдамалары                                                                         

Пән коды: MDBDKT 5302                                           

Кредит саны: 5 

Курс: 1, семестр: 2 

Бағдарлама авторы: Досжанова С.Е., п.ғ.к., доцент 

Курсты оқыту мақсаты: Мектепке дейінгі жастағы балаларды тәрбиелеу мен оқытудың 

қазіргі тұжырымдамалары мен әдістерімен таныстыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Мектепке дейінгі білім беру жүйесін жаңарту жолдары.  Білім 

беруді ізгілендіру.  Педагогикалық кадрларды даярлау сипатын өзгерту, басқару жүйесін 

қайта құру. Мектепке дейінгі балаларды тәрбиелеу мен дамытудың заманауи 

тұжырымдамалары.   

Пререквизиттері: Мектепке дейінгі білім берудің әлемдік заманауи жүйелері     

Постреквизиттері: Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында әдістемелік қызметті басқару 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) кәсіби деңгейде білім мен түсініктерді қолдану;  B) 

зерделенетін саладағы пайымдауларды, дәлелдерді қалыптастыру және мәселелерді шешу; 

C) Әлеуметтік және ғылыми пайымдауларды ескере отырып, қажетті ақпараттарды жинау 

мен түсіндіруді жүзеге асырудың коммуникативтік қабілетінің болуы; D) әр түрлі білім беру 

сатыларында білім беру процесін ұйымдастыру мен жүзеге асырудың заманауи әдістері мен 

технологияларын білу;  Е) өзін-өзі тәрбиелеу мен дамытуға қабілетті болу, болашақ 

маманның оқу-әдістемелік іс-әрекетті нысандарының алуан түрлілігін меңгеру; 

 

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

Пәннің атауы:  Психологиялық тұрғыдан жайлы және қауіпсіз білім беру ортасын 

қалыптастыру                                                                                                                                                      

Пән коды: PTZhKBBOK 5303                                                                            

Кредит саны: 5 

Курс: 1, семестр: 2 

Бағдарлама авторы: Есенғұлова М.Н., п.ғ.к., доцент 

Курсты оқыту мақсаты: білім беру мекемесінің психологиялық жайлы және қауіпсіз 

ортасын қалыптастыру бойынша кәсіби педагогикалық қызметтің ғылыми-әдістемелік және 

практикалық-әдістемелік негіздерін қамтамасыз ету. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Психологиялық жайлылық пен қауіпсіздік білім беру 

ортасының жағдайы ретінде. Білім беру ортасының психологиялық қауіпсіздігі феноменін 

теориялық талдау. Оқу жүйесінің құрылымы мен типологиясы. Жайлы білім беру ортасы 

сапасының интегративті өлшемі. Білім беру ортасындағы психологиялық қауіпсіздік пен 

жайлылық. Психологиялық жайлылық пен білім беру ортасының қауіпсіздігін 

тұрақсыздандыру факторлары. Білім беру ортасының психологиялық қауіпсіздігін сараптау. 

Пререквизиттері: Басқару психологиясы 

Постреквизиттері: Мектепке дейінгі ұйымдағы білім берудің даму ортасы     

Оқытудан күтілетін нәтижелер: A) білім беру ортасының тәуекелдерін талдау және 

болжау, олардың алдын алу және еңсеру бойынша кешенді іс-шараларды жоспарлау қабілеті; 

В) білім беру процесіне қатысушыларды психологиялық-педагогикалық ағарту міндеттерін 

шешу барысында психологиялық-педагогикалық және нормативтік-құқықтық білімді 

қолдана білу; С) білім беру процесін қамтамасыз ететін материалдарды құрылымдау 

процесінде қолда бар білімді қолдану және толықтыру қабілеті; D) білім беру ортасының 

диагностикасын жүргізу, балалар мен жасөспірімдердің оқудағы, мінез-құлқындағы және 
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дамуындағы бұзылулардың себептерін анықтау қабілеті; Е) әр білім алушының жеке басын, 

қабілеттерін, қызығушылықтары мен бейімділігін дамыту үшін қолайлы орта ретінде белгілі 

бір мекемеде қосымша білім беру жүйесін құру мүмкіндігі. 

 

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

Пәннің атауы:  Мектепке дейінгі білім берудің этнопсихологиялық аспектілері   

Пән коды: MDBBEA 5209                                                                

Кредит саны: 5  

Курс: 1, семестр: 2 

Бағдарлама авторы: Қартбаева Ж.Ж., п.ғ.к., доцент 

Курсты оқыту мақсаты: Ұлттың жеке ерекшеліктерін және ұлттық бейнені сақтау 

мақсатында әрбір этностың мәдениетін игерту. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Курс бағдарламасы түрлі этностардың тұлғалық-дамыту 

әлеуетін зерттеуге бағытталған. Баланың бойында «бейбіт» рухани доминантты 

қалыптастыру үшін толеранттылықты, бітімгерлік, рухани тұлғаны бала кезінен бастау 

маңызды. Ұлттық бейнені және ұлттық жеке ерекшеліктерін сақтау мақсатында әрбір 

этностың жаңа ұрпақтары ұлттық мәдениетті игеруі өте маңызды. 

Пререквизиттері: Басқару психологиясы, Инклюзивті білім берудің психологиясы мен 

педагогикасы 

Постреквизиттері: Жаңартылған білім беру жағдайындағы қазіргі мектепке дейінгі 

дидактика 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) әлеуметтік, этикалық және ғылыми тұжырымдарды 

ескере отырып, пайымдауларды қалыптастыру үшін ақпаратты жинау және 

интерпретациялауды жүзеге асыру; B) көптілді кадрларды даярлау аспектісінде жоғары 

мектеп дидактикасы білімдерін қолдануы;  C) халықаралық ұйымдардың (БҰҰ, ЕҚЫҰ және 

т.б.) педагогикалық тұжырымдамаларын және білім беру стратегияларын меңгеруі; D) білім 

беру тәжірибесін жетілдіру үшін әріптестермен өзара әрекетте психологиялық-

педагогикалық ғылымдар саласындағы зерттеулерді жоспарлайды және жүргізеді;  Е) зерттеу 

міндеттерін қою және шешу үшін теориялық және практикалық білімді дербес пайдаланады; 

 

Модуль 3.2 Педагогикалық мәдениет және білім берудегі  қарым-қатынас 

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

Пәннің атауы: Мектепке дейінгі балаларды дамытудың қазіргі тұжырымдамалары                                                                                                      

Пән коды: MDBDKT 5302                                           

Кредит саны: 5 

Курс: 1, семестр: 2 

Бағдарлама авторы: Досжанова С.Е., п.ғ.к., доцент 

Курсты оқыту мақсаты: Мектепке дейінгі жастағы балаларды тәрбиелеу мен оқытудың 

қазіргі тұжырымдамалары мен әдістерімен таныстыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Мектепке дейінгі білім беру жүйесін жаңарту жолдары.  Білім 

беруді ізгілендіру.  Педагогикалық кадрларды даярлау сипатын өзгерту, басқару жүйесін 

қайта құру. Мектепке дейінгі балаларды тәрбиелеу мен дамытудың заманауи 

тұжырымдамалары.   

Пререквизиттері: Мектепке дейінгі білім берудің әлемдік заманауи жүйелері     

Постреквизиттері: Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында әдістемелік қызметті басқару 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) кәсіби деңгейде білім мен түсініктерді қолдану;  B) 

зерделенетін саладағы пайымдауларды, дәлелдерді қалыптастыру және мәселелерді шешу; 

C) Әлеуметтік және ғылыми пайымдауларды ескере отырып, қажетті ақпараттарды жинау 

мен түсіндіруді жүзеге асырудың коммуникативтік қабілетінің болуы; D) әр түрлі білім беру 

сатыларында білім беру процесін ұйымдастыру мен жүзеге асырудың заманауи әдістері мен 

технологияларын білу;  Е) өзін-өзі тәрбиелеу мен дамытуға қабілетті болу, болашақ 

маманның оқу-әдістемелік іс-әрекетті нысандарының алуан түрлілігін меңгеру; 
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Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) Е) 

Пәннің атауы: Мектеп жасына дейінгі балаларды тәрбиелеу мен дамытуды  әдістемелік 

қамтамасыз ету                                                                

Пән коды: MZhDBTDAKE 5303                                                                          

Кредит саны: 5 

Курс: 1, семестр: 2 

Бағдарлама авторы: Досжанова С.Е., п.ғ.к., доцент 

Курсты оқыту мақсаты: Магистранттарды кәсіби даярлауда мектепке дейінгі білім берудің 

теориялық-әдіснамалық мәселелерін, МЖД балаларды оқыту мен тәрбиелеудің әдістемелік 

негіздерімен таныстыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Бұл пәнді оқытудың өзектілігі мектепке дейінгі ұйымдарда 

педагогикалық үдерісті ұйымдастыруға динамикалық, позитивті өзгерістер әкелетін 

басшының әдістемелік басқарушылық іс-әрекетінің білімі мен тәжірибесін меңгерту болып 

табылады. Педагогикалық үдерісті әдістемелік басқарудың ерекше моделі негізінде басқару 

әрекеттерінің алгоритмі балалардың жасына сәйкес дамуын және эмоциялық 

салауаттылығын қамтамасыз ететін бірыңғай білім беру кеңістігінде тәрбиешілердің, ата-

аналар мен балалардың ұжымын біріктіреді. 

Пререквизиттері: Жоғары мектептің педагогикасы 

Постреквизиттері: Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында әдістемелік қызметті басқару 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) әлеуметтік, этикалық және ғылыми тұжырымдарды 

ескере отырып, пайымдауларды қалыптастыру үшін ақпаратты жинау және 

интерпретациялауды жүзеге асыру; B) білім алу үшін оқуды  одан әрі өз бетінше 

жалғастыруға қажетті оқу дағдысы болуы;  

C) академиялық және кәсіби мақсаттар үшін қажетті деңгейден төмен емес оқу ортасында 

қолданылатын тілдерді меңгеруі; D) халықаралық ұйымдардың педагогикалық 

тұжырымдамаларын және білім беру стратегияларын меңгеруі; Е) өзін-өзі тәрбиелеу мен 

дамытуға қабілетті болу, болашақ маманның оқу-әдістемелік іс-әрекетті нысандарының 

алуан түрлілігін меңгеру; 

 

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

Пәннің атауы: Қазіргі қоғамдағы МДҰ-ның даму стратегиясы                                 

Пән коды: KKMDUDS 5209                                                                     

Кредит саны: 5 

Курс: 1, семестр: 2 

Бағдарлама авторы: Туребаева К.Ж., п.ғ.д., профессор 

Курсты оқыту мақсаты: Қазіргі заман талабына сай қоғам санасындағы мектепке дейінгі 

ұйымның даму және балаларды оқыту мен тәрбиелеу стратегияларын анықтау. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Бұл курс бағдарламасы заманауи қоғамдық сананың басым 

міндеттеріне, атап айтқанда, балаларды дамыту және тәрбиелеу стратегиясын әзірлеуге және 

іске асыруға бағытталған. Тәрбиелеуді дамыту стратегиясының базалық қағидаттары ретінде 

тәрбиелеудің субъектілік, әлеуметтік-мәдени даму, тәрбиенің гуманистік бағыты, әлеуметтік 

әділеттілік және тәрбиелеу процесін ұйымдастыру кезінде балалардың тең мүмкіндіктері, 

демократиялық басқару қағидаттары айқындалған. 

Пререквизиттері:  Мектепке дейінгі білім берудің әлемдік заманауи жүйелері 

Постреквизиттері: Қазіргі жағдайдағы мектепке дейінгі білім берудің вариативтілігі 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) зерттеу контекстінде идеяларды әзірлеу және қолдану, 

осы саланың алдыңғы қатарлы теорияларына негізделген білімі мен түсінігін көрсетуі; B) 

жаңа ортадағы пәнаралық контексте мәселелерді шешу үшін өз білімін, түсінігін және 

қабілетін кәсіби деңгейде қолдану; C) жоғары кәсіптік білім беруді дамытудағы әлемдік 

тенденцияларды меңгеруі; D) халықаралық ұйымдардың педагогикалық тұжырымдамаларын 

және білім беру стратегияларын меңгеруі; Е) болашақ мамандардың кәсіби маңызды 
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қасиеттерін қалыптастыру кезінде әлеуметтік құндылықтарды интеграциялау принциптері 

мен әдістерін меңгеруі. 
 

7М01201 – Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу білім бағдарламасы 

(ғылыми-педагогикалық бағыт) 

Түскен жылы: 2019 

Пәндер 

циклі 
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1 2 3 4 5 

Кәсіптендіру пәндері 

5.1 Модуль. Мектепке дейінгі ұйымдағы мониторинг жүйесі 

КП ЖК MDBBUBBSBBK 

6304 

Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарындағы білім беру 

сапасын бақылау бағдарламасын құрастыру 

3 5/5 

КП ТК MDBPZT 6305 Мектепке дейінгі балалар психологиясының заманауи 

тұжырымдамалары 
3 5/5 

КП ТК MDBBUAKB 

6306 
Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында әдістемелік 

қызметті басқару 
3 5/5 

5.2 Модуль. Педагогикалық мәдениет және  білім берудегі  қарым-қатынас 

КП ЖК MDBBUBBSBBK 

6304 

Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарындағы білім беру 

сапасын бақылау бағдарламасын құрастыру  

3 5/5 

КП ТК МZhBBZhKMDD 

6305 

Мазмұны жаңартылған білім беру  жағдайындағы  қазіргі 

мектепке дейінгі дидактика  

3 5/5 

КП ТК BBMK 6306 Білім берудегі мәдениаралық коммуникация 3 5/5 

6.1 Модуль. Білім беру сапасын бағалаудың ғылыми-педагогикалық негіздері 

КП ТК MDBBPK 6307 Мектепке дейінгі білім берудегі педагогикалық квалиметрия  3 5/5 

6.2  Модуль. Білім беру сапасын бағалаудың ғылыми-педагогикалық негіздері 

КП ТК PZMA 6307 Педагогикалық зерттеудегі математикалық әдістер  3 5/5 

 

Кәсіптендіру пәндері  

5.1 Модуль. Мектепке дейінгі ұйымдағы мониторинг жүйесі 

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

Пәннің атауы: Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарындағы білім беру сапасын бақылау 

бағдарламасын құрастыру 

Пән коды: MDBBUBBSBBK 6304 

Кредит саны: 5 

Курс: 2, семестр: 3 

Бағдарлама авторы: Туребаева К.Ж., п.ғ.д., профессор 

Курсты оқыту мақсаты: магистратура студенттерін мектепке дейінгі білім беру саласында 

білім беру қызметін, сапасын бақылау бойынша өз бетінше кәсіби қызметке даярлау 

Пәннің қысқаша мазмұны: Бұл курс бағдарламасы мектепке дейінгі білім беруді 

дамытудың негізгі үрдістерін қарастырады. Мектепке дейінгі білім беру бағдарламаларының 

сапасын мониторингілеу бағдарламасын жобалау МДҰ-да инновациялық қызметті жүзеге 

асырудың негізгі тәсілі ретінде түсіндіріледі. Мониторинг жүйесі білім беру үдерісін жүзеге 

асыру бойынша басқарушылық қызметті нәтижелі ұйымдастыруға, балалардың тұлғалық 

дамуын ынталандыруға және педагогтардың шығармашылық өсуіне, мектепке дейінгі ұйым 

ресурстарын тиімді бөлуге ықпал етеді. 

Пререквизиттері: Мектепке дейінгі білім берудің әлемдік заманауи жүйелері, Мектепке 

дейінгі білім беру мекемелерін басқару ерекшеліктері 
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Постреквизиттері: докторантура деңгейінде оқытылатын пәндер 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) мектепке дейінгі білім беруде әр түрлі білім беру 

бағдарламалары бойынша ұйымдастыру үдерістерде заманауи әдістері мен технологияларын 

қолдану мүмкіндігі бағалау, білім беру қызметінің сапасын бағалау; В) білім беру ортасын 

қалыптастыруға және кәсіптік білім беру инновациялық білім беру саясатының міндеттерін 

іске асырудағы білім мен білікке ие; С) білім беру сапа мониторингінің мәнін, мониторинг 

функцияларының құрамы мен өзара байланысын білу; D) жоғары кәсіптік білім беруді 

дамытудағы әлемдік тенденцияларды меңгеруі; Е) идеяларды ұсыну,  зерттеу және қолдану 

контексінде мектепке дейінгі білім беру саласының алдыңғы қатарлы білімдеріне негізделген 

түсінігін көрсету. 

 

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

Пәннің атауы:  Мектепке дейінгі балалар психологиясының заманауи тұжырымдамалары 

Пән коды: MDBPZT 6305 

Кредит саны: 5 

Курс: 2, семестр: 3 

Бағдарлама авторы: Досжанова С.Е., п.ғ.к., доцент 

Курсты оқыту мақсаты: магистранттарды мектепке дейінгі балалар психологиясының 

қазіргі заманауи тұжырымдамаларымен таныстыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Балалар психологиясының пәні және міндеттері. Шет ел және 

отандық психология ғылымындағы баланың психикалық даму тұжырымдамасы. Балалар 

психологиясының әдістері және принциптері. Туғаннан жеті жасқа дейінгі баланың 

психикалық дамуына жалпы сипаттама. 

Пререквизиттері: Мектепке дейінгі балаларды дамытудың қазіргі тұжырымдамалары, 

Мектепке дейінгі білім берудің әлемдік заманауи жүйелері 

Постреквизиттері: докторантура деңгейінде оқытылатын пәндер 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: A) Мектеп жасына дейінгі балалардың тұлғалық 

қалыптасуы туралы қазіргі балалар психикасының онтогенездік дамуын үздіксіз білім беру 

негізінде жас кезеңдері арасындағы өзара байланыс, жаңадан пайда болатын әрекеттерді 

игеру; B) Білім алушылардың балалар психологиясын оқыту процесі кезінде алған білімін, 

білігі және дағдысын кәсіби қызметте қолдана алуы; кәсіби әрекетте тиімді коррекция жасау 

шеберлігін дамыту; коррекциялық жұмыс жүргізу жұмыстарын терең меңгеру; C) Мектеп 

жасына дейінгі балалардың психикалық дамуы бағытындағы басты мағлұматтармен 

қаруландыру оны жүзеге асырудың  әдістемесін іске асыра білуі керек; D) Мектеп жасына 

дейінгі балалардың психикасының дамуын, қалып-күйлерін, қасиеттерін жас 

ерекшеліктермен салыстыра отырып қолдану қабілеті; Е) Оқыту мен тәлім-тәрбие істерін 

жүргізудегі әдіс-тәсілдердің өзекті мәселелерін психологиялық тұрғыда негіздеу; 

қалыптастыра және дамыта білу дағдысы; командада жумыс жасау қабілеттілігі, өз 

көзқарасын дұрыс қорғау, жаңа нәтижелерді ұсына білу. 

 

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

Пәннің атауы: Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында әдістемелік қызметті басқару 

Пән коды: MDBBUAKB 6306 

Кредит саны: 5 

Курс: 2, семестр: 3 

Бағдарлама авторы: Есенғұлова М.Н., п.ғ.к., доцент 

Курсты оқыту мақсаты: Мектепке дейінгі білім беру мекемелерінде педагогикалық 

үдерісті ұйымдастыруға қажетті басшының әдістемелік басқарушылық іс-әрекетінің білімі 

мен тәжірибесін игерту. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Бұл пәнді оқытудың өзектілігі мектепке дейінгі ұйымдарда 

педагогикалық үдерісті ұйымдастыруға динамикалық, позитивті өзгерістер әкелетін 

басшының әдістемелік басқарушылық іс-әрекетінің білімі мен тәжірибесін меңгерту болып 
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табылады. Педагогикалық үдерісті әдістемелік басқарудың ерекше моделі негізінде басқару 

әрекеттерінің алгоритмі балалардың жасына сәйкес дамуын және эмоциялық 

салауаттылығын қамтамасыз ететін бірыңғай білім беру кеңістігінде тәрбиешілердің, ата-

аналар мен балалардың ұжымын біріктіреді. 

Пререквизиттері: Жоғары мектеп педагогикасы, Мектепке дейінгі білім беру мекемелерін 

басқару ерекшеліктері 

Постреквизиттері: докторантура деңгейінде оқытылатын пәндер 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) әлеуметтік, этикалық және ғылыми тұжырымдарды 

ескере отырып, пайымдауларды қалыптастыру үшін ақпаратты жинау және 

интерпретациялауды жүзеге асыру; B) білім алу үшін оқуды  одан әрі өз бетінше 

жалғастыруға қажетті оқу дағдысы болуы; C) академиялық және кәсіби мақсаттар үшін 

қажетті деңгейден төмен емес оқу ортасында қолданылатын тілдерді меңгеруі; D) 

халықаралық ұйымдардың педагогикалық тұжырымдамаларын және білім беру 

стратегияларын меңгеруі; Е) білім алушыларда өзін-өзі дұрыс бағалау, тілдерді үйренуге 

ынталандыруы, азаматтық толеранттылықты қалыптастыру тәсілдерін меңгеруі. 

 

5.2 Модуль. Педагогикалық мәдениет және  білім берудегі  қарым-қатынас 

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

Пәннің атауы: Мазмұны жаңартылған білім беру  жағдайындағы  қазіргі мектепке дейінгі 

дидактика 

Пән коды: МZhBBZhKMDD 6305 

Кредит саны: 5 

Курс: 2, семестр: 3 

Бағдарлама авторы: Досжанова С.Е., п.ғ.к., доцент 

Курсты оқыту мақсаты: Болашақ мамандарды мектепке дейінгі дидактиканың әдіснамалық 

негіздерімен таныстыру;  тұтас педагогикалық процесс жөнінде педагогикалық білімдер 

жүйесін қалыптастыру. 
Пәннің қысқаша мазмұны: Бұл курс білім беру мазмұнын жаңғырту жағдайындағы қазіргі 

мектепке дейінгі дидактиканың әдіснамалық негіздерін білу қабілеттілігімен, оқыту 

процесінің іргелі идеяларын, тұжырымдамаларын, заңдарын, заңдылықтарын және 

принциптерімен таныстырады.Дидактиканың негізгі категориялары мен түсініктерін ескеру 

қабілеттілігімен, педагогикалық теориялар мен мектеп тәжірибесінің диалектикалық өзара 

байланысын айқындайды. 

Пререквизиттері: Жоғары мектеп педагогикасы, Мектепке дейінгі білім берудің теориялық-

әдіснамалық мәселелері 

Постреквизиттері: докторантура деңгейінде оқытылатын пәндер 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) мамандарға және маман емес тұлғаларға қажетті кәсіби 

құзыреттілік ақпаратын, идеяларды, мәселелерді шешімдерді дер кезінде жеткізу; В) жоғары 

мектепте оқытудың заманауи технологияларын, студенттік психология, мектепке дейінгі 

білім беру  саласындағы инновациялық жетістіктерді қолдана білу; С) әлеуметтік, этикалық 

және ғылыми пайымдауларды ескере отырып, пайымдауларды қалыптастыру үшін 

ақпаратты жинау мен түсіндіруді жүзеге асыру; D)  идеяларды ұсыну,  зерттеу және қолдану 

контексінде арнайы білім беру саласының алдыңғы қатарлы білімдеріне негізделген түсінігін 

көрсету; Е) мектепке дейінгі дидактикадан алған білімдерін тәжірибеде өз бетімен 

қолдануды; мектептегі педагогикалық процесті жобалауды және жүзеге асыруды;  

 

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

Пәннің атауы:  Білім берудегі мәдениаралық коммуникация 

Пән коды: BBMK 6306 

Кредит саны: 5 

Курс: 2, семестр: 3 

Бағдарлама авторы: Туретаева Г.И., п.ғ.к., доцент 
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Курсты оқыту мақсаты: Шетелдік әріптестермен, басқа әлеуметтік дәстүрлермен, 

әлеуметтік құрылыммен және лингвистикалық мәдениеті бар елдердің өкілдерімен мәдени, 

кәсіптік және жеке қарым-қатынас дағдыларын қалыптастыру, халықаралық ақпарат 

алмасуды құру қажеттілігі және теория мен практикада мәселенің жеткіліксіз дамуы. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Бұл курс магистрантты әлемнің көп мәдениетті кеңістігін 

зерттеу және тұлға аралық  мәдениетаралық өзара әрекеттесу тәсілдерін игеру процесінде 

ұлттық сәйкестендіруді және тұлғаның өзін-өзі тануын қамтамасыз ететін мәдени мұра мен 

мәдениетті құруға кіріседі. Жеке тұлғаның мәдени өзін-өзі қамтамасыз етуін  мекемеден 

оқытудың мазмұнына да, оқу процесінің мазмұнына да мәдени аспектілерді қосуды талап 

етеді. 

Пререквизиттері: Мектепке дейінгі білім берудің әлемдік заманауи жүйелері, Мектепке 

дейінгі білім беру жүйесіндегі ақпараттық -коммуникациялық технологиялар 

Постреквизиттері: докторантура деңгейінде оқытылатын пәндер 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) жаңа ортадағы пәнаралық контексте мәселелерді шешу 

үшін өз білімін, түсінігін және қабілетін кәсіби деңгейде қолдану; B) әлеуметтік, этикалық 

және ғылыми тұжырымдарды ескере отырып, пайымдауларды қалыптастыру үшін ақпаратты 

жинау және интерпретациялауды жүзеге асыру; C) көптілді кадрларды даярлау шеңберінде 

ғылыми-әдістемелік өнімдерді, оқу-әдістемелік кешендерді, авторлық курстарды әзірлеу 

әдістемесін меңгеруі; D) көпмәдениетті және көптілді ортада әлеуметтік өзара 

әрекеттестіктің теориясы мен практикасын қолдануы; Е) білім беру тәжірибесін жетілдіру 

үшін әріптестермен өзара әрекетте психологиялық-педагогикалық ғылымдар саласындағы 

зерттеулерді жоспарлайды және жүргізеді; 

 

6.1 Модуль. Білім беру сапасын бағалаудың ғылыми-педагогикалық негіздері 

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

Пәннің атауы: Мектепке дейінгі білім берудегі педагогикалық квалиметрия 

Пән коды: MDBBPK 6307 

Кредит саны: 5 

Курс: 2, семестр: 3 

Бағдарлама авторы: Досжанова С.Е., п.ғ.к., доцент 

Курсты оқыту мақсаты: магистранттарда мектепке дейінгі білім берудің тәуелсіз бағалау 

жүйесінің сапасы мен көрсеткішінің  заманауи нәтижелік критерийлерін әзірлеу туралы 

білім, білік және дағды қалыптастырады. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Бұл пән бағдарламасында білім берудің жоғарғы сапасына 

бағытталған мектепке дейінгі білім беру жүйесінің  құрылымын қарастырады.  Мектепке 

дейінгі білім берудің тәуелсіз бағалау жүйесінің сапасы мен көрсеткішінің  заманауи 

нәтижелік критерийлерін әзірлеуді талап етеді. Педагогикалық квалиметрия қағидаларын 

қолдана отырып сапа өлшеулігі, сәйкестілігі және салыстырмалылығын өлшеу  бұл 

міндеттерді шешуге мүмкіндік береді. 

Пререквизиттері: Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында дарынды балалармен жұмыс 

жасауды әдістемелік қамтамасыз ету 

Постреквизиттері: докторантура деңгейінде оқытылатын пәндер 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) кәсіби құзыреттілік ақпаратын, идеяларды, мәселелерді 

шешімдерді дер кезінде жеткізу қабілетіне ие; В) жоғары мектепте оқытудың заманауи 

технологияларын, студенттік психология, мектепке дейінгі білім беру саласындағы 

инновациялық жетістіктерді қолдана білу; С) әлеуметтік, этикалық және ғылыми 

пайымдауларды ескере отырып, пайымдауларды қалыптастыру үшін ақпаратты жинау мен 

түсіндіруді жүзеге асыру; D) идеяларды ұсыну,  зерттеу және қолдану контексінде мектепке 

дейінгі білім беру саласының алдыңғы қатарлы білімдеріне негізделген түсінігін көрсету; Е) 

мектепке дейінгі дидактикадан алған білімдерін тәжірибеде өз бетімен қолдануды; мектепке 

дейінгі мекемедегі педагогикалық процесті жобалауды және жүзеге асыруды білу. 
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6.2  Модуль Білім беру сапасын бағалаудың ғылыми-педагогикалық негіздері 

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

Пәннің атауы:  Педагогикалық зерттеудегі математикалық әдістер 

Пән коды: PZMA 6307 

Кредит саны: 5 

Курс: 2, семестр: 3 

Бағдарлама авторы: Туретаева Г.И., п.ғ.к., доцент 

Курсты оқыту мақсаты: Магистранттарды ғылыми педагогикалық зерттеулерде 

математикалық әдістерді пайдалана білуге үйрету. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Курс мазмұны магистранттарда  ҚР мемлекетінің білім 

стандартына сәйкес педагогикада қолданылатын математикалық әдістер туралы білім, білік 

дағдыларын қалыптастырудың үлгісі.Педагогикалық зерттеулердегі математикалық әдістерді 

оқып үйрену. Магистранттарға педагогикалық мәліметтерді өңдеудегі математикалық 

әдістер жүйесін меңгерту және өзбетімен жұмыс жасауға даярлау. 

Пререквизиттері: Мектепке дейінгі білім берудің теориялық-әдіснамалық мәселелері, 

Мектепке дейінгі білім беру мекемелерін басқару ерекшеліктері 

Постреквизиттері: докторантура деңгейінде оқытылатын пәндер 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) оқытылатын курс (пән) оқу бағдарламасының 

мазмұнын білуі; B) жоғары кәсіптік білім беруді дамытудағы әлемдік тенденцияларды 

меңгеруі; C) көптілді кадрларды даярлау шеңберінде ғылыми-әдістемелік өнімдерді, оқу-

әдістемелік кешендерді, авторлық курстарды әзірлеу әдістемесін меңгеруі. D) оқу-тәрбие 

процесіне кәсіптік бірлестіктердің, ғылыми ұйымдардың өкілдерін, жұмыс берушілерді, 

шетелдік әріптестерді тартады; Е) зерттеу нәтижелерін практикалық педагогикалық 

қызметке дербес енгізеді;  
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7M01301 – Бастауышта оқытудың педагогикасы мен әдістемесі білім бағдарламасы 

 (ғылыми-педагогикалық бағыт)  

 

 

Базалық пәндер 

2.1 Модуль. Бастауыш білімнің негіздері және әдістері 

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

Пәннің атауы: Педагогикалық зерттеулердегі математикалық өңдеу әдістері  

Пән коды: PSMOA 5205  

Кредит саны: 5 

Курс: 1, семестр: 1 

Бағдарлама авторы: магистр, оқытушы Дюсов М.С. 

Курсты оқытудың мақсаты: Магистранттарда математикалық және статистикалық 

әдістерін терең меңгертіп, білім сапасын бағалаудың тың мүмкіндіктерін игерту. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Гистограмма салу алгоритмі. Бақылау нәтижелеріне 

статистикалық-математикалық өңдеу жасаудың сипаттамалы әдістері. Орташа мәндерді 

 

Компоне

нт 

(МК/ТК) 

 

 

Пәндер  

коды 

 

 

Пән  атауы           

С
ем

ес
т
р

  

К
р

ед
и

т
 с

а
н

ы
 

Қ
Р

/E
C

T
S

 

Базалық пәндер 

2.1 Модуль. Бастауыш білімнің негіздері және әдістері 

БП ТК PSMOA 5205 Педагогикалық зерттеулердегі математикалық өңдеу әдістері 1 5/5 

БП ТК 
BBCBHZ 

5206 
Бастауыш білім сапасын бағалаудың халықаралық жүйесі  

1 5/5 

БП ЖК 
ZHAPOFTN 

5207 

Жеке әдістемелік пәндерді оқытудың ғылыми-теориялық 

негіздері  

1 3/3 

КП ТК 
BBBZhPO 

6301  
Бастауыш білім беру жүйесіндегі педагогикалық өлшемдер 

2 4/4 

2.2 Модуль.  Бастауыш мектепте оқытудың ғылыми-педагогикалық және теориялық 

негіздері 

БП ТК MGPS 5205 Математикадағы ғылыми-педагогикалық зерттеулер  1 5/5 

БП ТК ZHPPO 5206 ЖОО педагогикалық пәндерді оқыту  1 5/5 

БП ЖК 
ZHAPOFTN 

5207 

Жеке әдістемелік пәндерді оқыудың ғылыми-теориялық 

негіздері 

1 3/3 

КП ТК 
BMOUMA 

6301 
Бастауыш мектепте оқу үдерісін мониторингтеу әдістемесі  

2 4/4 

Кәсіптендіру пәндері  

3.1 Модуль. Педагогикалық көзқарастар және өнер  

КП ЖК 
BMPOPK 

6302 

Бастауыш мектеп пәндерін оқытудағы педагогикалық 

көзқарастар 

2 5/5 

КП ТК АGZA 6303 Әдіснама және ғылыми зерттеудің әдістері 2 5/5 

БП ТК 
OCBBBBKP 

5208 

«Өнер» саласында бастауыш білім берудің қазіргі 

проблемалары 

2 5/5 

3.2 Модуль. Бастауыш білім проблемалары 

КП ЖК 
BMPOPK  

6302 

Бастауыш мектеп пәндерін оқытудағы педагогикалық 

көзқарастар 

2 5/5 

КП ТК 
ZhMBPOKST  

6303 

Жаратылыстану-математикалық бағыттағы пәндерді 

оқытудың қазіргі заманғы тенденциялары 

2 5/5 

БП ТК BSBHZh 5208 Білім сапасын бағалаудың халықаралық жүйесі 2 5/5 
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бағалау әдістері. Ауытқуды бағалау әдістері. Қалыпты үлестірім. Ассиметрия және эксцесс. 

Бақылау нәтижелеріне статистикалық-математикалық өңдеу жасаудың индукциялық 

әдістері. Статистикалық мәнділік. Статистикалық гипотезалар. 

Пререквизиттері: Жоғары мектеп педагогикасы. Басқару психологиясы.  

Постреквизиттері: Математикадағы ғылыми-педагогикалық зерттеу. Жеке әдістемелік 

пәндерді оқыудың ғылыми-теориялық негіздері, Бастауыш мектепте оқу үдерісін 

мониторингтеу әдістемесі. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Педагогикалық өлшеулердегі математикалық және 

статистикалық әдістерді практикада тиімді қолдану; В) білім беру сапасын басқарудың 

мазмұнын, қызметтері мен құралдарын талдайды; С) Білім беруде педагогикалық өлшеулер 

ерекше қызмет ретінде пайдаланудың маңыздылығын, халықаралық зерттеулердің 

нәтижелерін талдау; D) оқытудың оңтайлы стратегиясын қалыптастыруға бағыттау; Е)жеке 

пәндерді оқыту үдерісінде әдістерді, теорияларды қолдану. 

 

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

Пәннің атауы:  Бастауыш білім сапасын бағалаудың халықаралық жүйесі 

Пән коды: BBCBHZh 5206  

Кредит саны: 5 

Курс: 1, семестр: 1 

Бағдарлама авторы: п.ғ.к., доцент  Жазықова М.Қ.  

Курсты оқытудың мақсаты: «Бастауыш білім сапасын бағалаудың халықаралық жүйесі" 

пәнінің мақсаты – магистранттарға педагогикалық қызметінде білім сапасын бағалаудың 

халықаралық жүйесі туралы, оның мазмұн-мағынасы, мәні туралы мәлімет қалыптастыру, 

бағалаудың халықаралық жүйесінің теориялық-әдіснамалық негіздерін мғңгерту. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Әлемдік оқыту жүйесіндегі білім сапасын бағалаудың тарихи 

ретроспективті қалыптасуы имен дамуына шолу. «Білім сапасы» ұғымына түсінік. Білім 

сапасын бағалаудың қазіргі заманғы жағдайы: халықаралық және отандық тәжірибе. Бағалау 

жүйесінің ғылыми негіздері және әдіснамасы. Критериалды бағалау – педагогикалық 

технология ретінде. Таксономия – оқыту нәтижесін бағалау құралы ретінде. Халықаралық 

тәжірибелердегі білім сапасын бағалаудың көрінісі. Финляндия мемлекетіндегі бастауыш 

мектеп оқушыларының білім сапасын бағалау. Назарбаев зияткерлік мектептері ДБҰҰ үлгісі 

негізінде Қазақстанда халықаралық бағалау жүйесін енгізу тәжірибесі. 

Пререквизиттері: Педагогика, Шетел тілі, Бағалаудың өлшемдік технологиясы. 

Постреквизиттері: Бастауыш білім беру жүйесіндегі педагогикалық өлшемдер, Білім 

берудегі менеджмент, Ғылыми-педагогикалық зерттеу әдістемесі..   

Оқытудан күтілетін нәтижелер: A) Білім сапасын бағалаудың халықаралық жүйесі 

мәселесі бойынша түсінік қалыптастыру; B) Білім сапасын бағалау мүмкіндіктерін 

қамтамасыз ететін халықаралық; C) Маманның білім сапасын бағалау мәдениетін көрсететін 

жеке сапаларын ашуға үйрету. D) Білім және ғылымда зерттеу және модельдеу нәтижелерін 

математикалық-статистикалық өңдеу мен модельдеуді ұйымдастыру шеңберінде ормативтік-

құқықтық құжаттарды қолдану алгоритмін құру; E) Білім беруде тестілеуді ерекше қызмет 

ретінде пайдаланудың маңыздылығын, халықаралық зерттеулердің нәтижелерін талдау; 

 

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

Пәннің атауы: Жеке әдістемелік пәндерді оқытудың ғылыми –теориялық негіздері 

Пән коды: ZhPOGTN 5207  

Кредит саны: 3 

Курс: 1, семестр: 1 

Бағдарлама авторы: п.ғ.к., профессор Қаңтарбай  С.Е. 

Курсты оқытудың мақсаты: Жеке әдістемелік пәндерді оқытудың ғылыми-теориялық 

негіздерін меңгеру. 
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Пәннің қысқаша мазмұны: Жеке әдістемелік пәндерді оқытудың ғылыми-теориялық 

негіздеріне кіріспе. Дидактика және жеке пән әдістемелері. Қазақстанда жеке пән 

әдістемесінің негізін салушылар. Пәндік әдістемелер. Әдістемелік жүйенің құрылымы. 

Әрекеттік амал. Әдістеме мен дидактика қатынасы. Пәнді оқыту әдістемесінің қалыптасу 

сатыларының төрт концепциясы. Оқыту әдістемесі мен технологиясы арақатынасы. Жеке 

пәнді оқыту үдерісін ұйымдастырудағы ғылыми негіздер. 

Пререквизиттері: Педагогика, дидактика, пәндерді оқыту әістемелері, психология. 

Постреквизиттері:  Магистратура деңгейіндегі пәндер,ғылым тарихы мен философия  

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Әдістеме мен дидактиканың қарастыратын нысанан, 

теориялық негіздерін, айырмашылықтарын, жеке пәндерді оқыту әдістемелерінің 

қалыптасуын білетін, түсінетін болады; В) жеке пәндерді оқыту үдерісінде әдістерді, 

теорияларды қолданатын болады; С) педагогикалық үдерісте жеке пәндерді оқыту 

әдістемелерін талдай алатын болады; D) жеке пәндерді оқыту әдістемелерінің теориялық 

негіздерін біртұтастықта қарастыра алатын болады; Е) мақсат пен бағалаудың 

байланыстылығына сүйене отырып, критериалды бағалауды жүзеге асыра алатын болады. 

 

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

Пәннің атауы:  Бастауыш білім беру жүйесіндегі педагогикалық өлшемдер  

Пән коды: BBBZhPO 6301 

Кредит саны: 4 

Курс: 1, семестр: 1 

Бағдарлама авторы: п.ғ.к., доцент  Жазықова М.Қ.  

Курсты оқытудың мақсаты: магистранттарға бастауыш мектепте оқу үдерісін 

мониторнгтеу әдістемесін меңгеру. Білім сапасын бағалаудың әдіснамалық негіздерін игеру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Әлемдік оқыту жүйесіндегі білім сапасын бағалаудың тарихи 

ретроспективті қалыптасуы имен дамуына шолу. «Білім сапасы» ұғымына түсінік. Білім 

сапасын бағалаудың қазіргі заманғы жағдайы: халықаралық және отандық тәжірибе. Бағалау 

жүйесінің ғылыми негіздері және әдіснамасы. Критериалды бағалау – педагогикалық 

технология ретінде. Таксономия – оқыту нәтижесін бағалау құралы ретінде. Халықаралық 

тәжірибелердегі білім сапасын бағалаудың көрінісі. Финляндия мемлекетіндегі бастауыш 

мектеп оқушыларының білім сапасын бағалау. Назарбаев зияткерлік мектептері ДБҰҰ үлгісі 

негізінде Қазақстанда халықаралық бағалау жүйесін енгізу тәжірибесі. 

Пререквизиттері: Бастауыш білім сапасын бағалаудың халықаралық жүйесі, жеке 

әдістемелік пәндерді оқыудың ғылыми-теориялық негіздері, бастауыш білім беру 

жүйесіндегі педагогикалық өлшемдер  

Постреквизиттері: Әдіснама және ғылыми зерттеудің әдістері,  білім сапасын бағалаудың 

халықаралық жүйесі 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: A) Білім сапасын бағалаудың халықаралық жүйесі 

мәселесі бойынша түсінік қалыптастыру; B) Білім сапасын бағалау мүмкіндіктерін 

қамтамасыз ететін халықаралық. C) Маманның білім сапасын бағалау мәдениетін көрсететін 

жеке сапаларын ашуға үйрету. D) Білім және ғылымда зерттеу және модельдеу нәтижелерін 

математикалық-статистикалық өңдеу мен модельдеуді ұйымдастыру шеңберінде 

нормативтік-құқықтық құжаттарды қолдану алгоритмін құру; E) Білім беруде тестілеуді 

ерекше қызмет ретінде пайдаланудың маңыздылығын, халықаралық зерттеулердің 

нәтижелерін талдау 

  

2.2. Модуль. Бастауыш мектепте оқытудың ғылыми-педагогикалық және теориялық 

негіздері 

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

Пәннің атауы: Математикадағы ғылыми-педагогикалық зерттеу 

Пән коды: MGPS 5205 

Кредит саны: 5 
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Курс: 1, семестр: 1 

Бағдарлама авторы: магистр, оқытушы Дюсов М.С. 

Курсты оқытудың мақсаты: Магистранттарда математикалық және статистикалық 

әдістерін терең меңгертіп, білім сапасын бағалаудың тың мүмкіндіктерін игерту. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Бақылау нәтижелеріне статистикалық-математикалық өңдеу 

жасаудың қарапайым әдістері. Бас жиынтық және таңдама.Педагогикадағы өлшеу 

мәселесі.Мәліметтер және олардың түрлері. 

Рангілеу ережелері.Бақылау нәтижелерін кескіндеу тәсілдері.Гистограмма салу 

алгоритмі.Бақылау нәтижелеріне статистикалық-математикалық өңдеу жасаудың 

сипаттамалы әдістері. 

Пререквизиттері: Ғылым мен бастауыш білімнің өзекті мәселелері, ғылыми  педагогикалық 

зерттеу әдістемесі, педагогикалық өлшеу теориясының негіздері, Жоғары мектеп 

педагогикасы. 

Постреквизиттері: Жеке әдістемелік пәндерді оқыудың ғылыми-теориялық негіздері, 

Бастауыш мектепте оқу үдерісін мониторингтеу әдістемесі. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Педагогикалық өлшеулердегі математикалық және 

статистикалық әдістерді практикада тиімді қолдану В) білім беру сапасын басқарудың 

мазмұнын, қызметтері мен құралдарын талдайды; С) Білім беруде педагогикалық өлшеулер 

ерекше қызмет ретінде пайдаланудың маңыздылығын, халықаралық зерттеулердің 

нәтижелерін талдау; D) оқытудың оңтайлы стратегиясын қалыптастыруға бағыттау; Е)жеке 

пәндерді оқыту үдерісінде әдістерді, теорияларды қолдану. 

 

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

Пәннің атауы:  ЖОО педагогикалық пәндерді оқыту 

Пән коды: ZHOOPPO 5206 

Кредит саны: 5 

Курс: 1, семестр: 1 

Бағдарлама авторы: п.ғ.к., доцент  Жазықова М.Қ.  

Курсты оқытудың мақсаты: магистранттарға педагогикалық қызметінде білім сапасын 

жоғарылату мақсатында жоғары оқу орнында педагогикалық пәндерді игерту, ол пәннің  

мазмұн-мағынасы, мәні туралы мәлімет қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Педагогиканы оқыту әдістемесінің пәні мен міндеттері. Ғылым 

және оқу пәні, олардың ӛзара байланыстары мен ерекшеліктері. Педагогика ғылым және оқу 

пәні ретінде. Оқу пәні ретіндегі педагогика дамуының негізгі кезеңдері. Педагогика 

ғылымының дамуының оқу пәнінің мазмұнында бейнеленуі. Педагогиканы оқыту процессі 

және оның ерекшеліктері. 

Пререквизиттері: Педагогика,жоғары мектеп педагогикасы 

Постреквизиттері: Білім берудегі менеджмент 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: A) Білім сапасын бағалаудың халықаралық жүйесі 

мәселесі бойынша түсінік қалыптастыру; B) Білім сапасын бағалау мүмкіндіктерін 

қамтамасыз ететін халықаралық жоғары оқу орнында білім сапасын арттыру; C) Маманның 

білім сапасын бағалау мәдениетін көрсететін жеке сапаларын ашуға үйрету. D) Білім және 

ғылымда зерттеу және модельдеу нәтижелерін математикалық-статистикалық өңдеу мен 

модельдеуді ұйымдастыру шеңберінде нормативтік-құқықтық құжаттарды қолдану 

алгоритмін құру; E) Білім беруде педагогиканы пайдаланудың маңыздылығын, халықаралық 

зерттеулердің нәтижелерін талдау; 

 

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

Пәннің атауы:  Бастауыш мектепте оқу үдерісін мониторингтеу әдістемесі  

Пән коды: BMOUMA 6301 

Кредит саны: 4 

Курс: 1, семестр: 2 
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Бағдарлама авторы: п.ғ.к., доцент  Жазықова М.Қ.  

Курсты оқытудың мақсаты: магистранттарға  бастауыш мектепте оқу үдерісін 

мониторнгтеу әдістемесін меңгеру. Білім сапасын бағалаудың әдіснамалық негіздерін игеру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Әлемдік оқыту жүйесіндегі білім сапасын бағалаудың тарихи 

ретроспективті қалыптасуы имен дамуына шолу. «Білім сапасы» ұғымына түсінік. Білім 

сапасын бағалаудың қазіргі заманғы жағдайы: халықаралық және отандық тәжірибе. Бағалау 

жүйесінің ғылыми негіздері және әдіснамасы. Критериалды бағалау – педагогикалық 

технология ретінде. Таксономия – оқыту нәтижесін бағалау құралы ретінде. Халықаралық 

тәжірибелердегі білім сапасын бағалаудың көрінісі. Финляндия мемлекетіндегі бастауыш 

мектеп оқушыларының білім сапасын бағалау. Назарбаев зияткерлік мектептері ДБҰҰ үлгісі 

негізінде Қазақстанда халықаралық бағалау жүйесін енгізу тәжірибесі. 

Пререквизиттері: Бастауыш білім сапасын бағалаудың халықаралық жүйесі, жеке 

әдістемелік пәндерді оқыудың ғылыми-теориялық негіздері, бастауыш білім беру 

жүйесіндегі педагогикалық өлшемдер  

Постреквизиттері: Әдіснама және ғылыми зерттеудің әдістері,  білім сапасын бағалаудың 

халықаралық жүйесі 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: A) Білім сапасын бағалаудың халықаралық жүйесі 

мәселесі бойынша түсінік қалыптастыру; B) Білім сапасын бағалау мүмкіндіктерін 

қамтамасыз ететін халықаралық C) Маманның білім сапасын бағалау мәдениетін көрсететін 

жеке сапаларын ашуға үйрету. D) Білім және ғылымда зерттеу және модельдеу нәтижелерін 

математикалық-статистикалық өңдеу мен модельдеуді ұйымдастыру шеңберінде 

нормативтік-құқықтық құжаттарды қолдану алгоритмін құру; E) Білім беруде тестілеуді 

ерекше қызмет ретінде пайдаланудың маңыздылығын, халықаралық зерттеулердің 

нәтижелерін талдау; 

 

Кәсіптендіру пәндері  

3.1 Модуль. Педагогикалық көзқарастар және өнер 

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

Пәннің атауы: Бастауыш мектеп пәндерін оқытудағы педагогикалық көзқарастар 

Пән коды: BMPOPK 6302 

Кредит саны: 5 

Курс: 1, семестр: 2 

Бағдарлама авторы: п.ғ.к.,профессор Қаңтарбай  С.Е. 

Курсты оқытудың мақсаты: магистранттарға бастауыш мектеп пәндерін оқытудың 

ғылыми-теориялық негіздерін меңгеру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Бастауыш білім беру жүйесіне мұғалім мамандарын 

даярлаудың тарихи аспектісі. Пәндік әдістемелер. Әдістемелік жүйенің құрылымы. 

Әрекеттік амал. Әдістеме мен дидактика қатынасы.  Бастауыш білім беретін мектеп 

оқулықтары мен оқу құралдарының білім мазмұны. 

Пререквизиттері: Жоғары мектеп педагогикасы. Педагогикалық зерттеулердегі 

математикалық өңдеу әдістері. Жекеәдістемелік пәндерді оқытудың ғылыми-теориялық 

негіздері 

Постреквизиттері:  Бастауыш мектепте зерттеушілік оқытудың технологиялары. 

"Математика және информатика" саласы бойынша бастауыш оқытудың қазіргі 

проблемалары. «Қоғамтану және жаратылыстану» білім беру саласы бойынша бастауыш 

оқытудың қазіргі проблемалары. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Әдістеме мен дидактиканың қарастыратын нысанан, 

теориялық негіздерін, айырмашылықтарын, жеке пәндерді оқыту әдістемелерінің 

қалыптасуын білетін, түсінетін болады; В) жеке пәндерді оқыту үдерісінде әдістерді, 

теорияларды қолданатын болады; С) педагогикалық үдерісте жеке пәндерді оқыту 

әдістемелерін талдай алатын болады; D) жеке пәндерді оқыту әдістемелерінің теориялық 
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негіздерін біртұтастықта қарастыра алатын болады; Е) мақсат пен бағалаудың 

байланыстылығына сүйене отырып, критериалды бағалауды жүзеге асыра алатын болады. 

 

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

Пәннің атауы: Әдіснама және ғылыми зерттеудің әдістері 

Пән коды: AGZA 6303 

Кредит саны: 5 

Курс: 1, семестр: 2 

Бағдарлама авторы: п.ғ.к.,профессор Қаңтарбай  С.Е. 

Курсты оқытудың мақсаты: магистранттарға әдіснама және ғылыми зерттеу әдістерінің 

ғылыми-теориялық негіздерін меңгеру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Әдіснама туралы түсінік.Ғылыми педагогикалық  зерттеу 

әдістері.Пәндік әдістемелер.Әдістемелік жүйенің құрылымы.Әрекеттік амал.Әдістеме мен 

дидактика қатынасы. Ғылыми ізденістің әдіснамасы. 

Пререквизиттері: Жоғары мектеп педагогикасы. Педагогикалық зерттеулердегі 

математикалық өңдеу әдістері. Жеке әдістемелік пәндерді оқытудың ғылыми-теориялық 

негіздері 

Постреквизиттері:  Бастауыш мектепте зерттеушілік оқытудың технологиялары. 

"Математика және информатика" саласы бойынша бастауыш оқытудың қазіргі 

проблемалары. «Қоғамтану және жаратылыстану» білім беру саласы бойынша бастауыш 

оқытудың қазіргі проблемалары. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Әдістеме мен дидактиканың қарастыратын нысаны, 

теориялық негіздерін, айырмашылықтарын, жеке пәндерді оқыту әдістемелерінің 

қалыптасуын білетін, түсінетін болады; В) жеке пәндерді оқыту үдерісінде әдістерді, 

теорияларды қолданатын болады; С) педагогикалық үдерісте жеке пәндерді оқыту 

әдістемелерін талдай алатын болады; D) жеке пәндерді оқыту әдістемелерінің теориялық 

негіздерін біртұтастықта қарастыра алатын болады; Е) мақсат пен бағалаудың 

байланыстылығына сүйене отырып, критериалды бағалауды жүзеге асыра алатын болады. 

 

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

Пәннің атауы: «Өнер» саласы бойынша бастауыш білім берудің қазіргі проблемалары  

Пән коды: OCBBBKP 5208 

Кредит саны: 5 

Курс: 1, семестр: 2 

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

Курсты оқытудың мақсаты: бұл болашақ мамандарды  қалыптасуын ойлау, эстетикалық 

және кәсіби жағынан дайындау және. эстетикалық білім беру мен тәрбиенің мазмұны, 

әдістері, құралдары және формаларымен, балалардың жас және психологиялық 

ерекшеліктерімен болашақ мамандарды таныстыру 

Пәннің қысқаша мазмұны: Өнер саласы бойынша  меңгерген білімін тәжірибе жүзінде өз 

бетімен қолдану; Бастауыш білім беру  өнер саласы  бойынша бастауыш мектептегі 

педагогикалық үрдісті жобалау және жүзегі асыру; Кіші мектеп жасындағы оқушыларға 

эстетикалық білім берудің және тәтбиелеудің мақсаттары мен міндеттерін анықтау; 

Тәжірибеде оқыту мен тәрбиенің жаңа педагогикалық технологияларын қолдану. 

Пререквизиттері: Жоғары мектеп педагогикасы. Педагогикалық зерттеулердегі 

математикалық өңдеу әдістері. Жекеәдістемелік пәндерді оқытудың ғылыми-теориялық 

негіздері 

Постреквизиттері: Бастауыш мектепте зерттеушілік оқытудың технологиялары. 

"Математика және информатика" саласы бойынша бастауыш оқытудың қазіргі 

проблемалары. «Қоғамтану және жаратылыстану» білім беру саласы бойынша бастауыш 

оқытудың қазіргі проблемалары. 
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Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Бастауыш мектептегі оқу тәрбие үрдісінде практикалық 

міндеттерді шешуге арналған өнер саласы бойынша біліктері мен дағдыларын қалыптастыру; 

В) Педагогикалық үрдісті ұйымдастыруға қажет өнер саласының теориялық білім негіздері 

мен біліктерін меңгерту. С) Өнер саласы бойынша оқыту  теориясы мен технологиясын оқу 

үрдісінде  меңгертді дағдыландыру; D) жеке пәндерді оқыту әдістемелерінің теориялық 

негіздерін біртұтастықта қарастыра алатын болады; Е) эстетикалық білім беру мен тәрбие 

үрдісінің негізгі идеялары, тұжырымдамалары, заңдарын игерту. 

 

3.2 Модуль. Бастауыш білім проблемалары 
Дублин  дескрипторлары: А) В) С) D) Е)   

Пәннің атауы: Жаратылыстану-математикалық бағыттағы пәндерді оқытудағы қазіргі 

тенденциялары 

Пән коды: ZhMBPOKST 6303 

Кредит саны: 5 

Курс: 1, семестр: 2 

Бағдарлама авторы: п.ғ.к., доцент Жaзыкова М.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: магистранттарды математикалық модельдер құру, қажетті 

алгоритмді немесе мәселені шешудің оңтайлы математикалық әдісін таңдау және таңдау; 

эксперименталды жұмысты дұрыс жүргізу және есептеулердің, өлшеулердің, зерттеулердің 

нәтижелерін математикалық бағалауды қалыптастыру; өзін-өзі тәрбиелеу қабілетін 

қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Математикалық білім теориясыдағы конструктивизм. 

Математикалық пәндерді зерттеуге генетикалық көзқарасты теориялық тұрғыдан дамыту 

мәселесі. Оқудың мотивациясын дамыту. 

Пререквизиттер:  Жалпы математика. Бастауыш сыныптарда математиканы оқыту 

әдістемесі. Жоғары мектеп педагогикасы 

Постреквизиттер: Әлемдік білім беру жүйесіндегі бастауыш білім. Бастауыш сынып 

оқушыларының танымдық қызметін қалыптастырудың теориясы мен технологиясы 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) магистранттарды   білім  мен тәрбиенің  заманауи 

мәселеріне бағыттау дағдыларын игереді; В) қазіргі қоғамдағы білімнің әлеуметтік қызметін 

айқындауға дағдыландырады; С) педагогикалық зерттеу үдерістерінің мәні, мазмұны және 

құрылымы жайлы білімдер жүйесін пайымдайды; D) кәсіби қалыптасудың қазіргі заманғы 

технологияларын, кәсіби қалыптасу теорияларын жүзеге асырады; Е) педагогикалық зерттеу 

үдерістерінің мәні, мазмұны және құрылымы жайлы білімдер жүйесін пайымдайды. 

 

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

Пәннің атауы: Білім сапасын бағалаудың халықаралық жүйесі 

Пән коды: BCBHZh 5208 

Кредит саны: 5 

Курс: 1, семестр: 2 

Бағдарлама авторы: п.ғ.к., доцент  Жазықова М.Қ.  

Курсты оқытудың мақсаты: «Бастауыш білім сапасын бағалаудың халықаралық жүйесі» 

пәнінің мақсаты – магистранттарға педагогикалық қызметінде білім сапасын бағалаудың 

халықаралық жүйесі туралы, оның мазмұн-мағынасы, мәні туралы мәлімет қалыптастыру, 

бағалаудың халықаралық жүйесінің теориялық-әдіснамалық негіздерін мғңгерту. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Әлемдік оқыту жүйесіндегі білім сапасын бағалаудың тарихи 

ретроспективті қалыптасуы имен дамуына шолу. «Білім сапасы» ұғымына түсінік. Білім 

сапасын бағалаудың қазіргі заманғы жағдайы: халықаралық және отандық тәжірибе. Бағалау 

жүйесінің ғылыми негіздері және әдіснамасы. Критериалды бағалау – педагогикалық 

технология ретінде. Таксономия – оқыту нәтижесін бағалау құралы ретінде. Халықаралық 

тәжірибелердегі білім сапасын бағалаудың көрінісі. Финляндия мемлекетіндегі бастауыш 
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мектеп оқушыларының білім сапасын бағалау. Назарбаев зияткерлік мектептері ДБҰҰ үлгісі 

негізінде Қазақстанда халықаралық бағалау жүйесін енгізу тәжірибесі. 

Пререквизиттері: Жоғары мектеп педагогикасы. Педагогикалық зерттеулердегі 

математикалық өңдеу әдістері. Жекеәдістемелік пәндерді оқытудың ғылыми-теориялық 

негіздері 

Постреквизиттері: Бастауыш мектепте жаратылыстануды оқытудың негізгі ерекшеліктері. 

Бастауыш мектепте зерттеушілік оқытудың технологиялары. "Математика және 

информатика" саласы бойынша бастауыш оқытудың қазіргі проблемалары.     

Оқытудан күтілетін нәтижелер: A) Білім сапасын бағалаудың халықаралық жүйесі 

мәселесі бойынша түсінік қалыптастыру; B) Білім сапасын бағалау мүмкіндіктерін 

қамтамасыз ететін халықаралық C) Маманның білім сапасын бағалау мәдениетін көрсететін 

жеке сапаларын ашуға үйрету. D) Білім және ғылымда зерттеу және модельдеу нәтижелерін 

математикалық-статистикалық өңдеу мен модельдеуді ұйымдастыру шеңберінде 

нормативтік-құқықтық құжаттарды қолдану алгоритмін құру; E) Білім беруде тестілеуді 

ерекше қызмет ретінде пайдаланудың маңыздылығын, халықаралық зерттеулердің 

нәтижелерін талдау; 
 

7М01301 – Бастауыш оқытудың педагогикасы мен әдістемесі білім бағдарламасы 

(ғылыми-педагогикалық бағыт) 

Түскен жылы: 2019  
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Кәсіптендіру пәндері 

5.1 Модуль.  Білім берудің педагогикалық өлшемдері 

КП ЖК ABBZhBB 6304 Әлемдік білім беру жүйесіндегі бастауыш білім  3 5/5 

КП ТК 

 

BBBZhPO 6305 
Бастауыш білім беру жүйесіндегі педагогикалық өлшемдер 

3 5/5 

КП ТК BMPI 6306 Бастауыш мектептегі педагогикалық инноватика   3 5/5 

КП ТК 

 

BMTOKA 6307 Бастауыш мектепте тәрбие ортасын қалыптастыру 

аспектілері  

3 5/5 

5.2 Модуль.  Оқытудағы қазіргі заманғы тенденциялар 

КП ЖК ABBZhBB  6304 Әлемдік білім беру жүйесіндегі бастауыш білім 3 5/5 

КП ТК 

BMBBUMA 

6305 

Бастауыш мектептегі білім беру үдерісін мониторингтеу 

әдістемесі 

3 5/5 

КП ТК 

ZhMBPOKZT 

6306 

Жаратылыстану-математика бағытындағы пәндерді 

оқытудың қазіргі заманғы тенденциялары  

3 5/5 

КП ТК 

BSOTKKTT 

6307 

Бастауыш сынып оқушыларының танымдық қызметін 

қалыптастырудың теориясы мен технологиясы  

3 5/5 

 

Кәсіптендіру пәндері  
5.1 Модуль. Білім берудің педагогикалық өлшемдері 

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

Пәннің атауы: Әлемдік білім беру жүйесіндегі бастауыш білім 

Пән коды: ABBZBB 6304 

Кредит саны: 5 

Курс: 2, семестр: 3 

Бағдарлама авторы: п.ғ.к., доцент Адильшинова З.У. 
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Курсты оқытудың мақсаты: магистранттарға әлемдік және отандық бастауыш білім беру 

жүйесінің дамуындағы негізгі мәселелер мен үрдістердің орны туралы ғылыми түсінік беру 

Пәннің қысқаша мазмұны. «Әлемдік білім беру  жүйесіндегі бастауыш білім»                                                                       

пәні обьектісі, зерттеу мәселелері. Педагогика ғылымдары жүйесіндегі курстың орны. 

Әлемдік тәжірибедегі білім беру жүйесі Білім беру жүйесіндегі интеграция  ХХІ ғасырдың 

басындағы әлемдегі білім берудің даму тенденциялары және оның реформалары Шығыс 

Азия мен Қытай елдеріндегі оқу процесінің ерекшеліктері. Жапониядағы білім беру жүйесі. 

Қытайдағы білім беру жүйесі. Кореядағы білім Түркиядағы және Оңтүстік Азия 

мемлекеттеріндегі мемлекеттік білім беру саясаты және экономикалық өсу. Әлемнің жоғары 

дамыған елдеріндегі білім (Ұлыбритания, Франция, Германия, АҚШ және басқалар. Латын 

Америкасы, Австралия және Жаңа Зеландия елдерінің кәсіби білім берудің ұлттық 

жүйелерінің қалыптасуы мен дамуы  

Пререквизиттер: Педагогикалық зерттеулер саласындағы дәстүрлер мен инновациялар. 

Білім беру сапасын бағалаудың халықаралық жүйесі 

Постреквизиттер: Бастауыш мектептегі педагогикалық инноватика. Бастауыш мектепте 

тәрбие ортасын қалыптастыру аспектілері  

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) магистранттарды   білім  мен тәрбиенің  заманауи 

мәселеріне бағыттау дағдыларын игеру; В) қазіргі қоғамдағы білімнің әлеуметтік қызметін 

айқындауға дағдыландыру; С) педагогикалық зерттеу үдерістерінің мәні, мазмұны және 

құрылымы жайлы білімдер жүйесін пайымдайды. D) кәсіби қалыптасудың қазіргі заманғы 

технологияларын, кәсіби қалыптасу теорияларын жүзеге асырады;  Е) педагогикалық зерттеу 

үдерістерінің мәні, мазмұны және құрылымы жайлы білімдер жүйесін пайымдайды. 
 

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

Пәннің атауы: Бастауыш білім жүйесіндегі педагогикалық өлшемдер  

Пән коды: BBCPO 6305 

Кредит саны: 5 

Курс: 2, семестр: 3 

Бағдарлама авторы: п.ғ.к., доцент Жазыкова М.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: «Бастауыш білім жүйесіндегі педагогикалық өлшемдер» пәні 

7М01301 – Бастауышта оқытудың педагогикасы мен әдістемесі білім бағдарламасы бойынша 

ҚР мемлекеттік стандарты талаптарына сәйкес болашақ бастауыш сынып мұғалімдеріне 

педагогикалық өлшемдер бойынша толық мәлімет береді. Бұл пән психология, жалпы 

педагогика, жоғары мектеп педагогикасы, ғылыми педагогикалық зерттеу әдістемесі оқу 

пәндерімен пәнаралық байланыста жүргізіледі. Пәнді оқытуда теориялық, практикалық әдіс, 

әдебиеттермен жұмыс, салыстыру, көрнекілік әдіс,  талдау, жинақтау әдістері 

пайдаланылады  

Пәннің қысқаша мазмұны. Педагогикалық өлшемдер теориясы туралы түсінік. Шетелдерде 

педагогикалық өлшемдер теориясының қалыптасуы. Педагогикалық өлшемдердің 

қызметтері. Педагогикалық өлшемдердің әдіснамасы. Критериалды бағалау – сапалы білім 

өлшемі Топпен жұмыс кезінде оқушылардың оқу жетістіктерін бағалау Білім беру 

нәтижелерін бағалау тәжірибесін қалыптастыру.. Педагогикалық өлшеулерді 

автоматтандыру. Педагогикалық өлшеулер менеджментінің негіздері. Педагогикалық 

өлшеулер процедураларының нәтижелерін қолдану. Тестілеу білімді бағалаудың қазіргі 

заманғы өлшемі ретінде 

Пререквизиттер: Педагогикалық зерттеулер саласындағы дәстүрлер мен инновациялар. 

Білім беру сапасын бағалаудың халықаралық жүйесі 

Постреквизиттер: Әлемдік білім беру жүйесіндегі бастауыш білім. Бастауыш мектепте 

тәрбие ортасын қалыптастыру аспектілері  

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) педагогикалық өлшемдер мәселесі бойынша дәріс, 

практикалық, семинар сабақтар өткізуге білік пен дағдыларын қалыптастыру; В) 

педагогикалық өлшемдерді іске асыру мүмкіндіктерін қамтамасыз ететін өлшемдердің 
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теориялық-әдіснамалық негіздерін меңгеру; С) маманның квалиметриялық мәдениетін 

көрсететін жеке сапаларын ашуға үйрету. D) кәсіби қарым-қатынас пен мәдениетаралық 

коммуникацияны жүзеге асыру; Е) білімді тұрақты түрде қаамтамасыз ету, кәсіби біліктілік 

пен дағдыларды кеңейту жағынан 

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

Пәннің атауы: Бастауыш мектептегі педагогикалық инноватика  

Пән коды: BMPI 6306 

Кредит саны: 5 

Курс: 2, семестр: 3 

Бағдарлама авторы: п.ғ.к., доцент Жазыкова М.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: Магистранттың мектепте инновациялық қызметті жүзеге 

асыруға дайындығын қалыптастыру және қабілетін дамыту, магистранттың қолда бар 

инновациялық тәжірибені шығармашылық қабылдауға және оны қажетті қайта құруға 

дайындығын әдіснамалық қамтамасыз ету. 

Пәннің қысқаша мазмұны. Инноватика туралы жалпы түсінік Білім берудегі инновациялық 

үрдістер. Педагогикалық инновация терминінің ғылыми сипаттамасы. Инноватиканың 

түрлері. Педагогикалық инновацияның қажеттілігі. 

Пререквизиттер: Жоғары мектеп педагогикасы. Оқытудың теориясы мен практикасы. 

Педагогикалық антропология. 

Постреквизиттер: Бастауыш мектепте тәрбие ортасын қалыптастыру аспектілері . Бастауыш 

білім беру жүйесіндегі педагогикалық өлшемдер  

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Бастауыш мектептегі педагогикалық инноватика туралы 

түсінік қалыптастыру; В) Бастауыш мектептегі педагогикалық инноватиканың  теориялық-

әдіснамалық негіздерін меңгеру; С) Бастауыш мектепте педагогикалық инноватиканы 

қолданудың жолдарын үйрену; D) кәсіби қарым-қатынас пен мәдениетаралық 

коммуникацияны жүзеге асыру; Е) Педагогикалық  инновация түрлерін  оқу үдерісінде 

жүзеге асыру. 

 

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

Пәннің атауы: Бастауыш мектепте тәрбие ортасын қалыптастыру аспектілері  

Пән коды: BMPI 6307 

Кредит саны: 5 

Курс: 2, семестр: 3 

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

Курсты оқытудың мақсаты: магистранттарды  ғылыми және практикалық зерттеу 

қызметінде әдіснамалық білімдер, біліктерімен қаруландыру болып табылады.      

Пәннің қысқаша мазмұны: Бастауыш білім беру жүйесіне мұғалім мамандарын 

даярлаудың тарихи аспектісі . Бастауыш білім беретін мектеп оқулықтары мен оқу 

құралдарының білім мазмұны Білім алушылардың дамуындағы фактор ретінде бастауыш 

мектептің білім беру ортасын қалыптастыру үдерісінің ерекшеліктері. 3Тәрбиенің 

теориялық-тұжырымдамалық мәселелері. Кеңес педагогикасындағы тәрбие беру 

тұжырымдамасы және Қазақстандағы тәрбиенің қазіргі жағдайы 

Пререквизиттер: Жоғары мектеп педагогикасы. Оқытудың теориясы мен практикасы. 

Педагогикалық антропология. 

Постреквизиттер: Бастауыш сынып оқушыларының танымдық әрекетін қалыптастырудың 

теориясы мен технологиясы. Әлемдік білім беру жүйесіндегі бастауыш білім. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) магистранттардың  ғылым білім мен тәрбиені,  

педагогикалық зерттеу мен тәрбиелеу ортасының аспектілерін  ұғымдық-категориялық 

аппаратын, педагогикалық зерттеу мен жобалаудың құралдарын қолданады; В) 

педагогикалық зерттеу үдерістерінің мәні, мазмұны және құрылымы жайлы білімдер жүйесін 

пайымдайды; С) өзінің педагогикалық қызметінде жоғары мектеп педагогикасы мен 

психологиясы бойынша білімдерін қолдану. D) кәсіби қалыптасудың қазіргі заманғы 
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технологияларын, кәсіби қалыптасу теорияларын жүзеге асырады; Е) педагогика тәрбиені 

қалыптастыру ортасындағы ғылыми еңбектерді талдау және зерделеуді жүзеге асырады. 

 

5.2 Модуль.  Оқытудағы қазіргі заманғы тенденциялар 

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

Пәннің атауы: Бастауыш мектептегі оқу үдерісін мониторингілеу әдістемесі 

Пән коды: BMBBUMA6305 

Кредит саны: 5 

Курс: 2, семестр: 3 

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

Курсты оқытудың мақсаты: Магистранттардың оқу нәтижелерін бағалаудың қазіргі 

заманғы құралдарын, білім беру сапасы мониторингінің әдіснамалық және теориялық 

негіздерін меңгеруін, білім беру үдерісі сапасының мониторингінің мәні мен негізгі 

сипаттамаларын көрсететін ұғымдар жүйесін қалыптастыруды қамтамасыз ету. 

Пәннің қысқаша мазмұны: оқу процесінің сапасын бақылау. Педагогикалық мониторинг. 

Педагогикалық мониторинг объектілері. Мониторинг барысында көрсеткіштерді анықтау. 

Мониторинг объектілері туралы ақпаратты жинаудың негізгі әдістері. Педагогикалық 

бақылау. Педагогикалық байқауды стандарттау. Педагогикалық сынақтарды дайындау 

ережелері. Мониторингті ұйымдастыру. Мониторингті дамыту сатылары. Кезектілік 

диаграммасының мониторингі. Мониторинг нәтижелерін талдау және ұсыну. Мониторинг 

нәтижелерін ұсыну нысандары. 

Пререквизиттер: Жоғары мектеп педагогикасы. Оқытудың теориясы мен практикасы. 

Педагогикалық антропология. 

Постреквизиттер: Жаратылыстану-математика бағытындағы пәндерді оқытудың қазіргі 

заманғы тенденциялары. Әлемдік білім беру жүйесіндегі бастауыш білім 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) қазіргі қоғамдағы білімнің әлеуметтік қызметін 

айқындауға дағдыланады; В) магистранттарды   білім  мен тәрбиенің  заманауи мәселеріне 

бағыттау дағдыларын игереді; С) үдерістер мен құбылыстарды талдауда концепцияларға, 

теориялар мен көзқарастарға сыни талдау жасай алады; D) кәсіби қарым-қатынас пен 

мәдениетаралық коммуникацияны жүзеге асыру; оқыту үдерісінде қазіргі заманғы 

ақпараттық технологияларды қолданады; Е) білімді тұрақты түрде қаамтамасыз ету, кәсіби 

біліктілік пен дағдыларды кеңейтеді.  

 

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

Пәннің атауы: Жаратылыстану-математикалық бағыттағы пәндерді оқытудағы қазіргі 

тенденциялары 

Пән коды: ZhMBPOKZT6306 

Кредит саны: 5 

Курс: 2, семестр: 3 

Бағдарлама авторы: п.ғ.к., доцент Жaзыкова М.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: магистранттарды математикалық модельдер құру, қажетті 

алгоритмді немесе мәселені шешудің оңтайлы математикалық әдісін таңдау және таңдау; 

эксперименталды жұмысты дұрыс жүргізу және есептеулердің, өлшеулердің, зерттеулердің 

нәтижелерін математикалық бағалауды қалыптастыру; өзін-өзі тәрбиелеу қабілетін 

қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Математикалық білім теориясыдағы конструктивизм. 

Математикалық пәндерді зерттеуге генетикалық көзқарасты теориялық тұрғыдан дамыту 

мәселесі. Оқудың мотивациясын дамыту. 

Пререквизиттер:  Жалпы математика. Бастауыш сыныптарда математиканы оқыту 

әдістемесі. Жоғары мектеп педагогикасы 

Постреквизиттер: Әлемдік білім беру жүйесіндегі бастауыш білім. Бастауыш сынып 

оқушыларының танымдық қызметін қалыптастырудың теориясы мен технологиясы 
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Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) магистранттарды   білім  мен тәрбиенің  заманауи 

мәселеріне бағыттау дағдыларын игереді; В) қазіргі қоғамдағы білімнің әлеуметтік қызметін 

айқындауға дағдыландырады; С) педагогикалық зерттеу үдерістерінің мәні, мазмұны және 

құрылымы жайлы білімдер жүйесін пайымдайды; D) кәсіби қалыптасудың қазіргі заманғы 

технологияларын, кәсіби қалыптасу теорияларын жүзеге асырады;  Е) педагогикалық зерттеу 

үдерістерінің мәні, мазмұны және құрылымы жайлы білімдер жүйесін пайымдайды. 
 

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

Пәннің атауы: Бастауыш сынып оқушыларының танымдық әрекетін қалыптастырудың 

теориясы мен технологиясы 

Пән коды: BSOTKKTT 6307   

Кредит саны: 5 

Курс: 2, семестр: 3 

Бағдарлама авторы: п.ғ.к., доцент Жaзыкова М.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: Когнитивтік қызметтің теориялық аспектілерін, заңдары мен 

оқушыларының когнитивтік белсенділігін қалыптастыру принциптерін қалыптастыру; 

жасөспірім оқушылардың когнитивтік қызметінің заңдылықтары мен принциптері туралы 

білімдерін кәсіби деңгейде қолдану қабілетін дамыту.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Когнитивтік қызметтің жалпы концепциясы. Когнитивтік 

қызметтің түрлері. Оқу үдерісінің үлгілері. Когнитивтік қызметтің қалыптасуы. Бастауыш 

мектеп жасындағы балалардың танымдық белсенділігін дамыту жолдары. Когнитивтік 

қызметтің жекелеген түрлерін қалыптастыру әдістері: ойлаудың бастапқы логикалық 

әдістерімен жұмыс істеу әдістері; Оқу қабілетіне кіретін әрекеттерді қалыптастыру. 

Пререквизиттер: Басқару психологиясы. Жоғары мектеп педагогикасы. 

Постреквизиттер: Әлемдік білім беру жүйесіндегі бастауыш білім. Жаратылыстану-

математика бағытындағы пәндерді оқытудың қазіргі заманғы тенденциялары 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) магистранттарды   білім  мен тәрбиенің  заманауи 

мәселеріне бағыттау дағдыларын игереді; В) қазіргі қоғамдағы білімнің әлеуметтік қызметін 

айқындауға дағдыландырады; С) педагогикалық зерттеу үдерістерінің мәні, мазмұны және 

құрылымы жайлы білімдер жүйесін пайымдайды; D) кәсіби қалыптасудың қазіргі заманғы 

технологияларын, кәсіби қалыптасу теорияларын жүзеге асырады; Е) педагогикалық зерттеу 

үдерістерінің мәні, мазмұны және құрылымы жайлы білімдер жүйесін пайымдайды. 
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7М01902 – Арнайы педагогика білім бағдарламасы 

(ғылыми-педагогикалық бағыт) 

 

Пән-

дер 

циклі 

Пәндер коды   Пәндер атауы  
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1 2 3 4 5 

Базалық пәндер 

2.1 Модуль. Арнайы  білім берудегі заманауи технологиялар және менеджмент 

БП ЖК ABBEZZh 5205 Арнайы білім берудің әлемдік заманауи жүйелері  1 5/5 

БП ТК  
ABBMBDZKE

T 5206 

Арнайы білім беру мәселелері бойынша диссертациялық 

зерттеудің қазіргі әдістері мен технологиялары 
1 5/5 

БП ТК MShTA  5207 Мүмкіндігі шектеулі тұлға андрогогикасы 1 3/3 

КП ТК 
ATMBSMBZh 

5301 

Арнайы түзеу мекемелерінде білім сапасын 

мониторингілеу бағдарламасын жобалау 
2 4/4 

2.2  Модуль. Арнайы білім берудегі әдіснама және инновациялық технологиялар 

БП ЖК ABBEZZh 5205 Арнайы білім берудің әлемдік заманауи жүйелері  1 5/5 

БП ТК 
MShBMAZh 

5206 

Мүмкіндігі шектеулі балаларды медициналық-әлеуметтік 

жетелеу 
1 5/5 

БП ТК 
EZhMShBAZh 

5207 

Ерте жастағы мүмкіндігі шектеулі балалармен 

абилитациялық жұмыс  
1 3/3 

КП ТК 
ATMBBSM 

5301 

Арнайы түзеу мекемелеріндегі білім беру сапасының 

мониторингі 
2 4/4 

Кәсіптендіру пәндері  
3.1 Модуль. Арнайы  білім беру үдерісін ұйымдастыру және менеджмент 

КП 

ЖК 

ZhOOAPOA  

5202 
ЖОО-да арнайы пәндерді оқытудың әдістемесі 2 5/5 

КП ТК 
BBFTVBBBZh 

5203 

Білім берудің формалары, түрлері, вариативті білім беру 

бағдарламаларын жобалау  
2 5/5 

БП ТК ABBPT 5209 Арнайы білім берудегі педагогикалық технологиялар 2 5/5 

3.2 Модуль. Арнайы білім беру қызметін жоспарлау және мониторингілеу 

КП 

ЖК 

ZhOOAPOA  

5202 
ЖОО-да арнайы пәндерді оқытудың әдістемесі 2 5/5 

КП ТК 
ABBNKKE 

5303 

Арнайы білім берудің нормативтік-құқықтық қамтамасыз 

етілуі 
2 5/5 

БП ТК ABBKZh 5209 Арнайы білім беру қызметін жоспарлау 2 5/5 

 

Базалық пәндер 

2.1 Модуль. Арнайы  білім берудегі заманауи технологиялар және менеджмент 

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

Пәннің атауы: Арнайы білім берудің әлемдік заманауи жүйелері 

Пән коды: ABBEZZh 5205 

Кредит саны: 5 

Курс: 1, семестр: 1 

Бағдарлама авторы: Туребаева К.Ж., п.ғ.д. 

Курсты оқыту мақсаты: Магистранттарға қазіргі таңда ҚР-дағы арнайы білім берудің 

ерешеліктерін, білім берудегі жаңашылдықтарға сипаттама бере отырып, ғылыми және 

тәжірибелік білімді, жоғарғы мектеп мамандарын даярлау. 
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Пәннің қысқаша мазмұны: Пәнді оқып-үйрену барысында қазіргі білім беру жүйесі - 

сабақтастығы бар білім беру бағдарламалары мен әр түрлі деңгей мен бағыттағы мемлекеттік 

білім беру стандарттары жүйесінің, оларды әртүрлі ұйымдастыру құқықтық формадағы, 

типтегі және түрдегі білім беру мекемелерінде іске асырушы тармақтардың, сонымен бірге 

білім беруді басқару органдары жүйесінің жиыны болып табылатындығын қарастырады.  

Пререквизиттері: бакалавриат деңгейінде оқытылатын пәндер 

Постреквизиттері: Арнайы білім берудің нормативтік-құқықтық қамтамасыз етілуі, Арнайы 

білім беру қызметін жоспарлау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) «Арнайы білім берудің әлемдік заманауи жүйелері»  

оқытуға арналған бағдарламаның мазмұны, бағдарлама материалдарының көлемі, 

бағдарлама мазмұнындағы қамтылған талаптар туралы ұғым беру. ҚР жоғары білім 

дамуының теориялық негіздерін білу.  В)  Қазіргі таңдағы Қазақстан Республикасындағы 

білім беру жүйесінің ерекшеліктеріне толықтай талдау жасау. Мемлекеттің индустралды-

инновациялық саяси бағытын меңгеру. С) Магистрант ҚР құқық жүйесін, қоғамдағы 

әлеуметтік процестерді талдауды, мемлекеттің экономикалық және құқықтық ережелерін 

және олардың бір бірімен байланысын біле алады; D) Жоғары мектеп оқытушысының кәсіби 

және коммуникативтік   құзыреттілігін қалыптастыру жолдарын қарастыру.  Е) Қазақстан 

республикасының білім беруді жаңғырту: қазіргі жағдайы және даму перспективаларына 

теориялық талдау жасау және жаңартылған білім беру жүйесінің нәтижелерін қарастыру. 

 

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

Пәннің атауы: Арнайы білім беру мәселелері бойынша диссертациялық зерттеудің қазіргі 

әдістері мен технологиялары 

Пән коды: ABBMBDZKET 5206 

Кредит саны: 5 

Курс: 1, семестр: 1 

Бағдарлама авторы: Есенғұлова М.Н., п.ғ.к., доцент 

Курсты оқыту мақсаты: Арнайы білім беру саласындағы заманауи әдістемелер мен 

технологияларды талдау негізінде магистрлік диссертацияның мазмұны мен әдістемелік 

құралдарын шебер таңдауға мүмкіндік береді. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Арнайы білім беру саласындағы қазіргі технологияларға 

меңгерту. Қолданыстағы технологияларды жетілдіру мен жаңғыртуға бағытталған ғылым 

мен білім беру тәжірибесінің соңғы жетістіктерімен таныстыру. Магистранттарды ғылыми 

зерттеу түрлерімен таныстыру және зерттеу мәселелерін анықтауға дағдыландыру. 

Пререквизиттері: бакалавр деңгейінде оқытылатын пәндер 

Постреквизиттері: Мүмкіндігі шектеулі балаларды дамытудың қазіргі тұжырымдамалары, 

Арнайы білім берудегі педагогикалық этика және деонтология 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) ғылыми тұжырымдарды ескере отырып, 

пайымдауларды қалыптастыру үшін ақпаратты жинау және интерпретациялауды жүзеге 

асыру; B) өз бетінше білім алу дағдысының қалыптасуы;  C) халықаралық ұйымдардың 

(БҰҰ, ЕҚЫҰ және т.б.) педагогикалық тұжырымдамаларын және білім беру стратегияларын 

меңгеруі; D) педагогикалық қызметте зерттеу нәтижелерін енгізу әдістерін қолдануы; Е) оқу 

зерттеу жұмыстарын жазбаша форматта жасау кезінде алған білімдерін қолдана білу, 

ғылыми мәтіндегі дәлсіздіктерді анықтау мен түзету; 

 

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

Пәннің атауы: Мүмкіндігі шектеулі тұлға андрогогикасы 

Пән коды: MShTA  5207 

Кредит саны: 3 

Курс: 1, семестр: 1 

Бағдарлама авторы: Туретаева Г.И., п.ғ.к. 
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Курсты оқыту мақсаты: Андрогогика ұғымы және негіздерімен таныстыру. ЖОО 

педагогикалық процесті ұйымдастыруға қажетті жетекшінің басқару саласында білімі мен 

тәжірибесін игерту. 

Пәннің қысқаша мазмұны: «Мүмкіндігі шектеулі тұлға андрогогикасы» пәнін оқыту 

барысында магистранттар андрогогика негіздерімен, андрогогиканың негізгі ұғымдарымен 

танысады.  Мүмкіндігі шектеулі тұлғалар дамуының андрогогикалық негіздері, жоғары 

мектепте мүмкіндігі шектеулі тұлғаларды педагогикалық  бақылауды ұйымдастыру 

мәселелері оқытылады.  

Пререквизиттері: бакалавр деңгейінде оқытылатын пәндер 

Постреквизиттері: Мүмкіндігі шектеулі балаларды дамытудың қазіргі тұжырымдамалары, 

Арнайы білім берудегі педагогикалық этика және деонтология 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) әлеуметтік, этикалық және ғылыми тұжырымдарды 

ескере отырып, пайымдауларды қалыптастыру үшін ақпаратты жинау және 

интерпретациялауды жүзеге асыру; B) білім алу үшін оқуды  одан әрі өз бетінше 

жалғастыруға қажетті оқу дағдысы болуы;  C) академиялық және кәсіби мақсаттар үшін 

қажетті деңгейден төмен емес оқу ортасында қолданылатын тілдерді меңгеруі; D) 

халықаралық ұйымдардың (БҰҰ, ЕҚЫҰ және т.б.) педагогикалық тұжырымдамаларын және 

білім беру стратегияларын меңгеруі; Е) білім алушыларда өзін-өзі дұрыс бағалау, тілдерді 

үйренуге ынталандыруы, азаматтық толеранттылықты қалыптастыру тәсілдерін меңгеруі; 

 

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

Пәннің атауы: Арнайы түзеу мекемелерінде білім сапасын мониторингілеу бағдарламасын 

жобалау 

Пән коды: ATMBSMBZh 5301 

Кредит саны: 4 

Курс: 1, семестр: 2 

Бағдарлама авторы: Туретаева Г.И., п.ғ.к. 

Курсты оқыту мақсаты: Арнайы білім беру мекемелерінде монитоинг жүргізу маңызы мен 

мазмұнын түсіндіру. Мониторингілеу бағдарламасын жобалау және құру дағдыларын игерту. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Пәнді оқу барысында арнайы білім беру ұйымдарында білім 

сапасын басқарудың теориялық негіздері, сонымен қатар түзету білім беру мекемесінде білім 

сапасын басқару негіздері, білім беру мекемесін басқару құралы ретінде мониторингтің мәні, 

түзету білім беру мекемесінде білім сапасын бағалау құралдарын қалыптастыру тәсілдері, 

түзету білім беру мекемесінде білім беру сапасын басқару негізі ретінде модельдеу 

қарастырылады. 

Пререквизиттері: Арнайы білім берудің әлемдік заманауи жүйелері, Арнайы білім беру 

мәселелері бойынша диссертациялық зерттеудің қазіргі әдістері мен технологиялары 

Постреквизиттері: Мүмкіндігі шектеулі балаларды тәрбиелеудің психологиялық -

педагогикалық аспектілері, МШ балаларды психологиялық қолдауды жобалау 

бағдарламалары 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) әлеуметтік, этикалық және ғылыми тұжырымдарды 

ескере отырып, пайымдауларды қалыптастыру үшін ақпаратты жинау және 

интерпретациялауды жүзеге асыру; B) білім алу үшін оқуды  одан әрі өз бетінше 

жалғастыруға қажетті оқу дағдысы болуы;  C) академиялық және кәсіби мақсаттар үшін 

қажетті деңгейден төмен емес оқу ортасында қолданылатын тілдерді меңгеруі; D) 

халықаралық ұйымдардың (БҰҰ, ЕҚЫҰ және т.б.) педагогикалық тұжырымдамаларын және 

білім беру стратегияларын меңгеруі; Е) білім алушыларда өзін-өзі дұрыс бағалау, тілдерді 

үйренуге ынталандыруы, азаматтық толеранттылықты қалыптастыру тәсілдерін меңгеруі; 

 

2.2  Модуль. Арнайы білім берудегі әдіснама және инновациялық технологиялар 

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

Пәннің атауы: Мүмкіндігі шектеулі балаларды медициналық-әлеуметтік жетелеу 
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Пән коды: MShBMAZh 5206 

Кредит саны: 5 

Курс: 1, семестр: 1 

Бағдарлама авторы: Туретаева Г.И., п.ғ.к., доцент 

Курсты оқыту мақсаты: Ерекше білім алуға қажеттілігі бар балаларды медициналық-

әлеуметтік, педагогикалық жетелеу жұмысының бағыттары және әдіс-тәсілдер жүйесімен 

таныстыру.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Магистранттар пәнді оқу барысында білім беру, тәрбиелеу 

және әлеуметтік бейімделудің әртүрлі бейіндегі медициналық-әлеуметтік жетелеу 

орталықтары жұмысының негізгі қағидалары туралы білімдерді меңгереді. Психологиялық-

педагогикалық және медициналық-әлеуметтік жетелеу; әлеуметтік еңбекке бейімдеу және 

кәсіптік бағдар беру; ерекше білім беру қажеттілігі бар балалар ата-аналарына 

диагностикалық- консультациялық және әдістемелік көмек көрсету, ақпараттық және 

құқықтық қолдау болып табылатын әлеуметтік көмек мәселелері қарастырылады. 

Пререквизиттері: бакалавриат деңгейінде оқытылатын пәндер 

Постреквизиттері: Арнайы білім берудің нормативтік-құқықтық қамтамасыз етілуі, Арнайы 

білім беру қызметін жоспарлау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) білім алу үшін оқуды  одан әрі өз бетінше 

жалғастыруға қажетті оқу дағдысы болуы; B) педагогикадағы және арнайы саладағы ғылыми 

зерттеулердің теориялық-әдіснамалық негіздерін білуі;  C) білім беру тәжірибесін жетілдіру 

үшін әріптестермен өзара әрекетте психологиялық-педагогикалық ғылымдар саласындағы 

зерттеулерді жоспарлайды және жүргізеді;  D) оқу-тәрбие процесіне кәсіптік бірлестіктердің, 

ғылыми ұйымдардың өкілдерін, жұмыс берушілерді, шетелдік әріптестерді тартады; Е) 

қоғамдық пікірге, дәстүрлерге, әдет-ғұрыптарға, қоғамдық нормаларға негізделген 

әлеуметтік-этикалық құндылықтарды білу және өзінің кәсіби қызметінде оларға 

бағдарлануы; 

 

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

Пәннің атауы: Ерте жастағы мүмкіндігі шектеулі балалармен абилитациялық жұмыс 

Пән коды: EZhMShBAZh 5207 

Кредит саны: 3 

Курс: 1, семестр: 1 

Бағдарлама авторы: Туребаева К.Ж. 

Курсты оқыту мақсаты: Абилитация ұғымының мәнін түсіндіру, ерекше білім беру 

қажеттіліг бар балалармен жүргізілетін абилицатиялық жұмыстардың мазмұны және 

кезеңдерімен таныстыру.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Пәнді оқыту барысында денсаулығында ақаулығы бар 

балалармен өмірінің алғашқы жылында жүргізілетін түзету-педагогикалық жұмыстар, ерте 

жастағы балалармен кешенді абилитациялық жұмыс кезеңдері, мүмкіндігі шектеулі 

балаларды ерте жастан қолдау қажеттілігі мәселелері оқытылады. 

Пререквизиттері: бакалавр деңгейінде оқытылатын пәндер 

Постреквизиттері: Мүмкіндігі шектеулі балаларды дамытудың қазіргі тұжырымдамалары, 

Арнайы білім берудегі педагогикалық этика және деонтология 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) зерттеу контекстінде идеяларды әзірлеу және қолдану, 

осы саланың алдыңғы қатарлы теорияларына негізделген білімі мен түсінігін көрсетуі; В) 

болашақ мамандардың кәсіби маңызды қасиеттерін қалыптастыру кезінде әлеуметтік 

құндылықтарды интеграциялау принциптері мен әдістерін меңгеруі; С) білім беру 

тәжірибесін жетілдіру үшін әріптестермен өзара әрекетте психологиялық-педагогикалық 

ғылымдар саласындағы зерттеулерді жоспарлайды және жүргізеді;  D) оқу-тәрбие процесіне 

кәсіптік бірлестіктердің, ғылыми ұйымдардың өкілдерін, жұмыс берушілерді, шетелдік 

әріптестерді тартады; Е) техникалық, қаржылық және адами факторларды ескере отырып, 

өндірістік қатынастар негіздерін басқару қағидаларын біледі; 
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Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) Е) 

Пәннің атауы: Арнайы түзеу мекемелеріндегі білім беру сапасының мониторингі 

Пән коды: ATMBBSM 5301 

Кредит саны: 4 

Курс: 1, семестр: 2 

Бағдарлама авторы: Туребаева К.Ж. 

Курсты оқыту мақсаты: Арнайы білім беру мекемелеріндегі  мониторинг жүргізу 

тәсілдерін, қолдану ерекшеліктері мен негізгі бағыттарымен таныстыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Пәнді оқу барысында білім сапасын басқарудың теориялық 

негіздері, сонымен қатар білім сапасын басқару негіздері, білім беру мекемесін басқару 

құралы ретінде мониторингтің мәні, түзету білім беру мекемесінде білім беру сапасын 

бағалау құралдарын қалыптастыру тәсілдері, түзету білім беру мекемесінде білім беру 

сапасын басқару негізі ретінде модельдеу қарастырылады. 

Пререквизиттері: Мүмкіндігі шектеулі балаларды медициналық-әлеуметтік жетелеу, Ерте 

жастағы мүмкіндігі шектеулі балалармен абилитациялық жұмыс 

Постреквизиттері: Мүмкіндігі шектеулі балаларды тәрбиелеудің психологиялық -

педагогикалық аспектілері, МШ балаларды психологиялық қолдауды жобалау 

бағдарламалары 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) идеяларды ұсыну,  зерттеу және қолдану контексінде 

арнайы білім беру саласының алдыңғы қатарлы білімдеріне негізделген түсінігін көрсету; 

В) Арнайы білім саласында жаңа ортада, неғұрлым кең пәнаралық контексте мәселелерді 

шешу үшін өз білімін, түсінігін және қабілетін кәсіби деңгейде қолдану; С) әлеуметтік, 

этикалық және ғылыми пайымдауларды ескере отырып, пайымдауларды қалыптастыру үшін 

ақпаратты жинау мен түсіндіруді жүзеге асыру; D) мамандарға және маман емес тұлғаларға 

қажетті кәсіби құзыреттілік ақпаратын, идеяларды, мәселелерді шешімдерді дер кезінде 

жеткізу; Е) жоғары мектепте оқытудың заманауи технологияларын, студенттік психология, 

арнайы саладағы инновациялық жетістіктерді қолдана білу.  

 

Кәсіптендіру пәндері  
3.1 Модуль. Арнайы  білім беру үдерісін ұйымдастыру және менеджмент 

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

Пәннің атауы: ЖОО-да арнайы пәндерді оқытудың әдістемесі 

Пән коды: ZhOOAPOA  5202    

Кредит саны: 5 

Курс: 1, семестр: 2 

Бағдарлама авторы: Есенғұлова М.Н. к.п.н. 

Курсты оқыту мақсаты: Магистранттарды жоғары оқу орындарында арнайы пәндерді 

оқытудың әдістемесімен, теориялық негіздерімен таныстыру.   

Пәннің қысқаша мазмұны: Пәнді оқу барысында ЖОО арнайы пәндерді оқыту 

әдістемесінің теориялық және практикалық негіздері, сонымен қатар түзету білім беру 

мекемесінде тәжірибе барысында қолданудың негіздері қарастырылады. Арнайы пәндерді 

оқыту ерекшеліктері.  

Пререквизиттері: Арнайы білім берудің әлемдік заманауи жүйелері, Арнайы білім беру 

мәселелері бойынша диссертациялық зерттеудің қазіргі әдістері мен технологиялары 

Постреквизиттері: Мүмкіндігі шектеулі балаларды дамытудың қазіргі тұжырымдамалары, 

Арнайы педагогикадағы  математикалық статистика әдістері 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) идеяларды ұсыну,  зерттеу және қолдану контексінде 

арнайы білім беру саласының алдыңғы қатарлы білімдеріне негізделген түсінігін көрсету; 

В) Арнайы білім саласында жаңа ортада, неғұрлым кең пәнаралық контексте мәселелерді 

шешу үшін өз білімін, түсінігін және қабілетін кәсіби деңгейде қолдану; С) әлеуметтік, 

этикалық және ғылыми пайымдауларды ескере отырып, пайымдауларды қалыптастыру үшін 
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ақпаратты жинау мен түсіндіруді жүзеге асыру; D) мамандарға және маман емес тұлғаларға 

қажетті кәсіби құзыреттілік ақпаратын, идеяларды, мәселелерді шешімдерді дер кезінде 

жеткізу; Е) жоғары мектепте оқытудың заманауи технологияларын, студенттік психология, 

арнайы саладағы инновациялық жетістіктерді қолдана білу.  

 

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

Пәннің атауы: Білім берудің формалары, түрлері, вариативті білім беру бағдарламаларын 

жобалау  

Пән коды: BBFTVBBBZh 5203 

Кредит саны: 5 

Курс: 1, семестр: 2 

Бағдарлама авторы: Каримова А.Т., м.ғ.к. 

Курсты оқыту мақсаты: Мүмкіндігі шектеулі балаларды тәрбиелеу мен оқытудың қазіргі 

тұжырымдамалары мен әдістерімен таныстыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Білім берудің формалары, түрлері, вариативті білім беру 

бағдарламаларын жобалау дағдыларын меңгерту. 

Пәнді оқыту барысында магистранттар білім беру үдерісі тәжірибесіне енгізілетін вариативті 

оқу-әдістемелік кешендер, оқу-әдістемелік жабдықтар және білім алушыларға арналған 

арнайы бағдарламаларды әзірлеу және тәжірибеге енгізу жолдарын меңгереді. Пәнді игеру 

ғылыми білімдер негізінде қалыптастырылады. 

Пререквизиттері: Арнайы білім берудің әлемдік заманауи жүйелері, Мүмкіндігі шектеулі 

балаларды медициналық-әлеуметтік жетелеу 

Постреквизиттері: Білім берудің формалары, түрлері, вариативті білім беру 

бағдарламаларын жобалау, Арнайы және инклюзивті білім берудің құқықтық негіздері 

Оқытудан күтілетін нәтижелер:  А) зерттеу контекстінде идеяларды әзірлеу және қолдану, 

осы саланың алдыңғы қатарлы теорияларына негізделген білімі мен түсінігін көрсетуі; В) 

болашақ мамандардың кәсіби маңызды қасиеттерін қалыптастыру кезінде әлеуметтік 

құндылықтарды интеграциялау принциптері мен әдістерін меңгеруі; С) білім беру 

тәжірибесін жетілдіру үшін әріптестермен өзара әрекетте психологиялық-педагогикалық 

ғылымдар саласындағы зерттеулерді жоспарлайды және жүргізеді;  D) оқу-тәрбие процесіне 

кәсіптік бірлестіктердің, ғылыми ұйымдардың өкілдерін, жұмыс берушілерді, шетелдік 

әріптестерді тартады; Е) техникалық, қаржылық және адами факторларды ескере отырып, 

өндірістік қатынастар негіздерін басқару қағидаларын біледі; 

 

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

Пәннің атауы: Арнайы білім берудегі педагогикалық технологиялар 

Пән коды: ABBPT 5209 

Кредит саны: 5 

Курс: 1, семестр: 2 

Бағдарлама авторы: Каримова А.Т., м.ғ.к. 

Курсты оқыту мақсаты: Арнайы жаңартылған білім беру мазмұнына сәйкес қолданылатын 

жаңа ақпараттық-коммуникациялық технологияларды меңгерту. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Пәнді оқытуда ақпараттық-коммуникациялық технологиялар 

мен телекоммуникациялық жобалар, білім алудың қолжетімділігін жоғарылату әдісі ретінде 

қашықтан оқыту мүмкіндігі бар жобалар бағыттары; интернет-портал негізінде қосымша 

білім беруді жүйелі дамытудың барлық салаларында ақпараттар беру; кіріктірілген 

ақпараттық жүйелерді дамыту; жобалық-зерттеу қызметтерінің, жаңа технологиялардың, 

жеке бағытталған тәсілдер  технологияларын меңгеру мазмұндары игеріледі. 

Пререквизиттері: Арнайы білім берудің әлемдік заманауи жүйелері, Мүмкіндігі шектеулі 

балаларды медициналық-әлеуметтік жетелеу 

Постреквизиттері: Білім берудің формалары, түрлері, вариативті білім беру 

бағдарламаларын жобалау, Арнайы және инклюзивті білім берудің құқықтық негіздері 
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Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) білім алу үшін оқуды  одан әрі өз бетінше 

жалғастыруға қажетті оқу дағдысы болуы; B) педагогикадағы және арнайы саладағы ғылыми 

зерттеулердің теориялық-әдіснамалық негіздерін білуі;  C) білім беру тәжірибесін жетілдіру 

үшін әріптестермен өзара әрекетте психологиялық-педагогикалық ғылымдар саласындағы 

зерттеулерді жоспарлайды және жүргізеді;  D) оқу-тәрбие процесіне кәсіптік бірлестіктердің, 

ғылыми ұйымдардың өкілдерін, жұмыс берушілерді, шетелдік әріптестерді тартады; Е) 

қоғамдық пікірге, дәстүрлерге, әдет-ғұрыптарға, қоғамдық нормаларға негізделген 

әлеуметтік-этикалық құндылықтарды білу және өзінің кәсіби қызметінде оларға 

бағдарлануы; 

 

3.2 Модуль. Арнайы  білім беру қызметін жоспарлау және мониторингілеу 

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

Пәннің атауы: Арнайы білім берудің нормативтік-құқықтық қамтамасыз етілуі  

Пән коды: ABBNKKE 5303 

Кредит саны: 5 

Курс: 1, семестр: 2 

Бағдарлама авторы: Туретаева Г.И., п.ғ.к. 

Курсты оқыту мақсаты: Арнайы білім берудің нормативтік-құқықтық қамтамасыз 

етілуінің теориялық және практикалық білімдермен қаруландыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Пәнді оқу білім алушыларға балалардың білім алу құқығын 

жүзеге асырудың құқықтық және педагогикалық механизмдерін, құқықтық мәртебесін 

ашатын білімді меңгеруге мүмкіндік береді; білім беру саласындағы халықаралық 

нормативтік-құқықтық құжаттардың, аймақтық заңнамалық актілердің мәнін ашуға 

мүмкіндік береді. Пән курсы құқықтық стандарттың халықаралық құжаттар пакетінің нақты 

мазмұнымен танысуға, білім беру саласындағы халықаралық, аймақтық құжаттарды талдау 

және интерпретациялауға бағытталған. 

Пререквизиттері: Мүмкіндігі шектеулі балаларды медициналық-әлеуметтік жетелеу, Ерте 

жастағы мүмкіндігі шектеулі балалармен абилитациялық жұмыс 

Постреквизиттері: Мүмкіндігі шектеулі балаларды дамытудың қазіргі тұжырымдамалары, 

Арнайы педагогикадағы  математикалық статистика әдістері 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) кәсіби деңгейде білім мен түсініктерді қолдану; B) 

зерделенетін саладағы пайымдауларды, дәлелдерді қалыптастыру және мәселелерді шешу; 

C) Әлеуметтік және ғылыми пайымдауларды ескере отырып, қажетті ақпараттарды жинау 

мен түсіндіруді жүзеге асырудың коммуникативтік қабілетінің болуы; D) әр түрлі білім беру 

сатыларында білім беру процесін ұйымдастыру мен жүзеге асырудың заманауи әдістері мен 

технологияларын білу;  Е) өзін-өзі тәрбиелеу мен дамытуға қабілетті болу, болашақ 

маманның оқу-әдістемелік іс-әрекетті нысандарының алуан түрлілігін меңгеру; 

 

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

Пәннің атауы: Арнайы білім беру қызметін жоспарлау 

Пән коды: ABBKZh 5209 

Кредит саны: 5 

Курс: 1, семестр: 2 

Бағдарлама авторы: Есенғұлова М.Н., п.ғ.к. 

Курсты оқыту мақсаты: Арнайы білім беру қызметін жүзеге асырудың мазмұны, 

ерекшелігі және кезеңдерін игерту, және басқару жүйесімен таныстыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Осы пән аясында магистранттар МШ тұлғалардың еркін қоғам 

өміріне тиімді қатысу мүмкіндігін қамтамасыз ету жөнінде; өздерінің тікелей тұратын 

жерлерінде МШ адамдардың білімге қол жеткізуі; оқыту процесін жеңілдететін жалпы білім 

беру жүйесінде жеке қолдаудың тиімді шараларын ұсыну; әлеуметтік дағдыларды игеру 

үшін жағдай жасау; педагогтарды даярлау мен қайта даярлауды қамтамасыз ету туралы 

білімдерді меңгереді. 
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Пререквизиттері: Мүмкіндігі шектеулі балаларды медициналық-әлеуметтік жетелеу, Ерте 

жастағы мүмкіндігі шектеулі балалармен абилитациялық жұмыс 

Постреквизиттері: Мүмкіндігі шектеулі балаларды дамытудың қазіргі тұжырымдамалары, 

Арнайы педагогикадағы  математикалық статистика әдістері 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) зерттеу контекстінде идеяларды әзірлеу және қолдану, 

осы саланың алдыңғы қатарлы теорияларына негізделген білімі мен түсінігін көрсетуі; В) 

болашақ мамандардың кәсіби маңызды қасиеттерін қалыптастыру кезінде әлеуметтік 

құндылықтарды интеграциялау принциптері мен әдістерін меңгеруі; С) білім беру 

тәжірибесін жетілдіру үшін әріптестермен өзара әрекетте психологиялық-педагогикалық 

ғылымдар саласындағы зерттеулерді жоспарлайды және жүргізеді;  D) оқу-тәрбие процесіне 

кәсіптік бірлестіктердің, ғылыми ұйымдардың өкілдерін, жұмыс берушілерді, шетелдік 

әріптестерді тартады; Е) техникалық, қаржылық және адами факторларды ескере отырып, 

өндірістік қатынастар негіздерін басқару қағидаларын біледі; 
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Кәсіптендіру пәндері  
5.1  Модуль. Психологиялық түзету және оңалту әдістері 

КП ЖК AMSBBK 6304 
Арнайы (түзетім)  мекемелерінің сапасын бақылау 

бағдарламасын құру  
3 5/5 

КП ТК 
ABBNKKE 

6305 

Арнайы білім берудің нормативтік-құқықтық қамтамасыз 

етілуі 
3 5/5 

КП ТК ABBPT 6306 Арнайы білім берудегі педагогикалық технологиялар 3 5/5 

КП ТК 
MShBPKZhB 

6307 

МШ балаларды психологиялық қолдаудың жобалау 

бағдарламалары  
3 5/5 

5.2  Модуль. Мүмкіндігі шектеулі балаларға арналған оңалту шаралары 

КП ЖК AMSBBK 6304 
Арнайы (түзетім)  мекемелерінің сапасын бақылау 

бағдарламасын құру  
3 5/5 

КП ТК 
BBFTVBBBZh 

6305 

Білім берудің формалары, түрлері, вариативті білім беру 

бағдарламаларын жобалау  
3 5/5 

КП ТК AIBBKN 6306 Арнайы және инклюзивті білім берудің құқықтық негіздері 3 5/5 

КП ТК 
ZHBBZHMZHB

I 6307 

Жалпы білім беру жүйесіне мүмкіндігі шектеулі балаларды 

интеграциялау 
3 5/5 

   

Кәсіптендіру пәндері  
5.1  Модуль. Психологиялық түзету және оңалту әдістері 

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

Пәннің атауы: Арнайы (түзетім)  мекемелерінің сапасын бақылау бағдарламасын құру 

Пән коды: AMSBBK 6304 

Кредит саны: 5 

Курс: 2, семестр: 3 

Бағдарлама авторы: Туребаева К.Ж., п.ғ.д. 

Курсты оқыту мақсаты: пәнді оқу барысында  арнайы  мекемелердің сапасын бақылау 

бағдарламасын құрудың  мазмұны және технологиясының аспектілері қарастырылады. 
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Пәннің қысқаша мазмұны: магистранттарға арнайы мекемелердің (балабақша, мектеп, 

интернат, колледж) сапасын бақылау бағдарламасын құру дағдыларын қалыптастыру және 

бақылау бағдарламаларын дайындау болып табылады. 

Пререквизиттері: Мүмкіндігі шектеулі балаларды дамытудың қазіргі тұжырымдамалары, 

Арнайы педагогикадағы  математикалық статистика әдістері 

Постреквизиттері: докторантура деңгейіндегі пәндер 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) идеяларды ұсыну,  зерттеу және қолдану контексінде 

арнайы білім беру саласының алдыңғы қатарлы білімдеріне негізделген түсінігін көрсету; 

В) Арнайы білім саласында жаңа ортада, неғұрлым кең пәнаралық контексте мәселелерді 

шешу үшін өз білімін, түсінігін және қабілетін кәсіби деңгейде қолдану; С) әлеуметтік, 

этикалық және ғылыми пайымдауларды ескере отырып, пайымдауларды қалыптастыру үшін 

ақпаратты жинау мен түсіндіруді жүзеге асыру; D) мамандарға және маман емес тұлғаларға 

қажетті кәсіби құзыреттілік ақпаратын, идеяларды, мәселелерді шешімдерді дер кезінде 

жеткізу; Е) жоғары мектепте оқытудың заманауи технологияларын, студенттік психология, 

арнайы саладағы инновациялық жетістіктерді қолдана білу.  

 

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

Пәннің атауы: Арнайы білім берудің нормативтік-құқықтық қамтамасыз етілуі  

Пән коды: ABBNKKE 6305 

Кредит саны: 5 

Курс: 2, семестр: 3 

Бағдарлама авторы: Туретаева Г.И., п.ғ.к. 

Курсты оқыту мақсаты: Арнайы білім берудің нормативтік-құқықтық қамтамасыз 

етілуінің теориялық және практикалық білімдермен қаруландыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Осы пән аясында магистранттар МШ тұлғалардың еркін қоғам 

өміріне тиімді қатысу мүмкіндігін қамтамасыз ету жөнінде; өздерінің тікелей тұратын 

жерлерінде МШ адамдардың білімге қол жеткізуі; оқыту процесін жеңілдететін жалпы білім 

беру жүйесінде жеке қолдаудың тиімді шараларын ұсыну; әлеуметтік дағдыларды игеру 

үшін жағдай жасау; педагогтарды даярлау мен қайта даярлауды қамтамасыз ету туралы 

білімдерді меңгереді. 

Пререквизиттері: Мүмкіндігі шектеулі балаларды дамытудың қазіргі тұжырымдамалары, 

Мүмкіндігі шектеулі балаларды тәрбиелеудің психологиялық -педагогикалық аспектілері 

Постреквизиттері: докторантура деңгейіндегі пәндер 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) идеяларды ұсыну,  зерттеу және қолдану контексінде 

арнайы білім беру саласының алдыңғы қатарлы білімдеріне негізделген түсінігін көрсету; 

В) Арнайы білім саласында жаңа ортада, неғұрлым кең пәнаралық контексте мәселелерді 

шешу үшін өз білімін, түсінігін және қабілетін кәсіби деңгейде қолдану; С) әлеуметтік, 

этикалық және ғылыми пайымдауларды ескере отырып, пайымдауларды қалыптастыру үшін 

ақпаратты жинау мен түсіндіруді жүзеге асыру; D) мамандарға және маман емес тұлғаларға 

қажетті кәсіби құзыреттілік ақпаратын, идеяларды, мәселелерді шешімдерді дер кезінде 

жеткізу; Е) жоғары мектепте оқытудың заманауи технологияларын, студенттік психология, 

арнайы саладағы инновациялық жетістіктерді қолдана білу.  

 

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

Пәннің атауы: Арнайы білім берудегі педагогикалық технологиялар 

Пән коды: ABBPT 6306 

Кредит саны: 5 

Курс: 2, семестр: 3 

Бағдарлама авторы: Каримова А.Т., м.ғ.к. 

Курсты оқыту мақсаты: Арнайы білім берудегі заманауи педагогикалық технологиялардың 

теоряилық әдістемелік негіздерін меңгерту. 
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Пәннің қысқаша мазмұны: Пәнді оқу барысында білім алушылар арнайы білім беру 

жүйесінде дамуында кемшілігі бар балалармен жұмыс істеу тәжірибесінде қазіргі заманғы 

педагогикалық технологияларды меңгеруге; негізгі инновациялық технологияларды 

меңгеруге, дамуында кемістігі бар балаларды педагогикалық технологиялардың көмегімен 

тексеру жүргізуге және психикалық және сөйлеу даму деңгейін анықтауға; МШ  балалармен 

түзету-дамыту жұмыстарын жоспарлауға және ұйымдастыруға мүмкіндік алады. 

Пререквизиттері: Мүмкіндігі шектеулі балаларды дамытудың қазіргі тұжырымдамалары, 

Мүмкіндігі шектеулі балаларды тәрбиелеудің психологиялық -педагогикалық аспектілері 

Постреквизиттері: магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы, докторантура деңгейіндегі 

пәндер 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) идеяларды ұсыну,  зерттеу және қолдану контексінде 

арнайы білім беру саласының алдыңғы қатарлы білімдеріне негізделген түсінігін көрсету; 

В) Арнайы білім саласында жаңа ортада, неғұрлым кең пәнаралық контексте мәселелерді 

шешу үшін өз білімін, түсінігін және қабілетін кәсіби деңгейде қолдану; С) әлеуметтік, 

этикалық және ғылыми пайымдауларды ескере отырып, пайымдауларды қалыптастыру үшін 

ақпаратты жинау мен түсіндіруді жүзеге асыру; D) мамандарға және маман емес тұлғаларға 

қажетті кәсіби құзыреттілік ақпаратын, идеяларды, мәселелерді шешімдерді дер кезінде 

жеткізу; Е) жоғары мектепте оқытудың заманауи технологияларын, студенттік психология, 

арнайы саладағы инновациялық жетістіктерді қолдана білу.  

 

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

Пәннің атауы: МШ балаларды психологиялық қолдаудың жобалау бағдарламалары 

Пән коды: MShBPKZhB 6307 

Кредит саны: 5 

Курс: 2, семестр: 3 

Бағдарлама авторы: Туретаева Г.И., п.ғ.к. 

Курсты оқыту мақсаты: МШ балаларды психологиялық қолдаудың жобалау 

бағдарламаларын құрудың ерекшеліктері мен қағидаларын меңгерту.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Мүмкіндіктері шектеулі балаларды психологиялық-

педагогикалық қолдаудың міндеттері және қағидалары. Жалпы білім беру үдерісіне 

қосылған мүмкіндіктері шектеулі оқушыларды психологиялық-педагогикалық қолдау 

қызметі әрекетін ұйымдастыру. Психологиялық қолдау қызметін ұйымдастыру.  

Психологиялық-педагогикалық қолдау қызметінің құжаттамасы. Психологиялық-

педагогикалық және медициналық-педагогикалық ағарту.  

Пререквизиттері: Инклюзивті білім берудің психологиясы мен педагогикасы, Мүмкіндігі 

шектеулі балаларды тәрбиелеудің психологиялық -педагогикалық аспектілері 

Постреквизиттері: докторантура деңгейіндегі пәндер 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) кәсіби деңгейде білім мен түсініктерді қолдану;  B) 

зерделенетін саладағы пайымдауларды, дәлелдерді қалыптастыру және мәселелерді шешу;  

C) Әлеуметтік және ғылыми пайымдауларды ескере отырып, қажетті ақпараттарды жинау 

мен түсіндіруді жүзеге асырудың коммуникативтік қабілетінің болуы;  D) әр түрлі білім беру 

сатыларында білім беру процесін ұйымдастыру мен жүзеге асырудың заманауи әдістері мен 

технологияларын білу;  Е) өзін-өзі тәрбиелеу мен дамытуға қабілетті болу, болашақ 

маманның оқу-әдістемелік іс-әрекетті нысандарының алуан түрлілігін меңгеру; 

 

5.2  Модуль. Мүмкіндігі шектеулі балаларға  арналған оңалту шаралары 

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

Пәннің атауы: Білім берудің формалары, түрлері, вариативті білім беру бағдарламаларын 

жобалау 

Пән коды: BBFTVBBBZh 6305 

Кредит саны: 5 

Курс: 2, семестр: 3 
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Бағдарлама авторы: Есенғұлова М.Н., п.ғ.к. 

Курсты оқыту мақсаты: Білім берудің формалары, түрлері, вариативті білім беру 

бағдарламаларын жобалау негіздерін таныстыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Пәнді оқу барысында білім беру жүйесінің түрлері мен 

формаларын, вариативті білім беру бағдарламаларын жобалаудың ғылыми-әдістемелік 

негіздері, мазмұны, коррекциялық оқытуды дамытудың негізгі бағыттары қарастырылады. 

Пәнді оқу курсы мүмкіндігі шектеулі бейімделу қиындықтары бар балаларды дер кезінде 

анықтауды; МШ балалардың ерекше білім алу қажеттілігін анықтауды; білім беру процесін 

ұйымдастырудың ерекшеліктерін анықтауды қарастырады. 

Пререквизиттері: Инклюзивті білім берудің психологиясы мен педагогикасы, Мүмкіндігі 

шектеулі балаларды тәрбиелеудің психологиялық -педагогикалық аспектілері 

Постреквизиттері: докторантура деңгейіндегі пәндер 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) идеяларды ұсыну,  зерттеу және қолдану контексінде 

арнайы білім беру саласының алдыңғы қатарлы білімдеріне негізделген түсінігін көрсету; 

В) Арнайы білім саласында жаңа ортада, неғұрлым кең пәнаралық контексте мәселелерді 

шешу үшін өз білімін, түсінігін және қабілетін кәсіби деңгейде қолдану; С) әлеуметтік, 

этикалық және ғылыми пайымдауларды ескере отырып, пайымдауларды қалыптастыру үшін 

ақпаратты жинау мен түсіндіруді жүзеге асыру; D) мамандарға және маман емес тұлғаларға 

қажетті кәсіби құзыреттілік ақпаратын, идеяларды, мәселелерді шешімдерді дер кезінде 

жеткізу; Е) жоғары мектепте оқытудың заманауи технологияларын, студенттік психология, 

арнайы саладағы инновациялық жетістіктерді қолдана білу.  

  

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

Пәннің атауы: Арнайы және инклюзивті білім берудің құқықтық негіздері  

Пән коды: AIBBKN 6306 

Кредит саны: 5 

Курс: 2, семестр: 3 

Бағдарлама авторы: Туретаева Г.И., п.ғ.к. 

Курсты оқыту мақсаты: Арнайы және инклюзивті білім берудің нормативтік-құқықтық 

қамтамасыз етілуінің теориялық және практикалық білімдермен қаруландыру. Инклюзивті білім 

беруде басшылыққа алынатын әлемдік жіне отандық нормативтік-құқықтық құжаттармен 

таныстыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Осы пән аясында магистранттар МШ тұлғалардың еркін қоғам 

өміріне тиімді қатысу мүмкіндігін қамтамасыз ету жөнінде; өздерінің тікелей тұратын 

жерлерінде МШ адамдардың білімге қол жеткізуі; оқыту процесін жеңілдететін жалпы білім 

беру жүйесінде жеке қолдаудың тиімді шараларын ұсыну; әлеуметтік дағдыларды игеру 

үшін жағдай жасау; педагогтарды даярлау мен қайта даярлауды қамтамасыз ету туралы 

білімдерді меңгереді. 

Пререквизиттері: Инклюзивті білім берудің психологиясы мен педагогикасы, Мүмкіндігі 

шектеулі балаларды тәрбиелеудің психологиялық -педагогикалық аспектілері 

Постреквизиттері: докторантура деңгейіндегі пәндер 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) кәсіби деңгейде білім мен түсініктерді қолдану;  B) 

зерделенетін саладағы пайымдауларды, дәлелдерді қалыптастыру және мәселелерді шешу;  

C) Әлеуметтік және ғылыми пайымдауларды ескере отырып, қажетті ақпараттарды жинау 

мен түсіндіруді жүзеге асырудың коммуникативтік қабілетінің болуы;  D) әр түрлі білім беру 

сатыларында білім беру процесін ұйымдастыру мен жүзеге асырудың заманауи әдістері мен 

технологияларын білу;  Е) өзін-өзі тәрбиелеу мен дамытуға қабілетті болу, болашақ 

маманның оқу-әдістемелік іс-әрекетті нысандарының алуан түрлілігін меңгеру; 

 

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

Пәннің атауы: Жалпы білім беру жүйесіне мүмкіндігі шектеулі балаларды интеграциялау 

Пән коды: ZHBBZHMZHBI 6307 
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Кредит саны: 5 

Курс: 2, семестр: 3 

Бағдарлама авторы: Туретаева Г.И., п.ғ.к 

Курсты оқыту мақсаты: Интеграциялап оқыту жүйесінде нормативтік-құқықтық 

құжаттармен жұмыс жасаудың ерекшеліктері және дамуының тенденциясы мен 

мәселелерімен таныстыру. Білім беру мекемелерінде педагогикалық процесті ұйымдастыруға 

қажетті жетекшінің басқару саласында білімі мен тәжірибесінің болуы. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Бұл курс интеграциялы білім берудің педагогикасы мен 

психологиясының негізгі түсініктері мен категорияларын, инклюзивті білім берудің 

теориялық негіздерін, жалпы және инклюзивті білім беруде қолданылатын технологияларды 

ұсынады. Кәсіби мұғалімге қажетті шыдамдылық, білім және мейірімділік қасиеттер ерекше 

сипатқа ие болады. Пән бағдарламасы интеграцияланған білім алуды білім беру жүйесін 

жетілдірудегі маңызды және перспективалы бағыт ретінде алуға бағытталған. 

Пререквизиттері: ҚР жоғары білім берудің тенденциялары, Мүмкіндігі шектеулі балаларды 

оқыту мен тәрбиелеу   технологиялары           

Постреквизиттері: докторантура деңгейіндегі пәндер 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) идеяларды ұсыну,  зерттеу және қолдану контексінде 

арнайы білім беру саласының алдыңғы қатарлы білімдеріне негізделген түсінігін көрсету; 

В) Арнайы білім саласында жаңа ортада, неғұрлым кең пәнаралық контексте мәселелерді 

шешу үшін өз білімін, түсінігін және қабілетін кәсіби деңгейде қолдану; С) әлеуметтік, 

этикалық және ғылыми пайымдауларды ескере отырып, пайымдауларды қалыптастыру үшін 

ақпаратты жинау мен түсіндіруді жүзеге асыру; D) мамандарға және маман емес тұлғаларға 

қажетті кәсіби құзыреттілік ақпаратын, идеяларды, мәселелерді шешімдерді дер кезінде 

жеткізу; Е) жоғары мектепте оқытудың заманауи технологияларын, студенттік психология, 

арнайы саладағы инновациялық жетістіктерді қолдана білу.  
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7М03101 – Психология білім бағдарламасы 

 (ғылыми-педагогикалық бағыт) 

Базалық пәндер 

2.1 Модуль. Психологияның өзекті мәселелері  

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

Пәннің атауы: Жоғары мектеп психологиясы 

Пән коды: ZhMP 5206 

Кредит саны: 5 

Курс: 1,  семестр: 1 

Бағдарлама авторы: Иманчиев Ж.Е. 

Курстың қысқаша сипаттамасы: Кәсіби білім беру жүйесіндегі болашақ маманның 

психологиялық дамуы, заңдылықтары мен механизмдері, жоғары мектепте 

магистранттардың оқу процесін, олардың маман және тұлға дамуының критерийлері мен 

көрсеткіштерін, қарым-қатынас саласын, оқытушылардың психологиялық ерекшеліктерін 

қарастырады. 

Пререквизиттер: Баскару психологиясы, Ғылым тарихы мен философиясы 

Постреквизиттер: Эмоциялық интеллект және көшбасшылық, психологиялық кеңес берудің 

теориясы мен практикасы 

Оқытудың күтілетін нәтижелері: біліктілігі, дағдысы және құзыреттілігі: педагогикалық 

ғылым магистрі міндетті: А) педагогикалық процестің теориясын, педагогтың кәсіби 

дайындығының мәнінің сипаттамасын, педагогикалық процесті басқару оның 

қатысушыларының қызметін басқару ретінде, В) КҚО-да қызмет ету мен қарым-қатынас 

бірлігінің рөлін түсіну, С) КҚО-да педагогтердің қызметін ұйымдастыру дағдысының болуы, 

КҚО-ға қатысушылар тұлғасының тұтастығының көрінісі ретінде педагогикалық үдерістің 
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Базалық пәндер 

2.1 Модуль. Психологияның өзекті мәселелері  

БП ТК ZhMP 5205 Жоғары мектеп психологиясы 1 5/5 

БП ТК KKP 5206 Төтенше жағдайлардағы стресс психологиясы 1 5/5 

БП ЖК PZhDT 5207 Психология жағдайындағы  даму тенденциялары 1 3/3 

КП ТК NKKKP 5209 Нарықтық қатынастардағы қарым-қатынас  2 4/4 

2.2  Модуль. Білім және жоғары мектептің өзекті мәселелері 

БП ТК GPOS 5206 Гендерлік психологияның өзекті  мәселелері 1 5/5 

БП ТК YPOM 5206 Ұйымдастырушылық психологияның өзекті мәселелері 1 5/5 

БП ЖК PZhDT 5207 Психология жағдайындағы  даму тенденциялары 1 3/3 

КП ТК DPP 5208 Денсаулық психологиясы және психотерапия 2 4/4 

Кәсіптендіру пәндері  
3.1 Модуль.  Қолданбалы психология: теория мен практикасы 

КП ЖК PETP 5209 Психологиялық эксперименттің теориясы мен практикасы 2 5/5 

КП ТК KPTP 5210 Қылмыстық психологияның теориясы мен практикасы 2 5/5 

БП ТК KOPI 5211 Казіргі оқытушының психологиялық имиджі 2 5/5 

3.2 Модуль. Қолданбалы психология: теория мен практикасы 

КП ЖК PETP 5209 Психологиялық эксперименттің теориясы мен практикасы 2 5/5 

КП ТК PTAN 5210 Психологияның теориялық және әдіснамалық негіздері 2 5/5 

БП ТК ZhP 5211 Жасерекшелік патопсихологиясы 2 5/5 
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тұтастығын түсіну., D) білім алушылардың кәсіби міндеттерді шығармашылық шешуге 

дайындығын белсендіру тәсілдерін меңгеру; Е) өзін-өзі тәрбиелеу мен өзін-өзі дамытуға 

қабілетті болу; болашақ маманның оқу-әдістемелік іс-әрекеті нысандарының алуан түрлілігін 

меңгеру. 

 

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

Пәннің атауы: Төтенше жағдайлардағы стресс психологиясы 

Пән коды: KKP 5206 

Кредит саны: 5 

Курс: 1,  семестр: 1 

Бағдарлама авторы: Иманчиев Ж.Е. 

Курстың қысқаша сипаттамасы: Пән экстремалды жағдайлар психологиясының негізгі 

теориялық-әдіснамалық мәселелері туралы түсініктерді қалыптастырады; адамның 

бейімделуінің психологиялық механизмдерін, психологиялық тұрақтылық факторларын 

зерттейді 

Постреквизиттер: Эмоциялық интеллект және көшбасшылық, психологиялық кеңес берудің 

теориясы мен практикасы 

Оқытудың күтілетін нәтижелері: Пән төтенше жағдайлар психологиясының негізгі 

теориялық және методологиялық мәселелері туралы түсінік қалыптастырады; А) адамның 

бейімделуінің психологиялық механизмдерін, психологиялық тұрақтылық факторларын 

зерттейді; В) жарақаттан кейінгі стресс бұзылыстарын диагностикалаудың әдістемелік 

принциптері; С) төтенше жағдайлардағы психологиялық араласудың негізгі қағидаларын 

магистранттарга үйретеді стресс бұзылулары бар адамдарға психологиялық көмек көрсету. 

 

Пәннің атауы: Психология жағдайындағы  даму тенденциялары 

Пән коды: PZhDT 5207  

Кредит саны: 3 

Курс: 1,  семестр: 1 

Бағдарлама авторы: Иманчиев Ж.Е. 

Курстың қысқаша сипаттамасы: Бұл пән психология туралы білімді қалыптастырады, 

басқа психологиялық пәндер бойынша алған білімдерін жүйелендіреді; психологиялық 

ғылымның даму логикасын түсіндіреді, студенттерді психология тарихының өзекті 

мәселелерімен, қазіргі психология әдіснамалық мәселелерімен және зерттеу әдістерімен 

таныстырады. 

Пререквизиттер: Баскару психологиясы, Ғылым тарихы мен философиясы 

Постреквизиттер: Эмоциялық интеллект және көшбасшылық, психологиялық кеңес берудің 

теориясы мен практикасы 

Пәнді оқу барысында магистранттар алатын негізгі құзыреттіліктер: А) "адам дамуының 

психологиясы" курсының теориялық аспектілерін білу. "Психология тарихы"курсын 

оқытудың пәні, мақсаты мен міндеттері. В) "адам дамуының психологиясы" курсы 

шеңберінде диагностика және психологиялық түзету әдістері. "Психология тарихы" курсын 

қолдану саласы. "Психология тарихы"курсы аясындағы негізгі механизмдер мен тәсілдер. С) 

"психология тарихы"курсының ұғымдарын қолдана білу. "Психология тарихы" курсы 

аясында психологиялық жұмыстың формалары мен әдістерін меңгеру. "Психология тарихы" 

курсының психологиялық құралдарын меңгеру. D) психологиялық көмек көрсету және 

сүйемелдеу дағдысы болу. Адекватты әдістер мен әдістемелерді таңдау, сондай-ақ 

психологиялық түзету мен психоэдукативті тәсілді негіздеу. Е) клиенттің жас ерекшеліктерін 

негізге ала отырып, психологтың әлеуетті клиентпен өзара іс-қимылы. 

 

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

Пәннің атауы: Нарықтық қатынастардағы қарым-қатынас 

Пән коды: NKKKP 5209 
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Кредит саны: 4 

Курс: 1,  семестр: 2 

Бағдарлама авторы: Урмурзина Б.Г. 

Курстың қысқаша сипаттамасы: Пән қарым-қатынас мәдениетін қалыптастыруға 

мүмкіндік береді, білім алушыларда тиімді педагогикалық, орындаушылық қызметті 

қамтамасыз ететін тиісті психологиялық және адамгершілік қасиеттерді қалыптастыруға 

ықпал етеді. Бұл адамдар арасындағы, яғни сатушы мен сатып алушылар арасындағы қарым-

қатынас жүйесін қарастыра отырып, айтылған көзқарастар нарығындағы байланыстың 

қажеттілігін анықтайтын қоғамдағы еңбек психологиясы. 

Пән қарым-қатынас мәдениетін қалыптастыруға мүмкіндік береді, білім алушыларда тиімді 

педагогикалық, орындаушылық қызметті қамтамасыз ететін тиісті психологиялық және 

адамгершілік қасиеттерді қалыптастыруға ықпал етеді. Бұл адамдар арасындағы, яғни 

сатушы мен сатып алушылар арасындағы қарым-қатынас жүйесін қарастыра отырып, 

айтылған көзқарастар нарығындағы байланыстың қажеттілігін анықтайтын қоғамдағы еңбек 

психологиясы. 

Пререквизиттер: жоғары мектеп психологиясы 

Постреквизиттер: докторантура деңгейінде оқытылатын пәндер  

Күтілетін нәтижелер келесі құзыреттіліктерді анықтайды: пәнді оқу барысында 

магистрант міндетті: А) оқылатын пәннің мақсаты мен міндеттері туралы; конструктивті 

қарым-қатынастың негізгі психологиясын анықтаудың негізгі тәсілдері туралы; В) 

коммуникация құралдарын меңгеруде; С) қарым-қатынас процесін құруда, қызметте мұндай 

құралдарды қолдануда; D) өз қызметін талдауда және тиімді коммуникацияның жаңа 

құралдарын бөлуде. Е) зерттеудің одан әрі дамуын болжау және мониторинг жүргізу 

дағдыларын меңгеру. 

 

2.2 Модуль. Білім және жоғары мектептің өзекті мәселелері  

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

Пәннің атауы: Гендерлік психологияның өзекті мәселелері 

Пән коды: GPOS 5206 

Кредит саны: 5 

Курс: 1,  семестр: 1 

Бағдарлама авторы: Урмурзина Б.Г. 

Курстың қысқаша сипаттамасы: Пән коучинг түсінігін талдайды (ағылш. coaching-оқыту, 

жаттығулар) - кеңес беру және тренинг әдісі, классикалық тренингтен және классикалық 

кеңес беруден ерекшеленеді, бұл коучинг кеңестер мен қатаң ұсыныстар бермейді, 

клиентпен бірге шешім іздейді. Психологиялық кеңес беруден коучинг мотивацияның 

бағыттылығымен ерекшеленеді. Егер психологиялық кеңес беру және психотерапия қандай 

да бір симптомнан арылуға бағытталса, коучпен жұмыс өмірде және жұмыста белгілі бір 

мақсатқа, жаңа позитивті қалыптасқан нәтижелерге қол жеткізуді көздейді. 

Пререквизиттер: Баскару психологиясы, Ғылым тарихы мен философиясы 

Постреквизиттер: Эмоциялық интеллект және көшбасшылық, психологиялық кеңес берудің 

теориясы мен практикасы 

Күтілетін нәтижелер келесі құзыреттіліктерді анықтайды: пәнді оқу барысында 

магистрант: А) дене-бағытталған терапияның негізгі теорияларын; дене-бағытталған 

жұмыстың негізгі принциптерін; ТОП негізгі ұғымдарын; ТОП терапиялық жұмыстың негізгі 

принциптері мен жолдарын; клиенттік жұмыс үшін техникаларды іріктеу принциптерін; в) 

дене-бағытталған терапия мен түзетудің тиімділігін бағалаудың мүмкін болатын 

критерийлерін; С) дене-бағытталған терапияның пайда болу тарихы мен дамуы, оның негізін 

қалаушы туралы жалпы түсінігін D) клиенттің дене-бағытталған терапиядағы 

проблематикасын диагностикалауды; клиентпен жұмыста терапиялық стратегияны құруды; 

клиенттік сұранымға барабар дене немесе дене метафорасымен жұмыс істеу әдістері мен 
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техникасын таңдауды; клиенттің дене блоктарымен және тыныс алуларымен жұмыс істеуді 

білу. Е) дене-бағытталған терапия элементтерін меңгеру дағдысы болуы. 

 

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

Пәннің атауы: Ұйымдастырушылық психологияның өзекті мәселелері 

Пән коды: YPOM 5206  

Кредит саны: 5 

Курс: 1,  семестр: 1 

Бағдарлама авторы: Урмурзина Б.Г. 

Курстың қысқаша сипаттамасы: Бұл пәнде  еңбек психологиясы, инженерлік психология 

және жалпы әлемдегі ұйымдастыру психологиясының дамуы бойынша материалдар 

ұсынылған, осы бағыттар бойынша теориялық және практикалық зерттеулердің мәселелері 

мен перспективалары көрсетілген, болашақ мамандардың кәсіби кәсібилігін арттыру және 

инновациялық әлеуетін дамыту мәселелерін баяндайды 

Пререквизиттер: жоғары мектеп психологиясы 

Постреквизиттер: докторантура деңгейінде оқытылатын пәндер  

Күтілетін нәтижелер келесі құзыреттерді анықтайды: A) кәсіби қызметтің тиімділігі мен 

қауіпсіздігінің жеке-тұлғалық және әлеуметтік-психологиялық детерминантын жеке-

тұлғалық және әлеуметтік-психологиялық талдауды қолдану.; B) кәсіби қызметте, соның 

ішінде дағдарыстық жағдайларда және экстремалды жағдайларда жағымсыз психикалық 

жай-күйімен реттеу және ар-ождан; C) басқарушылық өзара іс-қимыл сапасын арттыру, 

басқару қызметінің ішкі және сыртқы факторларының Жетекшілердің мінез-құлқына әсері; 

D) жаңа гуманистік міндеттер қойылады: E) кәсіпқойға жаңа өмірлік перспективаларды 

құруға қалай көмектесу, қол жеткізген жетістікті бағалау және өз қызметінің барлық тіршілік 

әрекетінің негізі ретінде жаңа тұлғалық мәнін ашу 

 

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

Пәннің атауы: Денсаулық және психотерапия психологиясы  

Пән коды: DPP 5208 

Кредит саны: 4 

Курс: 1,  семестр: 2 

Бағдарлама авторы: Урмурзина Б.Г. 

Курстың қысқаша сипаттамасы: Білім беру процесін психологиялық сүйемелдеу білім 

алушыларда психологиялық денсаулықтың ерекшеліктерін ескере отырып, психологиялық 

денсаулықтың сыртқы және ішкі факторларын қалыптастыруды, даму компоненттерін 

анықтауды, денсаулықты дамытудың жас ерекшеліктерін анықтауды қамтамасыз етеді. 

Пререквизиттер: Баскару психологиясы, Ғылым тарихы мен философиясы 

Постреквизиттер: Эмоциялық интеллект және көшбасшылық, психологиялық кеңес берудің 

теориясы мен практикасы 

Күтілетін нәтижелер келесі құзыреттіліктерді анықтайды: курсты оқу барысында 

магистрант: А) Денсаулық психологиясының теориялық негіздерінің әдіснамалық 

аспектілерін білуі тиіс. B) Денсаулық психологиясының теориялық және әдіснамалық 

негіздерін зерттеудің пәні, мақсаттары мен міндеттері. C) Диагностика мен психологиялық 

түзетудің психологиялық әдістері. D) Денсаулық психологиясының теориялық және 

әдіснамалық негіздерін қолдану саласы. E) Денсаулық психологиясының теориялық және 

әдіснамалық негіздерін еркін қолдана білу.  
 

Кәсіптендіру пәндері  
3.1  Модуль. Қолданбалы психология: теория мен практикасы 

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

Пәннің атауы: Психологиялық эксперименттің теориясы мен практикасы 

Пән коды: PETP 5209  
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Кредит саны: 5 

Курс: 1,  семестр: 2 

Бағдарлама авторы: Кусаметова Г.К. 

Курстың қысқаша сипаттамасы: Пән магистранттарды эксперименттік психология 

саласындағы зерттеудің негізгі бағыттарымен таныстырады; эксперименттік психология 

саласында теориялық талдау жүргізу дағдыларын қалыптастырады; тәжірибелік зерттеулер 

жүргізу және мәліметтерді өңдеу дағдыларын қалыптастырады; эксперименттік 

психологияда магистрлік диссертацияны дайындауға көмектеседі. 

Пререквизиттер: жоғары мектеп психологиясы 

Постреквизиттер: докторантура деңгейінде оқытылатын пәндер  

заманауи білім беру технологиялары: теория және тәжірибе, қазіргі педагогикалық және 

психологияның өзекті мәселелері  

Күтілетін нәтижелер: біліктілігі, дағдысы және құзыреттілігі: курсты оқу процесінде 

магистрант: А) эксперименттік зерттеулер жүргізе білуі тиіс; B) осы саладағы ең озық білім 

элементтерін қоса алғанда, зерттелетін саладағы білім мен түсінік; с) білім мен түсініктерді 

кәсіби деңгейде қолдану; D) зерделенетін саладағы пайымдауларды, дәлелдерді 

қалыптастыру және проблеманы шешу. 

 

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

Пәннің атауы: Қылмыстық психологияның теориясы мен практикасы 

Пән коды: KPTP 5210 

Кредит саны: 5 

Курс: 2,  семестр: 2 

Бағдарлама авторы: Иманчиев Ж.Е. 

Курстың қысқаша сипаттамасы: Пән құқықтық психология саласы болып табылады, адам 

қорлаған ішкі тетіктерін жүйесін, халықтың ішкі әлемін, сондай-ақ құрылымы, 

қалыптастыру, пайдалану және қылмыстық топтардың ыдырағаннан мәселесін зерттейді. 

 Пререквизиттер: жоғары мектеп психологиясы, баскару психологиясы. 

Постреквизиттер: докторантура деңгейінде оқытылатын пәндер  

заманауи білім беру технологиялары: теория және тәжірибе, қазіргі педагогикалық және 

психологияның өзекті мәселелері  

Күтілетін нәтижелер: біліктілігі, дағдысы және құзыреттілігі: курс аяқталғаннан кейін 

магистрант адам имиджінің мәнін, қызметін, табиғатын, компоненттерін білуі тиіс: А) заңды 

психиканы, қылмыстықтың тууын, қылмысқа дайындау және қылмыстың аяқталуын, 

сонымен қатар қылмыстың жүру тәртібін түсіну; В) қылмыскер мен қылмыстық топты және 

де осы тұлғаға, топқа психологиялық әсер ету жолдарын білу; С) қылмыскердің жеке басын 

зерттеу; D) жеке ішкі процестерді кешенін психологиялық процестерін түсіну. 

 

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

Пәннің атауы: Қазіргі оқытушының психологиялық имиджі 

Пән коды: KOPI 5211 

Кредит саны: 5 

Курс: 2,  семестр: 3 

Бағдарлама авторы: Кусаметова Г.К. 

Курстың қысқаша сипаттамасы: Пән білім алушыларды имиджді қалыптастыру 

заңдылықтарымен, механизмдерімен және әдістерімен таныстырады, жеке имиджді құру 

әдістерін меңгеру, имиджді басқару және әлеуметтік-психологиялық сараптау дағдыларын 

қалыптастыру, имиджді құру мен қызмет етудің негізгі принциптері мен заңдылықтарының 

мазмұны, жеке тұлғаның имиджін модификациялау бағдарламасын құру, қажетті бейнені 

құру үшін тиісті әлеуметтік-психологиялық құралдарды таңдау, нақты имиджді құрайтын 

және механизмдерді талдау технологиясын қолдану. 

Пререквизиттер: жоғары мектеп психологиясы 
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Постреквизиттер: докторантура деңгейінде оқытылатын пәндер  

заманауи білім беру технологиялары: теория және тәжірибе, қазіргі педагогикалық және 

психологияның өзекті мәселелері  

Күтілетін нәтижелер: біліктілігі, дағдысы және құзыреттілігі: курс аяқталғаннан кейін 

магистрант адам имиджінің мәнін, қызметін, табиғатын, компоненттерін білуі тиіс; 

педагогикалық имиджді қалыптастыру бойынша арнайы жұмысты ұсыну; педагогикалық 

имидждің ерекшеліктерін қарастыру. Магистрант қалыптастыру тәсілдерін, тәсілдерін, 

әдістерін жасай білуі керек. А) адам имиджінің мәнін, функциясын, табиғатын, құрамдас 

бөліктерін білу және түсіну; В) жоғары оқу орны оқытушысының мәртебесіне, рөліне, 

мамандығына сәйкес имиджін қалыптастыру тәсілдерін, тәсілдерін, әдістерін жасай білу. С) 

педагогикалық имиджді қалыптастыру алгоритмдерін жасау және әдістерді таңдау. D) қарым 

– қатынас саласында-әр түрлі өмірлік жағдайларда сөз өнері және дау туралы айтылған 

пікірлердің қисындылығын қалыптастыруда дағдыларды қолдану; Е) оқыту саласында-

жоғары оқу орны оқытушысының мәртебесіне, рөліне, мамандығына сәйкес бет-бейнесін 

қалыптастырудағы негізгі мәселелерді талдай білу. 

 

3.2  Модуль. Қолданбалы психология: теория мен практикасы 

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

Пәннің атауы: Психологияның теориялық және әдіснамалық негіздері 

Пән коды: PTAN 5210 

Кредит саны: 5 

Курс: 1,  семестр: 2 

Бағдарлама авторы: Кусаметова Г.К. 

Курстың қысқаша сипаттамасы: Пән магистранттарды қолданбалы және ғылыми 

әзірлемелерде оқылатын ұғымдар мен әдістерді өз бетінше білікті пайдалануға дайындауды 

жүзеге асырады.  

Пререквизиттер: жоғары мектеп психологиясы 

Постреквизиттер: докторантура деңгейінде оқытылатын пәндер  

заманауи білім беру технологиялары: теория және тәжірибе, қазіргі педагогикалық және 

психологияның өзекті мәселелері  

Күтілетін нәтижелер: біліктілігі, дағдысы және құзыреттілігі: курсты оқу процесінде 

магистрант: А) Нақты ғылыми және қолданбалы кәсіби мәселелерді шешуге қажетті 

ақпаратты (арнайы әдебиет, желілік ресурстар және т.б.) таңдауға және зерттеуге мүмкіндік 

беретін қазіргі психология теориясы мен әдіснамасының негізгі ұғымдарын зерттеуге 

көмектеседі. B) Осы теориялар мен әдістерді кәсіби қолдануға, оларға сыни қарауға, 

стандарттаудың қажетті рәсімдерін жүргізумен оларды түрлендіруге мүмкіндік беретін 

заманауи психологияның теориялары мен әдістері туралы түсініктерді қалыптастырады. 

C)Өзінің және басқаның кәсіби-қолданбалы және ғылыми жұмысында қолданылатын 

ұғымдарға, теориялар мен әдістерге рефлексивті қарау білігін қалыптастырады. 

 

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

Пәннің атауы: Жасерекшелік патопсихологиясы 

Пән коды: ZhP 5211 

Кредит саны: 5 

Курс: 1,  семестр: 2 

Бағдарлама авторы: Урмурзина Б.Г. 

Курстың қысқаша сипаттамасы: Пән білім алушыларда патопсихология пәні мен әдістері, 

жеке тұлғаның өзгеруі және психикалық аурулармен ауыратын адамдарда жоғары 

психикалық функциялардың бұзылуы туралы білімді қалыптастырады. 

Пән жас ерекшелік патопсихологиясының негізгі принциптерін, әдістерін және әдіснамалық 

негіздерін қарастырады. Зейін, жады, сенсомоторика, ойлау үрдістерінің өту деңгейі мен 
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ерекшеліктері, әртүрлі жастағы жеке қасиеттері туралы жиі қолданылатын әдістер туралы 

мәліметтер келтіріледі. 

Пререквизиттер: жоғары мектеп психологиясы 

Постреквизиттер: докторантура деңгейінде оқытылатын пәндер  

Күтілетін нәтижелер келесі құзыреттерді анықтайды: пәнді оқу барысында магистрант 

міндетті: курстың міндеттері. А) студенттердің жалпы тәуелділік психологиясы саласында 

білімін қалыптастыру. В) өзінің кәсіби қызметінде білім беру үрдісінің заңдылықтары мен 

принциптері туралы білім жүйесін қолдана білу; С) кәсіптік білім беру жүйесінде тұлғаның 

жас және жеке ерекшеліктерін бағдарлай білу; психологиялық білімді беру және оларды 

меңгеру сапасын бақылау; D) психикалық тәуелділіктен зардап шегетін клиенттермен 

диагностикалық және түзету жұмысының бастапқы, базистік дағдыларын қалыптастыруға 

ықпал ету. Е) жеке, кең таралған аддикция түрлерінің психологиясы саласында білімді 

қалыптастыруға ықпал ету. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



71 
 

8D01301 – Бастауыш оқытудың педагогикасы мен әдістемесі білім бағдарламасы 

(ғылыми-педагогикалық бағыт) 

 

 
Базалық пәндер 

1.1 Модуль. Фундаменталдық бағыттың өзекті проблемалары 

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

Пән атауы: Философия және педагогиканың әдіснамасы  

Пәннің коды: PFA 7201 

Кредит саны: 5 

Курс: 1, семестр: 1 

Бағдарламаның авторы: Бахтиярова Г.Р. 

Пәннің мақсаты: Болашақ мамандардың кәіби маңызды сапаларын жетілдіріп, 

докторанттарды ғылыми және зерттеушілік  қызметтегі әдіснамалық мәдениеттің білім, білік 

және дағдылармен қаруландыру және кәсіби-ғылыми бағыттағы білімдерін кеңейту және 

тереңдету, жүйелі тғылыми-әдістемелік білім, білік, дағдыларды қалыптастыру болып 

табылады.  

Курстың қысқаша мазмұны (негізгі бөлімдері): «Философия және педагогиканың 

әдіснамасы» пәніне кіріспе. Философия және педагогиканың өзара байланысының тарихи 

аспектілері: шетелдік тәжірибе. Ресейдегі философия мен педагогиканың өзара 

байланысындағы тарихи аспектілері. Қазақстандағы философия мен педагогиканың өзара 
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Базалық пәндер 

1.1  Модуль. Фундаменталдық бағыттың өзекті проблемалары 

БП ЖК PFA 7201 Философия және педагогиканың әдіснамасы 1 5/5 

БП ТК KP 7202 Когнитивтік педагогика 1 4/4 

БП ТК BMZhZhBBMMDP 

7203 

Жоғары білім саласындағы менеджмент  1 5/5 

1.2   Модуль. Философия және білім беру менеджменті 

БП ЖК PFA 7201 Философия және педагогиканың әдіснамасы 1 5/5 

БП ТК BCIUT 7202 Білім саласындағы интеграциялық үдерістің 

тенденциялары  

1 4/4 

БП ТК ZHBBZhBMKD  7203 Қазіргі жоо-дағы білім беру менеджменті  1 5/5 

Кәсіптендіру пәндері  
2.1  Модуль. Кәсіби құзыреттілік және мониторинг 

КП ТК BBBPKK 7301 Болашақ бастауыш білім педагогтарының кәсіби 

құзыреттіліктері  

2 4/4 

КП ТК BBM  7302 Білім беру мониторингі  2 4/4 

2.2  Модуль. Жобалау және қолдану 

КП ТК BBMMKKKPTZhZh  

7301 

Болашақ бастауыш мектеп мұғалімінің кәсіби 

құзыреттіліктерін қалыптастыруда педагогикалық 

технологияларды жобалау және жүзеге асыру   

2 4/4 

КП ТК BMITK 7302 Бастауыш мектепте ынтымақтастық технологиясын 

қолдану  
2 4/4 

3  Модуль. Модернизациялаудың негізгі бағыттары 

КП ЖК KRBBZhMNB  7303 ҚР білім беру жүйесін модернизациялаудың негізгі 

бағыттары  
2 5/5 
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байланысындағы тарихи аспектілер. «Антропология ғылымдарының жалпы парадигма 

философиясы». Білім беру философиясының қалыптасуы және тарихи дамуы.  

Пререквизиттер: Философия. Педагогика. Бастауыш мектептегі педагогикалық иноватика. 

Постреквизиттер: Когнитивтік педагогика. ҚР білім беру жүйесін модернизациялаудың 

негізгі бағыттары.  

Оқу үдерісінде күтілетін оқыту нәтижелері: А) Философия және педагогика 

әдіснамасының байланысы мен қызметтерін ғылыми-зерттеулерде жұзеге асыру; В) Оқу 

материалдарының құрамдас бөліктерін жіктей білуі. С)Хабарлама жоспарларын, сабақтар 

тапсырмаларын құрастыру, тренингтік жаттығуларды жобалау, ұсыныстар жасау; D) Курс 

бойынша материалдың маңызын, қорытындылар сәйкестегін бағалау; E) Болашағынан үлкен 

үміт күттіретін, сондай-ақ дамуын теңестіруді және түзетуді қажет ететін когнитивті саланы 

дамыту. 

 

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

Пән атауы: Когнитивті педагогика 

Пәннің коды: KP 7202 

Кредит саны: 4 

Курс: 1, семестр: 1 

Бағдарламаның авторы: Жазыкова М.К. 

Пәннің мақсаты: Докторантқа когнитивті оқыту туралы индивидті биопсихоәлеуметтік 

қалыптастыру моделіне негізделген  динамикалық жүйе ретінде ғылыми түсінік беру.  

Курстың қысқаша мазмұны (негізгі бөлімдері):  
Когнитивті педагогика дидактикасы. Мұғалім қазіргі заманға оқытуды 

трансформацияландыру үдерісінде: әдіснамалық көзқара және зерттеу әдістері. Білім 

берудегі когнитивті модельдер мен көзқарастар. Конгитивті педагогикалық теориялық-

әдіснамалық базисі. Оқыту мен оқудағы жаңа тәсілдер. Зиятркерлік туралы қазіргі 

зерттеулер: зияттың қырлары.   

Пререквизиттер: Философия және педагогиканың әдіснамасы 

Постреквизиттер: Болашақ бастауыш мектеп педагогының кәсіби құзыреттілігі, Бастауыш 

мектепте ынтымақтастық технологиясын қолдану.  

Оқу үдерісінде күтілетін оқыту нәтижелері: А) Құбылыстың, процестің немесе қарым-

қатынастың орнықты бейнесін қалыптастыру, ол қажет уақытта әрекет моделі ретінде 

пайдаланылатын болады; В) Білім алушылардың интеллектуалдық қабілетін, бағалауға 

келетін белгіленген нәтижелерге бағытталуын дамыту; С) Білім алушыны даралық 

ерекшелігіне емес, әлеуметтік мақсаттан туындаған алдын ала анықталған нормативтерге 

сәйкес дамыту; D) Жұмыс барысында балалар бір-бірінен үйренетін, мәселелерді бірлесіп 

шешуге тартылған оқушылардың бірлестігі болып табылатын «мектеп мәдениеті» деп 

аталатын ұйым құру; E) Болашағынан үлкен үміт күттіретін, сондай-ақ дамуын теңестіруді 

және түзетуді қажет ететін когнитивті саланы дамыту. 

 

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

Пән атауы: Жоғары білім саласындағы менеджмент 

Пәннің коды: BMZhZhBBMMDP 7203 

Кредит саны: 5 

Курс: 1, семестр: 1 

Бағдарламаның авторы: Туребаева К.Ж. 

Пәннің мақсаты: Докторанттарды қазіргі ЖОО-дағы білім беру менеджментін ұйымдастыру 

және жүргізу ерекшеліктері туралы біліммен қаруландыру; басқару әдістері мен 

қағидаларымен, педагогикалық кеңес және әдістемелік бірлестік жұмыстарымен таныстыру 

болып табылады. 

Курстың қысқаша мазмұны (негізгі бөлімдері): Жоғары білім беру жүйесіндегі 

менеджменттің ғылыми-әдістемелік және ұйымдық-инстутционалдық негіздері. Қазақстанда 
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және шет елдерде қазіргі кезеңдегі білім беру жүйесін дамыту стратегиясы. Қазіргі білім 

берудің даму тенденциялары. Жоғары білім беру саласындағы менеджменттің 

заңдылықтары, принциптері, функциялары. Педагогикалық менеджментте білім беру 

сапасын басқару. Білім сапасын басқару. Педагогикалық менеджментті бақылау білім беру 

жүйесіндегі менеджменттің ақпарттық технологиялары. Педагогикалық менеджменттің 

жоғары білім саласындағы тиімділігін анықтайтын факторлар.  

Пререквизиттер: Философия және педагогиканың әдіснамасы, Когнитивті педагогика 

Постреквизиттер: Болашақ бастауыш мектеп мұғалімінің кәсіби құзыреттін 

қалыптастыруда педагогикалық технологияларды жобалау және жүзеге асыру, Бастауыш 

мектепте ынтымақтастық технологиясын қолдану 

Оқу үдерісінде күтілетін оқыту нәтижелері: A) Жоғары білім саласындағы менеджмент 

түсінігінің теориялық негіздерін меңгереді; В)Жоғары білім саласындағы менеджментті 

кәсіби білім беру жүйесінде қолдана алады; C) Ұжымдағы тұлғааралық қатынастарда  

басқарудың әр түрлі әдістері мен тәсілдерін  қолдана алады; D) Жоғары білім саласында 

басқаруды жоспарлайды; E) Қазіргі ЖОО-дағы білім беру менеджментінің ғылыми 

әдіснамалық дағдыларын меңгереді.   

 
1.2 Модуль. Философия және білім беру менеджменті 

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

Пән атауы: Білім саласындағы интеграциялық үдерістің тенденциялары 

Пәннің коды: BCIUT 7202 

Кредит саны: 4 

Курс: 1, семестр: 1 

Бағдарламаның авторы: Жазыкова М.К. 

Пәннің мақсаты: Докторанттарда білім беру саласындағы интеграциялық үдерістер туралы, 

отандық білім беру жүйесінің әлемдік білім беру кеңістігіне енуі туралы кешенді көзқарас 

қлыптастыру.  

Курстың қысқаша мазмұны (негізгі бөлімдері): Әлемдік білімнің жалпы сипаттамалары. 

Интернационалдандыру және интеграция әлемдік білім беруді дамытудың негізгі 

тенденциялары ретінде. Әлемдік білім кеңістігі. Әлемдік білім беруді 

интернационализациялаудың әлеуметтік-экономикалық негіздері. Әлемдік білім берудің 

интеграциясының заманауи сатысының жалпы педагогикалық, құқықтық және 

лингвистикалық ерекшеліктері мен мәселелері. Білім берудегі интеграциялық үдерістердің 

ерекшеліктері. Еуропалық интеграция: тәжірибе және проблемалар. Әлемдік білім беру 

кеңістігінде отандық білім беруді интеграциялау келешегі (жоғары мектепті мысалға ала 

отырып). Қазақстандық жоғары білім берудің ХББК-не (халықаралық білім беру кеңістігіне) 

интеграциялануының заманауи кезеңі. Әлемнің ірі аймақтарының білім беру жүйелерінің 

интеграциялық әлеуетін талдау. Интеграциялық процестерге оң жауап беретін өңірлер. Білім 

берудегі интеграциялық үдерістерге инертті өңірлер. Әлемдік білім берудегі интеграциялық 

үдерістерді дамытудың мүмкін сценарийлері. Қазақстанның отандық білім беруін 

халықаралық білім беру үдерісіне интеграциялау және Қазақстанның геосаяси мүдделері. 

Болашақтың білім беру үдерістерін модельдеу – отандық білім беруді ХББК-не 

интеграциялаудың қажетті әлеуметтік-педагогикалық шарты (әлемдік білім берудің 

тұжырымдамалық негіздерін әзірлеу тәжірибесі). Әлемдік білімнің тұжырымдамалық 

негіздері. Әлемдік білім деңгейлері. 

Пререквизиттер: Жоғары білім саласындағы менеджмент, Когнитивтік педагогика  

Постреквизиттер: ҚР білім беру жүйесін  модернизациялаудың негізгі бағыттары, 

Бастауыш мектепте ынтымақтастық технологиясын қолдану  

Оқу үдерісінде күтілетін оқыту нәтижелері: A) Білім берудегі негізгі жаһандық 

тенденциялар мен интеграциялық үдерістер туралы білім мен түсінігін көрсетеді; В) Білім 

берудегі интеграциялық үдерістердің ерекшеліктерін түсінеді, кәсіби-педагогикалық 

қызметінде алынған білімдерді қолданады; C) Отандық білім беруді әлемдік білім беру 
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кеңістігіне интеграциялауға байланысты мәселелерді еркін және сауатты талқылайды; D) 

Ғылыми тәсілдермен алынған ақпарат негізінде тәуелсіз пікір қалыптастырады, ғылыми 

ақпаратты түсіндіреді, оны кәсіби қызметтің шынайылығымен байланыстырады; Е) Білім 

беру мен осы салада болып жатқан негізгі тенденциялар туралы оқуға, оқытуға немесе білім 

алуға дағдыланады. 

 

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

Пән атауы: Қазіргі ЖОО-дағы білім беру менеджменті  

Пәннің коды: ZHBBZhBMKD 7203  

Кредит саны: 5 

Курс: 1, семестр: 1 

Бағдарламаның авторы: Утепов М.Б. 

Пәннің мақсаты: Докторанттарды қазіргі менеджмент тарихы мен теориясын зерттеу;  

заманауи деңгейде дәстүрлі де, жаңа міндеттерді шешуде педагогикалық менеджменттің 

мүмкіндіктерін айқындау; ұйымдастырудың ғылыми негіздерімен, басқару әдістері мен 

қағидаларымен, педагогикалық кеңес және әдістемелік бірлестік жұмыстарымен таныстыру 

болып табылады. 

Курстың қысқаша мазмұны (негізгі бөлімдері): Жоғары білім беру жүйесіндегі 

менеджменттің ғылыми-әдістемелік және ұйымдық-инстутционалдық негіздері. Қазақстанда 

және шет елдерде қазіргі кезеңдегі білім беру жүйесін дамыту стратегиясы. Қазіргі білім 

берудің даму тенденциялары. Жоғары білім беру саласындағы менеджменттің 

заңдылықтары, принциптері, функциялары. Педагогикалық менеджментте білім беру 

сапасын басқару. Білім сапасын басқару. Педагогикалық менеджментті бақылау білім беру 

жүйесіндегі менеджменттің ақпарттық технологиялары. Педагогикалық менеджменттің 

жоғары білім саласындағы тиімділігін анықтайтын факторлар. 

Пререквизиттер: Философия және педагогиканың әдіснамасы, Білім саласындағы 

интеграциялық үдерістің тенденциялар 

Постреквизиттер: Болашақ бастауыш мектеп мұғалімінің кәсіби құзыреттіліктерін 

қалыптастыруда педагогикалық технологияларды жобалау және жүзеге асыру 

Оқу үдерісінде күтілетін оқыту нәтижелері: A) Қазіргі ЖОО - дағы білім беру 

менеджментінің теориялық негіздерін меңгереді; В) Қазіргі ЖОО-дағы білім беру 

менеджментін кәсіби білім беру жүйесінде қолдана алады; C) Педагогикалық ұжымдағы 

тұлғааралық қатынастарда  басқарудың әр түрлі әдістері мен мүмкіндіктерін қолдана алады; 

D) Білім беру сапасын басқаруды жоспарлайды; E) Қазіргі ЖОО-дағы білім беру 

менеджментінің ғылыми әдіснамалық дағдыларын меңгереді.   

 
Кәсіптендіру пәндері  

2.1  Модуль. Кәсіби құзыреттілік және мониторинг 
Дублин дескрипторлары: А) В) C) D) E) 

Пән атауы: Болашақ бастауыш білім педагогтарының кәсіби құзыреттіліктері 

Пәннің коды: BBВPKK 7301 

Кредит саны: 4 

Курс: 1, семестр: 2 

Бағдарламаның авторы: Бахтиярова Г.Р. 

Пәннің мақсаты: Докторанттарды  болашақ бастауыш мектеп педагогының кәсіби 

құзыреттілігі  туралы біліммен қаруландыру. 

Курстың қысқаша мазмұны (негізгі бөлімдері): Бүгінгі білім беру жүйесіндегі педагог. 

Бастауыш сынып мұғалімінің профессиограммасы және имиджі. Қалыптастыру  

технологиялары. Болашақ бастауыш сынып мұғалімінің кәсіби құзыреттілік моделі. Жаңа 

формациядағы бастауыш сынып мұғалімінің кәсіби құзыреттілігі. Бастауыш сынып 

мұғалімінің кәсіби құзыреттілігі және оның критерийлері. Жаңартылған білім мазмұнын 

жүзеге асыру жағдайындағы бастауыш сынып мұғалімдерінің кәсіби құзыреттілігі. Бастауыш 
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сынып мұғалімінің әлеуметтік, пәндік құзыреттілігі. Бастауыш сынып мұғалімінің 

коммуникативтік және  ақпараттық  құзыреттілігі.  Жаңартылған білім мазмұнын жүзеге 

асыру жағдайында бастауыш сынып мұғалімдерінің кәсіби құзыреттілігін арттырудың 

жолдары.  

Пререквизиттер: Қазіргі жоо-дағы білім беру менеджменті, Когнитивтік педагогика.   

Постреквизиттер: Болашақ бастауыш мектеп мұғалімінің кәсіби құзыреттін 

қалыптастыруда педагогикалық технологияларды жобалау және жүзеге асыру, Бастауыш 

мектепте ынтымақтастық технологиясын қолдану. 

Оқу үдерісінде күтілетін оқыту нәтижелері: A) Болашақ бастауыш мектеп педагогының 

кәсіби құзыреттілігі туралы теориялық білімдерді меңгереді; B) Алынған білімдерді ғылыми 

және әдістемелік мәселелерді кәсіби деңгейде шешу үшін қолданады; C) Әлемде және 

Қазақстанда бастауыш білім беруді ұйымдастыру проблемалары туралы аргументтер мен 

пікірталастарды айқындауға қабілетті; D) Ғаламтор мен бұқаралық ақпарат құралдарын өз 

пікірін қалыптастыру үшін дербес түрдеинтер  претациялайды;  

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

Пән атауы: Білім беру мониторингі  

Пәннің коды: BBM 7302 

Кредит саны: 4 

Курс: 1, семестр: 2 

Бағдарламаның авторы: Жусупова Ж.А. 

Пәннің мақсаты: Докторанттарға мониторинг жүргізудің теориялық негіздерін, сондай-ақ 

әр түрлі типтегі білім беру мекемелерінде оны енгізудің практикалық тәжірибесін беру. 

Курстың қысқаша мазмұны (негізгі бөлімдері):   Нормативтік құжаттардағы Мониторинг. 

Мониторингтің мақсаттары мен таңдауы. Мониторинг объектілерінің көрсеткіштері. 

Мониторингтерді ұйымдастыру және жүргізу кезінде Мақсат қою. Мониторинг объектілері, 

оларды мақсат қоюға сәйкес таңдау. Мониторинг жүргізу кезінде көрсеткіштерді анықтау. 

Мониторинг объектілері туралы ақпарат жинаудың негізгі әдістері. Педагогикалық бақылау. 

Педагогикалық бақылауды стандарттау. Педагогикалық тестерді құрастыру ережелері. 

Мониторингті ұйымдастыру. Мониторингті әзірлеу кезеңдері. Мониторинг циклограммасы. 

Білім беру ұйымдарында мониторинг ұйымдастыру және өткізу кезіндегі жергілікті актілер 

жүйесі. Мониторинг нәтижелерін талдау және ұсыну. Мониторинг нәтижесінде жиналған 

деректерді талдау. Мониторинг нәтижелерін ұсыну үшін мақсатты аудитория. Мониторинг 

нәтижелерін ұсыну нысандары. Талдау нәтижелері бойынша басқарушылық шешімдер 

қабылдау. Мониторинг жүргізуге құрылған білім беру ұйымдарындағы білім беру жүйесі 

мен сапасын бағалау. Білім беру ұйымдарындағы білім сапасын бағалаудың қолданыстағы 

жүйесін талдау. 

Пререквизиттер: Білім саласындағы интеграциялық үдерістің тенденциялары, Жоғары білім 

саласындағы менеджмент 
Постреквизиттер: Бастауыш мектепте ынтымақтастық технологиясын қолдану, ҚР білім 

беру жүйесін модернизациялаудың негізгі бағыттары  
Оқу үдерісінде күтілетін оқыту нәтижелері: A) Мониторингтің мақсатын, қағидаларын, 

әдістерін, сатыларын, мониторинг объектілерін біледі, мониторингті жүзеге асырудың 

логикасын және ерекшелігін түсінеді; В) Білім беру мекемелерін немесе білім беру жүйесінің 

белгілі бір деңгейін бақылауды ұйымдастырудың негізгі дағдыларын иеленеді; C) 

Дүниетанымдық және ішкі бақылау жүйелерінің және қызметтерінің проблемаларын 

аргументтермен дәлелдеуге көмектеседі; D) Әлеуметтік және ғылыми мақсаттар үшін 

арнайы ұйымдастырылған мониторинг іс-шаралар ретінде ақпаратты жинауға және 

интерпретациялауға қабілетті; Е) Тренинг бойынша дағдыларды игеру және осы саладағы 

өздерінің кәсіби тәжірибелерін жетілдіру мүмкіндігіне ие. 

 
2.2 Модуль. Жобалау және қолдану 
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Дублин дескрипторлары: А) В) C) D) E) 

Пән атауы: Болашақ бастауыш мектеп мұғалімінің кәсіби құзыреттін қалыптастыруда 

педагогикалық технологияларды жобалау және жүзеге асыру 

Пәннің коды: BBMMKKКPTZhZh 7301 

Кредит саны: 4 

Курс: 1, семестр: 2 

Бағдарламаның авторы: Кантарбай С.Е. 

Пәннің мақсаты: Болашақ бастауыш мектеп мұғалімінің кәсіби құзыреттін қалыптастыруда 

педагогикалық технологияларды жобалау және жүзеге асыру бойынша  

докторанттардың дағдыларын қалыптастыру, сондай-ақ балалар ортасында қолайлы 

психологиялық климатты құру. 

Курстың қысқаша мазмұны (негізгі бөлімдері): Оқу үдерісіндегі докторанттың  

коммуникативтік құзыреттілігінің мәні. Коммуникативтік құзыреттілікті қалыптастыру 

әдістері мен тәсілдері. Технологиялық ынтымақтастық және топтық жұмыс тұжырымдамасы. 

Бастауыш мектептегі топтық жұмысты ұйымдастыру моделі. Ынтымақтастық технологиясын 

қолдана отырып, бастауыш сынып оқушыларының коммуникативтік дағдыларын 

қалыптастыру бойынша мұғалімдердің жұмыс жүйесі. Бастауыш мектепте топтық жұмысты 

ұйымдастыру әдістері мен кезеңдері. Оқушылардың топтарын қалыптастыру әдістері мен 

нұсқалары. Оқушылардың топтық өзара әрекеттесуін ұйымдастыру технологиялары. 

Оқушылардың топтық жұмысына мұғалімдердің бақылауын ұйымдастыру. Технологиялық 

ынтымақтастықты пайдаланатын сабақ үлгілері. 

Пререквизиттер: Болашақ бастауыш мектеп педагогының кәсіби құзыреттілігі, Білім беру 

мониторингі 

Постреквизиттер: Бастауыш мектепте ізгілендіру технологиясын қолдану 

Оқу үдерісінде күтілетін оқыту нәтижелері: А) Ынтымақтастық педагогикасының негізгі 

теориялық принциптерін, оның тарихын, осы тұжырымдаманың және технологияның 

жетекші өкілдерін біледі; В) Жоғары кәсіби деңгейде технологияларды енгізудің әдістемесі 

мен құралдарын иеленеді; C) Шешімдерді қалыптастыру және технологиялық 

ынтымақтастық мәселелеріне қатысты дәлелдер келтіреді; D) Оқушылармен және 

оқытушылармен кәсіби қызметте қарым-қатынас жасауға және ынтымақтастыққа дайын; Е) 

Ынтымақтастық педагогикасын үйрету дағдылары, сондай-ақ өз тәжірибесін жаңа біліммен, 

идеялармен байытуға қабілеті бар. 

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

Пән атауы: Бастауыш мектепте ынтымақтастық технологиясын қолдану 

Пәннің коды: BMITK 7302 

Кредит саны: 4 

Курс: 1 семестр: 2 

Бағдарламаның авторы: Кантарбай С.Е. 

Пәннің мақсаты: Мақсаты - бастауыш мектепте ізгілендіру технологиясын қолдану 

Ерекшеліктерінің теориялық және практикалық дағдыларын  меңгеру. 

Курстың қысқаша мазмұны (негізгі бөлімдері): Бастауыш мектепте ізгілендіру 

технологиясының анықтамасын білу. Бастауыш мектепте ізгілендіру технологиясын қолдана 

білу. Білім беру жүйесінде ерекше маңызды болып табылатын мәселелердің бірі – оқытуды 

ақпараттандыру, яғни оқу үрдісінде ақпараттық технологияларды пайдалану.  

Бастауыш сынып оқушылары үшін ең жоғарғы бедел иесі – мұғалім. Оқушылар әр пәннен 

алатын білімдерін мұғалім арқылы қабылдайды. Оқу мен оқытушы ол үшін бөліп 

жарғысыз  нәрсе. Үздіксіз білім беру  жүйесіндегі   тұрақтанған  қалпы бар  сала-

бастауыш  мектеп. Педагогикалық технология – мұғалімнің кәсіби қызметін жаңартушы 

және сатыланып жоспарланған нәтижеге жетуге мүмкіндік беретін іс-әрекеттер көзі. 

Пререквизиттер: Болашақ бастауыш мектеп педагогының кәсіби құзыреттілігі, Білім беру 

мониторингі 
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Постреквизиттер: ҚР білім беру жүйесін  модернизациялаудың негізгі бағыттары 

Оқу үдерісінде күтілетін оқыту нәтижелері: A) Бастауыш мектепте ізгілендіру 

технологиясын қолдануды үйрену; В) Бастауыш мектепте ізгілендіру технологияларының 

түрлерін меңгеру; С) Бастауыш мектепте проблемаларды шешуге қабілеттілік қасиетін 

шыңдау; D) Білім беру саласындағы өзгерістер мен жаңғырту үдерістерін белсенді түрде 

талқылайды; E) Білім алу дағдыларын меңгереді, ақпарат алады, идеяларды шығарады, білім 

беру жүйесінде сараптаманы ұйымдастырумен байланысты кәсіби және ғылыми мәселелерді 

тиімді шешеді. 

 
3 Модуль. Модернизациялаудың негізгі бағыттары  

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

Пән атауы: ҚР білім беру жүйесін  модернизациялаудың негізгі бағыттары 

Пәннің коды: KRBBZhMNB 7303 

Кредит саны: 5 

Курс: 1, семестр: 2 

Бағдарламаның авторы: Утепов М.Б. 

Пәннің мақсаты: Докторанттарға отандық білім берудегі жаңғырту үдерістерінің жүйесі 
туралы және олардың халықаралық білім беру тәжірибесіне әсер ету туралы ғылыми түсінік 
беру. 
Курстың қысқаша мазмұны (негізгі бөлімдері): Жаңғыртудың негізгі бағыттары. 

Мектепке дейінгі білім беруді дамыту. ПОҚ біліктілігін арттыру. Электрондық білім беруді 

енгізу. E-learning жобасы. Жоғары білім беруді жаңғырту. Кәсіптік білім беруді жаңғырту. 

Орта білім берудегі инновация. 12 жылдық білім беру. Көптілді және шет тілдік оқыту. 

Оқушылардың функционалдық сауаттылығын дамыту бойынша іс-әрекеттің ұлттық 

жоспары. Инклюзивті білім беру - жалпы білім беруді дамыту үдерісі ретінде, ол білім 

алудың барлық балаларға, оның ішінде білім алуға ерекше қажеттілігі бар балаларға қол 

жетімді болу деген сөз.  

Пререквизиттер: Болашақ бастауыш мектеп педагогының кәсіби құзыреттілігі, Білім беру 

мониторингі 

Постреквизиттер: Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы, зерттеу практикасы. 

Оқу үдерісінде күтілетін оқыту нәтижелері: A) Докторанттар Қазақстан Республикасының 

білім беру жүйесін жаңғыртудың негізгі бағыттары мен кезеңдерін біледі, олардың мәні мен 

күрделілігін түсінеді; В) Қазақстан Республикасында білім беру жүйесін модернизациялауға 

тікелей қатысады, жаңартылған білім беру мазмұны негізінде оқыту қызметін кәсіби 

деңгейде жүзеге асырады; C) Білім беру саласындағы өзгерістер мен жаңғырту үдерістерін 

белсенді түрде талқылайды; D) Жаңғырту үдерістері туралы шынайы ақпаратқа ие, оны 

әлеуметтік және ғылыми көзқарастарға қатысты түсіндіреді; E) Қазақстан Республикасында 

білім беру жүйесін жаңғырту туралы ақпараттармен алмасуға дайын, осы саладағы 

министрліктің проблемалары мен шешімдерін мамандармен де, мамандар еместермен де 

талқылайды және талдайды. 
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