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ТҮСІНІК ХАТ 

 

 Элективті модульдер каталогы (ЭМК) Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе 

өңірлік мемлекеттік университетінің жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру 

орталығында 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 орталығынан немесе 

кафедра меңгерушілерінен 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 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: 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, әдіснамалық мәселелерімен және зерттеу әдістерімен таныстырады. 

Пререквизиттер: Баскару психологиясы, Ғылым тарихы мен философиясы 

 

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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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: Медиабілім берудегі оқулық теориясы мен практикасы 

Пән коды: MBBOTP  5202   

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 студенттердің 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: Таганова А.М. 

Курстың қысқаша сипаттамасы: Бұл пән студенттерде когнитивті психология туралы 

жалпы түсініктерді қалыптастырады. Қазіргі әдіснамалық жағдайларға негізделе отырып, 

когнитивтік психология мектебінің жетістіктері мен тұжырымдамаларын негіздеуге, адам 

танымын зерттеуге, ғылыми зерттеулерге қорытынды жасауға, когнитивтік психологияны 

зерттеудің түрлі мәселелерін талдауға, өз тәжірибесінде эксперименталды әдістерді 

қолдануға мүмкіндік береді. 

Пререквизиттер: Баскару психологиясы, Ғылым тарихы мен философиясы 
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Постреквизиттер: Эмоциялық интеллект және көшбасшылық, психологиялық кеңес берудің 

теориясы мен практикасы 

Күтілетін нәтижелер келесі құзыреттерді анықтайды: 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: 5 

Курс-1,  семестр: 2 

Бағдарлама авторы: Таганова А.М. 

Курстың қысқаша сипаттамасы: 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 

Күтілетін нәтижелер: 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. 

 

Модуль 2.2  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: Тоғайбаева А.К. 

Курстың қысқаша сипаттамасы: 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. 

Пререквизиттер: басқару психологиясы, Ғылым тарихы мен философиясы 

Постреквизиттер: іскерлік риторика және Академиялық хат, ЖОО оқытушысының имиджі 

және бренді 
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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: 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 

 

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: Тоғайбаева А.К. 

Курстың қысқаша сипаттамасы: 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 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 

 

Модуль 3.1 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: Рамазанова Д.Ж. 

Курстың қысқаша сипаттамасы: (курстың оқу мақсаты): пәннің негізінде психологиялық-

педагогикалық зерттеулер жүргізуде білім алушылардың әдіснамалық құзыреттілігін 
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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 

Курстың атауы: 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: Иманчиев Ж.Е 

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: 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 

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. 
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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: 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  

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. 

 

Модуль 3.2  Білім беру теориясы мен практикасы 

 

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

Пәннің атауы: Инновациялық білім берудің бағыттары мен перспективасы 

Пән коды: IBBBP 5302 

Кредит саны: 4 

Курс-1,  семестр: 2 

Бағдарлама авторы: Таганова А.М. 

Курстың қысқаша сипаттамасы: 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 

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 
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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: 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: 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 

Оқытудың күтілетін нәтижелері: 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: 2020  

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-1,  семестр: 3 

Бағдарлама авторы: Тоғайбаева 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 
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Модуль 4.1 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 

Модуль 4.2  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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ғылымның жағдайы мен үрдістерін талдай білу. Е) оқыту саласындағы 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-1,  семестр: 3 

Бағдарлама авторы: Иманчиев Ж.Е 

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: Қазіргі психология тарихы, жағдайы, даму тенденциялары 

Постреквизиттер: докторантура деңгейінде оқытылатын пәндер 

Оқытудың күтілетін нәтижелері (білім, білік, дағды): а) қолданбалы психологияның 

теориялық ережелері мен аспектілері. Қолданбалы психологияны оқытудың мақсаты мен 

міндеттері. Қолданбалы психология шеңберіндегі диагностика және психологиялық түзету 

әдістері. В) қолданбалы психология ұғымдарымен еркін әрекет ету. Қолданбалы психология 

аясында психологиялық жұмыстың формалары мен әдістерін қолдану. Қолданбалы 

психологияның психологиялық құралдарын еркін қолдану. С) психологиялық көмек көрсету 

және сүйемелдеу. 

 

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

Пәннің атауы: Іскерлік риторика және академиялық жазу 

Пән коды: IRAZh 6303   

Кредит саны: 5 

Курс-1,  семестр: 3 

Бағдарлама авторы: Иманчиев Ж.Е 

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 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 
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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-1,  семестр: 3 

Бағдарлама авторы: Иманчиев Ж.Е 

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. 

 

Модуль 4.2  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-1,  семестр: 3 

Бағдарлама авторы: Иманчиев Ж.Е 

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 шаралары және салыстырмалы жағдай 

шаралары жатады. Регрессия және корреляция  

айнымалылардың арасындағы байланысты сипаттау үшін қолданылады. 

Пререквизиттер: Қазіргі психология тарихы, жағдайы, даму тенденциялары 
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Постреквизиттер: докторантура деңгейінде оқытылатын пәндер 

Оқытудан күтілетін нәтижелер (білім, білік, дағды): 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-1,  семестр: 3 

Бағдарлама авторы: Таганова А.М. 

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-1,  семестр: 3 

Бағдарлама авторы: Иманчиев Ж.Е 

Курстың қысқаша сипаттамасы: Ақпараттық қоғамды дамытудың басты факторы ретінде 

қарастырылатын әлеуметтік және футурологиялық тұжырымдамалар негізінде білім беру. 

Ақпараттық қызметтің мүдделерімен сипатталатын қоғам жағдайында тұлғаның 

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 
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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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7M01105 – Педагогикалық өлшемдер білім бағдарламасы 

(ғылыми-педагогикалық бағыт) 
 

Базалық пәндер 

Модуль 2.1.- Педагогикалық өлшемдер теориясы және білім сапасын бағалау 

 

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

Пәннің атауы: Педагогикалық өлшемдер теориясының негіздері. 

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

Курсты оқытудың мақсаты: Педагогикалық өлшемнің теориясы мен құқықтық-

нормативтік актілер негізінде білім сапасын бағалаудың өлшем құралдарын пайдалану 

дағдыларын қалыптастыру. Болашақ мамандардың кәсіби маңызды сапаларын жетілдіріп, 

магистранттарды ғылыми және зерттеушілік қызметтегі педагогикалық өлшемнің теориясы 

туралы білім, білік және дағдыларымен қаруландыру болып табылады.  
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Базалық пәндер 

2.1 Модуль.  Педагогикалық өлшемдер теориясы және білім сапасын бағалау 

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

БП ЖК KZTTК 5206 Классикалық және заманауи тесттер теориясына 

кіріспе 

1 5/5 

БП ТК BSBUZh 5207 Білім сапасын бағалаудың ұлттық жүйесі 1 3/3 

БП ЖК BBSD 5301 Білім беру субъектілерін диагностикалау 2 4/4 

2.2 Модуль.  Педагогикалық өлшемдер теориясы мен тәжірибесі   

БП ТК POTDT  5205 Педагогикалық өлшемдер теориясының даму 

тенденциялары 

1 5/5 

БП ТК POSh 5206 Педагогикалық өлшемдер және  шәкілдеу 1 5/5 

БП ЖК BSBUZh 5207 Білім сапасын бағалаудың ұлттық жүйесі 1 3/3 

КП ТК OSBZh  5301  Оқыту сапасын бағалау жүйесі 1 4/4 

Кәсіптендіру пәндері  

3.1 Модуль.  Инновациялық технологиялар  және өлшем құралдары 

КП ЖК ZhMIPТ 5302 Жоғары мектептегі инновациялық педагогикалық 

технологиялар   

2 5/5 

КП ТК PZAA 5303 Педагогикалық зерттеулердің әдіснамасы мен әдістері 2 5/5 

КП ТК BBBMZh 5208 Білім  беруді бағалау және мониторингілеу  жүйесі 2 5/5 

3.2 Модуль.   Инновациялық технологиялар  және зерттеу әдістері 

КП ЖК ZhMIPТ 5302 Жоғары мектептегі инновациялық педагогикалық 

технологиялар 

2 5/5 

КП ТК PPGZA 5303 Педагогикалық-психологиялық ғылыми зерттеу 

әдістері 

2 5/5 

БП ТК BBPPS 5208 Білім берудегі психологиялық-педагогикалық 

сараптама 

2 5/5 
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Пәннің қысқаша мазмұны: «Педагогикалық өлшемдердің теориялық негіздері» пәні ҚР 

мемлекеттік стандарты талаптарына сәйкес, болашақ ғылыми-педагогикалық бағыттағы 

кадрлардың, мұғалімдердің жоғары педагогикалық кәсіптік білімінің құрамдасы ретінде 

қарастырылады. Өлшем.  Байырғы өлшемдер өлшем ұғымының даму тарихы. ЕҚЫҰ 

өлшемдер  адами капитал тұжырымдамасы.Педагогикалық өлшемнің әдіснамалық негізі, 

классикалық және заманауи өлшеу (тестілеу теориясы) теориялары, педагогикалық өлшем 

ұстанымдары. Шетелдердегі өлшемдер теориясының негіздері. 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. Өлшем 

теориясындағы статистикалық тұжырымдамалар, стандарттау мен нормалаудың құқық және 

ҚР білім сапасын бағалаудың нормативтік негіздері. Халықаралық PISA, TIMMS, PIRLS 

зерттеулердегі өлшеу әдістері қарастырылады.  

Пререквизиттер: ғылым мен білім берудің  өзекті мәселелері, педагогтың кәсіби іс-әрекетін 

ұйымдастыру тәжірибесі және философия, педагогика, психология ғылым саласынан 

білімдер мен біліктер жүйесі. 

Постреквизиттері: Білім беру субъектілерін диагностикалау, Жоғары мектептегі 

инновациялық педагогикалық технологиялар. Педагогикалық зерттеулердің әдіснамасы мен 

әдістері. Білім  беруді бағалау және мониторингілеу  жүйесі. 

Білім берудегі психологиялық-педагогикалық сараптама. Педагогикалық  практика. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер:  

А) Педагогикалық өлшеулер теориясының ұғымдық аппараты, ұстанымдары, ұғымдарының 

мәнін терең түсініп,  білу; ҚР қазіргі заманауи  білім беру парадигмалары туралы 

тұжырымдамалардың мәнін түсініп, білу. 

В) Педагогикалық тесттерді әзірлеу әдістерін практикада тиімді қолдануы, білім беру 

процесін диагностикалау және мониторингілеу жүргізуі, жұмыс барысында алынған 

білімдерді қолдана білу 

С) Педагогикалық тесттерді әзірлеу әдістерін практикада тиімді қолдану нәтижелерін, білім 

беру процесін диагностикалау және мониторингілеу нәтижелерін, мазмұнын, талдай білуі  

Д) Білім беру сапасын басқарудың мазмұнын, қызметтері мен құралдарына талдай жасап, 

жүргізу.  

Е) Курс бойынша материалдың маңызын, қорытындылар сәйкестігін бағалау, өлшей және 

бағалай білуі. Білім мен ғылымда зерттеу және модельдеу нәтижелерін математикалық-

статистикалық өңдеу мен модельдеуді ұйымдастырудағы нормативтік-құқықтық құжаттарды 

бағалау жұмыстарын жүргізеді; 
  
Дублин  дескрипторлары: А) В) С) Д) Е)  

Пәннің атауы: Классикалық және заманауи тесттер теориясына кіріспе 

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

Курсты оқытудың мақсаты: Магистранттарға  педагогикалық  тесттерді құрастырудың 

теориясы  мен  практикасын  меңгерту. Болашақ мамандардың кәсіби маңызды сапаларын 

жетілдіріп, магистранттарды классикалық және заманауи тесттер теориясы туралы білім, 

білік және дағдыларымен қаруландыру болып табылады.  
Пәннің қысқаша мазмұны: Тесттердің классикалық және қазіргі заманғы теориясы, 

сабақтастығы және оның айырмашылықтары. Тестілеу теориясындағы статистикалық 

концепциялар. Шкалауға кіріспе, тесттерді құрастыру процесі. Тесттердің валидтік және 

сенімділік процедураларын шынайы бағалау мен әзірлеудің классикалық концепциясы 

контекстіндегі сенімділік теориясы. Тесттік бағалардың сипаттамасы және оларды түсіндіру 

әдістері. 

Пререквизиттер: ғылым мен білім берудің  өзекті мәселелері, педагогтың кәсіби іс-әрекетін 

ұйымдастыру тәжірибесі және философия, педагогика, психология ғылым саласынан 

білімдер мен біліктер жүйесі. 
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Постреквизиттері: Білім беру субъектілерін диагностикалау, Білім беру субъектілерін 

диагностикалау, Жоғары мектептегі инновациялық педагогикалық технологиялар. 

Педагогикалық зерттеулердің әдіснамасы мен әдістері. Білім  беруді бағалау және 

мониторингілеу  жүйесі, магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы 

Оқытудан күтілетін нәтижелер:  

А) Тесттердің педагогикалық үдерістегі қызметін, түрлерін, қағидаларын, шарттарын, тест 

түрлерінің ортақ белгілерін, айырмашылықтарын меңгереді, түсінеді. 

В) Педагогикалық тесттердің түрлері мен ерекшеліктеріне қарай тапсырмаларды құрастыра 

алады. 

С) Педагогикалық тесттердін ортақ белгілерін жіктей алады, нәтижелерін талдай алады. 

Д) Тест түрлерінің ортақ мақсаттарын біріктіре алады, тест түрлерін ортақ мақсаттарға 

бағыттай  алатын болады, біртұтастық қағиданы сақтай алады. 

Е) Педагогикалық үдерістің құрамдас бөлімдерінің мақсаттары мен тесттік бағалауды 

ұштастыра алады, тесттік бағалауды меңгереді. 

  
 

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

Пәннің атауы: Білім сапасын бағалаудың ұлттық жүйесі 

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

Курсты оқытудың мақсаты: Магистранттарға педагогикалық үрдістегі білім сапасын 

бағалаудың ұлттық жүйесі бойынша педагогикалық өлшем құралдарын пайдалану 

дағдыларын қалыптастыру. Білім сапасын бағалау туралы білім, білік және іскерлікті 

қалыптастыра отырып, болашақ мамандардың кәсіби маңызды сапаларын жетілдіру.   
Пәннің қысқаша мазмұны:  
Қазақстандағы және шет елдердегі білім сапасын бағалау (ұлттық) жүйесі дамуының негізгі 

тенденциялары.  Білім беру сапасын бағалау жүйесі оқу үдерісінің құрамдас бөлігі ретінде. 

Бағалау жүйесінің теориялық-әдіснамалық негіздері, оқу мақсатының жүйесін және бағалау 

құралдарын әзірлеудің негізгі әдістері.  Білім беру стандарттарына сәйкес оқытудың 

нәтижелері мен сапасы туралы объективті ақпарат алу әдістері, бағалаудың объективтілігін 

өлшеу әдістері. Білім сапасын бағалау жүйесі қағидалары мен принциптері.  

Пререквизиттер: ғылым мен білім берудің  өзекті мәселелері, педагогтың кәсіби іс-әрекетін 

ұйымдастыру тәжірибесі және философия, педагогика, психология ғылым саласынан 

білімдер мен біліктер жүйесі. 

Постреквизиттері: Білім беру субъектілерін диагностикалау, Оқыту сапасын бағалау 

жүйесі, Білім  беруді бағалау және мониторингілеу  жүйесі, педагогикалық практика, 

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы 

Оқытудан күтілетін нәтижелер:  

А) Білім сапасын бағалаудың педагогикалық үдерістегі қызметін, түрлерін, қағидаларын, 

шарттарын, тест түрлерінің ортақ белгілерін, айырмашылықтарын меңгереді, түсінеді. 

В) Білім сапасын бағалаудың ұлттық жүйесін негізге ала отырып, білім сапасын бағалауға  

қатысты негізгі ұғымдарды қолданады. 

С) Білім сапасын бағалаудың ұлттық жүйесінің негізгі мақсат-міндеттері мен қызметін 

жіктей алады, ұйымдастырылатын іс-шараларды талдай біледі. 

Д) Білім сапасын бағалау бойынша жүргізілетін іс-шаралардың мазмұнына талдай жасау 

отырып, аналитикалық талдау жүргізе алады.  

Е) Оқыту пәні бойынша материалдың маңызын, қорытындылар сәйкестігін бағалау, өлшей 

және бағалай білуі.   
 

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

Пәннің атауы: Білім беру субъектілерін диагностикалау 

Бағдарлама авторы: п.ғ.к., доцент АдильшиноваЗ.У. 



21 
 

Курсты оқытудың мақсаты: Бұл пәнді меңгерудің мақсаты педагогикалық диагностиканы 

ұйымдастыру және жүзеге асыру саласында жалпы мәдени және кәсіби құзыреттілікті 

қалыптастыру, педагогтың диагностикалық қызметі бойынша ғылыми білім жүйесін 

қалыптастыру.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Тұлғаны психологиялық-педагогикалық диагностикалаудың 

ғылыми-теориялық негіздері. Білім беру үдерісі субъектілерінің іс-әрекетін 

диагностикалаудың этикалық және кәсіби талаптары. Білім беру субъектілерінің тұлғалық 

қасиеттерінің психологиялық-педагогикалық диагностикасын жүргізу әдістемесі мен 

әдістері. Педагогикалық өлшемдер саласында зерттеулер жүргізудегі ертегі терапиясы. 

Жалпы арнайы қабілеттердің диагностикасы.  

Пререквизиттер: Жоғары мектеп педагогикасы, Басқару психологиясы, Педагогикалық өлшемдер 

теориясының  негіздері, Педагогикалық өлшемдер теориясының даму тенденциялары, 

Педагогикалық өлшемдер және  шәкілдеу, Білім сапасын бағалаудың ұлттық жүйесі, 
педагогикалық практика  
Постреквизиттері: ЖОО оқу пәндерінің нәтижелерін сараптау әдістері, Педагогикалық 

өлшемдердегі математикалық және статистикалық әдістер, Заманауи тестік технологиялар, 

Білім берудегі психодиагностика, Кәсіптік білім беру сапасын басқару технологиясы, 

Педагогикалық өлшемдерді сапалық және сандық модельдеу, Педагогикалық практика, Білім  

беруді бағалау және мониторингілеу  жүйесі. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер:  

А) Білім беру субъектілерін диагностикалаудың педагогикалық үдерістегі қызметін, 

қағидаларын, шарттарын, әдістерін меңгереді, түсінеді. 

В) Диагностикалау әдістерінің қолдану ерекшеліктеріне қарай диагностика жұмысын 

ұйымдастыра алады. 

С) Педагогикалық үдерістегі диагностикалауды жүргізу әдістерін практикада тиімді қолдану 

нәтижелерін, білім беру субъектілерін диагностикалау және мониторингілеу нәтижелерін, 

мазмұнын, талдай білуі  

Д) Білім беру субъектілерін диагностикалаудың мазмұнын, қызметтері мен құралдарына 

талдау жасап, жүргізу.  

Е) Курс бойынша материалдың маңызын, қорытындылар сәйкестігін бағалау, өлшей және 

бағалай білуі. Педагогикалық үдерістегі диагностикалауды ұйымдастырудағы нормативтік-

құқықтық құжаттарды бағалау жұмыстарын жүргізеді; 

 

Модуль 2.2.  -Педагогикалық өлшемдер теориясы мен тәжірибесі 

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

Пәннің атауы: Педагогикалық өлшемдер теориясының даму тенденциялары 

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

Курсты оқытудың мақсаты: Магистранттарға педагогика ғылымы саласында 

педагогикалық өлшемдер жүргізді іске асыру мүмкіндіктерін қамтамасыз ететін өлшемдер 

теориясының даму тенденцияларын меңгерту. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Пән ҚР мемлекеттік стандарты талаптарына сәйкес мамандарға 

педагогикалық өлшемдер теориясының даму тенденциялары бойынша толық мәлімет береді. 

«Өлшемдер», «педагогикалық өлшемдер» ұғымына түсінік. Өлшемдер жүйесінің ғылыми 

негіздері және әдіснамасы. Педагогикалық өлшемдердің қызметтері. Педагогикалық 

өлшемдер объектiсi. Педагогикалық өлшемдердің мақсаты, мазмұны. Критериалды бағалау – 

білім сапасының өлшемі. Тестілеу – білімді бағалаудың  өлшемі. Шкала (шәкіл) 

педагогикалық өлшем нәтижелерін өңдеу тәсілі ретінде.  Педагогикалық өлшемдердің даму 

тенденцияларының қазіргі заманғы жағдайы: халықаралық тәжірибе. Әлемдік оқыту 

жүйесіндегі педагогикалық өлшемдердің тарихи  ретроспективті қалыптасуы мен дамуы.  

Пререквизиттер: ғылым мен білім берудің  өзекті мәселелері, педагогтың кәсіби іс-әрекетін 

ұйымдастыру тәжірибесі және философия, педагогика, психология ғылым саласынан 

білімдер мен біліктер жүйесі. 
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Постреквизиттері: Жоғары мектептегі инновациялық педагогикалық технологиялар, 

Педагогикалық-психологиялық ғылыми зерттеу әдістері, Білім  беруді бағалау және 

мониторингілеу  жүйесі, Білім берудегі психологиялық-педагогикалық сараптама  

Оқытудан күтілетін нәтижелер:  

А) Педагогикалық өлшемдер теориясының даму тенденциялары туралы біледі;  

педагогикалық өлшемдердің білім сапасын бағалау мен бақылаудағы маңыздылығын 

түсінеді. 

В) Педагогикалық өлшемдер теориясының даму тенденциялары ерекшеліктерін негізге ала 

отырып, педагогикалық өлшемдерге қатысты негізгі ұғымдарды қолданады. 

С) Бағалау жүйесінің теориясы туралы негізгі түсініктерді басшылыққа алып, білім  

сапасын бағалаудың халықаралық жүйесін талдайды. 

Д) Халықаралық бағалау жүйесі бойынша аналитикалық баяндамалар, мәнжазбалар  

дайындап,  жоспар құру, болжау,  жобалау жұмыстарын жүзеге асырады. 

Е) Курс бойынша материалдың маңыздылығын жіктеп,  бағалайды;  

тұлғааралық, әлеуметтік, кәсіби қарым-қатынастың түрлі салаларындағы жағдайларды  

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

Пәннің атауы: Педагогикалық өлшемдер және  шәкілдеу 

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

Курсты оқытудың мақсаты: Бұл пәнді оқыту мақсаты магистранттарда педагогикалық 

өлшемдер мазмұны мен құрылымы, негізгі әдіс-тәсілдер мен шәкілдеу туралы түсінік 

қалыптастырып, шәкілдеу үдерісін жүргізудің дағдаларын меңгерту. 

Пәннің қысқаша мазмұны: ҚР мемлекеттік стандартына сай педагогикалық өлшемдер мен 

шәкілдеу туралы жалпы түсінік. Педагогикалық өлшемдерді ұйымдастыру мен жүргізудің 

заңдылықтары, әдістері мен әдістемесі.  Педагогикалық өлшемдер және  шәкілдеуді жүзеге 

асырудың сабақтастығы, тәжірибе. Педагогикалық өлшемдер жүйесіндегі  шәкілдеудің 

алатын орны,  әдістемесі. 

Пререквизиттер: ғылым мен білім берудің  өзекті мәселелері, педагогтың кәсіби іс-әрекетін 

ұйымдастыру тәжірибесі және философия, педагогика, психология ғылым саласынан 

білімдер мен біліктер жүйесі, педагогикалық практика. 

Постреквизиттері: Жоғары мектептегі инновациялық педагогикалық технологиялар, 

Педагогикалық-психологиялық ғылыми зерттеу әдістері, Білім берудегі психологиялық-

педагогикалық сараптама  

Оқытудан күтілетін нәтижелер:  

А) Педагогикалық өлшемдер және шәкілдеу туралы біледі, өлшемдер және шәкілдеудің 

педагогикалық үдерістегі маңыздылығын түсінеді. 

В) Педагогикалық өлшемдер теориясының даму тенденциялары ерекшеліктерін негізге ала 

отырып, педагогикалық өлшемдерге қатысты негізгі ұғымдарды қолданады. 

С) Педагогикалық өлшемдердің практикада тиімді қолдану нәтижелерін, білім беру процесін 

диагностикалау және мониторингілеу нәтижелерін, мазмұнын, талдай білуі  

Д) Педагогикалық өлшемдер бойынша аналитикалық баяндамалар, мәнжазбалар дайындап,  

жоспар құру, болжау,  жобалау жұмыстарын жүзеге асырады. 

Е) Курс бойынша материалдың маңыздылығын жіктеп, бағалайды.   

 

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

Пәннің атауы: Оқыту сапасын бағалау жүйесі 

Бағдарлама авторы: п.ғ.к., доцент  АдильшиноваЗ.У. 

Курсты оқытудың мақсаты: Магистранттарға педагогика ғылымында  оқыту сапасын 

бағалау жүйесінің теориялық негіздерін меңгертіп, білім сапасын бағалаудың өлшем 

құралдарын пайдалану дағдыларын қалыптастыру, меңгерту. 
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Пәннің қысқаша мазмұны: Оқу пәні болашақ мамандарға білім беру процесіндегі оқыту 

сапасын бағалау жүйесі туралы түсінік қалыптастырады. Пәнді оқытуда сапаны бағалау 

жүйесінің қажетті теориялық негіздері мен әдістері. Оқыту сапасын бағалаудың әлемдік  

жүйесі мен тәжірибесі. Оқыту сапасын бағалаудың отандық жүйесі мен тәжірибесі, даму 

перспективалары. 
Пререквизиттер: Жоғары мектеп педагогикасы, Басқару психологиясы, Педагогикалық өлшемдер 

теориясының  негіздері, Педагогикалық өлшемдер теориясының даму тенденциялары, 

Педагогикалық өлшемдер және  шәкілдеу, Білім сапасын бағалаудың ұлттық жүйесі, 
педагогикалық практика  
Постреквизиттері: ЖОО оқу пәндерінің нәтижелерін сараптау әдістері, Педагогикалық 

өлшемдердегі математикалық және статистикалық әдістер, Заманауи тестік технологиялар, 

Білім берудегі психодиагностика, Кәсіптік білім беру сапасын басқару технологиясы, 

Педагогикалық өлшемдерді сапалық және сандық модельдеу, Педагогикалық практика. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер:  

А) Педагогикалық үдерістегі оқыту сапасын бағалау жүйесінің құрылымы туралы біледі;  

педагогикалық өлшемдерде оқыту сапасын бағалаудың маңыздылығын түсінеді. 

В) Оқыту сапасын бағалау жүйесінің негізгі ұғымдарды қолдана алу, бағалау жүйесінің 

өлшем құралдарын практикада қолданады;  

С) Оқыту сапасын бағалау жүйесі туралы біліміне сүйеніп, білім беру объектілерін 

басқарудағы мониторингтің маңыздылығы мен тиімді әдістері туралы талдайды. 

Д) Сапаны бағалау жүйесінің қызметі, ерекшеліктері мен артықшылықтарын ескере отырып, 

білім беру мекемелерінің жұмыстарына бағалауды жүзеге асырады. 

Е) Педагогикалық үрдістегі оқыту сапасын бағалау жүйесі бойынша жұмыстарды 

ұйымдастырудағы  нормативтік-құқықтық құжаттарды бағалау; 

 

Модуль 3.1.-Инновациялық технологиялар  және өлшем құралдары 

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

Пәннің атауы: Жоғары мектептегі инновациялық педагогикалық технологиялар 

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

Курсты оқытудың мақсаты: Инновациялық-педагогикалық теxнологияларды жоғары 

мектеп тәжірибесінде тиімді қолданудың мәні мен шарттары туралы түсіндіріп, білім беруді 

жобалау мен басқарудың заңдылықтарын меңгерген кәсіби білікті мамандарды ғылыми-

педагогикалық қызметке даярлауды қарастырады.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Қазіргі заманғы білім берудің инновациялық негіздері, 

бағыттары. Заманауи  білім берудің теориясы мен әдіснамасындағы  түбегейлі өзгерістер. 

Жоғары мектепте кәсіби білім берудегі технологиялық инновациялар, қазіргі заманғы 

компьютерлік және телекоммуникациялық технологиялар. Қашықтықтан  білім берудің мәні, 

маңызы, ерекшелігі.  Қазіргі заманғы білім беруде жаңа технологияларды қолданудың 

маңызы. ЖОО білім алушыларының ақпараттық мәдениетін қалыптастыру, ғылым мен білім 

саласындағы ақпараттық және коммуникативтік технологиялар. Білім беру саласындағы 

заманауи технологиялардың қолдану әдістемесі. Педагогикалық  әдістер және оқытушылар 

мен студенттердің еңбегін ұйымдастыру заңдылықтары. Педагогикалық техника.  

Пререквизиттер: Жоғары мектеп педагогикасы, Басқару психологиясы, Педагогикалық 

өлшемдер теориясының  негіздері, Білім сапасын бағалаудың ұлттық жүйесі, Білім беру 

субъектілерін диагностикалау, Педагогикалық өлшемдер теориясының даму тенденциялары, 

Педагогикалық өлшемдер және  шәкілдеу, педагогикалық практика  

Постреквизиттері: ЖОО оқу пәндерінің нәтижелерін сараптау әдістері, Педагогикалық 

өлшемдердегі математикалық және статистикалық әдістер, Заманауи тестік технологиялар, 

Білім берудегі психодиагностика, Кәсіптік білім беру сапасын басқару технологиясы, 

Педагогикалық өлшемдерді сапалық және сандық модельдеу, Педагогикалық практика, 

магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер:  
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А) Жоғары мектептегі инновациялық педагогикалық технологияларының қажеттілігі мен 

маңыздылығын терең түсініп,  білу; ҚР қазіргі оқыту технологиялары туралы 

тұжырымдамалардың мәнін түсініп, білу. 

В) Жоғары мектептегі инновациялық педагогикалық технологияларды практикада тиімді 

қолдануы, білім беру процесінде  жаңашылдықты жоспарлауды жүргізуі, жұмыс барысында 

алынған білімдерді қолдана білу 

С) Инновациялық педагогикалық технологияларды практикада тиімді қолдануы, білім беру 

процесінде  жаңашылдықты жоспарлау жұмысы нәтижелерін, мазмұнын, талдай білуі  

Д) Педагогикалық жүйенің даму мүмкіндіктерінің мазмұнын, жүзеге асыру құралдарына 

талдау жасап, жүргізу.  

Е) Курс бойынша материалдың маңызын, қорытындылар сәйкестігін бағалау, өлшей және 

бағалай білуі. Өзгерістерді жобалау және жоспарлау жұмыстарын жүргізеді; 

  

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

Пәннің атауы: Педагогикалық зерттеулердің әдіснамасы мен әдістері 

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

Курсты оқытудың мақсаты: Ғылыми педагогикалық зерттеудің әдіснамалық құзіреттілігін  

қалыптастыру мен зерттеу әдістері туралы білімдерді меңгерту және академиялық, 

зерттеушілік мәдениет, зерттеушілік кәсіби дағдылар мен сапаларды тәрбиелеп, 

қалыптастыру. 
Пәннің қысқаша мазмұны: Педагогикалық зерттеулердің әдіснамасы мен әдістері 

философиялық әдіснаманың, жалпы ғылыми диалектикалық қағидаттардың, жеке-ғылыми 

әдістердің, психологиялық-педагогикалық зерттеулердің нақты әдістемелерінің және 

рәсімдерінің бірлігінде. Зерттеу әдістері: ғылыми проблеманы қоюдан бастап материалдарды 

статистикалық және сапалы өңдеу және алынған зерттеу нәтижелерін рәсімдеуге 

дейін.Ғылыми зерттеулер әдіснамасы мен әдістері туралы түсінік. Әдіснамалық принциптер 

мен құрылым деңгейлері. Ғылыми зерттеулер түрлері. Педагогикалық  зерттеулердің 

логикасы, ғылыми аппараты туралы түсінік. Теориялық, эмпирикалық зерттеу әдістері, 

олардың өзара сабақтастығы мен байланысы.  Педагогикалық эксперимент, түрлері, 

кезеңдері. Педагогикалық зерттеушілік мәдениет.  

Пререквизиттер: Жоғары мектеп педагогикасы, Басқару психологиясы, Педагогикалық 

өлшемдер теориясының  негіздері, Білім беру субъектілерін диагностикалау, Педагогикалық 

өлшемдер және  шәкілдеу, педагогикалық практика  

Постреквизиттері: ЖОО оқу пәндерінің нәтижелерін сараптау әдістері, Педагогикалық 

өлшемдердегі математикалық және статистикалық әдістер, Білім берудегі психодиагностика, 

Педагогикалық өлшемдерді сапалық және сандық модельдеу, Педагогикалық практика, 

магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер:  

А) Педагогикалық зерттеулердің әдіснамасы мен әдістері, ұстанымдары, ұғымдарының мәнін 

терең түсініп, білу; педагогикалық зерттеулердің бағыттары туралы тұжырымдамалардың 

мәнін түсініп, білу. 

В) Педагогикалық зерттеулер жүргізудің әдіснамасы мен әдістерін кәсіптік қызметте тиімді 

қолдануы. 

С) Педагогикалық зерттеу әдіснамасы мен әдістерін практикада тиімді қолдану нәтижелерін, 

білім беру процесін диагностикалау және мониторингілеу нәтижелерін, мазмұнын, талдай 

білуі  

Д) Педагогикалық зерттеу әдіснамасы мен әдістері мазмұнын, қызметтері мен шарттарына 

аналитикалық талдау жасап, жүргізу.  

Е) Курс бойынша материалдың маңызын, қорытындылар сәйкестігін бағалау, өлшей және 

бағалай білуі. 

   

Дублин  дескрипторлары: А) В) С) Д) Е)  
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Пәннің атауы: Білім  беруді бағалау және мониторингілеу  жүйесі 

Бағдарлама авторы: п.ғ.к., доцент  АдильшиноваЗ.У. 

Курсты оқытудың мақсаты: Оқу-тәрбие  үдерісінің барлық қатысушыларының 

ерекшеліктерін ескере отырып, оқу бағдарламалардың орындалуын бақылау және 

әдістемелік жұмысқа талдау жасау бағыттарын құрастыруды меңгерту. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Білім  беруді бағалау және мониторингілеу  жүйесі курсының 

мәні, мақсат, міндеттері және білім мазмұнындағы алатын орны. Білім беру үрдісіндегі бағалау 

жүйесі мен мониторингінің құраушылары (мәліметтер жинау, өңдеу, анализдеу, нәтижелерін талдау) 

туралы түсінік.  Білім сапасын анықтау мен бақылаудағы мониторинг  жүргізу шарттары мен 

ережелері. Білім  беруді бағалау және мониторингілеу талаптары. 

Пререквизиттер:Жоғары мектеп педагогикасы, Басқару психологиясы, Білім беру 

субъектілерін диагностикалау, Педагогикалық өлшемдер және  шәкілдеу, педагогикалық 

практика. 

Постреквизиттері: ЖОО оқу пәндерінің нәтижелерін сараптау әдістері, Педагогикалық 

өлшемдердегі математикалық және статистикалық әдістер, Білім берудегі психодиагностика, 

Педагогикалық өлшемдерді сапалық және сандық модельдеу, Педагогикалық практика, 

магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер:  

А) Білім  беруді бағалау және мониторингілеу  жүйесінің негізгі ұғымдары мен 

ұстанымдарының мәнін терең түсініп,  білу; ҚР қазіргі бағалау жүйесі туралы теориялардың 

мәнін түсініп, білу. 

В) Педагогикалық процесте бағалау мен мониторинг жүйесі туралы білімдерін тиімді 

қолдануы. 

С) Білім  беруді бағалау және мониторингілеу  жүйесі бағыттарын практикада тиімді қолдану 

нәтижелерін, білім беру процесін бағалау және мониторингілеу нәтижелерін, мазмұнын, 

талдай білуі  

Д) Білім беру саласына бағалау мен мониторинг жүргізу мазмұнын, маңыздылығы мен 

құралдарына талдау жасап, жүргізу.  

Е) Курс бойынша материалдың маңызын, қорытындылар сәйкестігін бағалау, өлшей және 

бағалай білуі. Мониторниг жұмыстарын өткізуде нормативтік-құқықтық құжаттарды бағалау 

жұмыстарын жүргізеді; 

   

Модуль 3.2. - Инновациялық технологиялар  және зерттеу әдістері 

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

Пәннің атауы: Педагогикалық-психологиялық ғылыми зерттеу әдістері 

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

Курсты оқытудың мақсаты: Педагогикалық-психологиялық ғылыми зерттеу әдіснамасы 

мен әдістері туралы ғылыми кешенді білімдер беріп, зерттеушілік біліктер мен дағдыларды  

қалыптастыру.  

Пәннің қысқаша мазмұны: «Педагогикалық-психологиялық ғылыми зерттеу әдістері» пәні  

мақсат, міндеттері, негізгі ұғымдары. Философиялық  әдіснаманың, жалпы ғылыми 

диалектикалық қағидаттардың, жеке-ғылыми әдістердің, психологиялық-педагогикалық 

зерттеулердің нақты әдістемелерінің және рәсімдерінің бірлігінде. Зерттеу әдістері: 

педагогикалық-психологиялық ғылыми проблеманы қоюдан бастап материалдарды 

статистикалық және сапалы өңдеу және алынған зерттеу нәтижелерін рәсімдеу талаптары. 

Педагогикалық-психологиялық ғылыми зерттеу әдістерінің жіктелуі, әдістердің 

эмпирикалық, теориялық және өңдеу-сипаттамалық түрлері. Педагогикалық-психологиялық 

эксперимент жүргізуді жоспарлау мәселелері қарастырылады. 

Пререквизиттер: Педагогикалық практика, Жоғары мектептегі инновациялық 

педагогикалық технологиялар, Педагогикалық зерттеулердің әдіснамасы мен әдістері 

Постреквизиттері: ЖОО оқу пәндерінің нәтижелерін сараптау әдістері, Білім берудегі 

психологиялық-педагогикалық сараптама, магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы. 
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Оқытудан күтілетін нәтижелер:  

А) Педагогикалық-психологиялық ғылыми зерттеу әдістерінің теориялық негіздері мен 

ұғымдарының мәнін терең түсініп, білу;  

В) Педагогикалық-психологиялық ғылыми зерттеу әдістерін педагогикалық қызметте тиімді 

қолдануы. 

С) Педагогикалық-психологиялық ғылыми зерттеу әдістерін практикада тиімді қолдану 

нәтижелерін, мазмұнын, талдай білуі  

Д) Педагогикалық-психологиялық ғылыми зерттеу әдістері мақсат-міндеттерін, қызметтері 

мен құралдарына талдау жасап, жүргізу.  

Е) Курс бойынша материалдың маңызын, қорытындылар сәйкестігін бағалау, өлшей және 

бағалай білуі.  

 

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

Пәннің атауы: Білім берудегі психологиялық-педагогикалық сараптама 

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

Курсты оқытудың мақсаты: Кәсіби әрекеттің этикалық және құндылықты-мағыналық 

негіздерін ғылыми түсіну және пайымдау арқылы білім берудегі педагогикалық-

психологиялық сараптаманың теориясы мен практикасын меңгерте отырып, 

магистранттардың кәсіби құзыреттілігін дамыту. 
Пәннің қысқаша мазмұны: Психологиялық-педагогикалық сараптаманың теориялық және 

әдіснамалық негіздері. Қазіргі заманғы сараптаманың ұстанымдары және ғылыми білімнің пәнаралық 

сипаты. Сараптамалық білім және оның қазіргі Қазақстандағы трансформациялануы. Сараптамалық 

қызметтің мазмұндық бағыттары. Қазақстан мен шетелдердегі сараптамалық қауымдастықтар: 

ұқсастықтар мен ерекшеліктер. Сараптама объектісі ретіндегі білім беру мекемесін дамыту 

бағдарламасы. Білім беру бағдарламаларын сараптау. Білім беру бағдарламасын сертификаттауға 

қойылатын талаптар. Психологиялық-педагогикалық сараптаманың қазіргі заманғы нақты «білім 

жүйесінің» талаптарына сәйкестігі проблемасы. 

Пререквизиттер: Ғылым тарихы мен философиясы, Жоғары мектеп педагогикасы,  Басқару 

психологиясы, Педагогикалық өлшемдер теориясының негіздері, Классикалық және 

заманауи тесттер теориясына кіріспе. 

Постреквизиттері: ЖОО оқу пәндерінің нәтижелерін сараптау әдістері, Педагогикалық 

өлшемдердегі математикалық және статистикалық әдістер, Білім берудегі психодиагностика, 

Заманауи тестік технологиялар, Білім және ғылым саласындағы сарапшының кәсіби этикасы. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер:  

А) Педагогикалық-психологиялық сараптаманың мәнін, ұстанымдарын, этикасын түсінеді, 

оқытудың сапасына сараптама жасаудың қазіргі заманғы әдістерін  біледі. 

В) Педагогикалық-психологиялық сараптамаға қатысты теориялық ұғымдарды меңгеріп, 

оларды сараптама жүргізуде қолданады.  

С) Педагогикалық-психологиялық сараптамаға қатысты түсініктерді басшылыққа алып, білім 

сапасын сараптаудың халықаралық және отандық жүйесін талдайды. 

Д) Педагогикалық-психологиялық сараптамаға қатысты аналитикалық баяндамалар, 

мәнжазбалар жазады, жоспарлайды, болжайды,  жобалайды. 

Е) Курс бойынша материалдың маңыздылығын жіктейді және  бағалайды. Тұлғааралық, 

әлеуметтік, кәсіби қарым-қатынастың түрлі салаларындағы жағдайларды бағалайды. 
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7M01105 - Педагогикалық өлшемдер білім бағдарламасы 

(ғылыми педагогикалық бағыт) 

Түскен жылы: 2020 

Модуль 4.1. - Сараптамалық қызметтің ұйымдастырушылық бағыты 

 

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

Пәннің атауы: Кәсіптік білім беру сапасын басқарудың педагогикалық технологиялары 

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

Курсты оқыту мақсаты: Магистранттарға кәсіптік білім беру сапасын басқарудың ғылыми-

теориялық негіздерін қалыптастыру, білім беру сапасын басқарудың педагогикалық 

технологияларымен танысып қолдана білуге дағдыландыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Білім беру сапасын басқарудың ғылыми негіздері. ЖОО 

деңгейінде білім беру сапасын басқару жүйесінің моделі. Кәсіптік білім беру сапасын 

басқару әдістері. Сапаны басқарудың ұйымдастыру-педагогикалық жағдайлары. Кәсіби білім 

беру қызметінің сапа көрсеткіштері мен критерийлері. Білім беру үдерісінің сапасын дамыту 

мен қамтамасыз ету әдістері.  

Пререквизиттері: Жоғары мектеп педагогикасы. Жоғары педагогикалық білім мазмұнын 

жобалау. Педагогикалық өлшеулердегі математикалық және статистикалық әдістер.  

Постреквезиттері: Педагогикалық өлшеулер әдістемесі. ЖОО білім беру үрдісінің 

мониторингі. Зерттеу практикасы мен магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Білім беру сапасын басқарудың педагогикалық 

технологиялары түрлерін біледі; В) Білім беру саласында әртүрлі сараптамалар жүргізуде 

модельдеу, теориялық және эксперименталды зерттеу әдістерін қолданады;  С) 
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Пәндер коды   Пәндер атауы  

С
ем

ес
т
р

 

К
р

ед
и

т
 с

а
н

ы
 

Р
К

/ 
Е

С
Т

S
 

Кәсіптік пәндер 

Модуль 4.1. - Сараптамалық қызметтің ұйымдастырушылық бағыты 

КП ТК KBBSBPT 6304 Кәсіптік білім беру сапасын басқарудың 

педагогикалық технологиялары 

3 5/5 

КП ТК BBUSDK 6305 Білім беру үдерісі субъектілерінің 

диагностикалық қызметі 

3 5/5 

КП ЖК POS6306 Педагогикалық өлшеулер әдістемесі 3 5/5 

КП ТК ZHOOBBUM ЖОО-дағы білім беру үрдісінің мониторингі 3 5/5 

Модуль 4.2.- Сараптамалық қызметті басқару технологиясы 

КП ТК KBBSBT 

52096304 

Кәсіптік білім беру сапасын басқару 

технологиясы 

3 5/5 

КП ТК OOSZHSM 6305 Өлшеу объектісін сапалық және сандық 

модельдеу 

3 
5/5 

КП ЖК POS 6306 Педагогикалық өлшеулер әдістемесі 3 5/5 

КП ТК BZHGSSKY  

6307 

Білім және ғылым саласындағы сарапшының 

кәсіби этикасы 

3 5/5 
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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 талдай алады; Е) 

Сараптама жасаудың жаңа бағдарламалары мен интерфейстерін әзірлейді, техникалық 

құжаттаманың қажетті жиынтығын құрайды, бағалайды. 

 

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

Пәннің атауы: Білім беру үдерісі субъектілерінің диагностикалық қызметі 

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

Курсты оқыту мақсаты: педагогикалық диагностиканы ұйымдастыру және жүзеге асыру 

барысында маманға қажетті жалпы мәдени және кәсіби құзыреттілікті қалыптастыру, 

педагогтың диагностикалық қызметі бойынша ғылыми білім жүйесін қалыптастыру болып 

табылады.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Педагогикалык мониторинг бiлiм беру үдерiсi сапасының 

жүйелiк диагностикасы ретiнде. Диагностика жасаудың теориялық және әдіснамалық 

негіздері. Психологиялық-педагогикалық диагностиканың  ерекшеліктері. Психологиялық -

педагогикалық диагностиканың құрамды бөліктеріне талдау жасау. Психологиялық -

педагогикалық диагностика бойынша жүйелі зерттеу әдістемесі.  

Пререквизиттері: Жоғары педагогикалық білім мазмұнын жобалау. Педагогикалық 

өлшеулердегі математикалық және статистикалық әдістер. Білім берудегі психологиялық-

педагогикалық сараптама. 

Постреквезиттері: Педагогикалық өлшеулер әдістемесі. ЖОО білім беру үрдісінің 

мониторингі. Кәсіптік білім беру сапасын басқару технологиясы. Зерттеу практикасы мен 

магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Магистранттар әртүрлі білім беру бағдарламалары 

бойынша білім беру процесінің сапасын бағалау мен диагностикалаудың қазіргі заманғы 

әдістерін біледі және оларды болашақ кәсіби қызметте қолдана алады. В) Білім беру үдерісі 

субъектілерінің диагностикалық қызметін ұйымдастыра алады; С) Дағдыларын 

қалыптастырады және әзірлейді; педагогикалық үдерісте заманауи білім беру 

технологияларын қолданады; D) Оқытудың оңтайлы стратегиясын қалыптастыруға 

бағыттайды; Е) Мемлекеттік білім беру стандарттары мен типтік оқу бағдарламаларына 

сәйкес әр түрлі білім беру ұйымдарында диагностика жүргізуді меңгереді; жүргізілген 

диагностикалық жұмысты бағалайды. 

 

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

Пәннің атауы: Педагогикалық өлшеулер әдістемесі 

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

Курсты оқытудың мақсаты: Болашақ мамандардың педагогикалық өлшемдер саласындағы 

кәсіби маңызды сапаларын дамытып, педагогикалық өлшем құралдарын әзірлеуге 

дағдыландыру және педагогикалық өлшемнің теориясы мен әдістемесі жөніндегі білім, білік 

және дағдыларды меңгерту болып табылады. Курс магистранттарға педагогикалық 

өлшеулердің әдіснамасы бойынша теориялық білімдерін қалыптастырады.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Педагогикалық өлшеулердің әдістемелік негіздері. 

Педагогикалық өлшемдер нәтижелерін өңдеудегі негізгі талаптар. Педагогикалық өлшемдер 

деңгейлері. нормативтік-бағдарланған тәсіл шеңберінде өлшеу нәтижелерін шәкілдеу. 

Критериалды-бағдарланған тәсіл шеңберінде өлшеу нәтижелерін шәкілдеу. Аттестаттау 

рәсімдерінде өлшеу үшін шкалаларды құру кезеңдері.  
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Пререквизиттері: Педагогикалық өлшеу теориясының негіздері. Білім берудегі 

психологиялық-педагогикалық сараптама. Педагогикалық өлшеудің теориясы мен 

технологиясы. 

Постреквизиттері: ЖОО білім беру үдерісінің мониторингі. Зерттеу практикасы мен 

магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы. 

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, 

педагогикалық өлшемдерді шәкілдеу маңыздылығын, шәкілдеу 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) Педагогикалық 

өлшемнің ғылыми-теориялық негіздері мен әдістемелерін меңгерту негізінде білім сапасын 

бағалаудың өлшем құралдарын пайдалану дағдыларын жетілдіріп, қалыптастыру; Е) Білім 

беру мен ғылыми зерттеулер және модельдеу үдерісінде  нәтижелерін бағалай алады. 

 

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

Пән атауы: ЖОО-дағы білім беру үрдісінің мониторингі 

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

Курсты оқытудың мақсаты: Магистранттарға жоғары оқу орнындағы білім беру сапасы 

мониторингінің объектілері, функциялары, міндеттері, түрлері, кезеңдері, тиімділігі туралы 

түсінік қалыптастыру болып табылады. Магистранттарда білім беру үрдісінің мониторингін 

жүргізудің ғылыми-теориялық негіздерін қалыптастырады. 

Қысқаша мазмұны (негізгі тараулар): ЖОО-дағы білім беру үрдісіндегі мониторинг 

Педагогикалык мониторинг бiлiм беру үдерiсi сапасының жүйелiк диагностикасы ретiнде. 

ЖОО білім беру үдерісіндегі мониторинг мазмұны мен құрылымы. Білім беру нәтижелерін 

сараптау тәжірибесін қалыптастыру. Білім сапасын бағалау жүйесіндегі мониторинг. 

Пререквизиттер: Педагогикалық өлшеулердегі математикалық және статистикалық әдістер, 

Оқыту сапасын басқарудағы педагогикалық өлшемдер. Білім беру үдерісі субъектілерінің 

диагностикалық қызметі. 

Постреквизиттер: Кәсіптік білім беру сапасын басқару технологиялары. Өлшеу объектісін 

сапалық және сандық модельдеу. Зерттеу практикасы мен магистранттың ғылыми-зерттеу 

жұмысы. 

Күтілетін нәтижелер (біліктілігі, дағдылар мен құзыреттіліктер): 

А) Білім беру сапасы мониторингінің объектілері, функциялары, міндеттері, түрлері, 

кезеңдері, тиімділігі туралы теориялық білімдерді  игереді; В) Білім беру саласында әртүрлі 

мониторинг жұмыстарын жүргізуде модельдеу, теориялық және эксперименталды зерттеу 

әдістерін қолданады; С) Педагогикалық-психологиялық сараптама жасау жұмыстарын 

жүргізе алады және білім беру үрдісінде заманауи ақпараттық технологияларды пайдалана 

отырып, ғылыми-сараптамалық міндеттерді шешеді. D) Білім беру үдерісіндегі мониторинг 

мәселесі бойынша алған теориялық білімін күнделікті кәсіби қызметте және докторантурада 

қолдана алады; Е) Магистранттар білім беру ұйымын басқару жүйесі, оның білім беру 

ортасын жобалау, білім беру процестерін жобалау және сараптау туралы теориялық  

білімдерді игереді. 

 

Модуль 4.2.- Сараптамалық қызметті басқару технологиясы 

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

Пәннің атауы: Кәсіптік білім беру сапасын басқару технологиясы 
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Бағдарлама авторы: п.ғ.к., профессор Бахтиярова Г.Р. 

Курсты оқыту мақсаты: Білім алушыларға кәсіптік білім берудегі сапаны басқару 

технологиясы туралы жалпы түсініктерді қалыптастыруға бағытталған. Білім берудегі 

басқару деңгейлері мен технологияларының тиімді қолданылуы мен нәтижелілігінің 

педагогикалық шарттары мәселелері қарастырылады. 

Пәннің қысқаша мазмұны:  Бiлім беру жүйесiн басқарудың мемлекеттiк-қоғамдық  сипаты. 

Кәсіптік білім беру сапасын басқару принциптері. Білім берудегі басқару деңгейлері; білім 

беру үдерісінің сапасын бақылау технологиясы; басқарушылық шешімдерді қабылдау 

жүйесі, білім беру жүйесіндегі нормативтік құжаттар; білім беру процесін жаңғырту 

контексінде басқарудың қазіргі заманғы әдістері. 

Пререквизиттері: Басқару психологиясы. Педагогикалық өлшеу теориясының негіздері.  

Білім берудегі психологиялық-педагогикалық сараптама.  

Постреквизиттері: Өлшеу объектісін сапалық және сандық модельдеу. Білім және ғылым 

саласындағы сарапшының кәсіби этикасы. Зерттеу практикасы мен магистранттың ғылыми-

зерттеу жұмысы. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Магистранттар әртүрлі білім беру бағдарламалары 

бойынша білім беру процесінің сапасын бағалау мен диагностикалаудың қазіргі заманғы 

әдістерін біледі және оларды болашақ кәсіби қызметте қолдана алады. В) Білім беру үдерісі 

субъектілерінің диагностикалық қызметін ұйымдастыра алады; С) Педагогикалық үдерісте 

заманауи білім беру технологияларын қолдану мәселелерін талдай біледі; D) Оқытудың 

оңтайлы стратегиясын қалыптастыруға бағыттай алады; Е) Түрлі деңгейдегі білім беру 

мекемелерінде оқу бағдарламалар мен оқу стандарттарына сәйкес жүргізілетін 

педагогикалық технологиялардың қолданылуын бағалай біледі. 

 

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

Пәннің атауы: Өлшеу объектісін сапалық және сандық модельдеу 

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

Курсты оқыту мақсаты: Болашақ мамандардың іргелі теориялық базисті, кең ой-өрісін, 

логикалық ойлауын және заманауи қоғамдық процестерді, құбылыстар мен оқиғаларды 

сандық және сапалық өлшеу мен бағалаудың практикалық дағдыларын қалыптастыруды 

қамтамасыз ету болып табылады. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Сандық және сапалық модельдеудің теориялық-әдістемелік 

негіздері. Сапалық модельдеудің түрлері мен әдістерінің жіктелуі. Сараптамалық бағалаудың 

әдіснамасы. Сандық және сапалық зерттеулердің нәтижелерін өңдеу технологиялары.  

Пререквизиттері: Педагогикалық өлшеу теориясының негіздері. Педагогикалық 

жобалаудың теориялық негіздері. Педагогикалық өлшеулер теориясы мен технологиясы 

Постреквизиттері: Педагогикалық өлшеулер әдістемесі. Білім және ғылым саласындағы 

сарапшының кәсіби этикасы. Зерттеу практикасы мен магистранттың ғылыми-зерттеу 

жұмысы. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Педагогикалық өлшеулерді ұйымдастыру және өткізу 

мәселелері бойынша магистранттардың кәсіби құзыреттілігін арттыру; 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) Болашақ мамандардың 

педагогикалық өлшемдер саласындағы кәсіби маңызды сапаларын дамытып, 
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магистранттарды педагогикалық бақылаудың бір түрі ретінде тесттер құру әдістемесімен, 

тесттердің артықшылықтары және кемшіліктерімен таныстыру, оқу пәні бойынша тест 

материалдарын жасауға үйретеді.    

 

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

Пәннің атауы: Білім және ғылым саласындағы сарапшының кәсіби этикасы 

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

Курсты оқыту мақсаты: «Білім және ғылым саласындағы сарапшының кәсіби этикасы» 

 курсы магистранттарда білім және ғылым саласындағы сарапшы маманның кәсіби этикасы, 

сарапшының кәсіби педагогикалық мәдениеті туралы жалпы түсінікті  қалыптастырады. 

Білім және ғылым саласындағы сарапшының кәсіби-этикалық негіздері туралы ғылыми-

теориялық білімдерінің жүйесін қалыптастыру, сарапшы мамандарына тән құндылық-

аксиологиялық санасы мен кәсіби этикасын дамыту. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Кәсіби этика кәсіби мораль туралы ғылым. Қазақстандағы және 

шет елдердегі білім және ғылым саласындағы сарапшының кәсіби этикасының  

қалыптасуы мен дамуы. Білім және ғылым саласындағы сарапшының кәсіби этикасының 

теориялық және қолданбалы бағыттары. Моральдық сана және моральдық практика. Кәсіби 

моральдың атқаратын қызметтері.  

Пререквизиттері: Педагогикалық өлшеу теориясының негіздері. Білім берудегі 

психологиялық-педагогикалық сараптама. Кәсіптік білім беру сапасын басқару 

технологиясы. 

Постреквизиттері: Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы. Зерттеу практикасы.  

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) болашақ мамандардың адамгершілік мәдениетін 

жәнекәсіби ойлауының гуманистік стилін дамыту; В) магистранттардың  сарапшының кәсіби 

кәсіби-этикалық негіздері туралы тұтас көзқарасын қалыптастыруға ықпал ету; С) болашақ 

мамандардың өмірдегі және кәсіби жағдаяттардағы адамгершілік мінез-құлқының 

тәжірибесін қалыптастыру; D) тұлғаның жеке дара – типтік қасиеттері мен ерекшеліктері, іс-

әрекетті реттеу механизмдерін меңгеру; Е)болашақ мамандардың кәсіби-этикалық негіздері 

туралы тұтас көзқарасын қалыптастыруға ықпал ету. 
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7M01201 – Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу білім бағдарламасы 

(ғылыми-педагогикалық бағыт) 

 

Пәнде

р 

циклі 

Пәндер коды   Пәндер атауы  

С
ем
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т
р

 

К
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ед
и
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а
н

ы
 

Р
К

/ 
Е

С
Т

S
 

Базалық пәндер 

Модуль 2.1 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 IBBTAM 

5206                         

Инклюзивті білім берудің теориялық-әдіснамалық 

мәселелері                 

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 

Модуль 2.2 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 ІBBРР 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 BMOPT 5301                                                                          Болашақ мамандарды оқытудың проективті технологиялары                2 4/4 

Кәсіптік пәндер 

Модуль 3.1 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 

Модуль 3.2 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 
Модуль 2.1 Мектепке дейінгі білім берудегі инновациялық технологиялары және инклюзивті 

білім беру 

Дублин дискрипторлары (А,В,С,Д,Е) 

Пәннің атауы –  Мектепке дейінгі білім беру мәселелері бойынша диссертациялық зерттеудің қазіргі 

әдістері мен технологиялары                 

Пән коды – MDBBMDZKAT 5205 

Кредит саны – 5 

Курс -1, семестр – 1 

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

Постреквизиттері: Мектепке дейінгі білім берудегі педагогикалық квалиметрия, 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; Д) 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,Д,Е) 

Пәннің атауы –  Инклюзивті білім берудің теориялық-әдіснамалық мәселелері 

Пән коды – IBBTAM 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 теориялық-әдіснамалық мәселелерімен 

таныстыру.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Пәнді оқу барысында магистрант ҚР-да арнайы және инклюзивті білім 

беруді дамытудың мемлекеттік саясатымен танысуға, тұлғаның білім беру саласындағы әртүрлі 

ғылыми теориялар мен идеяларды сын тұрғысынан талдауға, бағалауға және салыстыруға қабілетті 

болады; түзету-педагогикалық оқытуды инновациялық дамытуды жобалау технологиясын меңгереді. 

Пререквизиттері: бакалавриат деңгейіндегі пәндер 

Постреквизиттері: Психологиялық тұрғыдан жайлы және қауіпсіз білім беру ортасын 

қалыптастыру, Қазіргі жағдайдағы мектепке дейінгі білім берудің вариативтілігі      

Оқытудан күтілетін нәтижелер: A)Меңгерген білім, білік және дағдыны іс-жүзінде қолдана алады. 

B)Мектепке дейінгі ұйымдарда инклюзивті білім беру кабинеттерінің қызметін ұйымдастырудың 

үлгілері туралы білім көлемін қолдана біледі. C)Инклюзивті білім беру туралы білімдерді пайдалана 

біледі. D) Арнаулы көмек қажет ететін балаларды қоғамға интеграциялау және коррекциялық-дамыта 

оқытудың ерекшеліктерін меңгереді. Е)Инклюзивті білім беруде ата –аналармен қарым -қатынас 

жасаудың әдістерін игереді. 

 

Дублин дискрипторлары (А,В,С,Д,Е) 

Пәннің атауы –  Мектепке дейінгі білім берудің әлемдік заманауи жүйелері             

Пән коды – MDBBAZZh 5207 

Кредит саны – 3 

Курс -1, семестр – 1 

Бағдарлама авторы: Досжанова С.Е., 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: бакалавриат деңгейіндегі пәндер 

Постреквизиттері: Мектепке дейінгі балаларды дамытудың қазіргі тұжырымдамалары, Мектепке 

дейінгі ұйымдағы білім берудің даму ортасы 
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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;  Д) білім беру теориясы мен әдістемесін 

меңгеруі; Е) практикалық педагогикалық қызметте зерттеу нәтижелерін енгізу әдістерін қолдануы. 

 

Дублин дискрипторлары (А,В,С,Д,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: Туребаева К.Ж., п.ғ.д., профессор 

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: Жоғары мектеп педагогикасы, Мектепке дейінгі білім берудің әлемдік заманауи 

жүйелері 

Постреквизиттері: Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында әдістемелік қызметті басқару,  

Оқытудан күтілетін нәтижелер, Жаңартылған білім беру жағдайындағы қазіргі мектепке дейінгі 

дидактика 

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;  Д) 

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. 

 

Модуль 2.2 Мектепке дейінгі білім берудің қазіргі заман тәсілдері 

Дублин дискрипторлары (А,В,С,Д,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: бакалавриат деңгейіндегі пәндер 

Постреквизиттері: Мектепке дейінгі  ұйымдарындағы білім беру сапасын бақылау мониторингі, 

Қазіргі жағдайдағы мектепке дейінгі білім берудің вариативтілігі 
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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; 

Д) 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,Д,Е) 

Пәннің атауы –  Инклюзивті білім берудің психологиясы мен педагогикасы 

Пән коды – ІBBРР 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: бакалавриат деңгейіндегі пәндер  

Постреквизиттері: Психологиялық тұрғыдан жайлы және қауіпсіз білім беру ортасын 

қалыптастыру, Қазіргі жағдайдағы мектепке дейінгі білім берудің вариативтілігі      

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; Д) 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,Д,Е) 

Пәннің атауы –  Болашақ мамандарды оқытудың проективті технологиялары 

Пән коды – BMOPT 5301 

Кредит саны – 4 

Курс -1, семестр – 2 

Бағдарлама авторы: Тоғайбаева А.Қ., п.ғ.к., доцент 

Курсты оқыту мақсаты: Мектепке дейінгі білім беру жүйесінде қолданылатын проективті оқыту 

технологиялары жүйесімен таныстыру, практикалық қолдану дағдыларын қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Пән ЖОО-да кәсіби пәндерді оқыту әдістемесінің  дағдыларын 

қалыптастырады; ЖОО-да кәсіби пәндерді оқыту әдістемесі аясында әртүрлі әдістер мен тәсілдерді, 

технологиялар мен тәсілдерді қолдана білу. Магистрант жетекші оқытушының басшылығымен ЖОО 

оқытушысы ретінде өзін жүзеге асыруға мүмкіндік береді. 
Пререквизиттері: Жоғары мектеп педагогикасы, Мектепке дейінгі білім беру ұйымдары 

педагогтардың кәсіби қызметіндегі ақпараттық технологиялар 

Постреквизиттері: Қазіргі жағдайдағы мектепке дейінгі білім берудің вариативтілігі, Мектепке 

дейінгі  ұйымдарындағы білім беру сапасын бақылау мониторингі 

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

B) болашақ мамандарды оқытудың проективті технологияларын меңгеруі; C) көптілді кадрларды 

даярлау шеңберінде ғылыми-әдістемелік өнімдерді, оқу-әдістемелік кешендерді, авторлық курстарды 

әзірлеу әдістемесін меңгеруі; Д) оқу-тәрбие процесіне кәсіптік бірлестіктердің, ғылыми ұйымдардың 
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өкілдерін, жұмыс берушілерді, шетелдік әріптестерді тартады; Е) зерттеу нәтижелерін практикалық 

педагогикалық қызметке дербес енгізеді.  

 

Модуль 3.1 Мектепке дейінгі ұйымдағы мониторинг жүйесі 

Дублин дискрипторлары (А,В,С,Д,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, Жоғары мектеп 

педагогикасы   

Постреквизиттері: Қазіргі жағдайдағы мектепке дейінгі білім берудің вариативтілігі, 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; Д) 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,Д,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, Қазіргі жағдайдағы 

мектепке дейінгі білім берудің вариативтілігі 

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; Д) білім беру ортасының диагностикасын жүргізу, балалар мен жасөспірімдердің 

оқудағы, мінез-құлқындағы және 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,Д,Е) 

Пәннің атауы –  Мектепке дейінгі білім берудің этнопсихологиялық аспектілері 
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Пән коды – MDBBEA 5209 

Кредит саны – 5 

Курс -1, семестр – 2 

Бағдарлама авторы: Туретаева Г.И., 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: Мектепке дейінгі білім берудің әлемдік заманауи жүйелері, Инклюзивті білім 

берудің психологиясы мен педагогикасы 

Постреквизиттері: Қазіргі жағдайдағы мектепке дейінгі білім берудің вариативтілігі, Мектепке 

дейінгі ұйымдағы білім берудің даму ортасы     

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;  Д) 

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,Д,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, мектеп жасына дейінгі 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: Мектепке дейінгі білім берудің әлемдік заманауи жүйелері, Инклюзивті білім 

берудің теориялық-әдіснамалық мәселелері   

Постреквизиттері: Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында әдістемелік қызметті басқару, 

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) 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,Д,Е) 
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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, Жоғары мектеп 

педагогикасы       

Постреквизиттері: Мектепке дейінгі ұйымдағы білім берудің даму ортасы, Мектепке дейінгі  

ұйымдарындағы білім беру сапасын бақылау мониторингі 

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; 

Д) халықаралық ұйымдардың педагогикалық тұжырымдамаларын және білім беру стратегияларын 

меңгеруі; Е) болашақ мамандардың кәсіби маңызды қасиеттерін қалыптастыру кезінде әлеуметтік 

құндылықтарды интеграциялау принциптері мен әдістерін меңгеруі.  
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7М01201 – Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу білім бағдарламасы 

(ғылыми-педагогикалық бағыт) 

Түскен жылы: 2020 

Пәндер 

циклі 
Пәндер коды   Пәндер атауы  
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ем
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Кәсіптендіру пәндері 

4.1 Модуль. Мектепке дейінгі ұйымдағы мониторинг жүйесі 

КП ЖК MDBBUBBSBBK 

6305                                                                                                       

Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарындағы білім беру 

сапасын бақылау бағдарламасын құрастыру                                                                                                      

3 5/5 

КП ТК KZhMDBBV 

6306                                                      

Қазіргі жағдайдағы мектепке дейінгі білім берудің 

вариативтілігі  

3 5/5 

КП ТК MDBBUAKB 

6307                                                              

Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында әдістемелік 

қызметті басқару                                                                                                                                                                                                                        

3 5/5 

КП ТК MDBBPK 6308                                                                              Мектепке дейінгі білім берудегі педагогикалық 

квалиметрия                                                                             

3 5/5 

4.2 Модуль. Педагогикалық мәдениет және  білім берудегі  қарым-қатынас 

КП ЖК MDBBUBBSBBK 

6305                                                                                                       

Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарындағы білім беру 

сапасын бақылау бағдарламасын құрастыру                                                                                                                

3 5/5 

КП ТК ZhBBZhKMDD 

6306                                                                                    

Жаңартылған білім беру жағдайындағы қазіргі мектепке 

дейінгі дидактика                                                                                                                                                           

3 5/5 

КП ТК MDYBBDO 6307                                                                  Мектепке дейінгі ұйымдағы білім берудің даму ортасы                                       3 5/5 

КП ТК PZMA 6308                                                                   Педагогикалық зерттеудегі математикалық әдістер                                                             3 5/5 

 

Кәсіптендіру пәндері  

Модуль 4.1 Білім берудегі жаһандандыру жағдайында оқыту мен тәрбиелеудің 

ғылыми-педагогикалық негіздері 

 

Дублин дискрипторлары (А,В,С,Д,Е) 

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

бағдарламасын құрастыру                                                                                                      

Пән коды – MDBBUBBSBBK 6305                                                                                                       

Кредит саны – 5 

Курс -2, семестр – 3 

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

Курсты оқыту мақсаты: магистранттарды 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 беру ұйымдарында дарынды балалармен жұмыс 

жасауды әдістемелік қамтамасыз ету, Дарынды балаларға арналған білім беру бағыттарын 

жобалау           

Постреквизиттері: докторантура деңгейінде оқытылатын пәндер 
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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; Д) 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,Д,Е) 

Пәннің атауы –  Қазіргі жағдайдағы мектепке дейінгі білім берудің вариативтілігі 

Пән коды – KZhMDBBV 6306                                                      

Кредит саны – 5 

Курс -2, семестр – 3 

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

Курсты оқыту мақсаты: магистранттарды мектепке дейінгі білім беру саласының 

вариативтілігі бойынша өз бетінше кәсіби қызметке даярлау. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Білім алу мүмкіндіктері туралы қазіргі заманғы 

дифференциация, МДҰ типтерінің алуан түрлілігі қазіргі заманғы балабақшалардағы білім 

беру процесінің едәуір вариативтілігін қарастырады. Вариативтілік ББ жүйесінің сапасы 

ретінде оның мектепке дейінгі білім беру бағдарламаларының нұсқаларын немесе олардың 

өзгермелі білім беру қажеттіліктері мен мүмкіндіктеріне сәйкес таңдау үшін білім беру 

қызметтерінің жекелеген түрлерін жасау және ұсыну қабілетін сипаттайды. 

Пререквизиттері: Мектепке дейінгі білім берудің әлемдік заманауи жүйелері, Мектепке 

дейінгі балаларды дамытудың қазіргі тұжырымдамалары 

Постреквизиттері: докторантура деңгейінде оқытылатын пәндер 

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

шешімдерді дер кезінде жеткізу қабілетіне ие; В) мектепке дейінгі оқытудың заманауи 

технологияларын, білім берудегі вариативтілікті қолдана білу; С) әлеуметтік, этикалық және 

ғылыми пайымдауларды ескере отырып, пайымдауларды қалыптастыру үшін ақпаратты 

жинау мен түсіндіруді жүзеге асыру; Д) идеяларды ұсыну,  зерттеу және қолдану контексінде 

мектепке дейінгі білім беру саласының алдыңғы қатарлы білімдеріне негізделген түсінігін 

көрсету; Е) мектепке дейінгі білім берудің вариативтілігінен алған білімдерін тәжірибеде өз 

бетімен қолдануды; мектепке дейінгі мекемедегі педагогикалық процесті жобалауды және 

жүзеге асыруды білу. 

 

Дублин дискрипторлары (А,В,С,Д,Е) 

Пәннің атауы –  Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында әдістемелік қызметті басқару                                                                                                                                                                                                                        

Пән коды – MDBBUAKB 6307                                                              

Кредит саны – 5 

Курс -2, семестр – 3 

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

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 

табылады. Педагогикалық үдерісті әдістемелік басқарудың ерекше моделі негізінде басқару 

әрекеттерінің алгоритмі балалардың жасына сәйкес дамуын және эмоциялық 
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салауаттылығын қамтамасыз ететін бірыңғай білім беру кеңістігінде тәрбиешілердің, ата-

аналар мен балалардың ұжымын біріктіреді. 

Пререквизиттері: Мектепке дейінгі білім беру ұйымдары педагогтардың кәсіби 

қызметіндегі ақпараттық технологиялар, Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында дарынды 

балалармен жұмыс жасауды әдістемелік қамтамасыз ету, Мектеп жасына дейінгі балаларды 

тәрбиелеу мен дамытуды әдістемелік қамтамасыз ету 

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. 

 

Дублин дискрипторлары (А,В,С,Д,Е) 

Пәннің атауы –  Мектепке дейінгі білім берудегі педагогикалық квалиметрия 

Пән коды – MDBBPK 6308 

Кредит саны – 5 

Курс -2, семестр – 3 

Бағдарлама авторы: Туретаева Г.И., 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 берудің әлемдік заманауи жүйелері, Мектеп 

жасына дейінгі балаларды тәрбиелеу мен дамытуды 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; Д) 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. 

 

Модуль 4.2 Мектепке деінгі білім беруді модернизациялау және сапасын бағалаудың 

ғылыми-педагогикалық негіздері 

 

Дублин дискрипторлары (А,В,С,Д,Е) 

Пәннің атауы –  Жаңартылған білім беру жағдайындағы қазіргі мектепке дейінгі дидактика 
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Пән коды – ZhBBZhKMDD 6306                                                                                    

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: Мектеп жасына дейінгі балаларды тәрбиелеу мен дамытуды                         

әдістемелік қамтамасыз ету, Жоғары мектептің педагогикасы 

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; Д) 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,Д,Е) 

Пәннің атауы –  Мектепке дейінгі ұйымдағы білім берудің даму ортасы 

Пән коды – MDYBBDO 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 даму ортасы 

туралы білімдер жүйесін қалыптастыру.  

Пәннің қысқаша мазмұны: МДҰ білім беру процесінің тиімділігін арттыру және жетілдіру 

жолдарын іздеу балабақша жағдайында балалармен педагогикалық қарым-қатынасты 

ұйымдастырудың пәндік-орта модельдерін әзірлеумен байланысты болып табылады. Білім 

беру дамытушы орта - мектепке дейінгі баланың әлеуметтік-мәдени қалыптасуын 

қамтамасыз етуге, баланың өзекті және жақын дамуының қажеттілігін қанағаттандыруға 

қабілетті ұйымдастырылған өмірлік кеңістігі болып табылады. МДҰ-ның дамытушы орта 

кең спектрлі функцияларға ие. 

Пререквизиттері: Қазіргі қоғамдағы МДҰ-ның даму стратегиясы, Мектепке дейінгі 

балаларды дамытудың қазіргі тұжырымдамалары 

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; Д) идеяларды ұсыну,  зерттеу және қолдану контексінде мектепке 
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дейінгі білім беру саласының алдыңғы қатарлы білімдеріне негізделген түсінігін көрсету; Е) 

мектепке дейінгі мекемедегі педагогикалық процесті жобалауды және жүзеге асыруды білу. 

 

Дублин дискрипторлары (А,В,С,Д,Е) 

Пәннің атауы –  Педагогикалық зерттеудегі математикалық әдістер 

Пән коды – PZMA 6308 

Кредит саны – 5 

Курс -2, семестр – 3 

Бағдарлама авторы: Есенғұлова М.Н., 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 беру мәселелері бойынша диссертациялық 

зерттеудің қазіргі әдістері мен технологиялары, Мектепке дейінгі білім беру ұйымдары 

педагогтардың кәсіби қызметіндегі ақпараттық технологиялар 

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 

Модуль 2.1.Бастауыш білімнің негіздері 

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

Пәннің атауы:  Бастауыш мектепте ғылыми-зерттеу жұмысын  ұйымдастыру   

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

Курсты оқытудың мақсаты:  Қазіргі  бастауыш мектептегі ғылыми білімді зерттеу, 

ұйымдастыру  үшін магистранттарға қажетті білімді, түсініктерді және іскерлікті жетілдіру, 

атап айтқанда педагогикалық мәселе аясында ғылыми-зерттеу жұмысын  жүргізу. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Ғылыми зерттеу методологиясының негіздері. Парадигмалдық 

тәсіл әдіснамасы. Бастауыш мектепте ғылыми-зерттеу жұмысын  ұйымдастыру  

ерекшеліктері. Қазіргі білім беру парадигмасының мәні. Бастауыш мектепте ғылыми-зерттеу 

процесінің логикасы. Психологиялық-педагогикалық ғылыми-зерттеу жұмысын 

ұйымдастырудың  теориялық негіздері. Психологиялық-педагогикалық зерттеудің әдістері 

мен әдістемесі 

Пререквизиттері: Педагогика , Жоғары мектеп педагогикасы,  Академиялық жазу 

 

Компоне

нт 

(МК/ТК) 
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Базалық пәндер 

Модуль 2.1.Бастауыш білімнің негіздері 

БП ЖК BMGZZHU 

5205 

Бастауыш мектепте ғылыми-зерттеу жұмысын  ұйымдастыру   1 3/3 

БП ТК  BBSBHZH 

5206 

 Бастауыш білім сапасын бағалаудың халықаралық жүйесі 1 5/5 

БП ТК ZHOOZHAPO

GPN 5207 

Жоғары оқу орындарында  жеке әдістемелік пәндерді 

оқытудың ғылыми-практикалық негіздері       

1 5/5 

КП ТК GBBOM 5301 Ғылым мен бастауыш білімнің өзекті мәселелері  2 4/4 

Модуль 2.2.  - БМ оқытудың  ғылыми педагогикалық және теориялық негіздері 

БП ЖК BMGZZHU 

5205 

Бастауыш мектепте ғылыми-зерттеу жұмысын  ұйымдастыру   1 3/3 

БП ТК  BBSBUZH 

5206 

Білім беру сапасын бағалаудың ұлттық жүйесі 1 5/5 

БП ТК ZHOOZHAPO

GPN 5207 

ЖОО педагогикалық пәндерді оқыту әдістемесі 1 5/5 

КП ТК ZGBBOM 

5301 

Заманауи гуманитарлық білім берудің өзекті мәселелері 2 4/4 

Кәсіптендіру пәндері  

3.1 Модуль. Педагогикалық көзқарастар  

КП ЖК BBBUTT 

5302 

Бастауыш білім беруді ұйымдастырудың теориясы мен 

тәжірибесі  

2 5/5 

КП ТК  ONM 5303  Оқытудың нейрофизиологиялық мәселелері 2 5/5 

БП ТК SP 5208  Цифрлы педагогика 2 5/5 

3.2 Модуль. Бастауыш білім мәселелері 

КП ЖК BBBUTT 

5302 

Бастауыш білім беруді ұйымдастырудың теориясы мен 

тәжірибесі  

2 5/5 

КП ТК  ZHBI 5303 Жоғары  білімді интернациоанализациялау  2 5/5 

БП ТК KP 5208 Кәсіби педагогика 2 5/5 
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Постреквизиттері: Ғылым мен бастауыш білімнің өзекті мәселелері, Жоғары оқу 

орындарында  жеке әдістемелік пәндерді оқытудың ғылыми-практикалық негіздері  

Бастауыш білім беруді ұйымдастырудың теориясы мен тәжірибесі, 

Оқытудан күтілетін нәтижелер:  

А)ғылыми танымның дамуындағы қазіргі заманғы тенденцияларды;  

В)ғылыми танымның әдіснамасын; 

С)ғылыми-зерттеу және аналитикалық жұмыстар нәтижесін диссертациялық жұмыс, ғылыми 

мақала, есеп, аналитикалық жазба, т.б. ретінде жинақтау.  

Д)ғылыми-зерттеу қызметі мен стандарттық ғылыми міндеттерді шешу;  

Е)ғылыми зерттеулердің әдіснамасы саласында;  

 

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

Пәннің атауы: Бастауыш білім сапасын бағалаудың халықаралық жүйесі 

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

Курсты оқытудың мақсаты: Бұл пәнді оқу магистранттарда білім сапасын бағалаудың 

ұлттық және халықаралық жүйелері туралы; білім берудің аттестациялық және басқару 

жақтары туралы,білім сапасын бағалаудың әр түрлі бағдарламаларын салыстырмалы талдау 

тәжірибесін алу үшін жағдай жасау туралы жалпы және ғылыми ақпаратты қалыптастырады. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Бастауыш білім беру сапасын бағалаудың заманауи жүйесі 

және оны жаңарту бойынша жаңа зерттеулер. Әлемдік білім беру жүйесінде білім сапасын 

арттыру жолдары. PISA халықаралық бағалауының қазақстандық мектептердің білім беру 

сапасы туралы көрсеткіштері. 

Пререквизиттер: Педагогика. Жоғары мектеп педагогикасы. Білім беру менеджменті. 

Постреквизиттер: Ғылым мен бастауыш білімнің өзекті мәселелері.  ЖОО жеке әдістемелік 

пәндерді оқытудың ғылыми практикалық  негіздері .  

Оқытудан күтілетін нәтижелер(Дублин дескрипторлары):  
А) қоғамдық өмірдегі ғылым мен білімнің рөлі туралы; 

В) оқытудың сапасы мен тиімділігін арттырудың психологиялық әдістері мен құралдарын. 

С) жаңа проблемалар мен жағдаяттарды шешуге креативті және шығармашылықпен келу; 

Д) кредиттік технология бойынша білім беру мен педагогикалық қызметті жүзеге асыру;  

Е) қазіргі заманғы білім беру технологиялары мәселелерінде;   

 

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

Пәннің атауы: Жоғары оқу орындарында  жеке әдістемелік пәндерді оқытудың ғылыми-

практикалық негіздері       

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

Курсты оқытудың мақсаты: болашақ мамандардың жеке-әдістемелік пәндерді оқытудың 

теориясы мен практикасының даму бағыттары мен үрдістері туралы түсініктерін 

қалыптастыру, бастауыш мектептің оқыту әдістемесі курсын құрайтын іс-әрекеттің негізгі 

түсініктері мен тәсілдері туралы білім алу. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Жеке-әдістемелік пәндерді оқытудың ғылыми-практикалық 

мәселелері. Жеке - әдістемелік пәндерді оқыту әдістемесі. Психологолиялық –педагогикалық  

зерттеудің әдістемесі. Жеке әдістемелік пәндерді оқыту кезіндегі педагогикалық 

технологиялар, 

Пререквизиттер: Философия және ғылым тарихы. Жалпы педагогика.Жалпы психология. 

Бастауыш мектепте ғылыми-зерттеу жұмысын  ұйымдастыру   

Постреквизиттер: Ғылым мен бастауыш білімнің өзекті мәселелері, ЖОО педагогикалық 

пәндерді оқыту әдістемесі, Бастауыш білім беруді ұйымдастырудың теориясы мен тәжірибесі 

Оқытудан күтілетін нәтижелер(Дублин дескрипторлары):  

А) жоғары оқу орны оқытушысының кәсіби құзіреттілігі туралы;  

В) ғылыми шығармашылықты ұйымдастырудың принциптері мен құрылымын меңгеру;  
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С) өзінің педагогикалық қызметінде жоғары мектеп педагогикасы мен психологиясы 

бойынша білімдерін қолдану;  оқытудың интерактивті әдістерін қолдану;    

Д) кредиттік технология бойынша білім беру мен педагогикалық қызметті жүзеге асыру;  

Е)  білімді тұрақты түрде қаамтамасыз ету, кәсіби біліктілік пен дағдыларды кеңейту. 

 

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

Пәннің атауы:  Ғылым мен бастауыш білімнің өзекті мәселелері 

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

Курсты оқытудың мақсаты: магистранттарда қазіргі заманғы педагогика мен отандық 

білім беру жүйесінің жағдайы, өзекті мәселелері мен даму перспективалары туралы нақты 

түсінік қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Бастауыш білім беру жүйесін реформалаудың өзекті 

мәселелері. Білім беру жүйесі және оны жаңғырту тұжырымдамасы. Қазіргі білім берудегі 

инновациялық үрдістер. Заманауи мұғалімнің инновациялық қызметі. Мұғалімнің кәсіби 

педагогикалық құзыреттілігі 

Пререквизиттер: Жоғары мектеп педагогикасы, Бастауыш білім сапасын бағалаудың 

халықаралық жүйесі , Жоғары оқу орындарында  жеке әдістемелік пәндерді оқытудың 

ғылыми-практикалық негіздері       

Постреквизиттер:. Бастауыш мектепте ғылыми-зерттеу жұмысын  ұйымдастыру, Білім беру 

сапасын бағалаудың ұлттық жүйесі, Заманауи гуманитарлық білім берудің өзекті мәселелері 

Оқытудан күтілетін нәтижелер(Дублин дескрипторлары):  

А) ғылыми танымның дамуындағы қазіргі заманғы тенденцияларды;  

В) ғылыми шығармашылықты ұйымдастырудың принциптері мен құрылымын;  

С) үдерістер мен құбылыстарды талдауда концепцияларға, теориялар мен көзқарастарға сыни 

талдау жасай алу;   

Д) күнделікті кәсіби қызметі мен оқуды докторантурада жалғастыру  үшін білімді кеңейту 

және тереңдету.  

Е) қазіргі заманғы білім беру технологияларын талдау.   

 

Модуль 2.2.  - БМ оқытудың  ғылыми педагогикалық және теориялықнегіздері 

 

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

Пәннің атауы: Білім беру сапасын бағалаудың ұлттық жүйесі 

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

Курсты оқытудың мақсаты: Бұл пәнді оқу магистранттарда білім сапасын бағалаудың 

ұлттық  жүйесі туралы білімін толықтырып,  білім беру сапасын бағалаудың халықаралық 

және ұлттық  жүйесіне талдау жасау, сараптау дағдысын қалыптастырады.   

Пәннің қысқаша мазмұны: Білім жүйесін бағалау: Бағалау жүйесіндегі кейбір мәселелер. 

Бастауыш білім беру сапасын бағалаудағы жаңа зерттеулер.   Ұлттық білім беру жүйесінің 

бағыттары және міндеттері Әлемдік білім беру жүйесінде білім сапасын арттыру 

жолдары.PISA халықаралық бағалауының қазақстандық мектептердің білім беру сапасы 

туралы көрсеткіштері 

Пререквизиттер: Педагогика. Ғылым мен бастауыш білімнің өзекті мәселелері. Білім беру 

сапасын бағалаудың халықаралық жүйесі. 

Постреквизиттер: ЖОО педагогикалық пәндерді оқыту әдістемесі, Заманауи гуманитарлық 

білім берудің өзекті мәселелері, Бастауыш білім беруді ұйымдастырудың теориясы мен 

тәжірибесі 

Оқытудан күтілетін нәтижелер(Дублин дескрипторлары):  
А) жаһандану заманының әлеуметтік-экономикалық салдары мен қайшылықтары туралы.  

В) оқытудың сапасы мен тиімділігін арттырудың психологиялық әдістері мен құралдарын. 

С) үдерістер мен құбылыстарды талдауда концепцияларға, теориялар мен көзқарастарға сыни 

талдау жасай алу;   
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Д) кредиттік технология бойынша білім беру мен педагогикалық қызметті жүзеге асыру;  

Е) қазіргі заманғы білім беру технологиялары мәселелерінде;   

 

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

Пәннің атауы:  ЖОО педагогикалық пәндерді оқыту әдістемесі 

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

Курсты оқытудың мақсаты :  магистранттарға  ЖОО педагогикалық пәндерді оқытудың 

теориясын,  әдістемесін  және практикалық негіздерін меңгерту, сондай-ақ даму бағыттары 

мен үрдістері туралы түсініктерін қалыптастыру, білім беру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: ЖОО педагогикалық пәндерді оқытудың теориясы мен 

әдістемесі. Жеке-әдістемелік пәндерді оқытудың ғылыми-практикалық мәселелері. Жеке - 

әдістемелік пәндерді оқыту әдістемесі. Психологолиялық –педагогикалық  зерттеудің 

әдістемесі. Жеке әдістемелік пәндерді оқыту кезіндегі педагогикалық технологиялар, 

Пререквизиттері: Педагогика,  Жоғары оқу орындарында  жеке әдістемелік пәндерді 

оқытудың ғылыми-практикалық негіздері, Жоғары мектеп педагогикасы 

Постреквизиттері: Заманауи гуманитарлық білім берудің өзекті мәселелері, Бастауыш білім 

беруді ұйымдастырудың теориясы мен тәжірибесі, Қоғамдық-гуманитарлық циклі пәндерін 

оқытудағы кәсіби құзіреттілік.   

Оқытудан күтілетін нәтижелер:  

А) қоғамдық өмірдегі ғылым мен білімнің рөлі туралы;  

В) ғылыми танымның әдіснамасын; 

С) әртүрлі пәндер аясында алынған білімдерді жаңа, таныс емес жағдайларда зерттеу 

міндеттерін шешуде байланыстыра қолдану; 

Д) күнделікті кәсіби қызметі мен оқуды докторантурада жалғастыру  үшін білімді кеңейту 

және тереңдету.  

Е) білімді тұрақты түрде қаамтамасыз ету, кәсіби біліктілік пен дағдыларды кеңейту. 

 

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

Пәннің атауы:  Заманауи гуманитарлық білім берудің өзекті мәселелері 

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

Курсты оқытудың мақсаты : магистранттарда заманауи гуманитарлық  беру жүйесінің 

жағдайы, өзекті мәселелері мен даму перспективалары туралы нақты түсінік қалыптастыру.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Заманауи гуманитарлық білім беру жүйесін реформалаудың 

өзекті мәселелері. Білім беру жүйесі және оны жаңғырту тұжырымдамасы. Қазіргі білім 

берудегі инновациялық үрдістер. Заманауи мұғалімнің инновациялық қызметі. Дәстүрлер 

мен инновациялар педагогикалық білім. Маманның кәсіби құзыреттілігі құрылымында 

динамикалық байланысты қамтамасыз ету.  

Пререквизиттері: Педагогика, Ғылым мен бастауыш білімнің өзекті мәселелері, Бастауыш 

мектепте ғылыми-зерттеу жұмысын  ұйымдастыру 

Постреквизиттері: Бастауыш білім беруді ұйымдастырудың теориясы мен тәжірибесі, 

Жоғары  білімді интернациоанализациялау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер:  

А) қоғамдық өмірдегі ғылым мен білімнің рөлі туралы;  

В) ғылыми танымның әдіснамасын; 

С) әртүрлі пәндер аясында алынған білімдерді жаңа, таныс емес жағдайларда зерттеу 

міндеттерін шешуде байланыстыра қолдану; 

Д) күнделікті кәсіби қызметі мен оқуды докторантурада жалғастыру  үшін білімді кеңейту 

және тереңдету.  

Е) білімді тұрақты түрде қаамтамасыз ету, кәсіби біліктілік пен дағдыларды кеңейту. 
 

3.1 Модуль. Педагогикалық көзқарастар 
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Дублин дискрипторлары: (А, В, С, Д, Е) 

Пәннің атауы:   Бастауыш білім беруді ұйымдастырудың теориясы мен тәжірибесі 

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

Курсты оқытудың мақсаты: магистрлерде  бастауыш білім беруді  ұйымдастыру процесін 

тиімді жүзеге асыруын қамтамасыз ететін педагогикалық үдерістің теориялық-тәжірибелік  

білімдерінің, іскерліктерінің, заңдылықтарының жүйесін дамыту, өзінің педагогикалық 

қызметінде дербестік және шығармашылық көзқарасын қалыптастыру.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Бастауыш білім беруді ұйымдастырудың теориясы мен 

тәжірибесі. Білім алушылардың дамуындағы фактор ретінде бастауыш мектептің білім беру 

ортасын қалыптастыру үдерісінің ерекшеліктері. Бастауыш білім беруді ұйымдастырудың 

әдіснамалық негіздері. Мектептің мәдени және білім беру ортасының негізгі компоненттері. 

Мектептің мәдени-ағартушылық ортасының аксиологиялық компоненттері. 

Пререквизиттері: Педагогика, Бастауыш мектепте ғылыми-зерттеу жұмысын  ұйымдастыру 

Постреквизиттері: Болашақ бастауыш сынып мұғалімінің кәсіби құзыреттілігі, Бастауыш 

мектепте жаратылыстануды оқытудың негізгі ерекшеліктері 

Оқытудан күтілетін нәтижелер:  

А) қоғамдық өмірдегі ғылым мен білімнің рөлі туралы;  

В) оқытудың сапасы мен тиімділігін арттырудың психологиялық әдістері мен құралдарын. 

С) үдерістер мен құбылыстарды талдауда концепцияларға, теориялар мен көзқарастарға сыни 

талдау жасай алу;   

Д) кәсіби қарым-қатынас пен мәдениетаралық коммуникацияны жүзеге асыру; оқыту 

үдерісінде қазіргі заманғы ақпараттық технологияларды қолдану;  

Е) білімді тұрақты түрде қамтамасыз ету, кәсіби біліктілік пен дағдыларды кеңейту. 

 

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

Пәннің атауы:  Оқытудың нейрофизиологиялық мәселелері 

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

Курсты оқытудың мақсаты :   магистранттарға адамның даралығы  ұғымын, оның 

қалыптасу заңдылықтарын және осы құбылыстың  оқытудағы маңыздылығын ашып көрсету, 

талдау. 

Пәннің қысқаша мазмұны:  Индивидуалды айырмашылықтың негізгі факторлары. 

Индивидуалды айырмашылықтардың негізгі факторлары және әлеуметтің әсері. Туған және 

қалыптасқан ерекшеліктер. Ерекшіліктің негізгі нейрофизиологиялық сипаттамасы ретінде 

жүйке жүйесінің типологиялық қасиеттері. Э.Кречмер мен У.Шелдонның зерттеуі. 

Антроскопялық әдіс. 

Пререквизиттері: Психология, жас ерекшелік психологиясы, Басқару психологиясы 

Постреквизиттері: Бастауыш білім беруді ұйымдастырудың теориясы мен тәжірибесі, 

Болашақ бастауыш сынып мұғалімінің кәсіби құзыреттілігі   

Оқытудан күтілетін нәтижелер:  

A) қазіргі дифференциалды психология ғылымның мазмұны мен методологиясы; 

B)  дифференциалды психологияда қолданылатын әдістер жүйесі; 

C) адам даралығы  ұйымдасуының негізгі деңгейлері;  

Д) жыныстық, нейрофихиологиялық, конституционалды және басқа да деңгейлерге 

негізделетін айырмашылықтар; 

E) адамдарды тәрбиелеу, оқыту және кәсіби бағдарлау үшін дифференциалды психология 

саласында алынған білімдердің маңыздылығы. 

 

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

Пәннің атауы:  Цифрлық педагогика  

Бағдарлама авторы: п.ғ.к, профессор Бахтиярова Г.Р. 
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Курсты оқытудың мақсаты : болашақ мамандарға  білімнің цифрлық педагогикалық  

мақсатқа негізделген, жеке тұлғаға бағдарланған және қолжетімді болуын қамтамасыз ету 

үшін тиімді дизайн жасау мен жүзеге асырудың заманауи мүмкіншіліктерін игерту. 

Пәннің қысқаша мазмұны:  Технологиялар көмегімен жетілдірілген білім алу: Теорияның 

рөлі. Оқыту теориясы және педагогикалық дизайн. Цифрлық ресурстар мен технологияларды 

қолдана отырып дизайндау. Оқыту моделі және оның өнімдері. Ақпараттық-

коммуникациялық технологиялар негізінде оқыту нәтижелерінің сапасын көтермелейтін 

оқыту дизайнының сипаттамасы. Ашық білім беру ресурстарын (OERU) дизайндау 

тұғырлары 

Пререквизиттері: Педагогика, Бастауыш мектепте ғылыми-зерттеу жұмысын  ұйымдастыру 

Постреквизиттері: Бастауыш білім беру жүйесіне IT технологиялар,  Білім беру жүйесіндегі 

сандық технологиялар, Заманауи білім беру менеджменті 

Оқытудан күтілетін нәтижелер:  

А) педагогикалық дизайнның тәжірибе жүзіндегі мүмкіндіктерін қарастырады; 

В) күрделі жүйелердегі дизайн жасауды талдайды; 

С) дизайндық ашық қорлардың ықпалын ортаға салады; 

Д) мобильді оқытудағы дизайн ережелерін қамтиды; 

Е) топтық курстарда маманның қалыптасуын зерттейді; 

 

Модуль 3.2. –Бастауыш білім мәселелері 

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

Пәннің атауы:  Жоғары   білімді   интернациоанализациялау 

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

Курсты оқытудың мақсаты:  Білім беру мекемелердегі ғылыми-зерттеу, оқушылық және 

әкімшілік іс-әрекеттің халықаралық  пен  мәдениетаралық      аспекттері туралы 

білімдерді қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Жоғары білімді интернациоанализациялаудың жамуы және 

мәдени-әлеуметтік мәселелердің  қалыптасуы. Әлемдік білім берудегі тоқырау.Қазіргі 

білімдендірудің  жаһандандыру мәселесінде алатын орны мен рөлі. Білім берудің жаңа 

парадигмасы. Әлемдегі ұлттық жүйені реформалау.Үздіксіз білім беру тұжырымдамасы. 

Диверсификация ұғымына түсінік. Әлемдік білім берудегі интеграциялық процечтер. Білімді   

интернациоанализациялау   түсінігі. Отандық және шетелдік педагогикалық жоғары     білім     

беру     жүйесінің     негізгі жетістіктері, мәселелері және тенденциялары. Қазіргі кезеңдегі 

жоғары білімнің рөлі. Болон конвенциясы. 

Пререквизиттері: Цифрлы педагогика, ЖОО педагогикалық пәндерді оқыту әдістемесі 

Постреквизиттері: Заманауи білім беру менеджменті, Педагогикалық іс-тәжірибе 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: 

А) магистрант жоғары білімді  интернациоанализациялау     мәселесінің бастау бұлақтары 

жайлы           түсініктерінің болуы;  

В) оқу және сабақтан тыс іс-шараларда, тренингтерді өткізу кезінде заманауи ақпараттық 

технологияларды қолдана алуы; 

С) пән туралы ұғымдар мен әрекет тәсілдерінің мазмұнын білуі ;  

Д) аталмыш мәселеге үлес қосқан ғалымдарды білуі; 

Е) пәнг е сәйкес даярланған ғылыми еңбектерді , оқу әдістемелік құралдарды білуі тиіс. 

    

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

Пәннің атауы:  Кәсіби педагогика  

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

Курсты оқытудың мақсаты: магистранттарды  кәсіби қызметке дайындау, білікті жұмыс 

күшін жаңғырту,  педагогикалық  ғылыми және практикалық зерттеу қызметінде 

әдіснамалық білімдер, біліктерімен қаруландыру болып табылады.     
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Пәннің қысқаша мазмұны:  Кәсіби педагогика ғылым ретінде. Педагогикалық үдерістің 

мәні мен құрылымы. Кәсіптік оқыту қағидаттары. Кәсіптік білім беру мен оқытудың 

мазмұны. Кәсіптік оқыту әдістері. Кәсіптік оқытудағы нысандар мен құралдар 

Пререквизиттері: Педагогика, Бастауыш білім беруді ұйымдастырудың теориясы мен 

тәжірибесі 

Постреквизиттері: Болашақ бастауыш сынып мұғалімінің кәсіби құзыреттілігі , Қоғамдық-

гуманитарлық циклі пәндерін оқытудағы кәсіби құзіреттілік.   

Оқытудан күтілетін нәтижелер: 

А) қазіргі қоғамдағы педагогтің әлеуметтік орны, болашақ мамандықтарының мәні; 

В) ҚР- ның білім беру жүйесі, педагогикалық білім ғылым мен практикадағы құзыреттілік; 

С) педагогикалық үдерістегі педагогикалық қарым- қатынасты орната алу; 

Д) сөйлеу мәдениетін меңгеру; 

Е) өздігінен білім алу және өзін өзі тәрбиелеу негіздерін меңгерту. 
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7М01301 – Бастауыш оқытудың педагогикасы мен әдістемесі білім бағдарламасы 

(ғылыми-педагогикалық бағыт) 

Түскен жылы: 2020  
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Кәсіптік пәндер 

Модуль 4.1. - Бастауышта зерттеушілік  оқытудың қазіргі  проблемалары мен 

технологиялары 

КП ТК KZhZhBCBBB

KP 5209 

"Қоғамтану және жаратылыстану" білімдері 

саласында бастауыш білім берудің қазіргі 

проблемалары 

3 5/5 

КП ТК TMABCBBBK

P  5210 

"Тіл және әдебиет" білімдері саласында бастауыш 

білім берудің қазіргі проблемалары 

3 5/5 

КП ТК MZhIBCBBBK

P 6302 

"Математика және информатика" білімдері 

саласындағы бастауыш білім берудің қазіргі 

проблемалары 

3 5/5 

КП ТК BMSOT   5211 Бастауыш мектепте зерттеушілік оқытудың  

технологиялары 

3 5/5 

Модуль 4.2. - Қазіргі проблемалар және бастауыш мектептегі тілді оқыту 

КП ТК BMZhONE5209 Бастауыш мектепте жаратылыстануды оқытудың 

негізгі ерекшеліктері  

3 5/5 

КП ТК BMTBKKT 

5208 

Бастауыш мектептегі тілдік білім: қазіргі 

концепциялар және технологиялар  

3 5/5 

КП 

ЖОО 

MZhIBCBBBK

P 6302 

"Математика және информатика" білімдері 

саласындағы бастауыш білім берудің қазіргі 

проблемалары  

3 5/5 

КП ТК BMSK 5211 Бастауыш мектептегі зерттеушілік қызмет 3 5/5 

 

Кәсіптендіру пәндері  

Модуль 4.1. - Бастауышта зерттеушілік  оқытудың қазіргі  проблемалары мен 

технологиялары 

 

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

Пәннің атауы:  "Қоғамтану және жаратылыстану" білімдері саласында бастауыш білім 

берудің қазіргі проблемалары 

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

Курсты оқытудың мақсаты:  магитранттарды  "Қоғамтану және жаратылыстану" білімдері 

саласынының теориясы мен практикалық мәнділігін түсіндіру, негізгі қоғамдық-

гуманитарлық білімдердің өзекті мәселелеріне талдау жасау. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Бастауыш мектептегі жаратылыстану-ғылыми білім негіздері.  

Оқушылардың табиғаттану ұғымдары мен түсініктерін қалыптастыру және дамыту жолдары. 

Оқудың мотивациясын дамыту. Қоғамдық-гуманитарлық білімдері саласында бастауыш 

білім берудің қазіргі проблемалары 



52 
 

Пререквизиттері: Ғылым тарихы мен философиясы, ЖОО педагогикалық пәндерді оқыту, 

Жаратылыстану-математикалық бағыттағы пәндерді оқытудың қазіргі тенденциялары 

Постреквизиттері: Бастауыш мектепте жаратылыстануды оқытудың негізгі ерекшеліктері, 

Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы 

Оқытудан күтілетін нәтижелер:  
А) Қоғамдық ғылымдарды оқытудың теориясы мен практикасын біледі; 

В) Қоғамдық ғылымдарға арналған оқу- әдістемелік кешендерді талдауға және сабақтар 

өткізуге қабілетті; 

С) Бастауыш сыныптарда гуманитарлық пәндерді оқыту әдістемесінің 

бағдарламасына сәйкес   қазақ   тілі   мен әдебиеттік оқу сабақтарын негіздеріне  алған 

білімдерін қолдана алады 

Д) бастауыш мектептің қазақ тілі мен әдебиеттік оқуды оқытудың теориялық негіздерін 

біледі; 

Е) Сонымен қатар іс-тәжірибеде оқыту мен тәрбиелеудің жаңа педагогикалық 

технологияларын қолдана алады. 

 

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

Пәннің атауы: "Тіл және әдебиет" білімдері саласында бастауыш білім берудің қазіргі 

проблемалары 

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

Курсты оқытудың мақсаты:  магистраннттарды  "Тіл және әдебиет" білімдері 

саласындағы білімдерін шыңдау, теориялық-практикалық маңыздылығын түсіндіру.   

Пәннің қысқаша мазмұны: Қазақ тілінің салаларынан теориялық білім практикумы. Сөзді 

жан-жақты зерттеу: оның дыбыстық құрылымы, айтылу ережелері (орфоэпия), жазылу 

нормасы( орфография). Сөз мағынасы (лексика). Сөз құрылымы және сөз тудыру тәсілдері 

(сөзжасам). Балалар әдебиетіндегі әлем халықтарының озық шығармаларын талдауға, дәйекті 

дәлеледеуге, зерделеуге үйретеді. ХІХ ғасырдағы балалар әдебиеті. ХХ ғасырдың 20-30 

жылдарындағы балалар әдебиетінің көрнекті өкілдерінің шығармалары туралы жүйелі 

түсінік. Балалар әдебиетіндегі әлем халықтарының озық шығармалары. 

Пререквизиттері:  Қазіргі заманғы қазақ тілінің практикумы. Балалар әдебиеті және 

мәнерлеп оқу практикумы. Бастауыш мектеп пәндерін оқытудағы педагогикалық 

көзқарастар. 

Постреквизиттері: Бастауыш мектептегі тілдік білім: қазіргі концепциялар және 

технологиялар. Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер:  

А) сауатты түрде тілдік ресурстарды,  қазіргі қазақ әдебиетінің тілдік нормативтік 

аспектілерін пайдалана білу;  

В) қазақ тілінің стилистикалық жүйесінде жүру қабілеті, әртүрлі функционалдық үлестірім 

мәтіндерінің құрылымы; 

С)  берілген тақырып бойынша ауызша және жазбаша мәтін құрастыру; 

Д) әртүрлі функционалдық стилдегі жұмыста талдау дағдыларының қажеттілігі; 

Е) халық ауыз әдебиеті үлгілері мен жазба әдебиет өкілдері шығармаларын, көркем шығарма 

түрлерін, оларды талдауға және өз көзқарастарын айтуға үйрену; 

 

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

Пәннің атауы:  п.ғ.к.,доцент Жaзыкова М.К. 

Бағдарлама авторы: "Математика және информатика" білімдері саласындағы бастауыш 

білім берудің қазіргі проблемалары 

Курсты оқытудың мақсаты: магистранттарды  Магистранттарды негізгі математикалық 

ұғымдар мен фактілердің мәні мен маңызын ашу; математиканың бастауыш курсы мен 

математиканы оқыту әдістемесінің байланысын көрсету. 

Пәннің қысқаша мазмұны: «Жиын», «Бейнелеу», «Қатынас», «Математикалық                                            логика» 
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және де бастауыш курс математиканың негізі болатын «Теріс емес бүтін сандар 

жиыны».Қазақстан Республикасының «Цифрлы Қазақстан» мемлекеттік бағдарламасы. 

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

негізгі бағыттары. Цифрландырудың жаһандық трендтері және халықаралық тәжірибе. 

Бастауыш мектепте сандық білім беру ресурстарын қолдану. Білім беру мақсаттарына 

арналған Интернет-ресурстар. Бастауыш мектепте цифрлық ресурстарды қолдану жолдары. 

Пререквизиттері: Математикадағы ғылыми-педагогикалық зерттеулер. Жаратылыстану-

математикалық бағыттағы пәндерді оқытудың қазіргі тенденциялары. 

Постреквизиттері: Бастауыш мектептегі зерттеу әрекеті. Магистранттың ғылыми-зерттеу 

жұмысы 

Оқытудан күтілетін нәтижелер:  

А) Математикалық әдістерді педагогикады қолдану 

В) өңдеу статистикасы мен интерпретацияны және зерттеу нәтижелерін тестілеуден өткізу. 

С) психологиялық іс-әрекеттің альтернативті моделін жасай алуы. 

Д) оқу үдерісін қолдаудың ақпараттық жүйелерін қолдана алады;  

Е) электрондық білім беру ресурстарын әзірлеу және жетілдіру үшін тиімді бағдарламалық 

құралдарды талдайды, белгілі бір тақырыпты оқыту үшін білім беру технологияларын 

таңдаудың алгоритмін ұсынады. 

 

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

Пәннің атауы:  Бастауыш мектепте зерттеушілік оқытудың  технологиялары 

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

Курсты оқытудың мақсаты: Бастауыш мектепте оқыту тәрбиелеу үрдісін ұйымдастыру 

ерекшеліктерін, оқыту тәрбиелеу үрдісін жоспарлау және басқару ерекшеліктерін зерттеу 

оқушылардың іс-әрекеттерін ұйымдастыру, тәрбие жұмысын жоспарлау және жүргізу және 

инновациялық технологияларды пайдалану. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Пәнннің әдістері, принципі және мақсат- міндеттері. Бастауыш 

мектепте оқыту тәрбиелеу үрдісін ұйымдастыру формалары. Педагогикалық үрдісті  

ұйымдастыру ерекшеліктері  мен мінездемесі. Оқыту тәрбиелеу үрдісін басқару және 

жоспарлау спецификасы: оқушылардың іс-әрекеттерін ұйымдастыру, тәрбие жұмысын 

жоспарлау және  жүргізу. Педагогикалық үрдісті  ұйымдастырудың  қосалқы 

формалары. Мұғалімі заманауи еңбегінің ерекшеліктері. Оқытудың жаңа технологиялары 

Пререквизиттері: Жеке әдістемелік пәндерді оқытудың ғылыми-теориялық негіздері. 

Ғылыми зерттеулердің әдіснамасы мен әдістемесі. 

Постреквизиттері: Бастауыш мектептегі зерттеу әрекеті. Магистранттың ғылыми-зерттеу 

жұмысы 

Оқытудан күтілетін нәтижелер:   

А) бастауыш сынып оқушыларының танымдық қызығушылығын дамыта алады; 

В) педагогикалық тәжірибесін және жаңашыл педагогтардың тәжірибелерінің жүйелейді; 

С) педагогикалық жағдайларды моделдейді; 

Д) заманауи технологияларды өз іс- тәжірибесінде қолдана алады; 

Е) педагогикалық еңбек жолында өз саласына байланысты ғылыми еңбектерді талдайды. 

 

Модуль 4.2. - Қазіргі проблемалар және бастауыш мектептегі тілді оқыту 

 

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

Пәннің атауы:  Бастауыш  мектепте жаратылыстануды оқытудың негізгі ерекшеліктері 

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

Курсты оқытудың мақсаты: Магистранттарды негізгі математикалық ұғымдар мен 

фактілердің мәні мен маңызын ашу; математиканың бастауыш курсы мен математиканы 

оқыту әдістемесінің байланысын көрсету. 

Пәннің қысқаша мазмұны:  Қазіргі жаратылыстану ғылымын ұйымдастыру. Қазіргі 
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жаратылыстану ғылымының жүйелі әдістері. Тіршілікте энтропияны  минимизациялау 

жүйесі. Вернадский  бойынша тіршілік белгілері.Коэволюция концепциясы. Басты ашық 

жүйе- биосфера. Биоәрқилылық. Жалпылама дамудың прогрессивтілігі. Кризис түсінігі. 

Адам және техникалық эволюция. Басты мәселелер. «Жиын», «Бейнелеу», «Қатынас», 

«Математикалық логика» және де бастауыш курс математиканың негізі болатын  «Теріс емес 

бүтін сандар жиыны» туралы. 

Пререквизиттері:  Бастауыш білім беруді ұйымдастырудың теориясы мен тәжірибесі, 

Жаратылыстану- математикалық циклі пәндерін оқытуға даярлау. 

Постреквизиттері: Болашақ бастауыш сынып мұғалімінің кәсіби құзыреттілігі. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер:  

А) жаратылыстануды оқытудың теориясы мен практикасын біледі; 

В) жаратылыстануға арналған оқу- әдістемелік кешендерді талдауға және сабақтар өткізуге 

қабілетті; 

С) бастауыш сыныптарда математиканы оқыту әдістемесінің бағдарламасына сәйкес 

математика негіздерінен алған білімдерін қолдана алады; 

Д) бастауыш мектептің математиканы оқытудың теориялық негіздерін біледі; 

Е) іс-тәжерибеде оқыту   мен   тәрбиелеудің жаңа педагогикалық технологияларын қолдана 

алады. 

 

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

Пәннің атауы:  Бастауыш мектептегі тілдік білім: қазіргі концепциялар және технологиялар 

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

Курсты оқытудың мақсаты: магистранттарда тіл мәдениетін, оның негізгі ұғымдары, 

жалпы функционалдық стильдері және ресми -  іскерлік стильдер туралы түсініктерді 

қалыптастыру.  

Пәннің қысқаша мазмұны:  Публицистикалық, ресми іс қағаздар стилі. Көркем әдебиет 

стилі және ауызекі сөйлеу  стильдерінің  қолданылу ерекшеліктері. Сөйлеу қарым-

қатынасын, коммуникативтік дағдының  моделі. Әр түрлі құжаттардың  стилін,   әртүрлі 

үлгідегі сөздіктер және мәтіндермен жұмыс жасауды меңгерту жолдары. Оқытудың жаңа 

технологиялары. 

Пререквизиттері:  Жеке әдістемелік пәндерді оқытудың ғылыми-теориялық негіздері . "Тіл 

және әдебиет" білімдері саласында бастауыш білім берудің қазіргі проблемалары 

Постреквизиттері: Бастауыш мектептегі зерттеу әрекеті, Магистранттың ғылыми-зерттеу 

жұмысы 

Оқытудан күтілетін нәтижелер:  

А)сауатты түрде тілдік ресурстарды,  қазіргі қазақ әдебиетінің тілдік нормативтік 

аспектілерін пайдалана білу;  

В)қазақ тілінің стилистикалық жүйесінде жүру қабілеті, әртүрлі функционалдық үлестірім 

мәтіндерінің құрылымы; 

С) берілген тақырып бойынша ауызша және жазбаша мәтін құрастыру; 

Д)әртүрлі функционалдық стилдегі жұмыста талдау дағдыларының қажеттілігі; 

Е)сөйлемді талдау. 

 

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

Пәннің атауы:  Бастауыш мектептегі зерттеушілік қызмет 

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

Курсты оқытудың мақсаты: Қазіргі ғылыми білімді зерттеу және өзіндік құру үшін 

магистранттарға қажетті білімді, түсініктерді және іскерлікті жетілдіру, атап айтқанда  

бастауыш мектептегі педагогикалық мәселе аясында ғылыми зерттеу жүргізу. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Оқыту мен оқудағы сабақ берудегі жаңа тәсілдер. Метатану 

және қалай оқуға оқыту. Бастауыш сынып  оқушыларын  ынталандыру. Бастауыш мектептегі 

ғылыми зерттеу методологиясының негіздері.. Ғылыми зерттеу процесінің 
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логикасы.Психологиялық-педагогикалық зерттеудің теориялық негіздері. Психологиялық-

педагогикалық зерттеудің әдістері мен әдістемесі 

Пререквизиттері: Ғылыми зерттеулердің әдіснамасы мен әдістемесі. Бастауыш мектепте 

зерттеушілік оқытудың  технологиялары 

Постреквизиттері: Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы. Зерттеу практикасы. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер:  

А)ғылыми танымның дамуындағы қазіргі заманғы тенденцияларды;  

В)ғылыми танымның әдіснамасын; 

С)ғылыми-зерттеу және аналитикалық жұмыстар нәтижесін диссертациялық жұмыс, ғылыми 

мақала, есеп, аналитикалық жазба, т.б. ретінде жинақтау.  

Д)ғылыми-зерттеу қызметі мен стандарттық ғылыми міндеттерді шешу;  

Е)ғылыми зерттеулердің әдіснамасы саласында; 
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7М01902-Арнайы педагогика бағдарламасы 

(ғылыми - педагогикалық бағыт) 
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Модуль 2.1 Арнайы  білім берудегі заманауи технологиялар және мониторинг 

БП ЖК ABBZZh 5205 Арнайы білім берудің  заманауи жүйелері 1 5/5 

БП ТК  ABBMBDZKАT 

5206 

Арнайы білім беру мәселелері бойынша 

диссертациялық зерттеулердің қазіргі әдістері 

мен технологиялары 

1 5/5 

БП ТК IBBGAN  5207  Инклюзивті білім берудің ғылыми-әдіснамалық 

негіздері                                                                                            

 

1 3/3 

КП ТК BBM 5301 Білім берудегі мониторинг 2 4/4 

Модуль 2.2  Арнайы білім берудегі әдіснамалық жұмыс және педагог құзыреттілігі 

БП ЖК ABBZZh 5205 Арнайы білім берудің  заманауи жүйелері  1 5/5 

БП ТК EBBKBBMAZh 

5206 

Ерекше білім беру қажеттілігі бар балаларды 

медициналық-әлеуметтік жетелеу 

1 5/5 

БП ТК EBВKBTIBBENP 

5207 

ЕББҚ бар тұлғаларға инклюзивті білім берудің 

этикалық нормалары мен принциптері  

1 3/3 

КП ТК APKKZh 5301 Арнайы педагогтардың коммуникативті 

құзыреттілігін жобалау 

2 4/4 

Модуль 3.1 Арнайы  білім беру үдерісін ұйымдастыру және нормативтік-құқықтық 

қамтамасыз ету 

КП ЖК ZhOOPOA  5302 ЖОО-да пәндерді  оқыту әдістемесі  2 5/5 

КП ТК EBBKBBDZhBZh

A  5303 

ЕББҚ бар балаларды дамытудың жеке 

бағдарламаларын жобалау және әзірлеу                                            

2 5/5 

БП ТК ABBNKKE   5209 Арнайы білім берудің нормативтік-құқықтық 

қамтамасыз етілуі      

2 5/5 

Модуль 3.2 Арнайы  білім беру қызметін жоспарлау және педагогикалық технологиялар 

КП ЖК ZhOOPOA  5302 ЖОО-да пәндерді оқыту әдістемесі  2 5/5 

КП ТК ABBPT  5303 Арнайы білім берудегі педагогикалық 

технологиялар 

2 5/5 

БП ТК EZhMShBAZh 

5209 

Ерте жастағы мүмкіндігі шектеулі балалармен 

абилитациялық жұмыс  

2 5/5 

 

Модуль 2.1 Арнайы  білім берудегі заманауи технологиялар және мониторинг 

 

Дублин дискрипторлары: (А,В,С,Д,Е) 

Пәннің атауы –Арнайы білім берудің  заманауи жүйелері 

Пән коды – ABBZZh 5205 

Кредит саны – 5 

Курс –1, семестр – 1 

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

Пәннің қысқаша мазмұны: Пәнді оқып-үйрену барысында мүмкіндігі шектеулі балаларға білім 

берудегі заманауи технологиялар туралы ұғымдар қалыптасады, жаңа білім беру технологиялары мен 

оқыту әдістері, тәрбиеленушілерге білім беру мен оларды дамыту мәселелерін тиімді шешуге 

негізделетін оқытудың түрлі формасы мен әдістерін қолдану мүмкіндігі, сонымен қатар олардың 

әлеуметтік  бейімделуі және жеке үйлесімділігі мен денсаулығын қалыптастыру мүмкіндігі беріледі.  

Пререквизиттері: бакалавриат деңгейінде оқытылатын пәндер 

Постреквизиттері: Арнайы білім берудегі педагогикалық технологиялар, Ерте жастағы мүмкіндігі 

шектеулі балалармен абилитациялық жұмыс 

 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;  Д) 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,Д,Е) 

Пәннің атауы – Арнайы білім беру мәселелері бойынша диссертациялық зерттеудің қазіргі әдістері 

мен технологиялары 

Пән коды – ABBMBDZKАT 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: Пәнді оқу барысында арнайы білім беру мәселелерінің теориялық және 

әдіснамалық негіздерін меңгереді. Курс аясында арнайы білім беру мәселелері бойынша 

диссертациялық зерттеулердегі заманауи әдістемелер мен технологиялар қарастырылады . Білім 

алушыларға әдіснаманың, материалдарды статистикалық және сапалы өңдеудің, зерттеу нәтижелерін 

жобалаудың толық сипаттамасы ұсынылады. 

Пререквизиттері: бакалавр деңгейінде оқытылатын пәндер 

Постреквизиттері: ЖОО-да пәндерді оқыту әдістемесі, Арнайы білім беру ұйымдарында оқыту мен 

тәрбиелеудің  ғылыми-теориялық негіздері    

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; Д) 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,Д,Е) 

Пәннің атауы –Инклюзивті білім берудің ғылыми- әдіснамалық негіздері 

Пән коды – IBBGAN 5207 

Кредит саны – 3 

Курс –1, семестр – 1 

Бағдарлама авторы: Туребаева К.Ж., п.ғ.д. 
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Курсты оқыту мақсаты: Магистранттарға қазіргі таңда ҚР-дағы инклюзивті білім берудің 

ерешеліктерін, білім берудегі жаңашылдықтарға сипаттама бере отырып, ғылыми және тәжірибелік 

білімді, жоғарғы мектеп мамандарын даярлау. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Бұл пәнді игеру инклюзивті білім берудің психологиялық-

педагогикалық ерекшеліктері мен қағидаларын меңгеруге, жинақталған халықаралық тәжірибені 

жалпылауға, инклюзивті білім берудің даму деңгейін анықтауға мүмкіндік береді. Курс мазмұны 

магистранттарды ҚР инклюзивті білім беру мәселелерімен, мемлекеттік бағдарлама негізінде 

инновациялық тәсілдерді енгізу, сондай-ақ инклюзивтік білім мазмұнын реттейтін халықаралық 

құжаттармен таныстырады. 

Пререквизиттері: бакалавриат деңгейінде оқытылатын пәндер 

Постреквизиттері: МШ балаларды психологиялық қолдауды жобалау бағдарламалары, Ерте 

жастағы мүмкіндігі шектеулі балалармен абилитациялық жұмыс 

 Оқытудан күтілетін нәтижелер:  

А) Білім беру кезеңдерінің сабақтастығы жағдайында мұмкіндігі шектеулі балаларға,мүгедек 

балаларға жеке   қолдау көрсетуді қамтамасыз ету 

В)    Мектепте инклюзивті білім беруді ұйымдастыру үшін арнайы жағдай жасау.Білім беру 

мекемесінде қосымша білім алуға мүмкіндігі шектеулі балалардың, мүгедек балалардың кіруін 

қамтамасыз ету.Мүмкіндігі шектеулі балаларға, мүгедек балаларға мектеп және қалалық 

қоғамдастықтың толеранттық көзқарасын қалыптастыру. 

С) Мүмкіндігі шектеулі және мүгедек балаларға көмекті үйлестіру үшін қоғамдық ұйымдармен, 

әлеуметтік қорғау және медицина ұйымдарымен әлеуметтік серіктестікті дамыту. 

Д) 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,Д,Е) 

Пәннің атауы –Білім берудегі мониторинг 

Пән коды – BBM 5301 

Кредит саны – 4 

Курс –1, семестр – 2 

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

Курсты оқыту мақсаты: 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  заманауи жүйелері, Арнайы білім беру мәселелері 

бойынша диссертациялық зерттеулердің қазіргі әдістері мен технологиялары 

Постреквизиттері: Арнайы білім беру ұйымдарында оқыту мен тәрбиелеудің  ғылыми-теориялық 

негіздері,     

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; Д) 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; 

 
Модуль 2.2  Арнайы білім берудегі әдіснамалық жұмыс және педагог құзыреттілігі 

 
Дублин дискрипторлары (А,В,С,Д,Е) 
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Пәннің атауы – Ерекше білім беру қажеттілігі бар балаларды медициналық-әлеуметтік жетелеу 

Пән коды – EBBKBBMAZh 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: МШ балаларды психологиялық қолдауды жобалау бағдарламалары, Ерте 

жастағы мүмкіндігі шектеулі балалармен абилитациялық жұмыс 

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;  Д) 

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,Д,Е) 

Пәннің атауы – ЕББҚ бар тұлғаларға инклюзивті білім берудің этикалық нормалары мен 

принциптері 

Пән коды – EBВKBTIBBENP 5207 

Кредит саны – 3 

Курс –1, семестр – 1 

Бағдарлама авторы: Туребаева К.Ж. 

Курсты оқыту мақсаты: ЕББҚ бар тұлғаларға инклюзивті білім берудің этикалық нормалары мен 

принциптері ұғымының мәнін түсіндіру, ерекше білім беру қажеттілігі бар балалармен жүргізілетін 

абилицатиялық жұмыстардың мазмұны және кезеңдерімен таныстыру.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Пәнді оқу барысында педагогикалық деонтология мәселелері, 

инклюзивті білім беру жағдайында жұмыс жасайтын педагогтардың кәсіби қызметіндегі әлеуметтік 

міндеттері,  моральдық талаптар мен нормативтері қарастырылады. Гуманистік этика, әлеуметтік 

сананың гуманистік парадигмасы, адам мен әлеуметтік болмысты ізгілендіру идеялары, адам өмірінің 

құндылықтары ұғымдарының мәні ашылады. 

Пререквизиттері: бакалавр деңгейінде оқытылатын пәндер 

Постреквизиттері: ЕББҚ бар балаларды дамытудың жеке бағдарламаларын жобалау және әзірлеу, 

Арнайы білім берудің нормативтік-құқықтық қамтамасыз етілуі   

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;  Д) 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,Д,Е) 

Пәннің атауы – Арнайы педагогтардың коммуникативті құзыреттілігін жобалау  

Пән коды – APKKZh 5301 

Кредит саны – 4 
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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 магистранттар педагогикалық қарым-қатынас 

мәселелерінің теориялық және әдіснамалық негіздерін, коммуникативтік педагогикалық мәдениет 

пен құзыреттілікті, педагогтардың коммуникативтік қабілеттерін тереңдете меңгереді. 

Курс аясында педагогикалық кәсіби құзыреттіліктің құрылымдық компоненті ретінде 

қарастырылатын коммуникативті іс-әрекеттің мәні,  белсенділік және жеке компонент сияқты 

компоненттермен бірге ашылады. 
Пререквизиттері: Арнайы білім берудің  заманауи жүйелері, Ерекше білім беру қажеттілігі бар 

балаларды медициналық-әлеуметтік жетелеу 

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; Д) 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.  

 
Модуль 3.1 Арнайы  білім беру үдерісін ұйымдастыру және нормативтік-құжаттармен 

қамтамасыз ету. 

Дублин дискрипторлары (А,В,С,Д,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 магистранттардың ЖОО-да оқу үдерісін ұйымдастыру және 

жоспарлау, арнайы пәндерді оқытудың теориялық негіздері мен әдістемелерін, білім беру 

бағдарламалары мен оқытудың инновациялық технологияларын мақсатты түрде меңгеруіне ықпал 

етеді.  

Пререквизиттері:  Арнайы білім берудің  заманауи жүйелері, Ерекше білім беру қажеттілігі бар 

балаларды медициналық-әлеуметтік жетелеу 

Постреквизиттері: Арнайы білім беру ұйымдарында оқыту мен тәрбиелеудің  ғылыми-теориялық 

негіздері,     Ғылыми зерттеулердегі математикалық статистика 

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; Д) 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,Д,Е) 

Пәннің атауы – ЕББҚ бар балаларды дамытудың жеке бағдарламаларын жобалау және әзірлеу                                            

Пән коды – EBBKBBDZhBZhA  5303 

Кредит саны – 5 

Курс –1, семестр – 2 
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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: 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: ЕББҚ бар тұлғаларға инклюзивті білім берудің этикалық нормалары мен 

принциптері,  Инклюзивті білім берудің ғылыми-әдіснамалық 

Постреквизиттері: МШ балаларды психологиялық қолдауды жобалау бағдарламалары, Ерте 

жастағы мүмкіндігі шектеулі балалармен абилитациялық жұмыс 

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;  Д) 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,Д,Е) 

Пәннің атауы – Арнайы білім берудің нормативтік-құқықтық қамтамасыз етілуі  

Пән коды – ABBNKKE 5209 

Кредит саны – 5 

Курс –1, семестр – 2 

Бағдарлама авторы: Каримова А.Т., м.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: Арнайы білім берудің  заманауи жүйелері, Ерекше білім беру қажеттілігі бар 

балаларды медициналық-әлеуметтік жетелеу 

Постреквизиттері: Мүмкіндігі шектеулі балаларды тәрбиелеудің психологиялық -педагогикалық 

аспектілері, МШ балаларды психологиялық қолдауды жобалау бағдарламалары 

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; Д) 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; 

 
Модуль 3.2 Арнайы  білім беру қызметін жоспарлау және педагогикалық технологиялар 

 

Дублин дискрипторлары: (А,В,С,Д,Е) 

Пәннің атауы –ЖОО-да арнайы пәндерді оқытудың әдістемесі 

Пән коды – ZhOOAPOA  5302    

Кредит саны – 5 

Курс –1, семестр – 2 

Бағдарлама авторы: Есенғұлова М.Н. к.п.н. 
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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  заманауи жүйелері, Ерекше білім беру қажеттілігі бар 

балаларды медициналық-әлеуметтік жетелеу 

Постреквизиттері: Арнайы білім беру ұйымдарында оқыту мен тәрбиелеудің  ғылыми-теориялық 

негіздері,     Ғылыми зерттеулердегі математикалық статистика 

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; Д) 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,Д,Е) 

Пәннің атауы – Арнайы білім берудегі педагогикалық технологиялар 

Пән коды – ABBPT 5303 

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  заманауи жүйелері, Ерекше білім беру қажеттілігі бар 

балаларды медициналық-әлеуметтік жетелеу 

Постреквизиттері: Мүмкіндігі шектеулі балаларды тәрбиелеудің психологиялық -педагогикалық 

аспектілері, МШ балаларды психологиялық қолдауды жобалау бағдарламалары 

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;  Д) 

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,Д,Е) 

Пәннің атауы – Ерте жастағы мүмкіндігі шектеулі балалармен абилитациялық жұмыс 

Пән коды – EZhMShBAZh 5209 

Кредит саны – 5 

Курс –1, семестр – 2 

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 
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кешенді абилитациялық жұмыс кезеңдері, мүмкіндігі шектеулі балаларды ерте жастан қолдау 

қажеттілігі мәселелері оқытылады. 

Пререквизиттері: ЕББҚ бар тұлғаларға инклюзивті білім берудің этикалық нормалары мен 

принциптері,  Инклюзивті білім берудің ғылыми-әдіснамалық 

Постреквизиттері: МШ балаларды психологиялық қолдауды жобалау бағдарламалары, Ерте 

жастағы мүмкіндігі шектеулі балалармен абилитациялық жұмыс 

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;  Д) 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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7М03101 – Психология білім бағдарламасы 

(ғылыми-педагогикалық бағыт) 

Модуль 2.1. 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 студенттердің 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 

Компоне

нт 

(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

 

Модуль 2.1.  Психологияның өзекті мәселелері 

БП ТК ZhMP 5205 Жоғары мектеп психологиясы 1 5/5 

БП ЖК TZhSP 5206 Төтенше жағдайлардағы стресс психологиясы 1 5/5 

БП  ЖК KPTZhDT 

5207 

Қазіргі психология тарихы, жағдайы, даму тенденциялары 
1 3/3 

КП ТК VSh 5208 Виртуалды шындық 1 4/4 

Модуль 2.2. Білім және жоғары мектептің өзекті мәселелері 

БП ТК GPOS 5205 Гендерлік психологияның өзекті сұрақтары 1 5/5 

БП ТК YPOM 5206 Ұйымдастырушылық психологияның өзекті мәселелері 1 5/5 

БП  ЖК 
KPTZhDT 

5207 
Қазіргі психология тарихы, жағдайы, даму тенденциялары 1 3/3 

КП ТК DPP 5208 Денсаулық психологиясы және психотерапия 1 4/4 

Модуль 3.1. Қолданбалы  психология 

КП ЖК PETP 5209 Психологиялық эксперименттің теориясы мен практикасы 2 5/5 

КП ТК KPTP 5210 Қылмыстық психологияның теориясы мен практикасы 2 5/5 

БПТК KOPI 5211 Казіргі оқытушының психологиялық имиджі 2 5/5 

Модуль 3.2. 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 



65 
 

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: TZhSP 5206 

Кредит саны: 5 

Курс-1,  семестр: 1 

Бағдарлама авторы: Рамазанова Д.Ж. 

Курстың қысқаша сипаттамасы: Пәнді оқыту нәтижесінде студенттер  экстремалды 

жағдайлар мен күйлер психологиясының негізгі теориялық және методологиялық мәселелері 

туралы түсінік қалыптастырады; адамның бейімделуінің психологиялық механизмдерін, 

психологиялық тұрақтылық факторларын зерттейді; жарақаттан кейінгі стресс 

бұзылыстарын диагностикалаудың әдістемелік принциптерін, төтенше жағдайлардағы 

психологиялық араласудың негізгі қағидаларын, стресс бұзылулары бар адамдарға 

психологиялық көмек көрсету дағдыларын меңгереді. 
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: Қазіргі психология тарихы, жағдайы, даму тенденциялары 

Пән коды: KPTZhDT 5205 

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, 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 
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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: Виртуалды шындық 

Пән коды: VSh 5208 

Кредит саны: 4 

Курс-1,  семестр: 1 

Бағдарлама авторы: Кусаметова Г.К. 

Курстың қысқаша сипаттамасы: Пән виртуалды және толықтырылған шындық жүйелерін, 

AR / AR жүйелерін дамытудың негізгі тұжырымдамаларын, принциптері мен құралдарын, 

сонымен қатар іске асыруға арналған жабдықты, кезеңдер мен технологияларды VR / AR 

жүйелерін құру және оның компоненттерін зерттейді. 

Білімдер VR жүйелерін жобалауда, 3D модельдерін VR / AR даму ортасына импорттауда, 

виртуалды және толықтырылған шындық қосымшаларын әзірлеуде қолданылады. 

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. 

 

Модуль 2.2. Білім және жоғары мектептің өзекті мәселелері 

 

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

Пәннің атауы: Гендерлік психологияның өзекті мәселері 

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 
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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 

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: Таганова А.М. 

Курстың қысқаша сипаттамасы: Пәнде еңбек психологиясын, инженерлік психологияны 

және жалпы әлемдегі ұйымдастырушылық психологияны дамыту бойынша материалдар 

ұсынылған. Осы бағыттар бойынша теориялық және практикалық зерттеулердің мәселелері 

мен перспективалары көрсетілген, болашақ мамандардың кәсібилігін арттыру және 

инновациялық әлеуетін дамыту мәселелерін қамтиды; кәсіби қызметтің тиімділігі мен 

қауіпсіздігінің жеке-тұлғалық және әлеуметтік-психологиялық детерминанттарының 

метакогнитивті талдауы қолданылады. 

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 

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: Денсаулық психологиясы және психотерапия 

Пән коды: DPP 5208 

Кредит саны: 5 

Курс-1,  семестр: 1 

Бағдарлама авторы: Рамазанова Д.Ж. 

Курстың қысқаша сипаттамасы: Пән білім беру үдерісін психологиялық сүйемелдеу мен 

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 

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 
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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-әрекетінің рефлексия қабілеті. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



69 
 

7М03101- Психология білім бағдарламасы  

  (ғылыми педагогикалық) 

Түскен жылы: 2020 

Кәсіптік пәндер 

Модуль 4.1. Эмоция және психологиялық кеңес беру 

 

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

Пәннің атауы: Психологиялық кеңес берудің теориясы мен практикасы 

Пән коды: PKBTP 6301 

Кредит саны: 5 

Курс-2,  семестр: 3 

Бағдарлама авторы: Кусаметова Г.К. 

Курстың қысқаша сипаттамасы: Пән психолог-консультанттың кәсіби қызметінің негізгі 

этикалық принциптерін түсіну және психологиялық кеңес беру процесінің мәнін ұғыну үшін 

жағдай жасауға, психологиялық кеңес берудің негізгі кезеңдері мен рәсімдерін меңгеру 

арқылы клиент пен консультанттың консультативтік қарым-қатынасын дамытудың жалпы 

логикасын ашуға, психологиялық кеңес берудің базалық және арнайы әдістерін меңгеруге, 

психологиялық кеңес берудің заманауи тұжырымдамаларымен, түрлерімен, нысандары мен 

модельдерімен танысуға мүмкіндік береді. 

Пререквизиттер: жоғары мектеп психологиясы 

Постреквизиттер: докторантура деңгейінде оқытылатын пәндер 

Оқытудың күтілетін нәтижелері: педагогикалық ғылымдар магистрі біліктілігі, дағдысы 

және құзыреттілігі: а) кәсіби диагностиканың, кеңес берудің этикалық және құқықтық 

аспектілерін; негізгі теориялық тәсілдер шеңберінде кеңес беру және психотерапияның 

кезеңдерін білу; В) кәсіби диагностика мен психологиялық кеңес беру, психологиялық түзету 
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Кәсіптік пәндер 

Модуль 4.1. Эмоция және психологиялық кеңес беру 

КП ЖК PKBTP 

6301 

Психологиялық кеңес берудің теориясы мен 

практикасы 
3 5/5 

КП ТК EP 6302 Эмоциялық психология 3 5/5 

КП ТК SAP (KP) 

6303 
Сандық әлемдегі психология (киберпсихология) 3 5/5 

КП ТК ZAKMSD 

6304 

Заманауи магистранттардың кәсіби мәнді сапаларын 

дамыту 
3 5/5 

Модуль 4.2. Қазіргі заманғы статистика және ұйымдастыру психологиясындағы 

коучинг 

КП ЖК PKBTP 

6301 

Психологиялық кеңес берудің теориясы мен 

практикасы 
3 5/5 

КП ТК STPKM 

6302 
Сот төрелігі психологиясының қазіргі мәселелері 3 5/5 

КП ТК PZKMS 

6303 

Психологиялық зерттеулердегі қазіргі математикалық 

статистика 
3 5/5 

КП ТК PK 6304 Психологиядағы коучинг 3 5/5 
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және психотерапияға қатысты жұмыс мазмұнын түсіну мен білімін тәжірибеде қолдану; 

психологиялық кеңес берудің, психокоррекция мен психотерапияның интердисциплинарлық 

сипатын білу.;  кәсіби диагностика және психологиялық кеңес берудің арнайы сұрақтары; 

клиенттің дамуымен және жеке өсуімен байланысты кеңес беру, коммуникативтік, 

тұлғааралық, отбасылық психологиялық кеңес беру; магистрант білуі тиіс: өзінің кәсіби 

құзыреттілігінің деңгейін шынайы бағалауды; с) тұлғаның кәсіби қасиеттері мен 

қасиеттерінің диагностикасын жоспарлау және жүргізуді, кеңес беру әңгімесін; кеңес беру 

гипотезаларын құрастыруды және тексеруді; маманның тұлғасымен байланысты құбылыстар 

мен проблемалардың мәнін талдауды;; оқу-әдістемелік немесе арнайы ғылыми әдебиетте 

қамтылған негізгі ережелерді ауызша немесе жазбаша хабарлама немесе баяндама 

нысанында баяндау, сондай-ақ хабарламада немесе баяндамада ұсынылған нәтижелерді 

түсіндіру. Осы пәнді оқу нәтижесінде магистрант міндетті. D) педагог-психологтың кәсіби 

қызметі туралы, кәсіби қызметінің құрылымы туралы түсінікке ие болу, педагог-

психологтың, педагогтың кәсіби деформациясын алдын алу және жою жолдарын білу; 

Е)білім беру мекемелерінде педагог-психологтың қызметін ұйымдастыруды, білім беру 

мекемесін дамыту жоспарлары мен бағдарламаларын құруды білу. 

 

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

Пәннің атауы: Эмоциялық психология 

Пән коды: EP 6302 

Кредит саны: 5 

Курс-2,  семестр: 3 

Бағдарлама авторы: Иманчиев Ж.Е 

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: жоғары мектеп психологиясы 

Постреквизиттер: докторантура деңгейінде оқытылатын пәндер 

Оқытудың күтілетін нәтижелері (білім, білік, дағды): а) қолданбалы психологияның 

теориялық ережелері мен аспектілері. Қолданбалы психологияны оқытудың мақсаты мен 

міндеттері. Қолданбалы психология шеңберіндегі диагностика және психологиялық түзету 

әдістері. В) қолданбалы психология ұғымдарымен еркін әрекет ету. Қолданбалы психология 

аясында психологиялық жұмыстың формалары мен әдістерін қолдану. Қолданбалы 

психологияның психологиялық құралдарын еркін қолдану. С) психологиялық көмек көрсету 

және сүйемелдеу. 

 

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

Пәннің атауы: Сандық әлемдегі психология (киберпсихология) 

Пән коды: SAP (KP) 6303 

Кредит саны: 5 

Курс-2,  семестр: 3 

Бағдарлама авторы: Иманчиев Ж.Е 

Курстың қысқаша сипаттамасы: Пәнді игерудің мақсаты: магистранттарды 

киберкеңістіктің әлеуметтік-психологиялық және мәдени құбылыстарымен таныстыру. Пән 

мазмұны: Киберкеңістіктің әлеуметтік жүйесі жаңа әлеуметтік қауымдастық ретінде. 

Киберпсихология теориялары, тұжырымдамалары, мәселелері. Интернеттің әлеуметтік 
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өлшемі: байланыс және топтық динамика. Компьютерлік желілердегі байланыс. 

Киберкеңістіктегі әлеуметтік ұйымның және топтық динамиканың ерекшеліктері. Желідегі 

ақпаратты қабылдау психологиясы. Киберкультура және оның құбылыстары. Интернет-

технологиялардың патологиялық әсері. Киберкеңістіктегі адам мінез-құлқының 

психологиясы. Жаһандану дәуіріндегі кәсіби құзыреттілік. 

Пререквизиттер: Психология жағдайындағы даму тенденциялары, нарықтық 

қатынастардағы қарым-қатынас. 

Постреквизиттер: докторантура деңгейінде оқытылатын пәндер  

Күтілетін нәтижелер келесі құзіреттіліктерді анықтайды: А) қазіргі заманғы ақпараттық 

ресурстар мен технологияларды, ақпаратты алудың, сақтаудың, іздеудің, жүйелеудің, 

өңдеудің және берудің негізгі әдістерін, тәсілдері мен құралдарын білу; В) статистикалық 

және математикалық әдістерді және деректерді өңдеудің стандартты статистикалық 

пакеттерін білу; С) ақпараттық ресурстар мен технологияларды, ақпаратты алу, сақтау, іздеу, 

жүйелеу, өңдеу және берудің негізгі әдістерін, тәсілдері мен құралдарын меңгеру D) түрлі 

кәсіби есептерді шешуде негізгі математикалық және статистикалық әдістерді қолдану; Е) 

болашақ психологтардың киберкеңістіктің әлеуметтік-психологиялық және мәдени 

құбылыстары саласындағы кәсіби құзыреттілігінің негіздерін қалау. 

 

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

Пәннің атауы: Заманауи магистранттардың кәсіби мәнді сапаларын дамыту 

Пән коды: ZAKMSD 6304 

Кредит саны: 5 

Курс-2,  семестр: 3 

Бағдарлама авторы: Таганова А.М. 

Курстың қысқаша сипаттамасы: Пән оқу-тәрбие процесі барысында қалыптасатын кәсіби-

маңызды қасиеттерді сыртқы жағдайлардың әсерінен қарастырады. Мамандануына және 

болашақ кәсіби қызметінің сипатына қарамастан, кез келген бастауыш маман іргелі 

білімдерге, кәсіби шеберліктерге және дағдыларға ие болуы тиіс. Болашақ маманға қандай да 

бір кәсіби мәселе, мәселе бойынша өз позициясын анықтауға мүмкіндік беретін 

шығармашылық, зерттеу және өзіндік қызмет тәжірибесі маңызды. 

Пререквизиттер: жоғары мектеп психологиясы 

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. 

 

Модуль 4.2. Қазіргі заманғы статистика және ұйымдастыру психологиясындағы 

коучинг 

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

Пәннің атауы: Сот төрелігі психологиясының қазіргі мәселелері 

Пән коды: STPKM 6302 

Кредит саны: 5 
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Курс-2,  семестр: 3 

Бағдарлама авторы: Урмурзина Б.Г. 

Курстың қысқаша сипаттамасы: пән мазмұны: Сот психологиясы: пән және пәнаралық 

байланыстар. Жедел-тергеу психологиясы сот психологиясының бөлімі ретінде. Қылмыстық 

психология сот психологиясының бөлімі ретінде. Сот үдерісі мен сот ісіндегі 

психодиагностика. Соттық-психологиялық сараптама. Сот процесінің психологиясы. Сот 

өндірісі жүйесіндегі кәсіби қызмет психологиясы. 

Пререквизиттер: Психологияның теориялық және әдіснамалық негіздері. 

Постреквизиттер: докторантура деңгейінде оқытылатын пәндер  

Күтілетін нәтижелер келесі құзыреттерді анықтайды: А) қылмыстық және азаматтық іс 

жүргізу психологиясының негіздерін, қылмыстық психология негіздерін, сот процесін 

психологиялық талдау құрылымын, сот процесінде психологтың кеңесші, маман және 

сарапшы ретіндегі орны мен рөлін білу; В) қылмыстық процесте айыпталушылардың жеке 

басына зерттеу жүргізу, жәбірленушінің жеке басына психологиялық бағалау жүргізу, 

жәбірленушінің айғақтарына психологиялық талдау жүргізу; С) сот сөйлеуіне 

психологиялық талдау жасай білу және соттың шешім қабылдауымен байланысты 

психологиялық мәселелерді талдай білу; D) алдын ала тергеудің психологиялық 

сипаттамаларын талдау қағидаларымен, сот-психологиялық сараптамалардың әртүрлі 

түрлерін ұйымдастыру мен жүргізудің жалпы қағидаларымен, сот процесінде полемиканың 

психологиялық негіздерімен меңгеру; Е) психикалық ауруларды синдромдық талдау 

негізінде күдіктілер мен айыпталушыларды сотта куәландыру кезінде ақыл-ой мәселелері 

туралы түсінікке ие болу. 

 

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

Пәннің атауы: Психологиялық зерттеулердегі қазіргі математикалық статистика 

Пән коды: PZKMS 6303 

Кредит саны: 5 

Курс-2,  семестр: 3 

Бағдарлама авторы: Иманчиев Ж.Е 

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 

шаралары және салыстырмалы жағдай шаралары жатады. Регрессия және корреляция 

айнымалылардың арасындағы байланысты сипаттау үшін қолданылады. 

Пререквизиттер: Психологиялық эксперименттің теориясы мен практикасы. 

Постреквизиттер: докторантура деңгейінде оқытылатын пәндер  

Оқытудан күтілетін нәтижелер (білім, білік, дағды): 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 

 

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

Пәннің атауы: Психологиядағы коучинг 

Пән коды: PK 6304 

Кредит саны: 5 

Курс-2,  семестр: 3 

Бағдарлама авторы: Тоғайбаева А.К. 

Пәннің қысқаша мазмұны: магистранттарды бизнес-технологиямен таныстыру - коучинг, 

бұл қысқа мерзімде жеке және кәсіби тиімділікті арттыруға, бизнес барысында туындайтын 
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көптеген сұрақтарға жауап алуға, сондай-ақ жеке өмір мен кәсіби қызмет арасындағы 

қайшылықтарды шешуге мүмкіндік береді. Коучингтің негізін қалаушылар. Экономикадағы 

коучинг тәсілінің тарихы мен мәні. Коучингтің мақсаттары мен түрлері. Коучинг 

принциптері. Коучингтің пайдасы немесе нәтижесі. Коучингті банктік және сақтандыру 

саласында қолдану. Мақсатты дұрыс қоюдың мәні. Қаржы делдалдарының мақсаттары. 

SMART-мақсат қою техникасы. К. Уилбердің төрт квадраттық ойлау моделі. Жоспарлау 

мәселелері, өзгерістерді енгізу кезеңдері. Банктік және сақтандыру қызметіндегі 

стратегиялық және жедел жоспарлар. В. Диснейдің жоспарлау стратегиясы. Уақытты басқару 

моделі. Метапрограммалар. Р. Дильц бойынша логикалық деңгейлер. Қаржы ұйымының 

пайдасындағы депозиттер мен сақтандыру сыйлықақыларының рөлі. Банк қызметіндегі 

пайыздық мөлшерлемелердің мәні. Сақтандырудағы тарифтік мөлшерлемелердің рөлі. 

Пререквизиттер: Ұйымдастырушылық психологияның өзекті мәселелері 

Постреквизиттер: докторантура деңгейінде оқытылатын пәндер  

Күтілетін нәтижелер келесі құзыреттерді анықтайды: А) коучинг сессияларын өткізу 

үшін коучинг әдістерін қолдану; В) диагностика және басқару тәсілдерінің бірі ретінде коуч 

сессияларды өткізу дағдыларын қолдану; С) коучингтің негізгі қағидаттары мен жұмыс істеуі 

мазмұны мен құрылымы; D) коучинг іс-шараларын өткізуді ұйымдастырудың ерекшеліктері. 
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8D01301-Бастауышта оқытудың педагогикасы мен әдістемесі білім бағдарламасы 

(ғылыми-педагогикалық бағыт) 

 

 

Компонент 

(МК/ТК) 

 

 

Пән коды 

 

 

Пән атауы 
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Модуль 1.1 - Фундаменталдық бағыттың өзекті проблемалары 

БП ЖК  PFA 7201 Педагогика философиясы және әдіснамасы  1 5/5 

БП ЖК KP 7202 Когнитивтік педагогика  1 5/5 

БП ТК BBBZhDPP 7203 Бастауыш білім беру жүйесін дамытудың 

проблемалары мен перспективалары 

1 5/5 

БП ТК ZhOOКPOA 7204 ЖОО-нда кәсіби пәндерді оқытудың әдістемесі   1 5/5 

Модуль 1.2 – Философия және білім берудегі интеграциялық үдерістер 

БП ЖК BBSIU 7202 Білім беру саласындағы интеграциялық үдерістер 1 5/5 

БП ТК ZhBSBMKD 7203 Жоғары білім саласында болашақ мұғалімді кәсіби 

дайындау 

1 5/5 

БП ТК BBTAP 7204 Бастауыш білімнің теориялық және әдістемелік 

проблемалары 

1 5/5 

Модуль 2.1 - Кәсіби құзыреттілік және ғылыми зерттеудің әдіснамасы 

КП  ТК BMMKK 7301 Бастауыш мектеп мұғалімінің кәсіби құзыреттілігі 2 5/5 

КП ТК GZAA 7302 Ғылыми зерттеудің әдіснамасы мен әдістемесі 2 5/5 

Модуль 2.2 – Педагогикалық инноватика және кәсіби этика 

КП ТК BMIOZhA 7301 Бастауыш мектепте инновацияық оқытуды жүзеге 

асыру 

2 5/5 

КП ТК GPKKE 7302 Ғылыми-педагогикалық қызметтегі кәсіби этика 2 5/5 

 

Модуль 1.1 Фундаменталдық бағыттың өзекті проблемалары 

 

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

Пәннің атауы: Педагогика философиясы және әдіснамасы  

Пән коды:  PFA 7201 

Кредит саны: 5 

Курс: 1,  семестр: 1 

Бағдарлама авторы:  Бахтиярова Г.Р. 

Курсты оқытудың мақсаты: «Философия және педагогика әдіснамасы» пәнінің мақсаты 

докторанттарды ғылыми және практикалық зерттеу қызметінде педагогика философиясы мен 

әдіснамалық білімдер негіздерімен қаруландыру болып табылады.      

Пәннің қысқаша мазмұны: Философия. Ғылым философиясы және әдіснамасы. Педагогика 

әдіснамасы. Педагогикалық зерттеулер әдіснамасы. Педагогикалық зерттеулер әдістемесі. Ғылыми 

және практикалық зерттеу қызметі. Ұғымдық-категориялық аппарат. Педагогикалық зерттеу мен 

жобалаудың құралдары. Педагогикалық зерттеу үдерістерінің мәні, мазмұны және құрылымы. 

Пререквизиттері: Ғылым тарихы  мен философиясы. Жоғары мектеп педагогикасы. 

Постреквизиттері: Ғылыми зерттеудің әдіснамасы мен әдістемесі. Ғылыми-педагогикалық 

қызметтегі кәсіби этика 

Оқытудан күтілетін нәтижелер:  

А) «Философия», «Философия әдіснамасы», «Педагогиканың әдіснамасы» ұғымдарының мәнін терең 

түсініп, білу; ҚР қазіргі заманауи білім беру парадигмалары туралы тұжымдардың мәнін түсініп, білу; 

В) Философия және педагогика әдіснамасының байланысы мен қасиеттерін ғылыми-зерттеулерде 

қолдануды жүзеге асыру, ғылыми-зерттеулер деңгейіне орай әдіснамалық білімдерді қолдана білу. 

Педагогикалық зерттеулердің категориялық аппаратымен жұмыс барысында алынған білімдерді 

қолдана білу; 
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С) Оқу материалдарының құрамдас бөліктерін жіктей білуі: ғылыми әдебиеттерден қажетті ақпаратты 

тауып, талдау жүргізе білуі және әртүрлі әдістемелерді қолдану арқылы талдау; педагогтың 

әдіснамалық мәдениетінің мазмұны мен белгілерін талдай білу;  

D) Хабарлама жоспарларын, сабақтар тапсырмаларын құрастыру, тренингтік жаттығуларды жобалау, 

ұсыныстар жасау, мәнжазба, хабарлама, эссе жазу; 

E) Курс бойынша материалдың маңызын, қорытындылар сәйкестігін бағалау, өлшей және бағалай 

білу. Жалпы, ғылыми және нақты-әдіснамалық қағидаттардың педагогикалық зерттеулерге арналған 

мәні мен маңызын түйсіну. 

 

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

Пәннің атауы:  Когнитивтік педагогика 

Пәннің коды:  KP 7202 

Кредит саны: 5 

Курс: 1,  семестр: 1 

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

Курсты оқытудың мақсаты: Докторанттарға когнитивтік педагогиканың негізгі заңдылықтарын 

меңгерте отырып, өзіндік дәлел-уәждерін нанымды жеткізе білетін, ынталы, сенімді, сыни пікір-

көзқарастары жүйелі дамыған, сандық технологияларда құзырлылық танытатын маман ретінде 

қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Когнитивтік педагогика. Когнитивтік білім беру технологиялары. 

Когнитивтік оқытуды ұйымдастыру. Педагогтың когнитивтік қабілеті. Метатану және қалай оқу 

керектігін үйрету. Оқытудың креативтік әдістері. Оқудағы танымдық және гуманистік тәсілдер. 

Табысты оқыту және құзырлы мұғалім. Зерде теориясы. Тұлғалық-бағдарлық білім. 

Пререквизиттері: Жоғары мектеп педагогикасы. Жекеәдістемелік пәндерді оқытудың ғылыми-

теориялық негіздері. 

Постреквизиттері: Бастауыш мектеп мұғалімінің кәсіби құзыреттілігі. Бастауыш мектепте 

инновацияық оқытуды жүзеге асыру. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер:  

А) Когнитивтік педагогиканың ғылыми негіздерін, мазмұнын және негізгі бағыттарын білу; негізгі 

ұғымдарды, терминдерді, заңдылықтарды, қағидаларды, әдістерді білу; интерпретация, жорамалдау 

әрекеттерін меңгеру;  

В) Когнитивтік педагогиканың негізгі категориялары мен терминдерін қолдана алу; ұғымдар мен  

қағидаларды жаңа жағдайларда қолдану; идеяларға жүгіну, когнитивтік оқытуды ұйымдастыру және 

жүзеге асыру; 

С) Когнитивтік талдаудың негізін терең талдап, өңдей алу; когнитивтік талдауда оны құрамдас  

бөліктерге жіктей отырып, айтылған ойды дамытып, астарлы мағынаны ажыратып, тұжырымдардың 

өзара қатынасын көрсету; мотивациялық себептерді айқындап, талдау жасау; 

D) Когнитивтік оқыту бойынша шағын  эссе, аналитикалық баяндамалар, мәнжазбалар жазу,  жоспар 

құру, жүйелестіру, болжау,  сөзбен құрастыру, жинақтау, өзгерту, дайындау жұмыстарын жүзеге 

асыру; 

E) Курс бойынша материалдың маңыздылығын жіктеу, материалдарды тексере, салыстыра, тиянақтай 

және  бағалай білу. 

 

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

Пәннің атауы:  Бастауыш білім беру жүйесін дамытудың проблемалары мен перспективалары 

Пәннің коды:  BBBZhDPP 7203 

Кредит саны: 5 

Курс: 1,  семестр: 1 

Бағдарлама авторы: Адильшинова З.Ү. 

Курсты оқытудың мақсаты: Қазіргі заманғы бастауыш білім беру үдерісін ұйымдастырудың 

ғылыми базасын құру, осы бағыттағы қызметтің негізгі бағдарларын қалыптастыру, бастауыш білімнің 

даму перспективаларын анықтау, сондай-ақ бастауыш білім беру жүйесінің проблемалары мен 

перспективасына қатысты әртүрлі педагогикалық көзқарастарды зерттеу болып табылады. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Қазіргі заманғы бастауыш білім. Бастауыш білім беру жүйесі. Бастауыш 

білім беру үдерісі. Бастауыш білімнің даму перспективалары. Бастауыш білім беру жүйесін дамыту. 

Проблемалар мен перспективалар. 
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Пререквизиттері: Бастауыш мектеп пәндерін оқытудағы педагогикалық көзқарастар. Бастауыш 

мектептегі зерттеушілік қызмет. 

Постреквизиттері: Бастауыш мектеп мұғалімінің кәсіби құзыреттілігі. Бастауыш мектепте 

инновацияық оқытуды жүзеге асыру. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер:  

А) Бастауыш білім беру жүйесін дамытудың проблемалары мен перспективаларының негізгі 

мәселелерін, зерттеу бағыттары мен тақырыбын түсіну; білім беру мазмұнын жаңарту жағдайындағы 

бастауыш білімнің перспективаларын білу; 

В) Бастауыш білім жүйесін дамытудың проблемалары мен перспективаларының ұғымдық-

категориялық аппаратын, бастауыш білім беру жүйесін зерттеу мен жобалаудың құралдарын қолдану;  

С) Бастауыш білім беру жүйесін дамытудың проблемалары мен перспективалары мәселесіне қатысты 

әртүрлі дереккөздерден алынған ақпараттарды талдау; 

D) Бастауыш білім жүйесінің мәні, құрылымы мен мазмұны жайлы білімдер жүйесін пайымдау; 

кәсіби қалыптасудың қазіргі заманғы технологияларын жүзеге асыру; 

Е) Бастауыш білім беру жүйесін дамытудың проблемалары мен перспективалары курсы бойынша 

материалдың маңызын, қорытындылар сәйкестігін бағалау және өлшеу. 

 

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

Пәннің атауы: ЖОО-нда кәсіби пәндерді оқытудың әдістемесі   

Пәннің коды:  ZhOOКPOA 7204 

Кредит саны: 5 

Курс: 1,  семестр: 1 

Бағдарлама авторы: Жусупова Ж.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: Докторанттарға жоғары оқу орындарында кәсіби пәндерді оқытудың 

теориялық және практикалық негіздерін меңгерту, сондай-ақ МЖБС талаптарына сәйкес олардың 

кәсіби құзыреттіліктерін қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Жоғары оқу орындары. Жоғары мектеп. Кәсіби пәндер. Оқыту 

әдістемесі. Кәсіби пәндерді оқытудың әдістемесі. Кәсіби құзыреттіліктер. Кәсіби даму. Кәсіби 

құзыретті маман. МЖБС талаптары. 

Пререквизиттері: Педагогика. Бастауыш мектеп дидактикасы. Жоғары мектеп педагогикасы. 

Постреквизиттері: Жоғары білім саласында болашақ мұғалімді кәсіби дайындау. Ғылыми-

педагогикалық қызметтегі кәсіби этика. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер:  

А) ЖОО-нда кәсіби пәндерді оқыту әдістемесінің теориялық және практикалық негіздерін білу және 

түсіну; 

В) ЖОО-нда кәсіби пәндерді оқыту әдістемесі бойынша теориялық материалдарды нақты 

практикалық жағдайлар мен жағдаяттарда оқыған қолдану; 

С) Докторанттарды ЖОО-нда кәсіби пәндерді оқытудың әдістемесінің негіздеріне бағыттау;  кәсіби 

пәндерді оқыту әдістемесінің негізгі түсініктерін анықтау, оқу материалдарының құрамдас бөліктерін 

жіктеу; 

D) ЖОО-нда кәсіби пәндерді оқыту әдістемесінің ұғымдық-категориялық аппаратын, құралдарын 

қолдану; кәсіби пәндерді оқыту әдістемесінің мәні, құрылымы мен мазмұны жайлы білімдер жүйесін 

пайымдау; ЖОО-нда кәсіби пәндерді оқытуда әдістемесін меңгертудің қазіргі заманғы оқыту 

технологияларын қолдану жолдарын бағамдау; 

Е) Курс бойынша материалдың маңызын, қорытындылар сәйкестігін бағалау, өлшей және бағалай 

білу. 

 

Модуль 1.2 – Философия және білім берудегі интеграциялық үдерістер 

 

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

Пәннің атауы: Білім беру саласындағы интеграциялық үдерістер 

Пәннің коды:  BBSIU 7202 

Кредит саны: 5 
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Курс: 1,  семестр: 1 

Бағдарлама авторы: Елеусинова Г.Е. 

Курсты оқытудың мақсаты: Докторанттардың білім саласындағы интеграциялық үдерістер туралы 

білімдерін жетілдіру; отандық білім беру жүйесін халықаралық деңгейге интеграциялау жолдарын 

меңгерту; қазіргі өркениет заманында білім саласында жүріп жатқан интеграциялық үдерістердің мәні 

туралы мәлімет беру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Интеграциялық үдерістер. Білім беру саласындағы интеграциялық 

үдерістер. Отандық білім беру жүйесі. Халықаралық деңгейге интеграциялау жолдары. Қазіргі 

өркениет заманы.  

Пререквизиттері: Білім сапасын бағалаудың халықаралық жүйесі. Болашақ маманның кәсіби 

бағдары 

Постреквизиттері: Жоғары білім саласында болашақ мұғалімді кәсіби дайындау. Докторанттың 

ғылыми-зерттеу жұмысы. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер:  

А) Білім беру саласындағы интеграциялық үдерістерге қатысты терминдерді, негізгі фактілерді білу, 

түсіну; 

В) Нақты практикалық жағдайлар мен жағдаяттарда білім беру саласындағы интеграциялық 

үдерістерге қатысты оқыған материалды қолдана білу; 

С) Білім беру саласындағы интеграциялық үдерістердің құрамдас бөліктерін жіктей білу; 

D) Тақырып бойынша эссе, аналитикалық баяндама, мәнжазба жазу; жоспар құру; 

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

  

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

Пәннің атауы: Жоғары білім саласында болашақ мұғалімді кәсіби дайындау 

Пәннің коды:  ZhBSBMKD 7203 

Кредит саны: 5 

Курс: 1,  семестр: 1 

Бағдарлама авторы: Жусупова Ж.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: Докторанттардың жоғары білім саласында болашақ мұғалімдерді 

кәсіби  дайындау  мәселесіне қатысты білімдерін  жетілдіру, қазіргі заманғы жоғары білім жүйесінде 

болашақ мұғалімдерді кәсіби  дайындаудың   мақсат-міндеттерін, принциптерін, осы саладағы 

отандық тәжірибені меңгерту. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Жоғары білім. Болашақ мұғалімді кәсіби дайындау. Мемлекеттік және 

нормативтік құжаттар. Қазіргі заманғы жоғары білім жүйесі. Білім жетілдіру. Болашақ мұғалімдерді 

кәсіби  дайындаудың   мақсат-міндеттері, принциптері, осы саладағы отандық тәжірибе. 

Пререквизиттері: Жоғары мектеп педагогикасы. ЖОО-нда кәсіби пәндерді оқытудың әдістемесі.   

Постреквизиттері: Ғылыми-педагогикалық қызметтегі кәсіби этика. Педагогикалық практика. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер:  

А) ЖОО-ы қызметін ұйымдастыруда құзыретті шешімдер әзірлеу үшін білім беру саласында біліктер 

мен дағдыларды қолдану; 

В) ЖОО саласындағы нормативтік-құқықтық, оқу-нұсқаулық, ағымдық, оқу-ұйымдастыру құжаттарын 

әзірлеуді (дидактикалық, бақылау-өлшеу материалдары және т.б.) түсіндіру және талқылау; 

С) Теориялық білімдер негізінде аналитикалық жоспарлар құру; білім беру ұйымының біртұтас жүйесі 

аясында диагностикалық, талдамалық және жобалау қызметтерін жаңаша құрастыру, жүзеге асыру; 

D) ЖОО білім беру үдерісін ұйымдастыру және жүргізе алу қабілетін, қорытындылар мен талдаулар 

жасауын бағалай білу; 

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

 

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

Пәннің атауы: Бастауыш білімнің теориялық және әдістемелік проблемалары 

Пәннің коды: BBTAP 7204 

Кредит саны: 5 

Курс: 1,  семестр: 1 

Бағдарлама авторы: Адильшинова З.Ү.  

Курсты оқытудың мақсаты: Докторанттардың бастауыш мектеп оқушыларының мектептегі жүйелі 
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оқуға даярлығы, бастауыш сыныпта оқу-тәрбие жұмысын ұйымдастырудың міндеттері мен 

ерекшеліктері, бастауыш сыныптағы оқыту мазмұны, оқытудың әдістері туралы білімдерін тереңдету. 

Пәннің қысқаша мазмұны:  

Білім адам мен қоғамның құндылығы ретінде. Білім мазмұны мәселесін дайындау. Бастауыш білімнің 

қазіргі және болашақтағы жағдайы. Білім беру мазмұнының әртүрлі әлеуметтік шарттарға тәуелділігі. 

Мақсаттар мен құндылықтардың сәйкестігі мәселесі. Бастауыш білім берудің отандық тәжірибесі. 

Бастауыш білімді ұйымдастырудың принциптері. Отандық бастауыш білімнің стратегиясын 

анықтайтын мемлекеттік құжаттар. Қазақстан мен әлемдегі бастауыш білімнің даму жолдарын 

болжау.   

Пререквизиттері: Бастауыш мектепте педагогикалық үдерісті жобалау және ұйымдастыру. Бастауыш 

мектеп пәндерін оқытудағы педагогикалық көзқарастар.  

Постреквизиттері: Бастауыш мектеп мұғалімінің кәсіби құзыреттілігі. Бастауыш мектепте 

инновацияық оқытуды жүзеге асыру 

Оқытудан күтілетін нәтижелер:  

А) Бастауыш білімнің теориялық және әдістемелік проблемаларының негізгі мәселелерін, зерттеу 

бағыттары мен тақырыбын түсіну; бастауыш білімнің теориялық және әдістемелік проблемалары 

пәнінің мазмұнын, оқыту әдістерін, бастауыш мектеп оқушыларының мектептегі жүйелі оқуға 

даярлығын білу;  

В) Бастауыш білімнің теориялық және әдістемелік проблемаларының ұғымдық-категориялық 

аппаратын, бастауыш білім беру жүйесін зерттеу мен жобалаудың құралдарын қолдану;  

С) Бастауыш білім беру жүйесін дамытудың проблемалары мен перспективалары мәселесіне қатысты 

әртүрлі дереккөздерден алынған ақпараттарды талдау; 

D) Бастауыш білім жүйесін дамытудың проблемалары мен перспективаларының ұғымдық-

категориялық аппаратын, бастауыш білім беру жүйесін зерттеу мен жобалаудың құралдарын қолдану; 

бастауыш білім жүйесінің мәні, құрылымы мен мазмұны жайлы білімдер жүйесін пайымдау; кәсіби 

қалыптасудың қазіргі заманғы технологияларын жүзеге асыру; 

Е) Бастауыш білім беру жүйесін дамытудың проблемалары мен перспективалары курсы бойынша 

материалдың маңызын, қорытындылар сәйкестігін бағалау және өлшеу. 

 

Модуль 2.1 – Кәсіби құзыреттілік және ғылыми зерттеудің әдіснамасы 

 

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

Пәннің атауы: Бастауыш мектеп мұғалімінің кәсіби құзыреттілігі 

Пәннің коды: BMMKK 7301 

Кредит саны: 5 

Курс: 1,  семестр: 2 

Бағдарлама авторы: Адильшинова З.У. 

Курсты оқытудың мақсаты: Докторанттарға бастауыш мектеп мұғалімінің кәсіби құзіреттілігінің 

ғылыми-әдіснамалық негіздерін меңгертіп, маманның оқу іс-әрекетін ұйымдастырудың формалары 

мен әдістерін, ұйымдастырушылық қабілеттерін дамыту.   

Пәннің қысқаша мазмұны: Бастауыш мектеп. Бастауыш мектеп мұғалімі. Бастауыш мектеп 

мұғалімінің кәсіби құзыреттілігі. Оқу іс-әрекеті. Оқу іс-әрекетін ұйымдастыру. Оқу-іс әрекетін 

ұйымдастырудың формалары мен әдістері. Ұйымдастырушылық қабілеттер. Бастауыш мектеп 

мұғалімінің кәсіби әрекетіндегі дағдылары. Білім беру жүйесіндегі ерекшеліктер. Құзыретті маман. 

Құзыретті маманға қойылатын негізгі әдістемелік талаптар. 

Пререквизиттері: Бастауыш мектеп пәндерін оқытудағы педагогикалық көзқарастар. Бастауыш білім 

беру жүйесін дамытудың проблемалары мен перспективалары.  

Постреквизиттері: Бастауыш мектепте инновацияық оқытуды жүзеге асыру. Педагогикалық 

практика. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер:  

А) Бастауыш мектеп мұғалімінің кәсіби құзыреттілігінің ғылыми-теориялық және практикалық 

негіздерін білу; адамдармен өзара әрекет пен қарым-қатынас тәсілдерін түсіну; 

В) Бастауыш мектепте жұмыс істеу дағдыларын меңгере отырып, мұғалімінің кәсіби құзыреттілігіне 

қойылатын талаптарды практикада қолдану; 
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С)  Бастауыш мектеп мұғалімінің кәсіби құзыреттілігіне қойылатын талатарды басшылыққа алып, 

бастауыш мектеп мұғалімінің кәсіби құзыреттілігін жетілдірудің формалары мен әдістерін талдау; 

D) Бастауыш мектеп мұғалімінің кәсіби құзыреттілігі мәселесіне қатысты аналитикалық баяндамалар, 

мәнжазбалар жазу, дөңгелік үстелдер жоспарлау, мұғалімнің кәсіби құзыреттілігін жетілдіру 

жолдарын болжамдау және жобалау;  

Е) Курс бойынша материалдың маңызын жіктеу, тұлғааралық, әлеуметтік, кәсіби қарым-қатынас 

салаларындағы жағдайларды бағалау. 

 

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

Пәннің атауы: Ғылыми зерттеудің әдіснамасы мен әдістемесі 

Пәннің коды: GZAA 7302 

Кредит саны: 5 

Курс: 1,  семестр: 2 

Бағдарлама авторы: Утепов М.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: Докторанттарға әдіснамалық білімнің құрылымы мен қызметі туралы 

жалпы түсінік беру; ғылыми зерттеу және оның ғылыми аппаратының жүйелілік құрылымы; 

зерттеудің жалпы ғылыми, психологиялық-педагогикалық әдістері туралы білімдерін жетілдеру.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Ғылыми зерттеу. Ғылыми зерттеудің әдіснамасы мен әдістемесі. 

Әдіснамалық білімнің құрылымы мен қызметі. Ғылыми аппараттың жүйелілік құрылымы. Ғылыми 

зерттеу және ғылыми аппарат.Зерттеудің жалпы ғылыми, психологиялық-педагогикалық әдістері. 

Эксперименттің жалпығылыми және психологиялық-педагогикалық әдістері. Психологиялық-

педагогикалық эксперимент. 

Пререквизиттері: Әдіснама және ғылыми зерттеудің әдістері. Жекеәдістемелік пәндерді оқытудың 

ғылыми-теориялық негіздері. 

Постреквизиттері: Ғылыми-педагогикалық қызметтегі кәсіби этика. Докторанттың ғылыми-зерттеу 

жұмысы. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер:  

А) Ғылыми зерттеудің әдіснамасы мен әдістемесінің теориялық негіздерін, қарастыратын нысанын, 

білу, түсіну; 

В) Педагогикалық үдерістегі ғылыми зерттеудің әдістемесінің ерекшеліктерін, теориялық негіздерін 

практикада қолдану; 

С) Ғылыми зерттеудің әдістерін талдай алу, әдістеме мен әдіснаманың ортақ белгілерін, 

айырмашылықтарын меңгеру; 

D) Ғылыми зерттеудің әдіснамасы мен әдістемесінің теориялық негіздерін біртұтастықта қарастыру; 

Е) Теориялық және әдістемелік деңгейде кәсіби сұрақтар қою, талқылау, ғылыми тақырыптар 

бойынша сындарлы диалогқа қол жеткізу. 

 

Модуль 2.2 – Педагогикалық инноватика және кәсіби этика 

 

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

Пәннің атауы: Бастауыш мектепте инновациялық оқытуды жүзеге асыру 

Пәннің коды: BMIOZhA 7301 

Кредит саны: 5 

Курс: 1,  семестр: 2 

Бағдарлама авторы: Жазықова М.Қ.  

Курсты оқытудың мақсаты: Докторанттарға бастауыш мектепте инновациялық оқытуды жүзеге 

асырудың теориялық-әдіснамалық негіздерін меңгерту. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Инновациялық іс-әрекет. Мұғалімдердің инновациялық іс-әрекеті. 

Бастауыш мектепте инновациялық оқыту. Инновациялық оқытуды жүзеге асырудың теориялық-

әдіснамалық негіздері. Білім берудегі инновациялық процестердің мәні. Озат педагогикалық 

тәжірибені зерттеу, жинақтау және тарату. Педагогикалық-психологиялық ғылымдардың жетістігін 

практикаға енгізу. 

Пререквизиттері: Бастауыш мектеп пәндерін оқытудағы педагогикалық көзқарастар. Бастауыш білім 

беру жүйесін дамытудың проблемалары мен перспективалары.  

Постреквизиттері: Бастауыш мектеп мұғалімінің кәсіби құзыреттілігі. Педагогикалық практика. 
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Оқытудан күтілетін нәтижелер:  

А) Бастауыш мектептегі педагогикалық инновацияның теориясы мен әдіснамасын білу; педагогикалық 

инновацияны қолданудың маңыздылығын түсіну; 

В) Бастауыш мектептегі педагогикалық инновацияның жеке оқу пәні ретіндегі ерекшеліктерін негізге 

ала отырып, педагогикалық инноватикаға қатысты негізгі ұғымдарды қолдану; 

С) Бастауыш мектептегі педагогикалық инноватика туралы негізгі түсініктерді басшылыққа алып, 

педагогикалық инновацияларды талдай білу; 

D) Бастауыш мектептегі педагогикалық инноватика туралы аналитикалық баяндамалар, мәнжазбалар 

жазу; болжау, жобалау жұмыстарын жүзеге асыру; 

Е) Курс бойынша материалдың маңыздылығын жіктеу және бағалау; тұлғааралық, әлеуметтік, кәсіби 

қарым-қатынастың түрлі салаларындағы жағдайларды бағамдау. 

 

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

Пәннің атауы: Ғылыми-педагогикалық қызметтегі кәсіби этика 

Пәннің коды: GPKKE 7302 

Кредит саны: 5 

Курс: 1,  семестр: 2 

Бағдарлама авторы:  Елеусинова Г.Е. 

Курсты оқытудың мақсаты: Докторанттардың заманауи педагогикалық іс-әрекетінің базалық 

кәсіптік-этикалық ұстанымдары туралы кәсіптік ойлауын дамыту, осы ұстанымдарға сәйкес кәсіби 

міндеттерді орындау іскерліктерін қалыптастыру, педагогикалық іс-әрекеттің базалық кәсіптік-

этикалық негіздерінің теориясы мен практикасын дамыту. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Кәсіби этика. Кәсіптік ойлау. Ғылыми-педагогикалық қызметтегі кәсіби 

этика. Заманауи педагогикалық іс-әрекет. Кәсіби міндеттерді орындау іскерліктерін қалыптастыру. 

Педагогикалық іс-әрекет. 

Пререквизиттері: Әдіснама және ғылыми зерттеудің әдістері. Ғылыми зерттеудің әдіснамасы мен 

әдістемесі. 

Постреквизиттері: Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы. Педагогикалық практика. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер:  

А) Ғылыми-педагогикалық қызметтегі кәсіби этиканың теориясы мен әдіснамасын білу; кәсіби 

этиканың маңыздылығын түсіну; 

В) Ғылыми-педагогикалық қызметтегі кәсіби этиканың жеке оқу пәні ретіндегі ерекшеліктерін негізге 

ала отырып, кәсіби этикаға қатысты негізгі ұғымдарды қолдану; 

С) Ғылыми-педагогикалық қызметтегі кәсіби этика туралы негізгі түсініктерді басшылыққа алып, 

талдай білу; 

D) Ғылыми-педагогикалық қызметтегі кәсіби этика туралы аналитикалық баяндамалар, мәнжазбалар 

жазу; болжау, жобалау жұмыстарын жүзеге асыру; 

Е) Курс бойынша материалдың маңыздылығын жіктеу және бағалау; тұлғааралық, әлеуметтік, кәсіби 

қарым-қатынастың түрлі салаларындағы жағдайларды бағамдау. 

 

Модуль 3. Этномәдени білім беру негіздері және ДҒЗЖ 

 

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

Пәннің атауы: Этномәдени білім беру мен тәрбиенің концептуалдық негіздері 

Пәннің коды: EBBTKN  7303 

Кредит саны: 5 

Курс: 1,  семестр: 2 

Бағдарлама авторы: Бахтиярова Г.Р. 

Курсты оқытудың мақсаты: Докторанттарға этнoмәдeни білім бepy мен тәрбиенің концептуалдық  

epeкшeліктерін, мәдeниeттep apacындaғы өзapa әpeкeттecy мәceлeлepін, халықтың салт-дәстүрін, 

тарихы мен тағылымын дәріптейтін ұлттық құндылықтар сабақтастығын түcіндірy. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Этномәдени білім беру. Этномәдени білім беру мен тәрбиенің 

концептуалдық негіздері. Мәдeниeттep apacындaғы өзapa әpeкeттecy. Ұлттық құндылықтар 

сабақтастығы. Оқыту мен тәрбиенің этномәдени бағыттылығы. 

Пререквизиттері: Ұлттық руханият. Этнопсихология 
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Постреквизиттері: Педагогикалық практика. Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер:  

А)  Этномәдени білім беру мен тәрбиенің концептуалдық негіздерінің теориясы мен әдіснамасын білу; 

этномәдени білім беру мен тәрбиенің маңыздылығын түсіну; 

В)   Этномәдени білім беру мен тәрбиенің концептуалдық негіздерінің жеке оқу пәні ретіндегі 

ерекшеліктерін негізге ала отырып, пәнге қатысты негізгі ұғымдарды қолдану; 

С)   Этномәдени білім беру мен тәрбиенің концептуалдық негіздері туралы негізгі түсініктерді 

басшылыққа алып, талдай білу; 

D)    Этномәдени білім беру мен тәрбиенің концептуалдық негіздері туралы аналитикалық 

баяндамалар, мәнжазбалар жазу; болжау, жобалау жұмыстарын жүзеге асыру; 

Е) Курс бойынша материалдың маңыздылығын жіктеу және бағалау; тұлғааралық, әлеуметтік, 

этникалық, кәсіби қарым-қатынастың түрлі салаларындағы жағдайларды бағамдау. 
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