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Элективті пәндердіϟ каталогы аннотациядан (курстыϟ ϗысϗаша сипаттамасы), пререквизиттерден (оϗылатын пәнді игеру ϫшін ϗажетті 

білім мен даϏдылар жиыны), постреквизиттерден (оϗылатын пәннен алынϏан білімді ϗолданатын пәндер тізімі) тϭрады. 5рбір цикл бойынша 

бір Ϗана пәнніϟ ϗысϗаша сипаттамасы берілген (course desription).  

«Болашак» академиясыныϟ 5В010300 – «Педагогика және психология» мамандыϏыныϟ студенттеріне арналϏан.  
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№ Пәнніϟ аты 

 

Кред

иттер 

Аннотация 

(курстыϟ ϗысϗаша 

сипаттамасы) 

Пререквизиттер 

(оϗылатын пәнді игеру 

ϫшін ϗажетті білім мен 

даϏдылар жиыны) 

Постреквизиттер 

(оϗылатын пәннен 

алынϏан білімді 

ϗолданатын пәндер 

тізімі) 

Компетенциялары 

1 курс 

1 Экономика 

негіздері 

 

3 «Экономика негіздері» пәнін 

оϗыту экономика субъектілері, 

ϗоϏамныϟ экономикалыϗ 

[мірініϟ ϗϭбылыстары мен 

ϫрдістері, ол ϗϭбылыстар мен 

ϫрдістерді зерттеу әдістері мен 

ϗϭралдары, экономикалыϗ 

мәселелерді шешу тәсілдері 

мен жолдары туралы білім 

жϫйесін ϗалыптастыруϏа 

себептеседі 

1.Тарих. 2.Философия. 

3.5леуметтану. 

4.Математика. 

1.Макроэкономика. 

2. 5лемдік 

экономика.  

3.Ϭйымдастыру 

теориясы. 

4.Ϭйымдастырушыл

ыϗ мінез-ϗϭлыϗ, 

маркетинг және т.б. 

Пәнніϟ мазмϭнын 

меϟгеру нәтижесінде 

студент 

Білімі: 

- микроэкономикалыϗ 

теорияныϟ, 

макроэкономиканыϟ 

және әлемдік 

экономиканыϟ негізгі 

тϫсініктері мен 

модельдерін; 

- негізгі 

макроэкономикалыϗ 

к[рсеткіштерді және 

оларды есептеу 

ϗаϏидалар 

Білігі: 

- кәсіптік ϗызметтерінде 

тϫсініктемелік-

категориялыϗ аппаратты, 

гуманитарлыϗ және 

әлеуметтік Ϗылымныϟ 

негізгі заϟдарын ϗолдана 

білу, [з ϗызметтерінде 

кәсіптік лексиканы 

дϭрыс ϗолдану; 

- [з еліндегі және оныϟ 
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шектеріндегі негізгі 

экономикалыϗ 

ϗϭбылыстарды талдауды, 

экономиканыϟ негізгі 

аϏымды мәселелеріне 

баϏытталϏан аϗпаратты 

таба және ϗолдана білу. 

ДаϏдысы: 

- ϗоϏам мәселелерін 

талдаудыϟ тϭтастай 

әдістерін. 

2 Экономикалыϗ 

білімдердіϟ 

тарихы 

3 Экономикалыϗ ілімдер тарихын 

оϗу экономикалыϗ пәндер 

циклін тиімді меϟгеруді 

ϗамтамасыз ету ϫшін, кеϟ 

профильді маманϏа сай жоϏары 

кәсіптік мәдениетті 

ϗалыптастыруϏа себептесу және 

сонымен бакалаврларды 

дайындаудыϟ ϗажет етілетін 

деϟгейіне ϗол жеткізу ϫшін 

және олардыϟ шаруашылыϗ 

ϗызметтіϟ заманауи теориялыϗ 

экономикасы мен тәжірибесініϟ 

ϗалыптасу к[здері мен 

сатылары туралы тϭтастай білім 

алулары ϫшін ϗажет. 

Осы пәнді оϗып игерудіϟ 

нәтижесінде алынатын білім 

экономикалыϗ ойлар тарихы 

мен экономикалыϗ тарихтыϟ 

барлыϗ кезеϟдеріндегі негізгі 

1.Тарих, 2.Философия 

3.Микроэкономика 

4.Іскерлік коммуникация 

5.Іскерлік этика 

6.Мәдениеттану  

1.Макроэкономика,  

2.5лемдік экономика 

тарих 

3.Ϭйымдастыру 

теориясы 

4.Ϭйымдастырушыл

ыϗ мінез-ϗϭлыϗ 

маркетинг және т.б. 

Білімі: 

- экономикалыϗ білімніϟ 

даму бастамалары мен 

негізгі мәселелерін; 

- экономикалыϗ ілімдер 

тарихыныϟ 

экономикалыϗ Ϗылымдар 

жϫйесіндегі орнын; 

- заманауи 

экономикалыϗ ойлардыϟ 

негізгі баϏыттарын 

ϗалыптастыруды; 

- ϖазаϗстандаϏы 

экономикалыϗ ойлар 

тарихын; 

- экономикалыϗ 

ойлардыϟ дамуыныϟ 

негізгі сатыларын 

(ежелгі кезеϟдерден 

бастап заманауи 

уаϗыттарϏа дейінгі) және 

Х1Х-ХХ ϏϏ.. негізгі 
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теориялыϗ мектептердіϟ, 

аϏымдар мен баϏыттардыϟ 

[кілдерініϟ творчестволыϗ 

мϭраларыныϟ орны мен ролі 

туралы «жеϟіл» ойлардан аулаϗ 

болуϏа к[мектеседі. 

Ϗылыми мектептердіϟ 

теориялыϗ 

ерекшеліктерін; 

- алдыϟϏы ϗатардаϏы 

Ϗылыми мектептердіϟ 

негізгі [кілдерін және 

олардыϟ Ϗылыми 

ізденістерініϟ 

баϏыттарын, сонымен 

ϗатар олардыϟ 

зерттеулерініϟ заманауи 

экономикалыϗ Ϗылым 

ϫшін маϟыздылыϏын. 

Білігі: 

- экономикалыϗ білімді 

білікті маман ϗызметініϟ 

әдістемесін 

ϗалыптастыру объектісі 

ретінде ϗарастыруды 

және зерттеуді; 

- кϫрделі экономикалыϗ 

ϫрдістерді дϭрыс 

баϏалауды; 

- мемлекеттердіϟ 

экономикалыϗ 

саясаттарында 

ϗабылданатын 

тϭжырымдамаларыныϟ 

экономикалыϗ [мірдіϟ 

наϗты ϗажеттіліктеріне 

сәйкес екенін тϫсіну; 

- заманауи 

экономикалыϗ 
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теорияныϟ негізгі 

тϭжырымдамалары мен 

баϏыттарында еркін 

болу; 

- экономикалыϗ ойлар 

эволюциясы туралы 

білімдерін және 

экономикалыϗ 

ϗϭбылыстарды 

зерттеудегі теориялыϗ 

тәсілдердіϟ к[птϫрлілігін 

[зіндік дербес 

творчестволыϗ ізденіс 

ϫрдісінде студенттік 

Ϗылыми-зерттеу 

жϭмыстарын жазу 

кезінде ϗолдана білу. 

ДаϏдысы: 

- алϏан білімдерін 

тәжірибеде жϫргізіліп 

жатϗан экономикалыϗ 

реформалардыϟ 

нәтижелерін баϏалау 

ϫшін ϗолдана білу. 

3 ϖолданбалы 

экономика 

3 «ϖолданбалы экономика» пәні 

кәсіптік оϗыту мамандарында 

экономикалыϗ ойлауды, 

біліктілікті және кәсіптілікті 

ϗалыптастыратын маϟызды 

пәндердіϟ бірі. «ϖолданбалы 

экономика» пәнін оϗыту 

жалпыϏылыми, техникалыϗ 

және экономикалыϗ пәндер 

1.Тарих 

2.Философия, 

3.5леуметтану 

4.ϖϭϗыϗтану 

5.Мәдениеттану  

1.Макроэкономика 

2.5лемдік экономика 

3.Ϭйымдастыру 

теориясы 

4.Ϭйымдастырушыл

ыϗ мінез-ϗϭлыϗ, 

маркетинг және т.б 

Пәнніϟ наϗты 

мазмϭнымен байланысты 

оϗыту міндеттері болып 

келесілер 

ϗарастырылады: 

коммерциялыϗ 

ϗϭрылымдардыϟ 

экономикаларыныϟ 

негіздерініϟ білімдерін 
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кешеніне негізделеді және 

экономиканыϟ әр тϫрлі 

салаларындаϏы кәсіпорынардыϟ 

ϗызмет баϏыттары мен жϭмыс 

ерекшеліктерін меϟгеру ϫшін 

негіз болып табылады. 

меϟгеру; ϭйымдардыϟ 

ϗызметтерініϟ 

к[рсеткіштерін есептеу 

әдістемелерін ϫйрену; 

ϗызмет [сімінде 

ϗолданылмаϏан 

резервтерді іздеу және 

оларды жϫзеге асыру 

білімдерін меϟгеру; 

дәлелденген шешім 

шыϏару және ϭйымныϟ 

ϗызмет тиімділігін 

жоϏарылату маϗсатында 

жϫргізілген зерттеудіϟ 

нәтижесі бойынша 

ϭсыныстар мен 

нϭсϗаулар ϗϭру 

техникасын меϟгеру. 

Білімі: ϭйымдаϏы негізгі 

бизнес-ϫрдістерді, 

олардыϟ маϗсаттарын; 

маϗсат ϗою 

ϗаϏидаларын, ϭйымдыϗ 

жоспарлаудыϟ тϫрлері 

мен әдістерін; ϭйымдыϗ 

ϗϭрылым типтерін, 

олардыϟ негізгі 

параметрлерін және 

оларды жобалау 

ϗаϏидаларын; ϭйымныϟ 

даму ϗаϏидалары мен 

ϗызмет ету 

заϟдылыϗтарын; 
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заманауи ϭйымдаϏы 

менеджердіϟ ролін, 

ϗызметтері мен 

міндеттерін; ϭйымныϟ 

негізгі ϗаржылыϗ 

есептерініϟ ϗϭрылымы 

мен мазмϭнын; 

ϗызметтіϟ ϗаржылыϗ 

тϭраϗтылыϏыныϟ, 

[тімділігі мен 

т[лемϗабілеттілігініϟ, 

іскерлік және нарыϗтыϗ 

белсенділігініϟ, 

тиімділігі мен 

рентабельділігініϟ негізгі 

к[рсеткіштерін. 

Білігі: кәсіптік 

ϗызметтерін жϫзеге 

асырумен байланысты 

маϗсаттар мен 

міндеттерді ϗоюды; 

ϭйымныϟ сыртϗы және 

ішкі орталарын 

талдауды, оныϟ маϟызды 

элементтерін аныϗтап, 

олардыϟ ϭйымϏа әсерін 

баϏалауды; ϭйымдыϗ 

ϗϭрылымын талдап, оны 

жетілдіру бойынша 

ϭсыныстар ϗϭруды; 

[німніϟ [зіндік ϗϭнын 

калькуляциялауды және 

талдауды және 
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басϗарушылыϗ есептіϟ 

мәліметтерініϟ негізінде 

негізделген шешімдер 

ϗабылдауды; есептеу мен 

б[лудіϟ әр тϫрлі 

жϫйелерін ϗолдану 

тиімділігін баϏалау; 

тәуекелдерді, 

табыстылыϗ пен 

ϗабылданатын 

ϗаржылыϗ және 

инвестициялыϗ 

шешімдердіϟ тиімділігін 

баϏалау. 

ДаϏдысы: ϗаржылыϗ 

есептілікті талдау және 

ϗаржылыϗ болжамдау 

әдістерін; адами 

ресурстарды басϗарудыϟ 

заманауи ϗϭралдарын; 

бизнес-бірлік 

деϟгейіндегі 

стратегияларды ϗϭру 

және оларды жϫзеге 

асыру әдістерін. 

4 ϖϭϗыϗ негіздері 

 

3 ϖϭϗыϗ негіздері пәні жоϏары 

кәсіби білімі бар заϟгерді 

дайындаудыϟ жалпы 

жϫйесіндегі мәнге ие. 

Біріншіден, бϭл Ϗылым 

ϗϭϗыϗтану және 

мемлекеттанудыϟ бастапϗы 

тϫсініктерімен, ережелерімен 

АталϏан курсты 

бастаϏанϏа дейін студент 

ϗϭϗыϗтыϗ және тарихи 

білімді болуы щарт. 

1.ϖазаϗстан тарихы 

2.Политология 

3.5леуметтану 

4.Философия. 

Мемлекет және ϗϭϗыϗ 

теориясын тереϟ оϗып 

зерттемейінше салалыϗ 

заϟ Ϗылымдарын және 

басϗару сипатындаϏы 

пәндерді игеру мϫмкін 

емес. Білімі: Ол 

мемлекет пен ϗϭϗыϗтыϟ 
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категорияларымен 

таныстырады, екіншіден, 

мемлекет және ϗϭϗыϗ теориясы 

әдістемелік Ϗылым болып 

табылады, онда заϟ 

ϏылымдарындаϏы арнайы 

сϭраϗтарды шешу ϫшін 

фундаменталды болып 

табылатын, маϟызды теориялыϗ 

ережелер [нделеді; ϫшіншіден, 

ол ϗϭϗыϗтануда салалыϗ 

Ϗылымдар сϭраϗтарын 

зерттейтін интегративті Ϗылым 

ролінде шыϏады. 

Мемлекеттік-ϗϭϗыϗтыϗ 

білімдер жϫйесінде базалыϗ 

тϭрϏыларды иемденіп мемлекет 

және ϗϭϗыϗ теориясы 

студенттерге мемлекет пен 

ϗϭϗыϗтыϟ мәнін, ϗоϏамдыϗ 

таϏайындалуы, олардыϟ басϗа 

әлеуметтік ϗϭбылыстармен 

байланыстары, мемлекет пен 

ϗϭϗыϗтыϟ пайда болу және 

дамуыныϟ заϟдылыϗтары 

туралы білімдер береді. 

негізгі тϫсініктері мен 

категориялары туралы 

алϏашϗы тϫсініктер 

береді, оларсыз салалыϗ 

және басϗа заϟ 

пәндерініϟ наϗты 

білімдерін игеру мϫмкін 

емес. Мемлекет пен 

ϗϭϗыϗтыϟ жалпы 

теориясын оϗу, 

студенттердіϟ игерген 

білімдері негізінде 

мемлекеттік-ϗϭϗыϗтыϗ 

ϗϭбылыстардыϟ мәнін 

және әлеуметтік 

таϏайындалуын дербес 

сипаттауды, ϗазіргі 

заманныϟ барлыϗ 

мемлекеттік-ϗϭϗыϗтыϗ 

мәселелеріне 

шыϏармашылыϗ 

жаϏынан келуді, 

ϗоϏамдыϗ [мірдіϟ 

кϫрделі саяси-ϗϭϗыϗтыϗ 

ϗϭбылыстарына дϭрыс 

баϏалауды беруді, 

олардыϟ мәнін, негізгі 

ϫдістерін, орнын, ролін, 

функцияларын және 

ϗоϏамдыϗ [мірдіϟ басϗа 

ϗϭбылыстары мен 

байланыстарын ашуды, 

сонымен ϗатар әртϫрлі 
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[мірлік жаϏдайларда 

алынϏан білімдерді 

ϗолдануды [ϟдеуге 

баϏытталϏан.  

Білігі: Бϭл Ϗылым жалпы 

ϗϭϗыϗтыϗ мәдениетті 

ϗалайды, студенттерде 

заϟдыϗ к[зϗарастыϟ 

Ϗылыми негізін 

ϗалыптастырады.  

ДаϏдысы: Мемлекет 

және ϗϭϗыϗ 

теориясыныϟ жалпы 

Ϗылыми теориялыϗ 

маϟызы тϫсінігін ашу 

негізгі міндет болып 

табылады. -Осы 

міндеттерді зерттеу 

нәтижесінде белгілі бір 

маϗсатϗа ϗол жеткізуге 

болады. 

5 ϖР мемлекет және 

ϗϭϗыϗ негіздері 

3 ϖазаϗстан Республикасыныϟ 

мемлекеттік және ϗϭϗыϗ 

негіздері пәні жоϏары кәсіби 

білімі бар заϟгерді 

дайындаудыϟ жалпы 

жϫйесіндегі мәнге ие. 

Біріншіден, бϭл Ϗылым 

ϗϭϗыϗтану және 

мемлекеттанудыϟ бастапϗы 

тϫсініктерімен, ережелерімен 

категорияларымен 

таныстырады, екіншіден, 

ϖазаϗстан 

Республикасыныϟ 

мемлекеттік және ϗϭϗыϗ 

негіздері атты курсты 

бастаϏанϏа дейін студент 

ϗϭϗыϗтыϗ және тарихи 

білімді болуы шарт. 

1.ϖазаϗстан тарихы 

2.Политология 

3.5леуметтану 

4.философия. 

 

Пәнді игеру нәтижесінде 

білім алушыда 

ϗалыптасатын білім, 

білік, даϏдылары: 

ϖазаϗстан 

Республикасыныϟ 

мемлекеттік және ϗϭϗыϗ 

негіздері пәні жоϏары 

кәсіби білімі бар 

заϟгерді дайындаудыϟ 

жалпы жϫйесіндегі мәнге 

ие. Біріншіден, бϭл 
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мемлекет және ϗϭϗыϗ теориясы 

әдістемелік Ϗылым болып 

табылады, онда заϟ 

ϏылымдарындаϏы арнайы 

сϭраϗтарды шешу ϫшін 

фундаменталды болып 

табылатын, маϟызды теориялыϗ 

ережелер [нделеді; ϫшіншіден, 

ол ϗϭϗыϗтануда салалыϗ 

Ϗылымдар сϭраϗтарын 

зерттейтін интегративті Ϗылым 

ролінде шыϏады. 

Мемлекеттік-ϗϭϗыϗтыϗ 

білімдер жϫйесінде базалыϗ 

тϭрϏыларды иемденіп мемлекет 

және ϗϭϗыϗ теориясы 

студенттерге мемлекет пен 

ϗϭϗыϗтыϟ мәнін, ϗоϏамдыϗ 

таϏайындалуы, олардыϟ басϗа 

әлеуметтік ϗϭбылыстармен 

байланыстары, мемлекет пен 

ϗϭϗыϗтыϟ пайда болу және 

дамуыныϟ заϟдылыϗтары 

туралы білімдер береді. 

Ϗылым ϗϭϗыϗтану және 

мемлекеттанудыϟ 

бастапϗы тϫсініктерімен, 

ережелерімен 

категорияларымен 

таныстырады, екіншіден, 

мемлекет және ϗϭϗыϗ 

теориясы әдістемелік 

Ϗылым болып табылады, 

онда заϟ 

ϏылымдарындаϏы 

арнайы сϭраϗтарды 

шешу ϫшін 

фундаменталды болып 

табылатын, маϟызды 

теориялыϗ ережелер 

[нделеді; ϫшіншіден, ол 

ϗϭϗыϗтануда салалыϗ 

Ϗылымдар сϭраϗтарын 

зерттейтін интегративті 

Ϗылым ролінде шыϏады. 

Мемлекеттік-ϗϭϗыϗтыϗ 

білімдер жϫйесінде 

базалыϗ тϭрϏыларды 

иемденіп мемлекет және 

ϗϭϗыϗ теориясы 

студенттерге мемлекет 

пен ϗϭϗыϗтыϟ мәнін, 

ϗоϏамдыϗ таϏайындалуы, 

олардыϟ басϗа 

әлеуметтік 

ϗϭбылыстармен 

байланыстары, мемлекет 
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пен ϗϭϗыϗтыϟ пайда 

болу және дамуыныϟ 

заϟдылыϗтары туралы 

білімдер береді. 

6 Мемлекеттану 

негіздері 

3 Мемлекеттану негіздері пәні 

жоϏары кәсіби білімі бар 

заϟгерді дайындаудыϟ жалпы 

жϫйесіндегі мәнге ие. 

Біріншіден, бϭл Ϗылым 

ϗϭϗыϗтану және 

мемлекеттанудыϟ бастапϗы 

тϫсініктерімен, ережелерімен 

категорияларымен 

таныстырады, екіншіден, 

мемлекет және ϗϭϗыϗ теориясы 

әдістемелік Ϗылым болып 

табылады, онда заϟ 

ϏылымдарындаϏы арнайы 

сϭраϗтарды шешу ϫшін 

фундаменталды болып 

табылатын, маϟызды теориялыϗ 

ережелер [нделеді; ϫшіншіден, 

ол ϗϭϗыϗтануда салалыϗ 

Ϗылымдар сϭраϗтарын 

зерттейтін интегративті Ϗылым 

ролінде шыϏады. 

Мемлекеттік-ϗϭϗыϗтыϗ 

білімдер жϫйесінде базалыϗ 

тϭрϏыларды иемденіп мемлекет 

және ϗϭϗыϗ теориясы 

студенттерге мемлекет пен 

ϗϭϗыϗтыϟ мәнін, ϗоϏамдыϗ 

Мемлекеттану негіздері 

атты курсты бастаϏанϏа 

дейін студент ϗϭϗыϗтыϗ 

және тарихи білімді 

болуы шарт. 

1.ϖазаϗстан тарихы 

2.Политология 

3.5леуметтану 

4.Философия 

. 

Мемлекеттану негіздері 

пәні жоϏары кәсіби 

білімі бар заϟгерді 

дайындаудыϟ жалпы 

жϫйесіндегі мәнге ие. 

Біріншіден, бϭл Ϗылым 

ϗϭϗыϗтану және 

мемлекеттанудыϟ 

бастапϗы тϫсініктерімен, 

ережелерімен 

категорияларымен 

таныстырады, екіншіден, 

мемлекет және ϗϭϗыϗ 

теориясы әдістемелік 

Ϗылым болып табылады, 

онда заϟ 

ϏылымдарындаϏы 

арнайы сϭраϗтарды 

шешу ϫшін 

фундаменталды болып 

табылатын, маϟызды 

теориялыϗ ережелер 

[нделеді; ϫшіншіден, ол 

ϗϭϗыϗтануда салалыϗ 

Ϗылымдар сϭраϗтарын 

зерттейтін интегративті 

Ϗылым ролінде шыϏады. 

Мемлекеттік-ϗϭϗыϗтыϗ 

білімдер жϫйесінде 
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таϏайындалуы, олардыϟ басϗа 

әлеуметтік ϗϭбылыстармен 

байланыстары, мемлекет пен 

ϗϭϗыϗтыϟ пайда болу және 

дамуыныϟ заϟдылыϗтары 

туралы білімдер береді. 

базалыϗ тϭрϏыларды 

иемденіп мемлекет және 

ϗϭϗыϗ теориясы 

студенттерге мемлекет 

пен ϗϭϗыϗтыϟ мәнін, 

ϗоϏамдыϗ таϏайындалуы, 

олардыϟ басϗа 

әлеуметтік 

ϗϭбылыстармен 

байланыстары, мемлекет 

пен ϗϭϗыϗтыϟ пайда 

болу және дамуыныϟ 

заϟдылыϗтары туралы 

білімдер береді 

7 Экология және 

тіршілік 

ϗауіпсіздігі 

негіздері 

 

5 Студентке әлемдік 

экономикалы ойлар тарихыныϟ 

негізгі сатылары, Ϗϭлама Ϗалым-

экономистердіϟ негізгі 

еϟбектерініϟ мазмϭндары, 

экономикалыϗ теорияныϟ 

дамуыныϟ негізгі аϏымдары 

мен ϗарϗындары туралы наϗты 

білім беру, студентке 

экономикалыϗ теорияныϟ ϭдаы 

ϗозϏалыста болатын пән екенін 

тϫсіндіру, жедел [згермелі 

жаϏдайларда табысты жϭмыс 

істеулеріне мϫмкіндік беретін 

к[зϗарастарын, экономикалыϗ 

зерттеулердіϟ жалпы 

мәдениетін дамыту. 

 

1.Популяция, 2.Биоценоз 

3.Экожϫйе 

4.Биосфера 5.Заманауи 

экологиялыϗ мәселелер 

6.Биология. 

7. hзін-[зі тану. 

1.Заманауи табиϏат 

танудыϟ 

концепциясы, 

2.Заманауи табиϏат 

танудыϟ мәселелерін 

модельдеу 

3.Экономика  

4.Химия 

5.hзін-[зі тану 

Студенттерде ϗоршаϏан 

орта және тіршілік 

ϗауіпсіздігі саласындаϏы 

экология туралы [ткір 

және кϫрделі 

мәселелерді талϗылауϏа 

объективті және кешенді 

талϗылауϏа 

шыϏармашылыϏын 

ϗалыптастыру. 

Білімі: 

- экономикалыϗ білімніϟ 

даму бастамалары мен 

негізгі мәселелерін; 

- экономикалыϗ ілімдер 

тарихыныϟ 

экономикалыϗ Ϗылымдар 

жϫйесіндегі орнын; 

- заманауи 
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экономикалыϗ ойлардыϟ 

негізгі баϏыттарын 

ϗалыптастыруды; 

- ϖазаϗстандаϏы 

экономикалыϗ ойлар 

тарихын; 

- экономикалыϗ 

ойлардыϟ дамуыныϟ 

негізгі сатыларын 

(ежелгі кезеϟдерден 

бастап заманауи 

уаϗыттарϏа дейінгі) және 

Х1Х-ХХ ϏϏ.. негізгі 

Ϗылыми мектептердіϟ 

теориялыϗ 

ерекшеліктерін; 

- алдыϟϏы ϗатардаϏы 

Ϗылыми мектептердіϟ 

негізгі [кілдерін және 

олардыϟ Ϗылыми 

ізденістерініϟ 

баϏыттарын, сонымен 

ϗатар олардыϟ 

зерттеулерініϟ заманауи 

экономикалыϗ Ϗылым 

ϫшін маϟыздылыϏын. 

Білігі:  

- экономикалыϗ білімді 

білікті маман ϗызметініϟ 

әдістемесін 

ϗалыптастыру объектісі 

ретінде ϗарастыруды 

және зерттеуді; 
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- кϫрделі экономикалыϗ 

ϫрдістерді дϭрыс 

баϏалауды; 

- мемлекеттердіϟ 

экономикалыϗ 

саясаттарында 

ϗабылданатын 

тϭжырымдамаларыныϟ 

экономикалыϗ [мірдіϟ 

наϗты ϗажеттіліктеріне 

сәйкес екенін тϫсіну; 

- заманауи 

экономикалыϗ 

теорияныϟ негізгі 

тϭжырымдамалары мен 

баϏыттарында еркін 

болу; 

- экономикалыϗ ойлар 

эволюциясы туралы 

білімдерін және 

экономикалыϗ 

ϗϭбылыстарды 

зерттеудегі теориялыϗ 

тәсілдердіϟ к[птϫрлілігін 

[зіндік дербес 

творчестволыϗ ізденіс 

ϫрдісінде студенттік 

Ϗылыми-зерттеу 

жϭмыстарын жазу 

кезінде ϗолдана білу. 

ДаϏдысы: 

- алϏан білімдерін 

тәжірибеде жϫргізіліп 
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жатϗан экономикалыϗ 

реформалардыϟ 

нәтижелерін баϏалау 

ϫшін ϗолдана білу. 

8 Экологиялыϗ 

мәселелер және 

адамзат апаттар 

5 Студенттерде ϗоршаϏан орта 

және тіршілік ϗауіпсіздігі 

саласы туралы [ткір және 

кϫрделі мәселелерді талϗылауϏа 

объективті және кешенді 

талϗылауϏа шыϏармашылыϏын 

ϗалыптастыру; 

Тіршілік ортасын және 

адамдарды жаϏымсыз 

әсерлерден ϗорϏау шараларын, 

технико-экономикалыϗ 

тиімділігін баϏалау; 

ТЖ салдарыныϟ дамуын 

болжау және баϏалау. 

 

1.Физика,  

2.Химия 3.Биология 

4.География 

1.Заманауи табиϏат 

танудыϟ 

концепциясы, 

2.Заманауи табиϏат 

танудыϟ мәселелерін 

модельдеу 

3.Экономика  

4.Химия 

5.hзін-[зі тану 

Пәнді игеру нәтижесінде 

білім алушыда 

ϗалыптасатын білім, 

білік, даϏдылары: 

Т[тенше жаϏдайларды 

болжау әдістері және 

олардыϟ салдарын жою 

шараларымен толыϗ 

танысып, ТЖ салдарын 

жою ϫшін ϗажетті 

жϭмыс шараларына, 

ϗϭтϗару жϭмыстарына 

белсенді ат салысу 

9 ϖоршаϏан 

ортаныϟ 

геохимиясы 

5 Студенттерде ϗоршаϏан орта 

туралы, антропогендік 

(техногендік) ландшафт және 

табиϏи және антропогендік 

факторлардыϟ әсерінен 

болатын геохимиялыϗ 

[згерістерді, адам аϏзасына әсер 

ететін химиялыϗ элементтер 

немесе ϗосылыстар туралы 

және олардыϟ 

концентрациялары туралы 

1.Химия, 2.География, 

3.Биология, 

4.Математика. 

1.Еϟбекті ϗорϏау, 

2.Салауатты [мір 

салты 

Пәнді игеру нәтижесінде 

білім алушыда 

ϗалыптасатын білім, 

білік, даϏдылары: 

Биосфераны ластайтын 

ϗоршаϏан орта 

геохимиясымен 

байланысты аймаϗтыϗ 

және [зекті мәселелерді 

шешу  

ϖоршаϏан ортаны ϗорϏау 
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маϏлϭматтарды толыϗϗанды 

ϗалыптастыру 

аймаϏындаϏы 

халыϗаралыϗ және 

республикалыϗ негізгі 

талаптар мен 

заϟдылыϗтар туралы 

10 Психология-

педагогика 

мамандыϗϗа 

кіріспе 

 

3 Бϭл курс кәсіби білім сапасын 

ϗалыптастыруды, студенттерге 

теориялыϗ және практикалыϗ 

талдаудыϟ жϫйесін меϟгертуді, 

кәсіби педагогикалыϗ 

жаϏдайаттарды моделдеу және 

конструктивті шешуді, 

педагогтыϟ кісіби 

ϗϭзыреттілігін дамыту 

ϗϭрылымы мен әдістерін 

меϟгеруді, психологиялыϗ 

педагогикалыϗ іс әрекеттерініϟ 

әр тϫрлі формаларын 

жобалауды, болжамдауды, 

ϗϭрастырушылыϗты және 

жϫзеге асыруды оϗытады. 

1.hзін [зі тану 

2.ϖазаϗстан тарихы 

2.Педагогика, 

2.ϖазаϗстан тарихы 

2.Психология 

Курсты оϗу нәтижесінде 

студенттер білуі керек: 

Білімі: 

-жоϏары кәсіби білімніϟ 

негізгі заϟдылыϗтарын; 

-педагогикалыϗ 

мамандыϗтыϟ жалпы 

сипаттамасын; 

-педагогтыϟ және оныϟ 

тϭлϏасыныϟ кәсіби іс 

әрекетін. 

Білігі: 

- Диагностикалыϗ 

әдістерді ϗолдана 

отырып педагогикалыϗ 

жаϏдаяттарды шешу 

және талдауды 

практикалыϗ тϭрϏыда 

жϫзеге асыру; 

-Педагогикалыϗ іс 

әрекеттіϟ жеке және 

топтыϗ формасын 

жоспарлау және [ткізу; 

-hткізілетін іс 

шаралардыϟ жϫзеге 

асырылуын ϗадаϏалау. 

ДаϏдысы: 

-Болашаϗ кәсіби іс 
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әрекетінде меϟгерілген 

білімдерін практикалыϗ 

тϭрϏыда ϗолдану 

жолдарын, оϗытудыϟ, 

тәрбиеніϟ және [скелеϟ 

ϭрпаϗты дамытудыϟ 

міндеттерін шешуде 

педагогикалыϗ 

әдістердіϟ және 

даϏдыларды жϫзеге 

асырудыϟ негізгі 

формаларыныϟ [зара 

байланысы. 

11 Педагогикалыϗ 

мамандыϗтыϟ 

ϗалыптасуы 

3 Педагогикалыϗ мамандыϗтыϟ 

пайда болуын, дамуын және 

ϗалыптасуын жаϗсы меϟгеруін 

ϗамтамасыз ету. Педагогикалыϗ 

мамандыϏыныϟ маϟыздылыϏын 

тϫсіндіру. 

Педагогикалыϗ мамандыϗтыϟ 

сипаты оϗушыларϏа білім беру 

Ϗана емес, сонымен ϗатар 

тәрбиелеу, тϫзету, 

ϭйымдастыру және т.б. 

айналысатыны туралы 

таϗырыпты ашып к[рсету; 

Студенттердіϟ [з болашаϗ 

мамандыϏын ϗадірлеу, сϫйу 

ϗасиеттерін, танымдыϗ 

білдіруін жандандыру. АлынϏан 

білімдерді тәжірибеде ϗолдана 

Пәнді оϗуϏа дейін 

студенттер 

педагогикалыϗ 

мамандыϗ жайлы білімін 

молайтатын, білім 

деϟгейлерін 

толыϗтырып, 

дамытатын, мамандыϗ 

туралы тϫсініктерін 

ϗалыптастырϏан 

пәндерді алдын-ала оϗып 

[ткендері ж[н 

1.Педагогика 

2.Педагогикалыϗ 

психология  

3.Мектепке дейінгі 

педагогика  

4.Мектепке дейінгі 

білім беру 

менеджменті 

 

Пәнді игеру нәтижесінде 

білім алушыда 

ϗалыптасатын білім, 

білік, даϏдылары: 

- курстыϟ обьектісі, пәні, 

міндеттері мен оϗыту 

теориясы мен баϏыттары 

жайлы тϫсініктері 

болуы; 

- курс бойынша алϏан 

білімдерін тәжірбиеде [з 

бетімен ϗолдана алуы; 

- бастауыш мектептегі 

педагогикалыϗ процесті 

жобалау мен жϫзеге 

асыруы; 

- жоϏары мектеп 

студенттеріне арналϏан 

негізгі оϗу әдістемелік 

әдебиеттерді 
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алатындыϗтай жеткізу. пайдаланып, ϗажетті 

материалдарды меϟгеруі 

12 Педагогтыϟ 

кәсіби этикасы 

3 «Педагогтыϟ кәсіби әдебі» пәні 

педагогика Ϗылымыныϟ бір 

б[лігі болып табылады және 

педагогикалыϗ адамгершіліктіϟ 

ерекшеліктерін зерттейді, 

педагогикалыϗ еϟбектегі 

адамгершіліктіϟ ортаϗ 

ϗаϏидаларыныϟ жϫзеге 

асырылуын ϗадаϏалайды, оныϟ 

негізгі ϗызметтерін және 

этикалыϗ категорияларды 

ϗарастырады 

Пәнді оϗуϏа дейін 

студенттер 

педагогикалыϗ 

мамандыϗ жайлы білімін 

молайтатын, білім 

деϟгейлерін 

толыϗтырып, 

дамытатын, мамандыϗ 

туралы тϫсініктерін 

ϗалыптастырϏан 

пәндерді алдын-ала оϗып 

[ткендері ж[н 

1.Педагогика 

2.Педагогикалыϗ 

психология  

3.Мектепке дейінгі 

педагогика  

4.Мектепке дейінгі 

білім беру 

менеджменті 

 

Пәнді игеру нәтижесінде 

білім алушыда 

ϗалыптасатын білім, 

білік, даϏдылары: 

-курстыϟ обьектісі, пәні, 

міндеттері мен оϗыту 

теориясы мен баϏыттары 

жайлы тϫсініктері 

болуы; 

- курс бойынша алϏан 

білімдерін тәжірбиеде [з 

бетімен ϗолдана алуы; 

- бастауыш мектептегі 

педагогикалыϗ процесті 

жобалау мен жϫзеге 

асыруы; 

- жоϏары мектеп 

студенттеріне арналϏан 

негізгі оϗу әдістемелік 

әдебиеттерді 

пайдаланып, ϗажетті 

материалдарды меϟгеруі 

13 Педагогика 

тарихы 

 

5 Бϭл курс отандыϗ және шетел 

педагогикасыныϟ тарихын 

ϗарастырады және 

студенттерде тарихи-

педагогикалыϗ білімдердіϟ 

жϫйесін ϗалыптастыруϏа, тϫрлі 

тарихи дәуірлер мен 

халыϗтардыϟ әйгілі 

педагогтары мен 

1.Педагогика 

мамандыϏына кіріспе 

2.Педагогика 

3.Философия 4.Логика. 

1.Педагогикалыϗ 

психология 

2.Психологиялыϗ 

менеджмент 

3.Педагогикалыϗ 

ϫрдістегі 

әлеуметтендіру 

4.Эсперименталды 

психология. 

Пәнді игеру нәтижесінде 

білім алушыда 

ϗалыптасатын білім, 

білік, даϏдылары: 

- студенттер тϫрлі 

тарихи кезеϟдердегі 

әртϫрлі [ркениеттердегі 

педагогикалыϗ ойлар 

мен білім берудіϟ даму 
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ойшылдарымен таныстыруϏа 

мϫмкіндік береді. 

мәселерімен танысып 

шыϏады; 

- тарихи-педагогикалыϗ 

идеяларϏа жеке, [зіндік 

білім беруде тϭтас 

педагогикалыϗ сана 

ϗалыптасуына мϫмкіндік 

туады; 

- тарихи педагогикалыϗ 

әдебиеттерді оϗып 

ϫйренеді; 

- педагогиканыϟ тарихи 

әдіснамасымен және 

әдістерімен танысады; 

- [здігінен білім алу, 

кәсіби-компетенттілік 

деϟгейін к[теру 

маϗсатында тарихи-

педагогикалыϗ білімдер 

мен біліктер 

ϗалыптасады; 

- кеϟ дϫниетаным мен 

тереϟ ойлай алу 

ϗасиетіне ие тϭлϏа 

ϗалыптасады; 

- тарихи-педагогикалыϗ 

наϗтылыϗты Ϗылыми 

дәлелді талдай алады. 

14 Салыстырмалы 

педагогика 

5 Салыстырмалы педагогика 

курсы – бϭл басϗа 

мемлекеттердіϟ педагогикалыϗ 

практикасы мен ерекшеліктерін 

ϗарастыратын педагогикалыϗ 

1.Психология 

мамандыϏына кіріспе 

2.ПсихологиядаϏы негізгі 

баϏыттар 

1.Психологиялыϗ 

менеджмент  

2.Даму 

психологиясы 

3.Психология 

Пәнді игеру нәтижесінде 

білім алушыда 

ϗалыптасатын білім, 

білік, даϏдылары: 

- студенттер тϫрлі 
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Ϗылымныϟ саласы. 

Салыстырмалы педагогика 

әрбір елдердегі білім беру және 

тәрбие жϫйелерініϟ дамуын, 

олардыϟ жалпы және [зіϟдік 

ерекшеліктерін салыстыра, 

дамуын зерттейді. Ал бϭл 

ϭлттыϗ педагогикалыϗ 

мәдениетті дϫние жϫзінде 

ϗалыптасып келе жатϗан 

жетістіктермен байытуϏа 

мϫмкіϟдік береді. ώылыми-

педагогикалыϗ 

мамандыϗтардыϟ ϗазіргі 

номенклатурасы.  

елдердегі педагогикалыϗ 

процестіϟ негізгі 

заϟдылыϗтары 

педагогикалыϗ процестіϟ 

әдістері, формалары 

және ϗϭралдары туралы 

білімдерді, олардыϟ 

практикада ϗолдану 

іскерліктерін салыстыра 

отырып меϟгереді; 

- студенттерде шетелдік 

педагогикалыϗ Ϗылым 

және практикасыныϟ 

бϫгінгі кϫндегі 

жетістіктерін ϫйренуде 

танымдыϗ 

ϗызыϏушылыϏын 

дамытады; 

- студенттерде [зіндік 

білім алуϏа және 

педагогикалыϗ іс-

әрекетке деген 

ϗызыϏушылыϗ 

ϗалыптасады 

15 Мектеп тарихы 

және шетел 

педагогикасы 

5 Бϭл курс студенттерде 

мектептіϟ пайда болу тарихы 

және шетел педагогикасы 

негіздерініϟ Ϗылыми-теориялыϗ 

білімдер жϫйесін 

ϗалыптастыруды ϗарастырады.  

«Педагогика тарихы» курсыныϟ 

теориялыϗ-әдіснамалыϗ 

1.Педагогика 

мамандыϏына кіріспе 

2.Педагогика, 3.Тәрбие 

жϭмысыныϟ теориясы 

мен әдістемесі  

4.Тәрбие теориясы. 

1.Педагогика 

тарихы, 

2.Этнопедагогика. 

Пәнді игеру нәтижесінде 

білім алушыда 

ϗалыптасатын білім, 

білік, даϏдылары: 

- тϫрлі тарихи 

кезеϟдердегі әртϫрлі 

[ркениеттердегі 

педагогикалыϗ ойлар 

мен білім берудіϟ даму 
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негіздері. «Педагогика тарихы» 

курсыныϟ пәні мен міндеттері. 

Шетел педагогикасы мен 

мектептерініϟ тарихы. АлϏашϗы 

ϗауымдаϏы тәрбие. Тәрбиеніϟ 

пйда болуы. Ежелгі мектеп пен 

тәрбие. ОртаϏасыр дәуіріндегі 

тәрбие мен мектеп және 

педагогикалыϗ ойлар. Батыс 

Еуропа елдеріндегі мектеп пен 

тәрбие (ХVII Ϗасырдыϟ ортасы 

- XVIII Ϗасырдыϟ аяϏы). Батыс 

Еуропа елдеріндегі XIX –XX 

ϏасырлардаϏы мектеп пен 

тәрбие. Ресей тарихындаϏы 

тәрбие, мектеп және 

педагогика. Ресейдегі ϗазіргі 

мектеп және педагогика. 

мәселерімен танысып 

шыϏады; 

- педагогикалыϗ 

процестіϟ негізгі 

заϟдылыϗтарына, 

принциптеріне сәйкес 

оϗу-тәрбие жϭмыстарын 

іске асыра алады; 

негізгі сипаттарына 

сәйкес педагогикалыϗ 

процестіϟ жаϏдайын 

диагностикалауы және 

оныϟ дамуын болжай 

алады; 

- оϗу-тәрбие 

заϟдылыϗтары, 

принциптеріне сәйкес 

оϗу-тәрбие жϭмыстарын 

жϫргізе алады; 

- оϗу-тәрбие міндеттерін 

аныϗтауы және соϏан 

сәйкес формалар мен 

әдістер таϟдауды 

меϟгереді; 

- Ϗылыми-педагогикалыϗ 

әдебиеттермен [зіндік 

жϭмыс жасау 

ϗалыптасады 

16 Этнопедагогика 

және 

этнопсихология 

 

5 Бϭл пән болашаϗ мамандарды 

этнопедагогика Ϗылымдарыныϟ 

теориялыϗ негіздермен 

ϗаруландырып, тәрбие мен 

оϗыту процесін нәтижелі 

1.Философия 

2.ϖазаϗстан тарихы 

3.Психология тарихы 

4.Педагогика. 

1.Философия 

2.Психология 

3.5леуметтану 

4.Саясаттану 

5.Мәдениеттану 

Оϗыту нәтижесінде 

студент т[мендегілерді 

меϟгеруі керек: 

Білімі:  

- Психология және 
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ϭйымдастыруϏа ϗажетті 

этнопедагогикалыϗ білім, 

іскерлік және даϏды 

ϗалыптастыру.  

ϖазаϗстанда этнопедагогикалыϗ 

ойлардыϟ ϗалыптасу, даму 

баϏыттары, заϟдылыϗтары мен 

шарттарын аныϗтау. 

ϖазаϗстанда этнопедагогикалыϗ 

ойлардыϟ ϗалыптасуы мен 

дамуы туралы Ϗылыми 

тϫсініктерін ϗалыптастыру, 

ϖазаϗстанда этнопедагогика 

саласындаϏы зерттеулер жайлы 

білімді ϗалыптастыру, 

студенттердіϟ сын тϭрϏысынан 

ойлауын дамыту. меϟгерту; 

6.ϖазаϗстан тарихы 

7.Адам 

физиологиясы. 

 

психикалыϗ дамудыϟ 

тϭжырымдамаларын; 

- Психология және адам 

дамуыныϟ негізгі 

әдіснамалыϗ 

принциптерін; 

- Педагогикалыϗ 

психологияныϟ негізгі 

принциптері мен 

категорияларын; 

- Психология және адам 

дамуыныϟ ϗϭрылымын; 

- 5р жас кезеϟдегі 

әрекеттіϟ жетекші 

кезеϟдерін және т.б. 

Білігі:  

- Психикалыϗ 

ϗϭбылыстардыϟ дамуы 

мен жас ерекшелік 

дамудыϟ кезеϟденуіне 

анализ жасай алуы 

керек; 

- Дамудыϟ, даму 

даϏдарыстарыныϟ 

әлеуметтік жаϏдаяттарын 

сипаттай алу керек; 

- АлϏан білімдерін 

тәжіребелік жаϏдайда 

ϗолдана алуы керек. 

ДаϏдысы: 

- 5деби ϗайнар 

к[здерімен жϭмыс жасай 

алуы; 
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- 5р жас кезеϟдегі 

адамныϟ психологиялыϗ 

даму сапаларына анализ 

жасай алуы; 

- Даму кезеϟінде тϫзету 

және компенсация 

мәселелерін шешу 

барысында әр тϫрлі 

теориялыϗ баϏыттарды 

ϗолдана алуы; 

17 Этникалыϗ тәрбие 5 Бϭл пән болашаϗ мамандарϏа 

этникалыϗ Бϭл курсты оϗу 

барысында студент мектеп 

жасына дейінгі баланыϟ 

психикалыϗ даму 

ерекшеліктерімен танысады. 

тәрбиесі жайындаϏы жϫйелі 

тϫсініктерді ϗалыптастыру 

жайлы теориялыϗ және 

тәжірибелік тϭрϏыда игеруге 

к[мектеседі. 

1.ϖазаϗстан тарихы 

2.Психология тарихы 

3.Педагогика. 

1.5леуметтану 

2.Саясаттану 

3.Мәдениеттану 

4.ϖазаϗстан тарихы 

5.Адам 

физиологиясы 

6.Этика 

 

«Мектепке дейінгі 

балалардыϟ этникалыϗ 

тәрбиесі» курсын оϗыту 

нәтижесінде студент 

т[мендегілерді меϟгеруі 

керек: 

Білімі:  

- Этникалыϗ тәрбиелеу 

пәнініϟ 

тϭжырымдамаларын; 

- Этникалыϗ 

тәрбиелеудіϟ негізгі 

әдіснамалыϗ 

принциптерін; 

- Этникалыϗ 

тәрбиелеудіϟ негізгі 

принциптері мен 

категорияларын және 

т.б. 

Білігі:  

- Этникалыϗ 

тәрбиелеудіϟ әлеуметтік 

жаϏдаяттарын сипаттай 
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алу керек; 

- АлϏан білімдерін 

тәжірибе жаϏдайда 

ϗолдана алуы керек. 

ДаϏдысы: 

- 5деби ϗайнар 

к[здерімен жϭмыс жасай 

алуы; 

- Теориялыϗ білімдерді 

тәжірибеде пайдалана 

алуы. 

18 

 

Балаларды 

тәрбиелеудегі 

халыϗтыϗ салт-

дәстϫрлер 

5 Балаларды тәрбиелеудегі 

халыϗтыϗ салт-дәстϫрлер 

тϫсініктері: философиялыϗ, 

әлеметтік, педагогикалыϗ және 

психологиялыϗ аныϗтамалры. 

Дәстϫр және салттардыϟ 

ϗϭрылымы, саллтар мен 

дәстϫрдіϟ жалпы ортаϗтыϏы 

және айырмашылыϏы. 

Балалрдыϟ ерекшеліктерін еске 

ала отырып, олардыϟ 

тәрбиесіне байланысты салттар, 

әдет-Ϗϭрывптар, дәстϫрлердіϟ 

тәрбиелік мәні. 

1.Педагогикалыϗ 

мамандыϗϗа кіріспе 

2.Педагогика 

3.Философия 

4.Логика 

1.Педагогикалыϗ 

2.Психология 

3.Психологиялыϗ 

менеджмент 

4.Педагогикалыϗ 

процестегі 

әлеуметтендіру. 

Пәнді игеру нәтижесінде 

білім алушыда 

ϗалыптасатын білім, 

білік, даϏдылары: 

- гуманистік к[зϗарас, 

психологиялыϗ-

педагогикалыϗ 

творчествалыϗ ойлау, 

коммуникативті 

хабардарлыϗтыϟ дамуы 

арϗылы тϭлϏалыϗ 

потенциалын [здігінше 

жетілдіруге 

басымдылыϏын 

ϗалыптастыруды; 

- халыϗтыϗ салт-

дәстϫрлердіϟ жаϏдайын, 

ерекшеліктерін ϫйренеді; 

-әртϫрлі халыϗтардыϟ 

ϭлттыϗ-психологиялыϗ 

ерекшеліктері туралы 

тϫсінігініϟ ϗалыптасуы; 
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- этностыϗ ерекшелік 

пен этносаралыϗ 

ϗатынас мәселелерін 

[зінше, тереϟ зерттеуге 

ϗызыϏушылыϏын 

тудыру. 

- алынϏан этникалыϗ 

білімді іс-жϫзінде 

ϗолдана білу; 

19 Білім берудегі 

аϗпараттыϗ 

жϫйелер 

2 кредит 

3 Аϗпараттыϗ білімін 

жетілдіруге, болашаϗ 

оϗытушылар мен 

зерттеушілерге аϗпараттыϗ 

мәдениетпен танысуϏа, 

автоматтандырылϏан талдаудыϟ 

әдістерін ϫйренуге мϫмкіндік 

береді. 

Аϗпараттыϗ- коммуника- 

циялыϗ технологиялар 

Педагогикалыϗ 

тәжірибиеде,  

Дипломдыϗ 

жϭмысты жазу 

барысында 

Пәнді игеру нәтижесінде 

білім алушыда 

ϗалыптасатын білім, 

білік, даϏдылары: 

Жаϟа технологияны 

игеру барысында білім 

беру баϏдарламаларыныϟ 

технологиясын игеру; 

білім процесстерін 

ϗолдайтын электрондыϗ 

ϗϭралдармен танысу; 

педагогтар мен 

зерттеушілердіϟ Ϗылыми 

баϏыттаϏы интернет 

ресурстарын ϗолдануы. 

20 Мультимедиялыϗ 

ϗосымшалар және 

оларды оϗу 

процесінде 

ϗолдану 

3 Оϗу барысында бϫтін 

аϗпараттыϗ орта ретінде 

ϭйымдастырылϏан әртϫрлі 

аϗпараттармен (графика, мәтін, 

дыбыс, видео) тиімді жϭмыс 

істеуге мϫмкіндік беретін 

баϏдарламалыϗ және 

аϗпараттыϗ ϗϭралдардыϟ 

жиынтыϏы 

Аϗпараттыϗ- коммуника- 

циялыϗ технологиялар 

Дипломдыϗ 

жϭмысты жазу 

барысында, 

Web-дизайн  

Интернет-

технологиялар 

Пәнді игеру нәтижесінде 

білім алушыда 

ϗалыптасатын білім, 

білік, даϏдылары: 

Студент 

мультимедиалыϗ 

баϏдарламалыϗ 

ϗамтамасыз етуді жасау 

ϫшін мультимедиа-
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ϗосымшаларды таϟдау 

тәжірибесін білуі тиіс 

21 Оϗу ϫрдісінде 

аϗпараттыϗ [ϟдеу 

әдістері  

3 Білім беру ортасыныϟ 

ϗаржылыϗ жаϏдайын талдау, 

мәліметтерді талдаудыϟ негізгі 

кезеϟдері, мәліметтерді жинау 

әдістері, сызыϗты және 

сызыϗты емес тәуелділік, 

статикалыϗ шешімдерді 

ϗабылдау, таϟдаманы талдау, 

дисперсиялыϗ талдау, болжау 

моделі, статикалыϗ пакеттер 

Аϗпараттыϗ- коммуника- 

циялыϗ технологиялар, 

математика 

Дипломдыϗ 

жϭмыстарды жазу 

барысында 

Пәнді игеру нәтижесінде 

білім алушыда 

ϗалыптасатын білім, 

білік, даϏдылары: 

Аналитикалыϗ 

сипаттаϏы 

тапсырмаларды тϫрϏызу 

және шешуді жϫзеге 

асыра білу, ϗазіргі 

замандаϏы 

баϏдарламалыϗ 

ϗϭралдарды ϗолданудаϏы 

аϗпараттыϗ 

технологияныϟ 

теориясыныϟ және 

практикасыныϟ маϟызды 

сϭраϗтарын білу 

22 hзін-[зі тану 

 

3 Бϭл пән болашаϗ мамандарды 

этнопедагогика Ϗылымдарыныϟ 

теориялыϗ негіздермен 

ϗаруландырып, тәрбие мен 

оϗыту процесін нәтижелі 

ϭйымдастыруϏа ϗажетті 

этнопедагогикалыϗ білім, 

іскерлік және даϏды 

ϗалыптастыру.  

ϖазаϗстанда этнопедагогикалыϗ 

ойлардыϟ ϗалыптасу, даму 

баϏыттары, заϟдылыϗтары мен 

1.Философия 

2.ϖазаϗстан тарихы 

3.Психология тарихы 

4.Педагогика. 

1.Философия 

2.Психология 

3.5леуметтану 

4.Саясаттану 

5.Мәдениеттану 

6.ϖазаϗстан тарихы 

7.Адам 

физиологиясы. 

 

Оϗыту нәтижесінде 

студент т[мендегілерді 

меϟгеруі керек: 

Білімі:  

- Психология және 

психикалыϗ дамудыϟ 

тϭжырымдамаларын; 

- Психология және адам 

дамуыныϟ негізгі 

әдіснамалыϗ 

принциптерін; 

- Педагогикалыϗ 

психологияныϟ негізгі 

принциптері мен 
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шарттарын аныϗтау. 

ϖазаϗстанда этнопедагогикалыϗ 

ойлардыϟ ϗалыптасуы мен 

дамуы туралы Ϗылыми 

тϫсініктерін ϗалыптастыру, 

ϖазаϗстанда этнопедагогика 

саласындаϏы зерттеулер жайлы 

білімді ϗалыптастыру, 

студенттердіϟ сын тϭрϏысынан 

ойлауын дамыту. меϟгерту; 

категорияларын; 

- Психология және адам 

дамуыныϟ ϗϭрылымын; 

- 5р жас кезеϟдегі 

әрекеттіϟ жетекші 

кезеϟдерін және т.б. 

Білігі:  

- Психикалыϗ 

ϗϭбылыстардыϟ дамуы 

мен жас ерекшелік 

дамудыϟ кезеϟденуіне 

анализ жасай алуы 

керек; 

- Дамудыϟ, даму 

даϏдарыстарыныϟ 

әлеуметтік жаϏдаяттарын 

сипаттай алу керек; 

- АлϏан білімдерін 

тәжіребелік жаϏдайда 

ϗолдана алуы керек. 

ДаϏдысы: 

- 5деби ϗайнар 

к[здерімен жϭмыс жасай 

алуы; 

- 5р жас кезеϟдегі 

адамныϟ психологиялыϗ 

даму сапаларына анализ 

жасай алуы; 

- Даму кезеϟінде тϫзету 

және компенсация 

мәселелерін шешу 

барысында әр тϫрлі 

теориялыϗ баϏыттарды 
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ϗолдана алуы; 

23 ОтбасындаϏы 

адамгершілік 

тәрбиесініϟ негізі 

3 «ОтбасындаϏы адамгершілік 

тәрбиесініϟ негізі» курсы 

студенттерді адамгершілік 

тәрбиесініϟ негізімен, 

адамгершілік тәрбиесініϟ еϟ 

бастамасыі отбасында екенін 

тϫсіндіреді. Дәл отбасында 

[мір, адам, олардыϟ [зара 

ϗатынасты туралы, еϟ бірінші 

білімдері мен тϫсініктері 

ϗалыптасады. 

1. Мектеп баϏдарламасы 

аясындаϏы [зіндік 

таным. 

2. Психология 

1. Педагогика 

2. Тәрбие 

жϭмысыныϟ 

теориясы мен 

әдістемесі. 

Курсты оϗу нәтижесінде 

студенттер білуі керек: 

Білім: 

ϖоϏамныϟ әлеуметік-

мәдени дамуыныϟ және 

адамгершілік 

тәрбиесініϟ маϟызды 

факторы ретінде отбасы 

институтыныϟ мәні; 

Отбасымен және 

балалармен жϫргізілетін 

педагогикалыϗ білімінін 

негізін жариялау; 

Білігі: 

Адамгершілік 

тәрбиесініϟ 

мәселелерімен наϗты 

міндеттерді шешуде 

аналитикалыϗ және 

синтетикалыϗ іс 

әрекеттіϟ және 

аϗпараттыϗ зерттеушілік 

әдістерді ϗолдану. 

ДаϏдысы: 

Балалардыϟ 

адамгершілік тәрбиесі 

бойынша практикалыϗ 

міндеттерді шешу 

барысында теориялыϗ 

меϟгеріліген білімдерін 

ϗолдану. 

24 Гумандыϗ 3 Тәрбиелеу жϫйесі әр тϫрлі және 1. Педагогика 1. Педагогикалыϗ Пәнді оϗыϏан соϟ 
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педагогика к[п жаϗты. Педагогика 

Ϗылымында орта мектептіϟ 

гумандыϗ тәрбиелеу жϫйесініϟ 

оншаϗты тϫрі баяндалϏан. 

Берілген курс студенттерге 

тәрбиелеу жϫйесініϟ ϭϗсас 

жаϗтарын табуϏа және 

аныϗталϏан тәрбиелеу жϫйесі 

типтерініϟ даму шарттарын 

айϗындау. Педагогикалыϗ 

лексикаϏа „гуманистік„ 

терминініϟ енгені соншалыϗ, 

оныϟ жанында әдеттегі  

„тәрбие„, „педагогика„, 

„маϗсат„ ϭϏымдарыныϟ 

маϟыздылыϏы жоϏалады. 

Бϫгінгі таϟда әр оϗу жылы 

басындаϏы жиналысында [з 

баяндамасын тәрбиеніϟ 

авторитарлы жϫйесін ϗϭру 

тәжірибесін жалпылауϏа 

баϏыттаϏан директорды 

елестете алу ϗиын.  

2. Педагогикалыϗ 

мамандыϗϗа кіріспе 

3. Философия 

4. Психология 

менеджмент 

2. 5леуметтік 

педагогика 

3. 5леуметтік 

психология 

4. Конфликтология 

студент білуі керек: 

- тәрбие теориясыныϟ 

теориялыϗ әдіснамалыϗ 

негіздерін;  

- педагогика тарихын; 

- тϭлϏаныϟ жас және 

дербес даму 

ерекшеліктерін; 

- ЖОО ϗазіргі 

педагогикалыϗ 

технологияларды 

оϗытудыϟ принциптері 

мен заϟдылыϗтарын; 

- тәрбие беру  жϫйесінде 

гуманистік тәрбиелеуді 

пайдалана білу;  

- педагогикалыϗ 

жаϏдаяттарды шеше 

білу. 

 

25 Сыбайлас 

жемϗорлыϗϗа 

ϗарсы мәдениет 

негіздері 

2 кредит 

3 «Сыбайлас жемϗорлыϗϗа ϗарсы 

мәдениетті ϗалыптастыру 

негіздері» пәнініϟ білім 

жϫйесінде пәнаралыϗ және 

толыϗ пән болып табылады. 

Бакалавр даярлау кезеϟінде 

барлыϗ баϏыттаϏы пәндерге 

арналϏан пән. 

1. Психология 

2. Мәдениеттану . 3. 

ϖϭϗыϗ негіздері 4. 

Экономика теорясы 

5. ϖазаϗстан тарихы. 

Оϗу баϏытына 

байланысты ϗажетті 

мамандыϗтар 

пәндері бойныш 

оϗыту. 

Білімі: сыбайлас 

жемϗорлыϗтыϟ мәні мен 

себептері, оныϟ шыϏу 

тегі; 

сыбайлас жемϗорлыϗ 

ϗϭϗыϗ бϭзушылыϗа 

ϗарсы моральдыϗ-

адамгершілік және 

ϗϭϗыϗтыϗ 

жауапкершілік 
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шаралары; жемϗорлыϗϗа 

ϗарсы ϗолданыстаϏы 

заϟнама 

Білігі: кϫнделікті 

тәжірибе барысында 

адамгершілік 

нормаларын ϭстанып 

және моральдыϗ сананы 

дамыту; жϭмыс істеу 

деϟгейін арттыру 

адамгершілік және 

ϗϭϗыϗтыϗ мәдениет 

деϟгейін жоϏарлатумен 

жϭмыс жасау; рухани-

адамгершілік 

ϗызметтерін 

жемϗорлыϗтыϟ алдын 

алуϏа жϭмылдыру; 

мϫдделер және 

моральдыϗ таϟдау 

жаϏдайларына талдау, 

ДаϏдылары: сыбайлас 

жемϗорлыϗϗа ϗарсы 

мәдениетті жетілдіру; 

конфликтілі жаϏдайдаϏы 

іс-әрекет. 

26 Еϟбек ϗорϏау 

 

3 тиімді еϟбек және демалу 

тәртібін ϗамтамасыз ету; 

[ндірістік процестер мен 

ϗоршаϏан ортаны ϗорϏаудыϟ 

[неркәсіптік ϗауіпсіздігін 

ϗамтамасыз ету; [неркәсіптік 

ϗауіпсіздік пен ϗоршаϏан орта 

1. ϖϭϗыϗ негіздері 

2. Саясаттану 

1. hмір сϫру 

ϗауіпсіздігініϟ 

негіздері 

2. Экология 

Пәнді игеру нәтижесінде 

білім алушыда 

ϗалыптасатын білім, 

білік, даϏдылары: 

-hндіріс туралы, онда 

ϗолданылатын 

технологиялардыϟ 
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ϗауіпсіздігіне ϗатысты 

[ндірістік жабдыϗтыϟ жϫйелі 

тϫрде баϗылауын жϫргізу; 

жазатайым оϗиϏаларды және 

кәсіби сырϗаттарды, сондай-аϗ, 

ϗоршаϏан ортаϏа теріс әсер ету 

жаϏдайларын зерттеу; 

ϗызметкерлердіϟ ϗауіпсіздік 

техникасын, ϗоршаϏан ортаны 

ϗорϏау және атϗаратын 

лауазымына сәйкес ережелердіϟ 

білуін тексеру ϫшін 

аттестацияларды [ткізу; 

жараϗат алу, кәсіби 

сырϗаттарды болдырмау және 

ϗоршаϏан ортаны ϗорϏау 

бойынша шаралардыϟ кешендік 

жоспарын жасау және 

ϗамтамасыз ету. 

ϗиындыϏы мен 

ϗауіптілігініϟ 

классификациясы 

туралы;  

-Еϟбек әрекектініϟ 

психологиялыϗ және 

физиологиялыϗ 

аспектілері туралы; 

-Еϟбек әрекетініϟ 

ϗауіпсіздігі туралы; 

-hндірісте зардап 

шеккендерді әлеуметтік 

ϗорϏау туралы. 

-Еϟбек ϗорϏау негіздерін. 

2 курс 

27 Мектепке дейінгі 

педагогика 

 

5 «Мектепке дейінгі педагогика» 

курсын оϗу барысында 

студенттер мектепке дейінгі 

тәрбиелеу мен оϗытудыϟ 

теориялыϗ негіздерін; 

практикалыϗ және Ϗылыми 

міндеттерді шешуде мектепке 

дейінгі педагогиканыϟ 

теориялыϗ ϗалыптарын ϗолдана 

алады; ϗазіргі педагогикалыϗ 

Ϗылымды және тәжірибені 

дϭрыс баϏалай алу іскерлігі 

ϗалыптасады. Болашаϗ 

педагогика, педагогика 

тарихы, мектепке дейінгі 

педагогика тарихы, жеке 

әдістемелер. 

Оϗытылатын пәнніϟ 

білімі студенттердіϟ 

мектепке дейінгі 

жастаϏы балалардыϟ 

оϗуы мен тәрбиесі 

аймаϏындаϏы 

педагогикалыϗ 

эрудициясыныϟ 

іргетасын кеϟейту 

ϫшін ϗызмет етеді. 

Пәнді игеру нәтижесінде 

білім алушыда 

ϗалыптасатын білім, 

білік, даϏдылары: 

– мектепке дейінігі 

педагогика Ϗылымыныϟ 

зерттеу әдістерін; 

– сәби шаϗтаϏы 

балалардыϟ дамуы және 

тәрбиелеу 

заϟдылыϗтарын; 

– мектепке дейінгі 

ϭйымдаϏы 
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мамандардыϟ кәсіби іскерлігі 

мен шыϏармашылыϗ 

ϗабілеттері дамиды. 

педагогикалыϗ ϫрдістіϟ 

ерекшеліктерін; 

– мектеп жасына дейінгі 

балаларды тәрбиелеу 

және оϗытудыϟ 

теориялыϗ негіздерін; 

– мектепке дейінігі 

педагогикадан меϟгерген 

теориялыϗ білімі 

Ϗылыми және 

практикалыϗ 

мәселелерді шешуге 

ϗϭзыреттілігі; 

– мектеп жасына дейінгі 

балалардыϟ ойын 

әрекетініϟ 

ерекшеліктерін білуі; 

– жаϟа сϭранысϗа сәйкес 

оϗу – тәрбие процесін 

жϫргізетін, әдіс – 

тәсілдерді тϫрлендіретін; 

– педагогикалыϗ 

технологияларды 

меϟгерген кәсіби 

ϗϭзыреттілігі мол, кісілік 

келбетті маман болуы 

тиіс. 

28 Арнайы орта білім 

педагогикасы 

5 Білім беру және оϗыту 

педагогиканыϟ жалпы 

тϫсініктеріне ϗатысты және еϟ 

маϟыздылардыϟ ϗатарында. 

Білім беру дегенде біз 

тәрбиеніϟ мынадай жаϗтарын 

1. Психология. 

2. Педагогика. 

3. 5леуметтік 

психология. 

4. 5леуметтік 

педагогика. 

1. Салыстырмалы 

педагогика  

2. Тәрбие 

жϭмысыныϟ 

әдістемесі 

3. Мектептегі сынып 

Білімі: 

- психологиялыϗ және 

психофизиологиялыϗ 

дамуыныϟ 

ерекшеліктерініϟ жалпы, 

жеке және 
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тϫсінеміз, яϏни Ϗылыми және 

мәдени ϗϭндылыϗтарды, 

жинаϗталϏан адами 

ϗасиеттерден меϟгеру 

жϫйесінен тϭрады, танымдыϗ 

жϫйеніϟ білігі мен даϏдысын 

меϟгеру, осылырдыϟ негізінде 

тϭлϏаны ϗалыптастыру, оныϟ 

шыϏармашылыϗ кϫшін және 

ϗабілеттерін дамыту, жалпы 

[мірге, еϟбекке дайындау. Білім 

беру мазмϭнына әлеуметтік 

тәжірибеніϟ барлыϗ 

элементтері кіреді. Маϗсатына, 

сипаттамасына және дайындыϗ 

деϟгейіне байланысты, орта, 

жалпы, политехникалыϗ, кәсіби 

және жоϏары білім болып 

б[лінеді. 

5. Кәсіби оϗытудыϟ 

теориясы мен әдісі 

 

жетекшісініϟ 

жϭмысы 

4.Отбасы 

педагогикасы. 

 

спецификалыϗ 

заідылыϗтары; 

- адамныϟ әр жас 

кезеϟіндегі іс әрекеті мен 

тәртібін ϗадаϏалаудыϟ 

ерекшеліктері; 

Білігі: 

- орта арнайы 

ϭйымдардаϏы 

оϗушыларϏа білімніϟ әр 

тϫрлі оϗыту, тәрбие және 

дамытудыϟ теориясын, 

негізгі білім беру 

баϏдарламасын ϗолдану; 

- білім беру мекемесінде 

ϗатысушылардыϟ 

педагогикалыϗ 

ϗатынастыϟ талаптарын 

ϗадаϏалау және 

дамытуды ϗамтамасыз 

ету; 

ДаϏдысы: 

- білім беру 

мекемесіндегі 

педагогтармен және 

басϗада мамандармен 

нәтижелі [зара 

байланыста болу. 

29 

 

 

ϖазіргі 

дидактикалыϗ 

тϭжырымдамалар 

5 Оϗытудыϟ дамытушылыϗ 

теориясы. (психикалыϗ дамуы, 

тϭлϏалыϗ дамуы). Саналыϗ 

рационализм тϭжырымдамасы. 

1. Психологиялыϗ және 

педагогикалыϗ 

мамандыϗϗа кіріспе. 

2. Педагогика. 

3. Педагогиканы оϗыту 

1. Этнопедагогика 

және 

этнопсихология. 

2.Кәсіби педагогика  

3. Педагогикалыϗ 

Курсты оϗу нәтижесінде 

студенттер білулері крек: 

Білім: 

- негізгі педагогикалыϗ 

тϭжырымдама генезисі; 
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әдістемесі 

4.Тәрбие жϭмысыныϟ 

теориясы мен әдістемесі.  

5.Іс ϗаϏаздар және 

педагогикалыϗ 

ϗϭжаттарϏа кіріспе 

шеберлік  

 

- педагогиканыϟ негізгі 

тϫсініктері, 

педагогикалыϗ 

ϗадаϏалаудыϟ тәртібі 

мен іс әрекетініϟ 

ерекшеліктері. 

Білігі: 

- негізгі педагогикалыϗ 

тϭжырымдарды [з 

бетімен талдау, 

салыстыру және баϏалау. 

ДаϏдысы: 

- педагогика аясындаϏы 

Ϗылыми және Ϗылыми 

практикалыϗ 

әдебиеттерге талдау 

жасай білу, әрі ϗарайϏы 

кәсіби іс әрекетін 

жалϏастыруϏа ϗажетті. 

30 Психология  

тарихы 

 

5 Бϭл курс отандыϗ және шетел 

психологиясыныϟ тарихын 

ϗарастырады және 

студенттерде тарихи-

педагогикалыϗ білімдердіϟ 

жϫйесін ϗалыптастыруϏа, тϫрлі 

тарихи дәуірлер мен 

халыϗтардыϟ әйгілі 

педагогтары мен 

ойшылдарымен таныстыруϏа 

мϫмкіндік береді. 

1.Педагогика 

мамандыϏына кіріспе 

2.Педагогика 

3.Философия 4.Логика. 

1.Педагогикалыϗ 

психология 

2.Психологиялыϗ 

менеджмент 

3.Педагогикалыϗ 

ϫрдістегі 

әлеуметтендіру 

4.Эсперименталды 

психология. 

Пәнді игеру нәтижесінде 

білім алушыда 

ϗалыптасатын білім, 

білік, даϏдылары: 

- студенттер тϫрлі 

тарихи кезеϟдердегі 

әртϫрлі [ркениеттердегі 

педагогикалыϗ ойлар 

мен білім берудіϟ даму 

мәселерімен танысып 

шыϏады; 

- тарихи-педагогикалыϗ 

идеяларϏа жеке, [зіндік 

білім беруде тϭтас 



 
 

«Болашаϗ» академиясы 

Сапа менеджмент жϫйесі 

         Элективтікп�ндер каталогы 

СМЖ МС 1.09- 2013 

Н.1.09-03 

Кϫні 31.08.16 ж. 

93 беттіϟ 37 беті 

 

педагогикалыϗ сана 

ϗалыптасуына мϫмкіндік 

туады; 

- тарихи педагогикалыϗ 

әдебиеттерді оϗып 

ϫйренеді; 

- педагогиканыϟ тарихи 

әдіснамасымен және 

әдістерімен танысады; 

- [здігінен білім алу, 

кәсіби-компетенттілік 

деϟгейін к[теру 

маϗсатында тарихи-

педагогикалыϗ білімдер 

мен біліктер 

ϗалыптасады; 

- кеϟ дϫниетаным мен 

тереϟ ойлай алу 

ϗасиетіне ие тϭлϏа 

ϗалыптасады; 

- тарихи-педагогикалыϗ 

наϗтылыϗты Ϗылыми 

дәлелді талдай алады. 

31 Психологиялыϗ 

Ϗылымныϟ даму 

тенденциялары 

5 Психология Ϗылымыныϟ даму 

логикасын меϟгеру. Тарихи 

психологиялыϗ материалдарды 

білу тарихилыϗ пен логикалыϗ, 

объективтілік суйенуі. 

Психология Ϗылымыныϟ даму 

дәрежесі. 

1. Психологиялыϗ 

мамандыϗϗа кіріспе. 

2. Жалпы психология. 

3. Эксперименталды 

психология. 

1. Психологиялыϗ 

кеϟес. 

2. Этнопсихология. 

3. Психология 

тарихы. 

«Психологиялыϗ 

Ϗылымныϟ даму 

тенденциялары» 

курсыноϗытудыϟ 

нәтижесінде студент 

мынадай білім, білік, 

даϏды және 

ϗϭзыреттiлiктер-

дімеϟгеруі керек: 

-студенттердіϟ адамныϟ 
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іс-әрекет, таным, ϗарым 

- ϗатынас субъектісі 

ретінде зерттеу ϫшін 

психологиялыϗ 

білімдерді Ϗылыми 

негізде ϗолдана білуге 

даϏдыландыру; 

-тϭлϏаныϟ дамуындаϏы 

[зіндік ерекшеліктерін, 

оϏан тәрбие беру және 

айналадаϏы ортамен 

[зара әркет жасау 

(ойлау, есте саϗтау, 

елестету, сезім, ерік т.б.) 

процесінде 

ϗалыптасатын алуан 

тϫрлі психикалыϗ 

процестерді, кϫйлер мен 

сапаларды, психикалыϗ 

ϗϭбылыстарды ашып 

к[рсету; 

-психология Ϗылымыныϟ 

негізгі саласынан білім 

бере отырып, 

психикалыϗ 

ϗϭбылыстардыϟ даму 

заϟдылыϗтарын 

меϟгерту. 

32 Психологиялыϗ 

тϭжырымдаманыϟ 

генезисі 

5 Ойлаудыϟ диалектикалыϗ 

логикасын ϗалптастыра 

отырып, психикалыϗ дамудыϟ 

жалпы заϟдылыϗтарын білу мен 

ϗатар, Ϗылыми психологиялыϗ 

1. Психологиялыϗ 

мамандыϗϗа кіріспе. 

2. Жалпы психология. 

3. Эксперименталды 

психология. 

1. Психологиялыϗ 

кеϟес. 

2. Этнопсихология. 

3. Психология 

тарихы. 

«Психологиялыϗ 

тϭжырымдаманыϟ 

генезисі» курсын 

оϗытудыϟ нәтижесінде 

студент мынадай білім, 
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ойлау жϫйесін дамытудыϟ 

жолдарын меϟгеру. 

Психологиялыϗ зерттеулер мен 

теориялыϗ тϭжырымдамалары. 

білік, даϏды және 

ϗϭзыреттiлiктер- ді 

меϟгеруі керек: 

- ϗазіргі кездегі 

психологияныϟ 

теориялыϗ және 

әдіснамалыϗ 

мәселелерімен, оныϟ 

негізгі принциптерін 

ϗолдануды ϫйренеді; 

- болашаϗ педагог 

мамандарыныϟ 

шыϏармашылдыϗ- 

танымдыϗ ϗабілеттерін 

белсендіріп, тәжірбиеде 

кеϟінен ϗолдануды; 

- Ϗылыми-

педагогикалыϗ 

әдебиеттермен [зіндік 

жϭмыс жасауды.  

33 Жас ерекшелік 

психологиясы 

 

5 Бϭл пәнді оϗыту маϗасаты 

болып: студенттерді теориялыϗ 

және практикалыϗ біліммен 

ϗамтамасыз етіп, кәсібилігін, 

психологиялыϗ дайындыϏын 

жан жаϗты меϟгеруге, 

психологиялыϗ білім б[лімін 

тереϟ меϟгертуде: 

психологияныϟ дамуыныϟ 

негізгі ϗϭрылымы мен 

әдістемесі, онтогенездегі жеке 

тϭлϏаныϟ психологиялыϗ 

ерекшеліктері. 

1. Педагогика 

2. Психологиялыϗ 

педагогикалыϗ 

мамандыϗϗа кіріспе 

3. Психология. 

1.Педагогикалыϗ 

психология 

2. Практикалыϗ 

психология 

3. Эксперименталды 

психология.  

5. Ювенология. 

Курсты оϗу нәтижесінде 

студенттер білуі керек:  

Білімі: 

Психология Ϗылымыныϟ 

белгілері мен барлыϗ 

психикалыϗ 

ϗϭбылыстардыϟ [зара 

байланысыныϟ 

диалектикасы; 

5р тϫрлі кезеϟдегі 

жастыϟ дамуындаϏы 

адамныϟ тϭлϏа болып 

ϗалыптасуындаϏы жалпы 
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психологиялыϗ 

заϟдылыϗтары. 

Білігі: 

Оϗу тәрбие іс 

әрекетіндегі әр тϫрлі 

жаϏдайларда балаларды 

психологиялыϗ 

педагогикалыϗ 

мобилизациямен 

ϗамтамасыз ету; 

Балалардыϟ танымдыϗ 

және тϭлϏалыϗ 

деϟгейлерін аныϗтау, 

психологиялыϗ 

педагогикалыϗ 

әдістердіϟ к[мегімен 

балалардыϟ теріс 

ϗылыϗтарын аныϗтап, 

оларды жою. 

ДаϏдысы: 

Оϗушылардыϟ жас 

еркешелік және [мірлік 

даϏдарыстарды аныϗтап 

және олардыϟ жеϟу 

олдарын аныϗтау. 

34 Т[менгі сынып 

оϗушыларыныϟ 

психологиясы 

5 Пәнді оϗу барысында 

студенттер т[менгі сынып 

жасындаϏы балалардыϟ негізгі 

психологиялыϗ тϫсініктерініϟ 

жϫйесін меϟгереді, олардыϟ 

кәсіби ϗϭзыреттіліктерініϟ 

ϗалыптасуына, т[менгі 

сыныптардыϟ психологиялыϗ 

1. Педагогика 

2. Психологиялыϗ 

педагогикалыϗ 

мамандыϗϗа кіріспе 

3. Психология. 

1.Педагогикалыϗ 

психология 

2. Практикалыϗ 

психология 

3. Эксперименталды 

психология.  

5. Ювенология. 

Курсты оϗу нәтижесінде 

студенттер білуі керек:  

Білімі: 

Т[менгі сынып 

оϗушыларыныϟ 

психологиясыныϟ негізгі 

категориясы мен 

тϫсінігін; 
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жаϏын оϗу әдістерімен 

танысады. 

Т[менгі сынып 

жасындаϏы 

оϗушылардыϟ дамуыныϟ 

негізгі заϟдылыϗтарын; 

Т[менгі сынып 

жасындаϏы 

оϗушылардыϟ іс 

әрекеттерініϟ тϫрлері- 

оϗу, және оныϟ пайда 

болуы мен 

ерекшеліктерін; 

Білігі: 

Т[менгі сынып 

жасындаϏы оϗушыларды 

психологияныϟ негізгі 

категорияларын 

пайдалану; 

Т[менгі сынып 

жасындаϏы 

оϗушылардыϟ 

психологиялыϗ 

дамуыныϟ 

спецификалыϗ 

сипаттамасын, әр тϫрлі 

психикалыϗ даму 

теориясыныϟ тϫсініктері 

мен негізгі к[з 

ϗарастарын салыстыру; 

ДаϏдысы: 

Пәнніϟ категориялыϗ 

аппараттарын; 

ώылымыи аϗпаратпен [з 

бетімен жϭмыс жасай 
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білуге ϗабілеттілігі. 

35 Жас[спірімдік 

жастаϏылардыϟ 

психологиясы 

5 Бϭл курс жеткіншектік 

жастаϏылардыϟ психологиясын 

ϗарастырады: тарихи аспекті 

мен хронологиялыϗ шекарасын. 

Жеткіншектердіϟ пубертанттыϗ 

кезеϟдегі даϏдарысыныϟ 

психологиялыϗ дамуы. 

Жеткіншектік кезеϟдегі «Мен» 

бейнесі мен [зін [зіндік 

санасыныϟ ерекшеліктері. 

Жеткіншектердіϟ когнитивті 

сферасы: жас ерекшеліктердіϟ 

[зіндік [згерістері. Жеткіншек 

онтогенездіϟ маϟызды 

компоненті ретінде 

 

1. Педагогика 

2. Психологиялыϗ 

педагогикалыϗ 

мамандыϗϗа кіріспе 

3. Психология. 

1.Педагогикалыϗ 

психология 

2. Практикалыϗ 

психология 

3. Эксперименталды 

психология.  

5. Ювенология. 

Курсты оϗу нәтижесінде 

студенттер білуі керек:  

Білімі: тϭлϏаныϟ 

ювеналдыϗ дмау 

кезеϟініϟ психологиялыϗ 

ерекшеліктері; 

тϭлϏаныϟ ювеналдыϗ 

дмау кезеϟініϟ 

тәртіптерініϟ 

бϭзылуыныϟ даму 

себептері мен талаптары; 

девиантты мінез 

ϗϭлыϗтыϟ формасы мен 

негізгі тϫрлері; 

жеткіншектік 

жас[спірімдік кезеϟдегі 

тϭлϏалыϗ дамуы мен 

тәрбиесініϟ, оϗытудыϟ 

ерекшеліктері; 

Білігі: 

Жастарды 

ϗарастырудаϏы негізгі 

әдістерді және 

педагогикалыϗ әдістерді 

ϗолдануды ϫйрену. 

ДаϏдысы: 

Меϟгерілген теориялыϗ 

білімдерін [зініϟ 

тәрбиелік, 

диагностикалыϗ, 

профилактикалыϗ, 

ϭйымдастырушылыϗ, 
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кимуникативтік білігі 

мен даϏдысын 

практикалыϗ тϭрϏыда 

ϗолдану. 

 

36 ТϭлϏаны 

психологиялыϗ-

педагогикалыϗ 

диагностикалау 

3 кредит 

5 Пәнді оϗытудыϟ маϗсаты - 

«ТϭлϏаны педагогикалыϗ - 

психологиялыϗ диагностикалау 

пәнніϟ оϗыту процесінде 

болашаϗ педагог 

мамандарыныϟ кәсіби іс-

әрекетін ϗалыптастырып, 

психодиагностикалыϗ 

теориялыϗ білім негіздерімен 

ϗаруландыру. Адамныϟ жеке - 

психологиялыϗ ерекшеліктерін 

баϏалау амалы мен жолдарын, 

психологиялыϗ практиканыϟ әр 

тϫрлі облыстарында 

педагогикалыϗ-психологиялыϗ 

диагностикалауды 

ϭйымдастыру ϗϭрылымын 

ашып к[рсету. 

 «ТϭлϏаны психологиялыϗ-

педагогикалыϗ 

диагностикалау» курсы 

студенттердіϟ зерттеушілік 

білім деϟгейлерін к[теруге 

к[мектеседі. Психологиялыϗ 

педагогикалыϗ процестіϟ 

ϗалыпты не ϗалыптан ауытϗу 

ерекшеліктерін айϗындауϏа 

мϫмкіндік береді.  

1. Педагогика 

2. Педагогикалыϗ 

мамандыϗϗа кіріспе 

3. Психология 

1.Педагогикалыϗ 

психология. 

2. Психологиялыϗ 

менеджмент. 

3. Педагогикалыϗ 

процестегі 

әлеуметтендіру. 

курсын оϗытудыϟ 

нәтижесінде студент 

мынадай білім, білік, 

даϏды және 

ϗϭзыреттiлiктерді 

меϟгеруі керек: 

- психологиялыϗ 

педагогикалыϗ 

диагностиканыϟ 

теориялыϗ енегізімен 

танысады;  

- психологиялыϗ 

педагогикалыϗ 

диагностиканыϟ әдістері 

туралы білім алады; 

- типологиясы мен 

ϭϏымдары туралы 

баϏдарламада 

ϗарастырылϏан негізгі 

Ϗылыми ϭϏымдарды 

меϟгереді; 

- Ϗылыми ой [рісі мен 

психологиялыϗ-

педагогикалыϗ 

мϫмкіндіктерініϟ 

кеϟейеді; 

- диагностикалыϗ 

зертеулерді [ткізуді 
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ϭйымдастыру 

аспектілерініϟ негізін 

ϫйренеді; 

- тϭлϏа 

компенонеттерініϟ 

ϗϭрылымын 

диагностикалау әдістері 

туралы білім алады; 

- студенттерді 

практикада 

диагностикалыϗ 

әдістерді пайдалануϏа 

және тϭлϏаны зерттеу 

диагностикасын 

ϭйымдастыруϏа 

ϫйренеді. 

37 Кіші мектеп 

жасындаϏы 

балаларды 

психологиялыϗ-

педагогикалыϗ 

диагностикалау 

5 Бϭл курс студенттерді 

теориялыϗ білімдермен 

ϗамтамасыз етуге негізделген: 

олардыϟ психологиялыϗ 

дайындыϏын кϫшейтуге; 

тϭлϏаныϟ 

психодиагностикасыныϟ 

Ϗылыми теориялыϗ негіздерін 

тереϟ оϗуϏа; кіші мектеп 

жасындаϏы балаϏа 

психологиялыϗ к[мек к[рсету 

бойынша жϭмысϗа мамандарды 

даярлау.  

1. Педагогика 

мамандыϏына кіріспе. 

2. Педагогика. 

3. Тәрбие жϭмысыныϟ 

теориясы мен әдістемесі. 

4. Педагогика пәндерін 

жϫргізу әдістемесі. 

5. Отбасы педагогика 

1. Педагогикалыϗ 

шеберлік. 

2. Оϗытудыϟ 

интерактивті 

әдістері. 

3. Педагогика 

тарихы.  

4. Кәсіби педагогика 

курсын оϗытудыϟ 

нәтижесінде студент 

мынадай білім, білік, 

даϏды және 

ϗϭзыреттiлiктерді 

меϟгеруі керек: 

- кіші мектеп 

жасындаϏы білімніϟ 

негізгі диагностикалыϗ 

процедураларын; 

- кіші мектеп 

жасындаϏы білімніϟ 

негізгі диагностикалыϗ 

процедуралардыϟ 

жіктелуін; 

- кіші мектеп 

жасындаϏы білімніϟ 
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негізгі диагностикалыϗ 

әдістерді топтастыру 

негіздерін меϟгереді. 

38 Ата-аналарды 

педагогикалыϗ-

психологиялыϗ 

аϏарту 

5 Болашаϗ педагог және психолог 

бакалавр педагогиканы оϗу 

негізінде бойында кәсіби –

мәнді сапаларды ϗалыптастыру, 

оларды ϗазіргі педагогикалыϗ 

теориялыϗ негіздері білімімен 

және оϗыту-тәрбиелеу ϫрдісі 

кезіндегі алϏан білімдерін 

ϗолдануϏа байланысты 

іскерліктермен даϏдылармен 

ϗаруландыру. Ата-аналармен 

педагогикалыϗ және 

психологиялыϗ аϏарту 

жϭмыстарын ϭйымдастыруды 

ϫйрету. Отбасы тәрбиесіне 

ϗатысты ата-аналарϏа 

педагогикалыϗ-психологиялыϗ 

кеϟес беру тϫрлерін ϗарастыру. 

Міндеттері: 

1) Болашаϗ мамандарды 

педагогиканыϟ әдіснамалыϗ 

негіздерімен таныстыру. 

2) Студенттерде тϭтас 

педагогикалыϗ процесс ж[нінде 

педагогикалыϗ білімдер 

жϫйесін ϗалыптастыру. 

3) Білім беру жϫйесініϟ 

дамуын, тәрбие мен оϗытудыϟ 

Ϗылыми негіздеу, 

4) Педагогикалыϗ ойлауын 

1. Педагогика 

мамандыϏына кіріспе. 

2. Психологиялыϗ-

педагогикалыϗ 

диагностика. 

3. Жалпы педагогика. 

1. Тәрбие 

жϭмысыныϟ 

теориясы мен 

әдістемесі.  

2. ϖазіргі 

педагогикалыϗ 

технологиялар. 

3. Мектептегі 

психологиялыϗ 

к[мек. 

4. Кәсіби педагогика 

«Ата-аналармен 

педагогикалыϗ - 

психологиялыϗ аϏарту» 

курсын игеру 

нәтижесінде болашаϗ 

педагог адамныϟ жеке – 

психологиялыϗ 

ерекшеліктерін баϏалау 

амалы мен жолдарын, 

психологиялыϗ 

практиканыϟ әр тϫрлі 

облыстарында ата-

аналармен 

психологиялыϗ-

педагогикалыϗ 

диагностика- лауды 

ϭйымдастыра алу 

даϏдысын тәжірибеде 

кеϟінен ϗолдануды 

ϫйренеді. 
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ϗалыптастыру 

39 Мектептану 

негіздері 

 

3 5лем мен ϖР-да білім беру 

жϫйесін ϗайта 

ϗалыптастырудыϟ негізгі 

тенденциялары. Мектептіϟ оϗу-

тәрбие процесін 

ϭйымдастырушылыϗ-

әдістемелік басϗару. Мектеп 

басшыларыныϟ оϗу-тәрбие 

процесін ϭйымдастыру мен 

басϗару бойынша 

функционалдыϗ міндеттері. 

5дістемелік жϭмыс пен 

педагогикалыϗ кадрларды 

аттстациялау. 

1. Педагогика. 

2. Психологиялыϗ-

педагогикалыϗ 

диагностика. 

3. Педагогика 

мамандыϏына кіріспе 

1. Тәрбие 

жϭмысыныϟ 

теориясы мен 

әдістемесі.  

2. ϖазіргі 

педагогикалыϗ 

технологиялар. 

3. Мектептегі 

психологиялыϗ 

ϗызмет. 

4. Кәсіби педагогика 

Курсты оϗытудыϟ 

нәтижесінде студент 

мынадай білім, білік, 

даϏды және 

ϗϭзыреттiлiктерді 

меϟгеруі керек: 

- мϭϏалім іс-әрекетініϟ 

объектісі ретінде тϭтас 

педагогикалыϗ процестіϟ 

теориясын білуі;-ϗазiргi 

оϗыту технологияларын, 

оϗыту және тәрбиенiϟ 

озат педагогикалыϗ, 

отандыϗ, этникалыϗ 

тәжiрибесiн бiлу; 

- педагогикалыϗ 

процеске 

ϗатынасушылардыϟ 

арасындаϏы ϗатынас пен 

[зара әрекеттесу бірлігін 

ϗамтамасыз етудегі 

мϭϏалімніϟ негізгі ролін 

тϫсінуі; 

- шыϏармашылыϗ жϭмыс 

істей алу даϏдыларын 

меϟгеру; 

40 ШаϏын 

комплектілі 

мектептерде оϗу-

әдістемелік 

процесс 

3 ШаϏын комплектілі мектепте 

педагогикалыϗ процесті 

ϭйымдастырудыϟ к[кейкесті 

мәселесі бойынша болашаϗ 

педагогты білім және 

практикалыϗ даϏдылармен 

1. Педагогика. 

2. Психологиялыϗ-

педагогикалыϗ 

диагностика. 

3. Педагогика 

мамандыϏына кіріспе 

1. Тәрбие 

жϭмысыныϟ 

теориясы мен 

әдістемесі.  

2. ϖазіргі 

педагогикалыϗ 

Курсты оϗытудыϟ 

нәтижесінде студент 

мынадай білім, білік, 

даϏды және 

ϗϭзыреттiлiктерді 

меϟгеруі керек: 
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ϗаруландыру. технологиялар. 

3. Мектептегі 

психологиялыϗ 

ϗызмет. 

4. Кәсіби педагогика 

- мϭϏалім іс-әрекетініϟ 

объектісі ретінде тϭтас 

педагогикалыϗ процестіϟ 

теориясын білуі;-ϗазiргi 

оϗыту технологияларын, 

оϗыту және тәрбиенiϟ 

озат педагогикалыϗ, 

отандыϗ, этникалыϗ 

тәжiрибесiн бiлу; 

- педагогикалыϗ 

процеске 

ϗатынасушылардыϟ 

арасындаϏы ϗатынас пен 

[зара әрекеттесу бірлігін 

ϗамтамасыз етудегі 

мϭϏалімніϟ негізгі ролін 

тϫсінуі; 

- шыϏармашылыϗ жϭмыс 

істей алу даϏдыларын 

меϟгеру; 

41 Педагогикалыϗ 

инноватика 

3 Педагогикалыϗ инновация 

туралы теориялыϗ біліммен 

ϗаруландыру. Категория, 

типология, білім берудегі 

инновациялыϗ заϟдылыϗтар 

туралы білім жϫйесімен 

ϗаруландыру, инновациялыϗ 

және шыϏармашылыϗ іс-

әрекетті ϭйымдастыра білуге 

ϫйрету. 

1. Педагогика. 

2. Психологиялыϗ-

педагогикалыϗ 

диагностика. 

3. Педагогика 

мамандыϏына кіріспе 

1. Тәрбие 

жϭмысыныϟ 

теориясы мен 

әдістемесі.  

2. ϖазіргі 

педагогикалыϗ 

технологиялар. 

3. Мектептегі 

психологиялыϗ 

ϗызмет. 

4. Кәсіби педагогика 

Курсты оϗытудыϟ 

нәтижесінде студент 

мынадай білім, білік, 

даϏды және 

ϗϭзыреттiлiктерді 

меϟгеруі керек: 

- мϭϏалім іс-әрекетініϟ 

объектісі ретінде тϭтас 

педагогикалыϗ процестіϟ 

теориясын білуі;-ϗазiргi 

оϗыту технологияларын, 

оϗыту және тәрбиенiϟ 

озат педагогикалыϗ, 
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отандыϗ, этникалыϗ 

тәжiрибесiн бiлу; 

- педагогикалыϗ 

процеске 

ϗатынасушылардыϟ 

арасындаϏы ϗатынас пен 

[зара әрекеттесу бірлігін 

ϗамтамасыз етудегі 

мϭϏалімніϟ негізгі ролін 

тϫсінуі; 

- инновациялыϗ 

педагогикалыϗ 

технологиялардыϟ мәні 

және оларды пайдалану 

баϏыттары туралы білімі; 

- инновациялыϗ 

педагогикалыϗ 

технологиялар негізінде 

мектептіϟ педагогикалыϗ 

процесін ϗϭра білу; 

- мектеп оϗушыларыныϟ 

әртϫрлі іс-әрекетін 

инновациялыϗ 

педагогикалыϗ 

технологиялар негізінде 

ϭйымдастыру; 

- шыϏармашылыϗ жϭмыс 

істей алу даϏдыларын 

меϟгеру; 

- инновациялыϗ 

педагогикалыϗ 

технологиялар негізінде 

оϗу-тәрбие жобаларын 
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жасау және жϫзеге 

асыру; 

42 Білім беру 

жϫйесіндегі 

психологиялыϗ 

ϗызмет 

 

5 Білім беру жϫйесіндегі 

психологиялыϗ ϗызметтіϟ пәні, 

объектісі, маϗсаты, міндеттері. 

Психологиялыϗ ϗызметтіϟ 

баϏыттары: психологиялыϗ 

диагностика, психологиялыϗ 

кеϟес, психологиялыϗ 

коррекция, психологиялыϗ 

аϏарту, психологиялыϗ 

профилактика. Пәнді оϗыту 

процесінде студенттердіϟ 

кәсіби іс-әрекетін 

ϗалыптастырып, психолог 

ϗызметініϟ теориялыϗ білім 

негіздерімен ϗаруландыру. 

Адамныϟ жеке - психологиялыϗ 

ерекшеліктерін баϏалау амалы 

мен жолдарын, психологиялыϗ 

практиканыϟ әр тϫрлі 

облыстарында психолог 

ϗызметін ϭйымдастыру 

ϗϭрылымын ашып к[рсету. 

1. Психологиялыϗ 

мамандыϗϗа кіріспе. 

2. Жалпы психология. 

3. Эксперименталды 

психология. 

1. Психологиялыϗ 

кеϟес. 

2. Этнопсихология. 

3. Психология 

тарихы. 

Курсты оϗытудыϟ 

нәтижесінде студент 

мынадай білім, білік, 

даϏды және 

ϗϭзыреттiлiктерді 

меϟгеруі керек: 

 «Білім берудегі 

психологиялыϗ ϗызмет» 

Ϗылымыныϟ негізгі 

саласынан білім бере 

отырып, психологиялыϗ 

к[мек к[рсету кезінде 

маманныϟ практикалыϗ 

дайындыϏын және кәсіби 

даϏдыларын меϟгерту. 

Курсты игеру 

нәтижесінде 

студенттердіϟ 

шыϏармашылдыϗ - 

танымдыϗ ϗабілеттерін 

белсендіріп, тәжірбиеде 

кеϟінен ϗолдануды 

ϫйренеді. 

43 Іскер ϗарым-

ϗатынастыϟ 

психологиясы 

және әдебі 

5 Пәнді оϗытудыϟ маϗсаты 

„Іскерлік ϗарым-ϗатынас 

психологиясы және әдебі“ 

пәнін оϗыту процесінде 

студенттердіϟ кәсіби іс-

әрекетін ϗалыптастырып, 

психолог ϗызметініϟ теориялыϗ 

білім негіздерімен 

1. Психологиялыϗ 

мамандыϗϗа кіріспе. 

2. Жалпы психология. 

3. Эксперименталды 

психология. 

1. Психологиялыϗ 

кеϟес. 

2. Этнопсихология. 

3. Психология 

тарихы. 

Курсты оϗытудыϟ 

нәтижесінде студент 

мынадай білім, білік, 

даϏды және 

ϗϭзыреттiлiктерді 

меϟгеруі керек: 

 «Іскерлік ϗарым-

ϗатынас психологиясы 
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ϗаруландыру. Адамныϟ жеке - 

психологиялыϗ ерекшеліктерін 

баϏалау амалы мен жолдарын, 

психологиялыϗ практиканыϟ әр 

тϫрлі облыстарында психолог 

ϗызметін ϭйымдастыру 

ϗϭрылымын ашып к[рсету. 

Пәнді оϗытудыϟ міндеті 

„Іскерлік ϗарым-ϗатынас 

психологиясы және әдебі“ 

пәнінен теориялыϗ білім бере 

отырып, психологиялыϗ к[мек 

к[рсету кезінде маманныϟ 

практикалыϗ дайындыϏын және 

іскерлік ϗарым-ϗатынас 

психологиясын, этикасын, 

кәсіби даϏдыларын меϟгерту. 

және әдебі» курсын 

игеру нәтижесінде 

студенттердіϟ 

шыϏармашылдыϗ - 

танымдыϗ ϗабілеттерін 

белсендіріп, тәжірбиеде 

кеϟінен ϗолдануды 

ϫйренеді. 

 

44 Маманныϟ 

психологиялыϗ 

мәдениеті 

5 Психологиялыϗ мәдениетті 

реттеуші функциялары. Мінез-

ϗϭлыϗпен мәдениет. Маманныϟ 

психологиялыϗ мәдени 

толϗынысы. Педагогтыϟ 

мәдени бейімделу кезеϟдері. 

Пәнді оϗыту процесінде 

студенттердіϟ таным іс-

әрекетін ϗалыптастырып, 

маманнныϟ психологиялыϗ 

мәдениетініϟ теориялыϗ білім 

негіздерімен ϗаруландыру. 

Адамныϟ жеке - психологиялыϗ 

ерекшеліктерін баϏалау амалы 

мен жолдарын, психологиялыϗ 

мәдениеттіϟ маман ϗызметін 

1. Психологиялыϗ 

мамандыϗϗа кіріспе. 

2. Жалпы психология. 

3. Эксперименталды 

психология. 

1. Психологиялыϗ 

кеϟес. 

2. Этнопсихология. 

3. Психология 

тарихы. 

Курсты оϗытудыϟ 

нәтижесінде студент 

мынадай білім, білік, 

даϏды және 

ϗϭзыреттiлiктерді 

меϟгеруі керек: 

 «Маманныϟ 

психологиялыϗ 

мәдениеті»Ϗылымыныϟ 

негізгі саласынан білім 

бере отырып, маманныϟ 

психологиялыϗ 

мәдениеті, оныϟ маϟызы 

туралы даϏдыларды 

меϟгерту. Курсты игеру 

нәтижесінде 



 
 

«Болашаϗ» академиясы 

Сапа менеджмент жϫйесі 

         Элективтікп�ндер каталогы 

СМЖ МС 1.09- 2013 

Н.1.09-03 

Кϫні 31.08.16 ж. 

93 беттіϟ 51 беті 

 

ϭйымдастыруда алатын орнын 

к[рсету. 

студенттердіϟ маманныϟ 

психологиялыϗ 

мәдениеті туралы 

білімдері белсендіріп, 

тәжірбиеде кеϟінен 

ϗолдануды ϫйренеді. 

 

3 курс 

45 Кәсіптік 

педагогика 

 

5 Кәсіптік педагогика- кәсіби 

ϗызметке, жас ϭрпаϗты кәсіби 

тәрбиелеу, білікті мамандарды 

дайындау туралы Ϗылым. 

Кәсіби педагогика жалпы 

педагогиканыϟ б[лігі ретінде 

кәсіби оϗыту жϫйесімен бірге 

ϗϭралады. Онда басϗа-да 

Ϗылымдар сияϗты [зініϟ 

категориалды аппараты, аталϏан 

Ϗылым зерттейтін және оныϟ 

іргетасын ϗϭрайтын [зіндік 

ϗϭбылыстарымен реттелетін 

[зініϟ сапалы ерекшеліктері 

бар. 

Кәсіптік білімберу 

педагогикасы, кәсіптік 

білімберу психологиясы, 

педагогикалыϗ пәндерді 

оϗыту әдістемесі . 

Арнайы пәнді [ткізу 

әдістемесі, 

педагогика, 

педагогикалыϗ 

мамандыϗϗа кіріспе. 

Курсты оϗу нәтижесінде 

студенттер білуі керек: 

Білімі: 

- курстыϟ негізгі 

ережесін;  

Білігі:  

- алϏан білімдерін 

практикада ϗолдану; 

ДаϏдысы: 

- педагогикалыϗ 

білімдерін кәсіби білім 

аясында ϗолдану. 

46 ώылымныϟ 

тарихы және 

әдіснамасы 

5 Бϭл курс Ϗылымныϟ тарихы 

және әдіснамасыныϟ білімі мен 

даϏдысын ϭсынады: адам-

ϗоϏам-табиϏат жϫйесінде пәнніϟ 

және жобалау әдісініϟ тϭраϗты 

дамуыныϟ аныϗтамасын, ϗиын 

жϫйелерді жобалаудыϟ 

әдіснамалыϗ алϏышарттарын 

т.б. ϗарастырады. 

Курстыϟ бірінші б[лімінде 

1. Педагогикалыϗ және 

психологиялыϗ 

мамандыϗϗа кіріспе. 

2. Педагогика. 

3. Философия. 

4. Логика 

1. Педагогикалыϗ 

психология 

2. 5леуметтік 

педагогика. 

3. Білім берудегі 

инновациялыϗ 

технологиялар  

Курсты оϗу нәтижесінде 

студенттер білуі керек: 

Білімі: 

- Ϗылымныϟ тарихы 

және әдіснамасыныϟ 

негізгі теориясын; 

- Ϗылыми таным 

спецификасын; 

- тϭлϏаныϟ жас және 

индивидуалды даму 
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«5діснама Ϗылым» Ϗылымыи 

таным теориясын ашып 

ϗарастырады, негізгі 

тϫсініктеріне, принциптеріне, 

деϟгейлеріне, Ϗылым мәселесі 

мен әдістеріне сипаттама 

беріледі. 

«ώылымныϟ тарихы» 

Ϗылымныϟ пайда болуын, 

ϗазіргі заманϏы жаϏдайы мен 

дамуын к[рсетеді, басты 

назарды ϗϭрылуы мен оныϟ 

әдіснамалыϗ базасына 

аударады. 

ерекшеліктерін; 

Білігі: 

- Оϗу процесі барысында 

аϗпараттыϗ және 

коммуникациялыϗ 

технологияларды 

ϗолдану; 

- аϗпараттыϗ 

технологияларды 

ϗолдану бойынша 

жϭмыстар жϫргізу және 

жобалау. 

ДаϏдысы: 

- аϗпараттыϗ және 

коммуникациялыϗ 

технологияларды 

ϗолдану; 

- білім беруде 

инновациялыϗ 

технологияларды 

ϗоладну. 

47 Білім берудіϟ 

базалыϗ ϫлгісініϟ 

педагогикалыϗ 

парадигмалары 

5 Білім берудіϟ базалыϗ ϫлгісініϟ 

педагогикалыϗ парадигмалары-

курсыныϟ негізгі баϏыттары 

«Білім берудіϟ базалыϗ 

ϫлгісініϟ педагогикалыϗ 

парадигмалары» студенттерге 

білім берудіϟ басты даму 

баϏыттарыныϟ, білім беру 

мекемелері мен ϗоϏамныϟ [зара 

ϗатынасыныϟ сипаттамасы 

туралы теориялыϗ 

к[зϗарастарымен ϗамтамасыз 

1. Педагогикалыϗ және 

психологиялыϗ 

мамандыϗϗа кіріспе. 

2. Педагогика. 

3. Философия. 

4. Логика 

1. Педагогикалыϗ 

психология 

2. 5леуметтік 

педагогика. 

3. Білім берудегі 

инновациялыϗ 

технологиялар  

Курсты оϗу нәтижесінде 

студенттер білуі керек: 

Білім: 

- педагогикалыϗ 

парадигманыϟ 

әдіснамасы мен курстыϟ 

негізгі ережелерін; 

Білігі:  

- практикалыϗ маϗсатта 

білім беру жϫйесінде 

моделді жасау 

барысында алϏан 
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етеді. білімдерін пайдалану. 

ДаϏдысы: 

- білім беру аясында 

педагогикалыϗ 

білімберін пайдалану. 

48 5леуметтік 

педагогика 

 

5 «5леуметтік педагогика» 

курсыныϟ пәні, бос уаϗыт 

ϗызметін ϭйымдастыру болып 

табылады. Оϗу-әдістемелік 

кешенінде «5леуметтік 

педагогика» пәні тϫсінігі Ϗылым 

ретінде ϗарастырылып, оныϟ 

педагогикалыϗ 

ϭйымдастырушылыϗ 

формалары мен әдістері және 

ϗϭралдары аныϗталады. Оϗу -

әдістемелік кешенінде 

келтірілген тарихи анализ 

тϭлϏаныϟ әлеуметтенуі және 

негізгі этаптарыныϟ дамуы мен 

ϗалыптасуын ϗамтиды. Курс 

«5леуметтік педагогика» курсы 

отбасыныϟ әр тϫрлі 

категориясы арасындаϏы 

мәселесіне ϗатысты 

сϭраϗтардыϟ шешімін табуϏа 

мϫмкіндік береді.  

1. Педагогика 

2. Педагогикалыϗ 

мамандыϗϗа кіріспе 

3. Философия 

4. Психология 

1. Педагогикалыϗ 

менеджмент 

2. Эксперименталды 

психология. 

3. 5леуметтік 

психология 

4. Конфликтология 

«5леуметтік педагогика» 

курсын игеру 

нәтижесінде болашаϗ 

педагог мамандарыныϟ 

шыϏармашылдыϗ-

танымдыϗ ϗабілеттерін 

белсендіріп, тәжірбиеде 

кеϟінен ϗолдануды 

ϫйренеді. 5р тϫрлі 

ϗоϏамдаϏы 

ϗиындыϗтарϏа 

әлеуметтік бейімделу 

мәселесіне ϗатысты 

сϭраϗтардыϟ шешімін 

табуϏа мϫмкіндік береді.  

 

49 Мектептік 

адаптация және 

әлеуметтендіру 

5 Бϭл курс оϗушылардыϟ 

әлеуметтендірілу процесі мен 

мектепке, ϭжымϏа және оϗу 

процесіне бейімделу 

мәселелерін ϗарастырады. 

«Мектептік адаптация және 

1. Педагогикалыϗ 

мамандыϗϗа кіріспе. 

2. Педагогика. 

3. 5леуметтану. 

1. Педагогикалыϗ 

шеберлік. 

2. ϖазіргі 

педагогикалыϗ 

технологиялар. 

3. 5леуметтік 

Бϭл курсты оϗу 

барысында студенттер аз 

ϗамтылϏан отбасыларϏа 

тϫрлі к[мек, мектепке 

келмейтін балалармен 

жϭмыс туралы білім 
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әлеуметтендіру» курсын оϗу 

барысында студенттер, мектеп 

жасындаϏы балалардыϟ оϗумен 

аз ϗамтылϏан отбасыларына 

әлеуметтік к[мек және 

балалардыϟ ϗϭϗыϏын ϗорϏау 

Ϗылыми негіздерін теориялыϗ 

ϗалыптарын ϗолдана алады 

және тәжірибені дϭрыс баϏалай 

алу іскерлігі ϗалыптасады. 

психология алады. 5сіресе 

әлеуметтік жаϏдайы 

нашар отбасындаϏы 

проблемасына ерекше 

к[ϟіл б[лінеді. 

Тәрбиеніϟ негізі және 

субъектісі болып 

табылатын баланыϟ 

тϭлϏасын ϗалыптастыру, 

оϗу процесінде 

тәрбиелеу және дамыту 

ретінде сипатталады.  

50 Педагогтыϟ 

әлеуметтік 

психологиялыϗ 

бейімделуі 

5 Бϭл курс педагогтыϟ жаϟа 

ϭжымϏа әлеуметтік 

психологиялыϗ бейімделу 

мәселелерін ϗарастырады. 

Жϭмыс барысында кездесетін 

мәселелер мен олардыϟ шешу 

жолдарын к[рсетеді. 

1. Психология 

мамандыϏына кіріспе. 

2. Педагогика. 

3. 5леуметтану. 

1. Педагогикалыϗ 

шеберлік. 

2. ϖазіргі 

педагогикалыϗ 

технологиялар. 

3. 5леуметтік 

психология 

Бϭл курсты оϗу 

барысында студенттер 

бала ϗорϗынышыныϟ 

себептерін, тϭйыϗ 

балалармен атϗарылатын 

жϭмыс баϏыттары 

туралы білім алады. 

5сіресе ϗиын бала 

проблемасына ерекше 

к[ϟіл б[лінеді. 

Тәрбиеніϟ негізі және 

субъектісі болып 

табылатын баланыϟ 

тϭлϏасын ϗалыптастыру, 

оϗу процесінде 

тәрбиелеу және дамыту 

ретінде сипатталады.  

51 5леуметтік 

психология  

 

5 Студенттер бойында ϫлкен 

және шаϏын топтардыϟ дамуы 

мен ϗызмет ету заϟдылыϗтары 

(конформизм феномені, 

1.Психологиялыϗ 

мамандыϗϗа кіріспе. 

2. Жалпы психология.  

3.Даму психологиясы. 

1.Педагогикалыϗ 

психология. 

2. Психологиялыϗ 

менеджмент. 

Пәнді игеру нәтижесінде 

білім алушыда 

ϗалыптасатын білім, 

білік, даϏдылары: 
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жетекшілік және лидерлік, 

топтыϗ тϭтастыϗ мәселесі) 

туралы білімдерін 

ϗалыптастыру. Адамныϟ 

әлеуметтік-психологиялыϗ 

ерекшеліктері туралы 

білімдерін ϗалыптастыру. 

Адамдардыϟ [зара әрекеттестігі 

мен ϗарым-ϗатынасы туралы 

білімдерді ϗалыптастыру. 

Кәсіби ϗарым-ϗатынас 

даϏдыларын дамыту. 

3. Педагогикалыϗ 

процестегі 

әлеуметтендіру. 

4. Эксперименталды 

психология. 

Студенттер әлеуметтік 

психология пәні туралы 

жалпы тϫсінік, ϗарым-

ϗатынас мәселелері, 

жеке тϭлϏа және топ, 

топтардыϟ әлеуметтік 

психологиялыϗ 

сипаттамаларын 

меϟгереді. 

52 Топ арасындаϏы 

ϗатынас 

психологиясы 

5 «Пәнді оϗытудыϟ маϗсаты - топ 

арасындаϏы ϗатынас 

психологиясы пәнін оϗыту 

процесінде болашаϗ 

педагогтардыϟ кәсіби маϟызды 

сапаларын ϗалыптастырып, 

әлеуметтік психологиялыϗ 

теориялыϗ білім негіздерімен 

ϗаруландыру. Топ арасындаϏы 

ϗатынас психологиясы 

мынандай сϭраϗтарϏа жауап 

іздестіреді: 

1."Мен" - "Басϗа адам" 

жϫйесіндегі ϗарым-ϗатынас, 

яϏни жеке адам аралыϗ ϗатынас. 

Олардыϟ бір-біріне ыϗпалы, 

адамдардыϟ бір-бірін тϫсінуі 

және тану механизмдері ортаϗ 

іс-әрекетті ϭйымдастыру. 

2. Тϫрлі әлеуметтік 

жаϏдайлардыϟ адамныϟ мінез-

1. Психологиялыϗ 

мамандыϗϗа кіріспе. 

2. Жалпы психология.  

3.Даму психологиясы.  

 

1. Педагогикалыϗ 

психология. 

2. Психологиялыϗ 

менеджмент. 

3. Педагогикалыϗ 

процестегі 

әлеуметтендіру. 

4. Эксперименталды 

психология. ОсыϏан 

байланысты топ 

арасындаϏы ϗатынас 

психологиясы 

курсын игеру 

нәтижесінде 

студенттер ϗарым-

ϗатынас мәселелері, 

жеке тϭлϏа және топ, 

топтардыϟ 

әлеуметтік-

психологиялыϗ 

сипаттамаларын 

Пәнді игеру нәтижесінде 

білім алушыда 

ϗалыптасатын білім, 

білік, даϏдылары: 

ОсыϏан байланысты топ 

арасындаϏы ϗатынас 

психологиясы курсын 

игеру нәтижесінде 

студенттер ϗарым-

ϗатынас мәселелері, 

жеке тϭлϏа және топ, 

топтардыϟ әлеуметтік-

психологиялыϗ 

сипаттамаларын білуі 

керек. 
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ϗϭлыϏы мен жеке адам, топ 

арасындаϏы ϗатынас 

ерекшеліктерін зерттеу. 

3. "Топ"-"топ" жϫйесіндегі 

ϗарым-ϗатынастар. Топ 

арасындаϏы ϗатынас 

психологиясы топтарды 

біртϭтас әлеуметтік жϫйе 

ретінде ϗарастырады. 

білуі керек. 

53 Кәсіби 

психологиялыϗ іс-

әрекет 

5 Пәнді оϗытудыϟ маϗсаты - 

кәсіби психологиялыϗ іс-әрекет 

пәнін оϗыту процесінде 

болашаϗ педагогтардыϟ кәсіби 

маϟызды сапаларын 

ϗалыптастырып, "Мен" - "Басϗа 

адам" жϫйесіндегі ϗарым-

ϗатынас, яϏни жеке адам аралыϗ 

ϗарым-ϗатынас, топаралыϗ 

ϗарым-ϗатынас туралы 

теориялыϗ білім негіздерімен 

ϗаруландыру.  

1.Психологиялыϗ 

мамандыϗϗа кіріспе. 

2. Жалпы психология.  

3.Даму психологиясы.  

 

1.Педагогикалыϗ 

психология. 

2. Психологиялыϗ 

менеджмент. 

3. Педагогикалыϗ 

процестегі 

әлеуметтендіру. 

4. Эксперименталды 

психология. 

Пәнді игеру нәтижесінде 

білім алушыда 

ϗалыптасатын білім, 

білік, даϏдылары: 

ОсыϏан байланысты 

кәсіби психологиялыϗ іс-

әрекет курсын игеру 

нәтижесінде студенттер 

ϗарым-ϗатынас 

мәселелері, жеке тϭлϏа 

және топ, топтардыϟ 

әлеуметтік-

психологиялыϗ 

сипаттамаларын білуі 

керек. 

54 Білімдегі 

инновациялыϗ 

технологиялар 

 

5 „Білім берудегі инновациялыϗ 

технологиялар„ курсыныϟ 

негізгі ϭстанымы — 

студенттерде педагогикалыϗ 

технологиялардыϟ тарихы: 

оныϟ заманауи мәнін ϭϏыну, 

педагогикалыϗ технологияныϟ 

жіктелуі, негізгі концептуалдыϗ 

жаϏдайларды тϫсіну, ЖООдаϏы 

1. Информатика. 

2. Педагогика. 

1. Оϗытудыϟ 

интерактивті 

әдістері. 

«Білімдегі инновациялыϗ 

технологиялар» курсын 

оϗытудыϟ нәтижесінде 

студент мынадай білім, 

білік, даϏды және 

ϗϭзыреттiлiктерді 

меϟгеруі керек: 

- мϭϏалім іс-әрекетініϟ 

объектісі ретінде тϭтас 
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заманауи педагогикалыϗ 

технологияларды оϗытудыϟ 

принциптері мен заϟдылыϗтары 

туралы теориялыϗ бейнелерді 

ϗалыптастыру.  

педагогикалыϗ процестіϟ 

теориясын білуі;-ϗазiргi 

оϗыту технологияларын, 

оϗыту және тәрбиенiϟ 

озат педагогикалыϗ, 

отандыϗ, этникалыϗ 

тәжiрибесiн бiлу; 

- педагогикалыϗ 

процеске 

ϗатынасушылардыϟ 

арасындаϏы ϗатынас пен 

[зара әрекеттесу бірлігін 

ϗамтамасыз етудегі 

мϭϏалімніϟ негізгі ролін 

тϫсінуі; 

- инновациялыϗ 

педагогикалыϗ 

технологиялардыϟ мәні 

және оларды пайдалану 

баϏыттары туралы білімі; 

- инновациялыϗ 

педагогикалыϗ 

технологиялар негізінде 

мектептіϟ педагогикалыϗ 

процесін ϗϭра білу; 

- мектеп оϗушыларыныϟ 

әртϫрлі іс-әрекетін 

инновациялыϗ 

педагогикалыϗ 

технологиялар негізінде 

ϭйымдастыру; 

- шыϏармашылыϗ жϭмыс 

істей алу даϏдыларын 
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меϟгеру; 

- инновациялыϗ 

педагогикалыϗ 

технологиялар негізінде 

оϗу-тәрбие жобаларын 

жасау және жϫзеге 

асыру. 

55 ЖОО 

корпоративті 

мәдениеттегі 

оϗытушыныϟ 

имиджі 

5  ϖазіргі кездегі ϗоϏамдаϏы 

оϗытушыныϟ әлеуметтік 

дәрежесі жоϏары деϟгейде емес. 

Оϗытудыϟ сипаты мен 

шарттарыныϟ, білім беру 

әрекетіне деген тϫрткініϟ 

[згеруі, ϗазіргі заманϏа 

жастардыϟ эгоцентризімініϟ 

кϫшеюі оϗытушыϏа ϗажетті 

сапалар иерархиясына деген 

к[зϗарасты [згертеді. ЯϏни 

ϗазіргі оϗытушыларϏа ϗажетті 

сапалар иерархиясы бірінші 

кезекте аϗыл емес, талант 

болып [згерді. Мϭныϟ барлыϏы 

оϗытушы имиджін ЖОО-даϏы 

корпаративтік мәдениет 

ϭйымыныϟ [кілі ретінде саналы 

тϫрде ϗалыптасуын ϗажет етуді 

шарттастырады.  

 Курс маϗсаты — оϗытушы 

имиджін ϗϭрайтын ішкі және 

сыртϗы факторлардыϟ 

диагностикасы және осы 

диагностикадан пайда болϏан 

нәтижелерге сϫйене отырып, 

1. Педагогика. 

2. Имиджеология. 

1. Этика. 

2. Психологиялыϗ 

менеджмент. 

Пәнді оϗыϏан соϟ 

студент білуі керек: 

- имиджеологияныϟ 

теориялыϗ негіздерін;  

- ЖОО корпоративті 

мәдениетініϟ тарихын; 

- тϭлϏаныϟ жас және 

дербес даму 

ерекшеліктерін;  

- оϗытушыныϟ ЖОО 

әрекетініϟ мәдениеті мен 

этикетініϟ принциптері 

мен заϟдылыϗтарын. 
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жоϏары оϗу орныныϟ 

корпаративті мәдение 

ϭйымыныϟ [кілі ретіндегі 

оϗытушы эталонын моделдеу.  

56 Педагогикалыϗ 

антропология 

5  Педагогикалыϗ адамϏа кіріспе 

тϫп тамырымен, әлеуметтануда 

атап жϫргендей, „тәрбие 

моделі„, маϗал-мәтелдерге 

негізделген к[п Ϗасырлы халыϗ 

даналыϏында жатыр. Халыϗтыϟ 

тәрбие моделінде бекітілгендей, 

миллиондаϏан адамдардыϟ 

[здеріне және [з ϗандастарына 

жϫргізген баϗылаулары ϗазіргі 

заманϏы адамдардыϟ Ϗϭмыр 

бойы дамуына кϫшті әсер етеді. 

Кез келген тәрбиелік 

докторинасы, кез келген білім 

беру философиясы, нормалары, 

әрбір ϭсыныстарда, әрбір 

тыйымдар негізінде адамныϟ, 

ϗоϏамныϟ табиϏаты туралы, сол 

немесе [зге бекітулерде 

индивидуалды және ϗоϏамдыϗ 

танымдар жатыр. ϖандайда 

болмасын педагогикалыϗ 

мәдениетті алмасаϗ та, оныϟ 

негізінде антропологиялыϗ 

ϗϭрамдылыϗ жатыр.  

Заманауи педагогикалыϗ 

антропология — теоретикалыϗ 

Ϗана емес, сонымен бірге, 

ϗолданбалы Ϗылыми пән болып 

1. Педагогика 

2. Педагогикалыϗ 

мамандыϗϗа кіріспе 

1. Антропология. 

2. Психологиялыϗ 

менеджмент. 

3. Педагогикалыϗ 

процестегі 

әлеуметтендіру. 

4. Эксперименталды 

психология.  

Пәнді оϗыϏан соϟ 

студент білуі керек: 

 - педагогикалыϗ 

антропологияныϟ 

теориялыϗ-әдіснамалыϗ 

даму жаϏдайын; 

- педагогикалыϗ 

процеске 

ϗатынасушылардыϟ 

арасындаϏы ϗатынас пен 

[зара әрекеттесу бірлігін 

ϗамтамасыз етудегі 

мϭϏалімніϟ негізгі ролін 

тϫсінуі; 

- шыϏармашылыϗ жϭмыс 

істей алу даϏдыларын 

меϟгеру. 
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табылады. Оныϟ материалдары 

мен ϗорытындылары кеϟ 

ауϗымды педагогикалыϗ 

практикаϏа жол сілтейді. 

57 Педагогикалыϗ 

психология 

 

5 Педагогика мен психологияныϟ 

оϗыту мен тәрбиедегі 

интеграциясы. Педагогикалыϗ 

психологияныϟ оϗыту мен 

тәрбиедегі ролі. Пәнніϟ 

ерекшелігі мен оны оϗудыϟ 

ерекшелігі, білімдер мен 

іскерліктерді ϗалыптастыру. 

1. ТϭлϏа теориясы. 

2. Танымдыϗ процестер 

психологиясы. 

3. Когнитивті аймаϗ 

психологиясы. 

4. 5леуметтік 

психология. 

1. Психология 

пәндерін жϫргізу 

әдістемесі. 

2. Эксперименталды 

психология. 

Педагогикалыϗ 

психология курсын 

игеру нәтижесінде 

студенттер аталϏан пән 

туралы тϫсінік, оϗыту 

процесі және оныϟ 

психологиясы туралы 

білімді меϟгереді. 

 

58 Салыстырмалы 

психология 

5 Бϭл пәнді оϗыту маϗсаты 

болашаϗ педагог-психологтарда 

кәсіби дϫниетанымды 

ϗалыптастыру, оларды 

жануарлар психологиясы мен 

салыстырмалы психологияныϟ 

теориялыϗ негіздерімен, 

сондай-аϗ жануарлар 

психикасы мен әрекетініϟ 

Ϗылыми зерттеу әдістерімен 

таныстыру болып табылады. 

1.Психология 

2. Педагогикалыϗ 

мамандыϗϗа кіріспе 

1. Практикалыϗ 

психология. 

2. Эксперименталды 

психология. 

Салыстырмалы 

психология» курсын 

оϗытудыϟ нәтижесінде 

студент мынадай білім, 

білік, даϏды және 

ϗϭзыреттiлiктерді 

меϟгеруі керек: 

- ϖазіргі заманϏы 

зоопсихологияныϟ 

теоретикалыϗ және 

методологиялыϗ 

мәселелерін, 

зоопсихологиялыϗ 

ілімініϟ негізгі 

принциптері мен 

категорияларын білуі; 

- Салыстырмалы 

психологиялыϗ 

білімдерді «Жас 

ерекшелік 
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психологиясы», 

«5леуметтік 

психология», 

«Педагогикалыϗ 

психология» пәндерін 

меϟгеруде ϗолдана білуі; 

- К[рсетілгендер 

келешек мамандарϏа 

оϗудыϟ жоϏары 

тиімділігіне ϗол 

жеткізуіне, адам 

психикасын тереϟ 

тϫсінуге мϫмкіндік 

береді; 

- Салыстырмалы 

психология жануарлар 

психикасымен 

ϭϗсастыϗтары мен 

айырмашылыϗтарын 

білу. 

59 Гендерлік білім 

беру және 

гендерлік 

педагогика 

5  «Гендерлік білім беру және 

гендерлік педагогика» оϗу 

курсы «Педагог-психолог» 

квалификациясын алушыларϏа 

арналϏан. Пәнді оϗыту маϗсаты 

ЖОО оϗыту практикасына 

гендерлік технологиялар мен 

әдістемелерді ендіру, 

студенттерде теориялыϗ 

білімдерді ϗалыптастыру. 

Бϭл пәнді оϗу барысында 

студенттер «гендерлік білім 

беру» және «гендерлік 

1. Педагогика 

2. Педагогикалыϗ 

мамандыϗϗа кіріспе 

3. ϖазаϗстандаϏы 

педагогикалыϗ және 

психологиялыϗ Ϗылым 

1. Этнопедагогика. 

2. Педагогика 

тарихы.  

3. 5леуметтік 

педагогика. 

4. Жастармен 

әлеуметтік-

педагогикалыϗ 

жϭмыс.  

«Гендерлік білім беру 

және гендерлік 

педагогика» курсын 

оϗытудыϟ нәтижесінде 

студент мынадай білім, 

білік, даϏды және 

ϗϭзыреттiлiктерді 

меϟгеруі керек: 

- Биологиялыϗ емес, 

әлеуметтік жаϏдайларϏа 

тәуелді әлеуметтік 

жыныс, әйелдер мен 

еркектер арасындаϏы 
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педагогика» тϫсініктерініϟ 

теориялыϗ және әдіснамалыϗ 

мазмϭнын игеруге мϫмкіндік 

беріледі.  

айырмашылыϗтарды 

білу; 

- ϖазіргі кезде ϗоϏамдаϏы 

әйел мен ердіϟ орны 

туралы тϫсініктер мен 

ϗϭндылыϗтарды білу; 

- ϖазіргі заманϏы 

отбасыныϟ гендерлік 

ерекшеліктерін білу; 

60 Арнайы 

психология 

 

5 Психологиялыϗ дамудыϟ 

заϟдылыϗтарын ϗарастыру. 

Оϗыту мен тәрбиелеудіϟ 

арнайы әдістері мен 

тәсілдерініϟ әсері арϗылы тϫрлі 

категориядаϏы аномальды 

балаларда (нашар еститін, 

нашар к[ретін, с[йлеуі 

жетілмеген) тϭлϏаны 

ϗалыптастыру.  

1. Жалпы психология. 

2. ТϭлϏа теориясы. 

1. Педагогикалыϗ 

психология. 

2. Даму 

психологиясы. 

3. Психологиялыϗ-

педагогикалыϗ 

диагностика. 

«Арнайы психология» 

курсын оϗып болϏан соϟ 

студент келесі 

компетенцияларды 

меϟгеруі тиіс: 

- гностикалыϗ 

компетенциялар 

(психикалыϗ дамудыϟ 

кезеϟдері, кемістігі бар 

балалардыϟ 

психологиялыϗ 

ерекшеліктері туралы 

тϫсініктіϟ болуы; оϗу 

және тәрбиеніϟ әсерінен 

кемістігі бар баланыϟ 

психикасында болϏан 

[згерістер туралы; бала 

тϭлϏасын 

ϗалыптастыруда отбасы 

мен тϫрлі ϗарым ϗатынас 

тϫрлерініϟ (соныϟ ішінде 

педагогикалыϗ)) ролі; 

- проективті 

компетенциялар 
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(психикалыϗ даму 

темпініϟ бϭзылуы бар 

балалардыϟ білім беру 

процесіне 

психологиялыϗ-

педагогикалыϗ 

коррекциялыϗ әсер етуді 

жϫзеге асыру);  

- конструктивті 

компетенциялар (оϗу 

және тәрбие процесінде 

балалардыϟ әрекетініϟ 

тϫрлі ерекшеліктеріне 

интерпретацияны жϫзеге 

асыру); 

- ϭйымдастырушылыϗ 

компетенциялар 

(психикалыϗ дамуы 

бϭзылϏан балалармен 

психодиагностикалыϗ, 

психокоррекциялыϗ 

және 

психоконсультациялау 

әрекетін жϫзеге асыру);  

- коммуникативті 

компетенциялар 

(дамуында кемістігі бар 

балалармен жϭмыста 

кәсіби 

коммуникациялыϗ және 

педагогикалыϗ 

ϗабілеттерді дамыту). 

61 Медициналыϗ 5 Психопрофилактикалыϗ 1. ЖоϏары нерв 1. Даму Курсты оϗып болϏан соϟ 
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психология 

негіздері 

аурулармен, емделу процесіне 

әсер ететін психокоррекциялыϗ 

формалармен байланысты 

теориялыϗ және практикалыϗ 

міндеттерді меϟгеру  

жϫйесініϟ анатомиясы. 

2. Физиология. 

психологиясы. 

2. Педагогикалыϗ 

психология. 

3. Психологиялыϗ-

педагогикалыϗ 

диагностика. 

студент келесі 

компетенцияларды 

меϟгеруі тиіс: 

- ауру адамныϟ 

психологиясыныϟ, 

дәрігер 

психологиясыныϟ, 

дәрігер мен аурудыϟ 

кϫнделікті ϗарым 

ϗатынасыныϟ 

психологиясыныϟ негізгі 

заϟдылыϗтарын талдау; 

- психикалыϗ 

денсаулыϗты 

диагностикалау, Ϗылыми 

зерттеулерді 

ϭйымдастыру және 

зерттеу. 

62 Стрестіϟ кәсiби 

психологиясы 

және оныϟ алдын-

алу жолдары  

5 Курсты оϗыту барысында 

студентерді кәсіптік стресс 

психологиясы негіздерімен 

таныстыру және оныϟ алдын 

алу жолдарын ϗарастыру. 

Психологиялыϗ алдын алу, 

психологиялыϗ кеϟес беру 

техникасын дамыту. 

1. Психологиялыϗ 

мамандыϗϗа кіріспе. 

2. Жалпы психология. 

3. Эксперименталды 

психология. 

1. Психологиялыϗ 

кеϟес. 

2. Этнопсихология. 

3. Психология 

тарихы. 

Пәнді оϗу процесі келесі 

ϗϭзіреттіліктерді 

ϗалыптастыруϏа 

баϏытталϏан:  

- кәсіптік стресс 

мәселесініϟ теориялыϗ 

негіздерін біледі; 

- кәсіптік стресс 

бойынша 

консультациялыϗ, 

профилактикалыϗ, 

диагностикалыϗ 

жϭмыстар жϫргізеді; 

- кәсіптік стрессті 

болдырмау жолдарын 
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меϟгереді. 

63 Бос уаϗыт 

педагогикасы 

 

5 Оϗу баϏдарламасы біріншіден, 

студентке «Бос уакыт 

педагогикасы» оϗу курсы 

бойынша мамандарды 

даярлауда міндетті минималды 

деϟгейде маϏлϭмат беру, 

екіншіден оϗылатын 

материалдар мен курстыϟ 

дидактикалыϗ бірлік негіздерін 

біртϭтас логикалыϗ кестеге 

толтыру, ϫшіншіден, тϭлϏаныϟ 

жеке әлеуметтік педагогикалыϗ 

ϭйымдастыру ϗϭрылымында 

студенттерге жоϏары деϟгейде 

[зіндік жϭмыс жасау ϫшін 

барлыϗ негіздерін игерту.  

Жϭртшылыϗтыϟ тϫрлі 

категорияларыныϟ арасында 

бос уаϗытты ϭйымдастыру 

бойынша мәселелер. Бос уаϗыт 

педагогикасыныϟ теориялыϗ 

негіздері. Бос уаϗыт 

педагогикасыныϟ әдіснамасы. 

Бос уаϗытты педагогикалыϗ 

ϭйымдастыру әдістемесі. Клуб 

жϭмысыныϟ педагогикасы. 

1. Педагогика 

2. Психологиялыϗ 

педагогикалыϗ 

мамандыϗϗа кіріспе 

3. Психология. 

1.Педагогикалыϗ 

психология 

2. Практикалыϗ 

психология 

3. Эксперименталды 

психология.  

5. Ювенология. 

«Бос уаϗыт 

педагогикасы» курсын 

игеру нәтижесінде 

болашаϗ педагог 

мамандарыныϟ 

шыϏармашылдыϗ-

танымдыϗ ϗабілеттерін 

белсендіріп, тәжірбиеде 

кеϟінен ϗолдануды 

ϫйренеді. Отбасыныϟ әр 

тϫрлі категориясы 

арасындаϏы мәселесіне 

ϗатысты сϭраϗтардыϟ 

шешімін табуϏа 

мϫмкіндік береді.  

64 Отбасында 

балалардыϟ бос 

уаϗытын 

ϭйымдастыру 

5 «Отбасында балалардыϟ бос 

уаϗытын ϭйымдатыру» пәнінен 

оϗу-әдістемелік жϭмыстыϗ оϗу 

баϏдарламасы гуманитарлы–

педагогикалыϗ факультетініϟ 

студенттеріне арналϏан. Бϭл 

1. Педагогикалыϗ 

мамандыϗϗа кіріспе. 

2. Педагогика. 

3. 5леуметтану. 

1. Педагогикалыϗ 

шеберлік. 

2. ϖазіргі 

педагогикалыϗ 

технологиялар. 

3. 5леуметтік 

 «Отбасында балалардыϟ 

бос уаϗытын 

ϭйымдатыру» курсын 

оϗытудыϟ нәтижесінде 

студент келесі білімді 

меϟгеру керек: 
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жϭмыстыϗ оϗу баϏдарламасы 

біріншіден, студентке осы оϗу 

курсы бойынша мамандарды 

даярлауда міндетті минималды 

деϟгейде маϏлϭмат беру, 

екіншіден оϗылатын 

материалдар мен курстыϟ 

дидактикалыϗ бірлік негіздерін 

біртϭтас логикалыϗ кестеге 

толтыру, ϫшіншіден, тϭлϏаныϟ 

жеке әлеуметтік педагогикалыϗ 

ϭйымдастыру ϗϭрылымында 

студенттерге жоϏары деϟгейде 

[зіндік жϭмыс жасау ϫшін 

барлыϗ негіздерін игерту.  

психология - «ОтбасындаϏы бос 

уаϗытты ϭйымдастыру», 

«отбасындаϏы 

мерекелер», 

«отбасындаϏы 

дәстϫрлер» 

ϭϏымдарыныϟ мәнін; 

-Отбасында балалардыϟ 

бос уаϗытын 

ϭйымдастыру барысында 

оϗу-тәрбие жϭмыстарын 

іске асыруы; 

-Отбасылыϗ бос 

уаϗытын ϭйымдастыру 

және кϫн режимін ϗϭра 

білу;  

-ОтбасындаϏы мәдени 

тыныϏу формалар мен 

әдістерініϟ 

екрекшеліктері; 

-ώылыми-педагогикалыϗ 

әдебиеттермен [зіндік 

жϭмыс жасау.  

65 Мәдени-бос уаϗыт 

іс-әрекеті. 

5 «Мәдени бос уаϗыт іс-әрекеті» 

пәнінен оϗу-әдістемелік 

жϭмыстыϗ оϗу баϏдарламасы 

гуманитарлы–педагогикалыϗ 

факультетініϟ студенттеріне 

арналϏан. Бϭл жϭмыстыϗ оϗу 

баϏдарламасы біріншіден, 

студентке осы оϗу курсы 

бойынша мамандарды 

даярлауда міндетті минималды 

1. Психология 

мамандыϏына кіріспе. 

2. Педагогика. 

3. 5леуметтану. 

1. Педагогикалыϗ 

шеберлік. 

2. ϖазіргі 

педагогикалыϗ 

технологиялар. 

3. 5леуметтік 

психология 

«Мәдени бос уаϗыт іс-

әрекеті» курсын 

оϗытудыϟ нәтижесінде 

студент келесі білімді 

меϟгеру керек:  

«Мәдени тыныϏудыϟ 

жоспары», «мәдениетті 

тыныϏу іс-әрекеті», 

ϭϏымдарыныϟ мәнін; 

- Отбасы бос уаϗыты 
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деϟгейде маϏлϭмат беру, 

екіншіден оϗылатын 

материалдар мен курстыϟ 

дидактикалыϗ бірлік негіздерін 

біртϭтас логикалыϗ кестеге 

толтыру, ϫшіншіден, тϭлϏаныϟ 

жеке әлеуметтік педагогикалыϗ 

ϭйымдастыру ϗϭрылымында 

студенттерге жоϏары деϟгейде 

[зіндік жϭмыс жасау ϫшін 

барлыϗ негіздерін игерту.  

мәдениетін 

ϭйымдастыру барысында 

оϗу-тәрбие жϭмыстары 

арϗылы іске асыруы; 

-5ртϫрлі жастаϏы отбасы 

мϫшелерініϟ мерекесі 

және кϫн режимін ϗϭра 

білу;  

-Клуб бос уаϗыт іс-

әрекетін ϭйымдастыру 

мен әдістерініϟ 

екрекшеліктері; 

-ώылыми-педагогикалыϗ 

әдебиеттермен [зіндік 

жϭмыс жасау.  

66 Кәсіпкерлік 

ϗызметтіϟ 

негіздері 

 

5  Берілген курста білім беру 

мекемелеріне тән кәсіпкерлік 

ϗызметтіϟ тϫрлері: білім беру 

мекемелерініϟ ϗϭрылымдыϗ 

базаларында тауар  

[німдерін [ндіру; білім беру 

ϗызметі;  

ϗосымша білім беру ϗызметі; 

білім беру ϗызметіне ϗатысы 

жоϗ ϗызмет к[рсету.  

1. Педагогика 

2. Педагогикалыϗ 

мамандыϗϗа кіріспе 

1.Педагогикалыϗ 

психология. 

2. Психологиялыϗ 

менеджмент. 

3. Педагогикалыϗ 

процестегі 

әлеуметтендіру. 

4. Эксперименталды 

психология. 

Курсты оϗытудыϟ 

нәтижесінде студент 

мынадай білім, білік, 

даϏды және 

ϗϭзыреттiлiктерді 

меϟгеруі керек: 

-білім 

берумекемелерінде 

кәсіпкерлік ϗызметті 

ϭйымдастыра алу; 

-тауар [німдерін [ндіру 

бойынша кәсіпкерлік 

ϗызметті білім беру  

мекемелерінде 

ϭйымдастыру; 

-кәсіпкерлік тϫріндегі 

кәсіпорын  

моделін жасау.  
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67 ШаϏын және орта 

бизнес 

экономикасы 

5 Білім беру жϫйесініϟ 

Кәсіпкерлік ϗызметініϟ пәні, 

объектісі, маϗсаты, міндеттері. 

Нарыϗтыϗ экономика 

жаϏдайында кәсіпкерлік 

ϗызметпен айналысатын 

бюджеттік мекемелердіϟ саны 

[суде. 

1.ϖϭϗыϗ негіздері. 

2. Экономика. 

3. Басϗармасы. 

1.Психология 

бойынша 

Практикум. 

2. Практикалыϗ 

психология. 

Курсты оϗу нәтижесінде 

студенттер білуі керек; 

- іскерлік ϗарым-ϗатынас 

этикасыныϟ теориялыϗ 

негіздері; 

- іскерлік ϗарым-

ϗатынастыϟ негізгі 

шарттары; 

- тϭлϏаныϟ жас және 

жеке даму 

ерекшеліктері; 

- іс-әрекет тәсілдері, 

мінез-ϗϭлыϗ нормалары 

туралы. 

білу: 

- іскерлік ϗарым-ϗатынас 

этикасыныϟ кейбір 

наϗты технологияларын 

ϗолдану;  

- іскерлік ϗарым-ϗатынас 

бойынша жϭмысты 

жобалау және жϫргізу; 

- ϗарым-ϗатынастыϟ 

әртϫрлі тϫрлерінде 

негізделген, 

психологиялыϗ тϭрϏыдан 

орынды шешімдер 

ϗабылдау; 

- тϭлϏаныϟ 

акцентуализациясыныϟ 

ерекшеліктерін аныϗтау. 

даϏдыларын меϟгеру: 

- іскерлік ϗарым-ϗатынас 
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68 ШаϏын және орта 

бизнесті 

инвестициялау 

және кредиттеу 

5 Бϭл курс білім берудегі 

кәсіпкерліктіϟ маϗсаттары мен 

міндеттерін, ерекшеліктерін 

ϗарастырады. Білім беру 

ϗызметтері кәсіпкерлік ϗызмет 

объектісі ретінде. Нарыϗтыϗ 

экономика жаϏдайында 

мемлекеттік білім беру 

мекемелері ϗызметініϟ заϟдыϗ 

және экономикалыϗ 

аспектілері. 

1.ϖϭϗыϗ негіздері. 

2. Экономика. 

3. Басϗармасы. 

1.Психология 

бойынша 

Практикум. 

2.Практикалыϗ 

психология. 

Курсты оϗу нәтижесінде 

студенттер білуі керек  

білуге: 

- кәсіпкерліктіϟ 

теориялыϗ негіздері;  

- іскерлік ϗарым-

ϗатынастыϟ негізгі 

шарттары; 

- тϭлϏаныϟ жас және 

жеке даму 

ерекшеліктері; 

- іс-әрекет тәсілдері, 

мінез-ϗϭлыϗ нормалары 

туралы. 

білу: 

- - кадрларды іріктеу 

және орналастыру 

бойынша кейбір наϗты 

технологияларды 

ϗолдану;  

- іскерлік ϗарым-ϗатынас 

бойынша жϭмысты 

жобалау және жϫргізу; 

- ϗарым-ϗатынастыϟ 

әртϫрлі тϫрлерінде 

негізделген, 

психологиялыϗ тϭрϏыдан 

орынды шешімдер 

ϗабылдау. 

даϏдыларын меϟгеру: 

- кадрларды іріктеу және 

орналастыру; 

- іскерлік ϗарым-ϗатынас 
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және мінез-ϗϭлыϗ 

нормалары. 

 

Установите приложение 

на смартфон и работайте 

офлайн 

 

69 Практикалыϗ 

психология 

 

5 Студенттер бойында 

практикалыϗ психолог 

ϗызметін негізгі жϭмыс 

баϏыттары туралы білімдерін 

тереϟдетуге және кеϟейтуге 

баϏытталϏан.  

Психологиялыϗ ϗызмет – тϭтас 

білім беру жϫйесініϟ негізгі 

б[ліктерініϟ бірі. 

Психологиялыϗ ϗызметті 

Ϗылыми, ϗолданбалы, 

практикалыϗ және 

ϭйымдастырушылыϗ 

аспектілері ϗϭрайды. 5р 

аспектініϟ [зініϟ міндеттері 

бар. Бϭл міндеттерді шешуге 

арнайы кәсіби дайындыϏы бар 

орындаушылар ϗажет етеді. 

Пәнніϟ маϗсаты: “Практикалыϗ 

психология” пәнініϟ негізгі 

б[лімдері және оныϟ ϗалыптасу 

кезеϟдері туралы студенттерді 

теориялыϗ білімдерді 

ϗалыптастыру, Психологиялыϗ 

кеϟесті, тϫзетуді және 

психотерапияны 

1. Психологиялыϗ 

мамандыϗϗа кіріспе. 

2. Жалпы психология. 

3. Эксперименталды 

психология. 

1. Психологиялыϗ 

кеϟес. 

2. Этнопсихология. 

3. Психология 

тарихы. 

Курсты оϗытудыϟ 

нәтижесінде студент 

мынадай білім, білік, 

даϏды және 

ϗϭзыреттiлiктерді 

меϟгеруі керек: 

- пәнді оϗу процесінде 

студенттерде кәсіби іс-

әрекет ϗалыптасып, 

психолог ϗызметініϟ 

теориялыϗ білім 

негіздерімен 

ϗаруланады; 

- адамныϟ жеке - 

психологиялыϗ 

ерекшеліктерін баϏалау 

амалы мен жолдарын, 

психологиялыϗ 

практиканыϟ әр тϫрлі 

облыстарында психолог 

ϗызметін ϭйымдастыру 

ϗϭрылымын меϟгереді; 

- Ϗылымыныϟ негізгі 

саласынан білім ала 

отырып, психологиялыϗ 

к[мек к[рсету кезінде 
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ϭйымдастырудыϟ негізгі 

әдіснамасын, педагог-

психологтыϟ әр жас 

кезеϟдеріндегі балалармен 

жϭмыс жϫргізу ерекшеліктерін 

меϟгеру. 

маманныϟ практикалыϗ 

дайындыϏы және кәсіби 

даϏдыларын меϟгереді; 

- курсты игеру 

нәтижесінде 

студенттердіϟ 

шыϏармашылдыϗ-

танымдыϗ ϗабілеттері 

белсендіріліп, 

тәжірбиеде кеϟінен 

ϗолдануды ϫйренеді 

70 Психологиялыϗ 

кеϟестіϟ негіздері 

5 Пәнді оϗыту процесінде 

болашаϗ педагог 

мамандарыныϟ кәсіби іс-

әрекетін ϗалыптастырып, 

психологиялыϗ теориялыϗ 

білім негіздерімен 

ϗаруландыру. Психокоррекция, 

психоконсультация және 

психопрофилактикалыϗ 

жϭмыстыϟ мәнін айϗындау. 

Психокоррекция, 

психоконсультация және 

психопрофилактика саласынан 

білім бере отырып, психикалыϗ 

бϭзылыстыϟ пайда болу 

себептерін, психикалыϗ 

дамудыϟ және бейімделудіϟ 

ауытϗудыϟ алдын алу 

жолдарын оϗып -ϫйрету. 

ϖазіргі кездегі психокоррекция, 

психоконсультация және 

психопрофилактиканыϟ 

1. Психологиялыϗ 

мамандыϗϗа кіріспе. 

2. Жалпы психология. 

3. Эксперименталды 

психология. 

1. Психологиялыϗ 

кеϟес. 

2. Этнопсихология. 

3. Психология 

тарихы. 

Курсты оϗытудыϟ 

нәтижесінде студент 

мынадай білім, білік, 

даϏды және 

ϗϭзыреттiлiктерді 

меϟгеруі керек: 

- болашаϗ мамандар 

бойында психологиялыϗ 

кеϟестіϟ пайда болуы, 

дамуы жайлы білім 

ϗалыптасады; 

- студенттер жалпы 

Ϗылымдылыϗ, кәсіптік 

дайындыϏында 

психологиялыϗ кеϟес 

негіздерін меϟгереді; 

- практикалыϗ әрекетте 

психологиялыϗ кеϟесті 

ϗолдану тәжірибесін 

ϗалыптастыру; 

- психологиялыϗ кеϟес 

беруде практикалыϗ 
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теориялыϗ және әдіснамалыϗ 

мәселелерімен, оныϟ негізгі 

принциптерін таныстыру. 

мϫмкіндіктерді ϗолдану 

арϗылы жаϟашылдыϗϗа 

ϭмтылу даϏдылары 

ϗалыптасады; 

- болашаϗ 

практик-психологтардыϟ 

кәсіби-маϟызды 

ϗасиеттері дамытылады. 

71 ЖаϏымсыз 

функционалды 

жаϏдайдыϟ 

психопрофилакти

касы 

5 ЖаϏымсыз функционалды 

жаϏдайлар организмніϟ әр тϫрлі 

ϗажетсінулерге ϗанаϏаттануына 

(ϭнамды эмоция) немесе 

ϗанаϏаттанбауына (ϭнамсыз 

эмоция) байланысты. Адамныϟ 

жоϏары әлеуметтік 

ϗажетсінулері негізінде пайда 

болады ЖаϏымсыз 

функционалды жаϏдайлар 

адамныϟ іс-әрекетіне азды-

к[пті зиян келтіреді. ОларϏа 

ϗорϗыныш, ϗайϏы, абыржу, 

ϫмітсіздену, ϫрейлену және 

т.с.с. жатады. ЖаϏымсыз 

функционалды жаϏдайлар адам 

[мірінде жаман жол 

нϭсϗаушылар, себебі олар 

[зіϟді жоϏалту, тϫϟілу, ϗайϏыру, 

саϏыныш сезімін тудырады. 

“ЖаϏымсыз функционалды 

жаϏдайлардыϟ 

профилактикасы” пәнініϟ 

маϗсаты: негізгі б[лімдері 

туралы студенттер бойында 

1. Педагогика 

2. Педагогикалыϗ 

мамандыϗϗа кіріспе 

1.Педагогикалыϗ 

психология. 

2. Педагогикалыϗ 

процестегі 

әлеуметтендіру. 

4. Эксперименталды 

психология.  

5. ТϭлϏаныϟ 

психологиялыϗ-

педагогикалыϗ 

диагностикасы. 

Курсты оϗытудыϟ 

нәтижесінде студент 

мынадай білім, білік, 

даϏды және 

ϗϭзыреттiлiктерді 

меϟгеруі керек: 

- студенттер тϫрлі 

адамдар бойындаϏы 

жаϏымсыз 

функционалды 

жаϏдайлардыϟ 

профилактикасы 

негіздері бойынша білім, 

білік, даϏдыларды 

меϟгеріп шыϏады; 

- функционалдыϗ 

жаϏдайларыныϟ 

жаϏымсыздыϗ себептерін 

байϗататын белгілерді 

білу даϏдылары 

ϗалыптасады; 

- адамныϟ кϫш-ϗуатын 

ϗалпына келтіруге 

к[мектесу жолдарын 

білу даϏдыларын 
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теориялыϗ білімдерді 

ϗалыптастыру, 

психопрофилактика, 

психологиялыϗ кеϟесті, 

тϫзетуді әр жас кезеϟдеріндегі 

балалармен жϭмыс жϫргізу 

ерекшеліктерін меϟгерту. 

меϟгерту. 

72 Кәсіптік педагогика 5 Педагогикалыϗ Ϗылымныϟ 

ϗолданбалы салаларыныϟ 

ерекшеліктері. Кәсіби 

педагогиканыϟ функциялары, 

міндеттері, әдістері, формалары. 

Педагогика Ϗылым ретінде, оныϟ 

маϗсаты, объектісі, 

педагогиканыϟ негізгі 

категориялары. Адам 

тϭлϏасыныϟ барлыϗ 

компоненттерініϟ ϫйлесімділігін, 

белгілі бір аяϗталуын, пішін беру 

ретінде тϭлϏаны ϗалыптастыру. 

Педагогиканыϟ басϗа 

Ϗылымдармен байланысы. 

Педагогикалыϗ Ϗылымдар 

жϫйесі. Кәсіби педагогика 

педагогикалыϗ Ϗылым саласы 

ретінде. 

1. 5леуметтік психология. 

2. Психология. 

1. Педагогикалыϗ 

психология. 

2. 5леуметтік 

педагогика. 

3. Білім берудегі 

инновациялыϗ 

технологиялар 

Курсты оϗу нәтижесінде 

студенттер білуі керек  

білуге: 

- курстыϟ негізгі 

ережелері;  

білу:  

- алϏан білімдерін 

практикалыϗ маϗсатта 

ϗолдану; 

даϏдыларын: 

- кәсіптік білім беру 

саласында педагогикалыϗ 

білімді пайдалану. 

73 ώылым тарихы мен 

әдіснамасы 
5 Курс-Ϗылым тарихы мен 

методологиясын, соныϟ ішінде: 

табиϏат - ϗоϏам - адам жϫйесінде 

тϭраϗты дамуды жобалаудыϟ 

пәні мен әдісін аныϗтау, кϫрделі 

жϫйелерді жобалаудыϟ 

әдіснамалыϗ алϏышарттары, 

ϗоϏамныϟ тϭраϗты дамуы ϫшін 

к[рнекті ашылулар мен олардыϟ 

1. Введение в педагогическую 

профессию. 

2. Педагогика. 

3. Философия. 

4. Логика 

1. Педагогикалыϗ 

психология. 

2. 5леуметтік 

педагогика. 

3. Білім берудегі 

инновациялыϗ 

технологиялар 

Курсты оϗу нәтижесінде 

студенттер білуі керек:: 

- ώылым тарихы мен 

әдіснамасыныϟ теориялыϗ 

негіздері;   

- Ϗылыми таным ерекшелігі 

туралы; 

- тϭлϏаныϟ жас және жеке 

даму ерекшеліктері; 
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р[лі, зерттеу ϗызметін 

ϭйымдастыру  бойынша білім 

мен даϏдыларды ϭсынады. 

"ώылым әдіснамасы" курсыныϟ 

бірінші б[лімінде Ϗылыми 

танымныϟ ерекшелігі ашылады, 

Ϗылымныϟ негізгі ϭϏымдарына, 

принциптеріне, деϟгейлеріне, 

әдістері мен мәселелеріне 

сипаттама беріледі. "ώылым 

тарихы "екінші б[лімінде 

Ϗылымныϟ пайда болуы, дамуы 

және ϗазіргі жаϏдайы 

к[рсетіледі, оныϟ әдіснамалыϗ 

базасыныϟ ϗалыптасуына назар 

аударылады. 

ϬсынылϏан курстыϟ ерекшелігі-

автор онда ώылым тарихы мен 

әдіснамасын біріктіруге және 

оларды кеϟ әлеуметтік-мәдени 

контексте ϗарастыруϏа, Ϗылыми-

әдіснамалыϗ ойдыϟ 

ϗалыптасуыныϟ ашыϗ 

панорамасын беруге тырысты. 

 

- ЖОО-даϏы Заманауи 

педагогикалыϗ 

технологияларϏа оϗытудыϟ 

заϟдылыϗтары мен 

принциптері. 

білу: 

- оϗу ϫрдісінде аϗпараттыϗ 

және коммуникациялыϗ 

технологияларды ϗолдану;   

- - аϗпараттыϗ 

технологияларды ϗолдану 

бойынша жϭмыстарды 

жобалау және жϫргізу. 

даϏдыларын меϟгеру: 

- аϗпараттыϗ және 

коммуникациялыϗ 

технологияларды 

пайдалану; 

- білім беруде 

инновациялыϗ 

технологияларды ϗолдану. 

 

Установите приложение на 

смартфон и работайте 

офлайн 

 

74 Білім берудіϟ 

базалыϗ ϫлгілерініϟ 

педагогикалыϗ 

парадигмалары 

5 Білім берудіϟ базалыϗ 

модельдерініϟ педагогикалыϗ 

парадигмалары - "білім берудіϟ 

базалыϗ модельдерініϟ 

педагогикалыϗ парадигмалары" 

курсыныϟ негізгі маϗсаты-

студенттердіϟ білім беруді 

дамытудыϟ басты баϏыттары 

туралы, ϗоϏам мен білім беру 

мекемелерініϟ [зара ϗарым-

1. Психологиялыϗ-

педагогикалыϗ 

мамандыϗϗа кіріспе. 

2. Педагогика. 

3. Философия. 

4. Логика 

1. Педагогикалыϗ 

психология. 

2. 5леуметтік 

педагогика. 

3. Білім берудегі 

инновациялыϗ 

технологиялар 

Курсты оϗу нәтижесінде 

студенттер білуі керек: 

- курстыϟ негізгі ережелері 

және педагогикалыϗ 

парадигма методологиясы;  

білу:  

- білім беру саласында 

модельдерді ϗϭру кезінде 

алϏан білімдерін 

практикалыϗ маϗсатта 
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ϗатынасыныϟ сипаты туралы 

теориялыϗ тϫсініктерін 

ϗалыптастыру, педагогикалыϗ 

жϫйелердіϟ, технологиялардыϟ, 

әдістемелердіϟ шексіз алуан 

тϫрлілігіне баϏдарлануϏа, оларды 

Ϗасырлар тереϟдігінен келе 

жатϗан білім беру дәстϫрлерімен 

сәйкестендіруге мϫмкіндік 

беретін [зіндік "координаттар 

жϫйесін" ϗалыптастыру. 

ϗолдану; 

даϏдыларын: 

- білім беру саласында 

педагогикалыϗ білімді 

пайдалану. 

4 курс 

75 Ювенология 

 

5 Жас[спірім жасты оϗудыϟ 

теориялыϗ 

негіздері.Жас[спірімніϟ 

мотивациялыϗ – ϗажеттілік 

аясыныϟ ерекшеліктері. 

Девиантты мінез ϗϭлыϗтыϟ 

себептерін оϗуϏа теориялыϗ 

тϭрϏыдан келу. hмір 

ϗϭндылыϗтарын аныϗтауϏа 

к[мектесетін жеткіншектік-

жас[спірімдік кезеϟ туралы 

комплекстік білімдерді 

к[рсетеді. Сондыϗтан болашаϗ 

педагогтарϏа іс-тәжірибеде 

дϭрыс кәсіби шешімдер 

ϗабылдау ϫшін адам [мірініϟ 

ювеналды табиϏаты ж[нінде 

психологиялыϗ білімдер керек.  

1. Физиология. 

2. Психология. 

3. Ювенология. 

1. Медициналыϗ 

психология 

негіздері. 

2. Арнайы 

психология. 

3. Аномальды 

балалар 

психологиясы. 

«Ювеналдыϗ 

психология» курсын 

оϗытудыϟ нәтижесінде 

студент мынадай білім, 

білік, даϏды және 

ϗϭзыреттiлiктерді 

меϟгеруі керек: 

- Ювеналдыϗ жастаϏы 

баланыϟ психикалыϗ 

даму заϟдылыϏын, бала 

психикасыныϟ жас және 

жеке ерекшелiгiн; 

- Девиантты мінез 

ϗϭлыϗтыϟ себептерін 

оϗуϏа теориялыϗ 

тϭрϏыдан келу; 

- теория жϫзінде алϏан 

білімдерін тәжірибеде 

ϗолдана алуы; 

 - Девиантты мінез 

ϗϭлыϗтаϏы кәмелетке 

толмаϏандардыϟ 
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психологиялыϗ 

ерекшеліктерін білу; 

- психологиялыϗ 

тәжірибені зерттеу және 

ϗорыта алуы; 

- білім берудіϟ дамуын 

болжауы; 

- зерттеу нәтижелерін 

психологиялыϗ 

тәжірибеге енгізуі; 

- Ювеналдыϗ психология 

негіздерініϟ теориясын 

білуі; 

- Жас[спірімніϟ 

мотивациялыϗ – 

ϗажеттілік аясыныϟ 

ерекшеліктерін білу; 

76 Жеке тϭлϏа 

теориясы 

5 Жеке тϭлϏа теориясына кіріспе. 

Психоаналитикалыϗ баϏыт, 

тϭлϏааралыϗ анализ, 

психоаналитикалыϗ-әлеуметтік 

баϏыт. ТϭлϏа ерекшеліктерін 

ϗарастыратын баϏыт. 

Когнитивті әлеуметтік оϗыту. 

Гуманистикалыϗ баϏыт.  

1. Жалпы психология. 

2. Психологиялыϗ-

педагогикалыϗ 

диагностика. 

3.5леуметтік психология 

1. Психология 

тарихы. 

2. ТϭлϏа 

психологиясы. 

- мектептерде 

психологтыϟ кәсіби [зін-

[зі аныϗтауϏа арналϏан 

ϗϭзыреттілігін 

ϗалыптастыру және іс 

жϫзінде кәсіби 

ϗызметініϟ баϏытын 

саналы тϫрде тϫсіну;  

- кәсіби іс-әрекет 

нысаны туралы тϫсінік - 

тϭтас педагогикалыϗ 

ϫрдісті студенттер ϭϏына 

білу; 

- педагогикалыϗ 

процеске 

ϗатынасушылардыϟ 
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арасындаϏы ϗатынас пен 

[зара әрекеттесу бірлігін 

ϗамтамасыз етудегі 

мϭϏалімніϟ негізгі ролін 

тϫсінуі; 

77 Жеткіншектер 

психологиясы 

5 Жеткіншектер психологиясы 

туралы жалпы тϫсінік. 

Жеткіншектік кезеϟніϟ 

ерекшеліктері. Жеткіншектік 

жас туралы Ϗалымдардыϟ 

пікірлері. Жеткіншектерде 

«Мен концепциясыныϟ» 

ϗалыптасуы. Жеткіншектердіϟ 

мотивациялыϗ – ϗажеттілік 

аясы. Жеткіншектердіϟ 

танымдыϗ сферасындаϏы 

[згерістер. Жеткіншек шаϗтаϏы 

тϭлϏааралыϗ ϗатынастыр. 

Девиантты мінез-ϗϭлыϗ туралы 

жалпы тϫсінік. 

 

1. Жалпы психология. 

2. 5леуметтік 

педагогика. 

3. 5леуметтік 

психология. 

1. ТϭлϏа теориясы. 

2. Практикалыϗ 

психология. 

3. Психологиялыϗ-

педагогикалыϗ 

диагностика. 

4. Психологиялыϗ 

консультация. 

«Жеткіншектер 

психологиясы» атты 

курсын аяϗтаϏан студент 

т[мендегідей даϏды 

іскерліктерімен 

ϗарулануы тиіс: 

− гностикалыϗ 

ϗϭзырлар (девиантты 

мінез-ϗϭлыϗты, оныϟ 

пайда болу себептерін 

және асϗыну деϟгейлерін 

Ϗылыми негізде талдау); 

− жобалау ϗϭзырлар 

(девиантты мінез-

ϗϭлыϗты жандарϏа 

әлеуметтік-

психологиялыϗ к[мек 

к[рсету әрекеттерін 

жϫзеге асыру); 

− конструктивті 

ϗϭзырлар (девиантты 

мінез-ϗϭлыϗты 

жандармен 

психопрофилактикалыϗ, 

психоконсультативті 

және тренингті 

жϭмыстарды жϫргізуді 

іске асыру); 
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− ϭйымдастырушыл

ыϗ ϗϭзырлар (әлеуметтік 

бейімделген тϭлϏасыныϟ 

әрекеттеріне 

баϏытталϏан және 

психосоматикалыϗ 

этнологиялыϗ ауруларды 

профилактидан [ткізу); 

коммуникативті 

ϗϭзырлар (девиантты 

мінез-ϗϭлыϗты 

балалармен жылы 

ϗарым-ϗатынасты 

орнату); 

78 Конфликтология 

 

5 Конфликтологияныϟ тарихы 

мен теориясы. Конфликтілердіϟ 

типологиясы. Конфликтініϟ 

тϫсінігі мен мазмϭны. 

Конфликті тϫрлері мен 

функциялары. Конфликтініϟ 

ϗϭрылымы. hзара әрекеттіϟ 

стильдері. Мекемелердегі 

конфликтілер. 5леуметтік 

конфликтілер. Конфликтілерді 

ескертудіϟ негіздері. 

Конфликтіліктіϟ 

профилактикасы. Конфликтіні 

шешудіϟ әдістері. 

1. Психологиялыϗ 

мамандыϗϗа кіріспе. 

2. Жалпы психология. 

3. Эксперименталды 

психология. 

1. Психологиялыϗ 

кеϟес. 

2. Психологиялыϗ 

менеджмент. 

3. Психология 

тарихы. 

Пәнді игеру нәтижесінде 

білім алушыда 

ϗалыптасатын білім, 

білік, даϏдылары: 

«Конфликтология» 

Ϗылымыныϟ негізгі 

саласынан білім бере 

отырып, конфликтілерді 

шешу кезінде маманныϟ 

практикалыϗ 

дайындыϏын және кәсіби 

даϏдыларын меϟгерту. 

Курсты игеру 

нәтижесінде 

студенттердіϟ 

шыϏармашылдыϗ - 

танымдыϗ ϗабілеттерін 

белсендіріп, тәжірбиеде 

кеϟінен ϗолдануды 
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ϫйренеді. 

79 Педагогикалыϗ 

ϫрдістегі дау-

дамай 

5 ϖаϗтыϏыстану теориялыϗ-

ϗолданбалы пән. Оныϟ 

мазмϭны білімніϟ келесі 

деϟгейлерінен тϭрады: 

ϖаϗтыϏысты әлеуметтік 

ϗϭбылыс ретінде теориялыϗ 

аныϗтау, оныϟ табиϏатын, 

динамикасын, барлыϗ ϗоϏамдыϗ 

ϗатынастармен [зара 

байланысын, оныϟ ϗоϏамдыϗ 

[зара әрекеттерде алатын орны 

мен атϗаратын ϗызметін талдау; 

5леуметтік [мірдіϟ тϫрлі 

салаларында орын алатын 

ϗаϗтыϏыстардыϟ жеке тϫрлерін, 

оларды реттеу мен шешу 

технологияларын зерттеу. 

1. Философия,  

2. Жалпы психология,  

3. Жас және 

педагогикалыϗ 

психология,  

4. Педагогика 

1 «Педагогикалыϗ 

психология»,  

2. «Жас ерекшелік 

психология»,  

3. «Отбасы [мірініϟ 

этикасы мен 

психологиясы»,  

4. «Педагогикалыϗ 

шеберлік»,  

5. «Кәсіби ϗарым-

ϗатынас негіздері». 

 

Білімі:оϗу-

әдістемеліктәжірибедете

ориялыϗ 

білімдіакадемиялыϗпән, 

жϫйе және 

біліктілігініске 

асыруретіндепедагогика

лыϗпроцесіндежанжалды

, психологиялыϗ-

педагогикалыϗтәжірибес

ін, жанжалдыбасϗару 

процестерінәдістері 

Білігі: 

тϭлϏааралыϗϗарым-

ϗатынасϗаϗтыϏыстарды 

болдырмау ϫшін. 

ДаϏдысы:адамϗаϗтыϏыс

шешудепсихологиялыϗϗ

орϏанысәдістері;[зтехно

логиясымедиациябасϗар

у жәнежанжалдарды 

шешу. Мϫмкіндігі болуы 

ϫшін: кәсібиіс-

теориялыϗ білімдерін 

жϫзеге асыру. 

80 Конфликт 

психологиясы 

5 Теориялыϗ-ϗолданбалы пән 

ретінде ϗаϗтыϏыстанудыϟ 

әдістемелік негізін, ϗаϗтыϏыс 

теориясында 

аккумиляцияланϏан 

философиялыϗ, саяси ойлардыϟ 

комплексы ϗϭрады. Кез-келген 

1. Философия,  

2. Жалпы психология,  

3. Жас және 

педагогикалыϗ 

психология,  

4. Педагогика 

1 «Педагогикалыϗ 

психология»,  

2. «Жас ерекшелік 

психология»,  

3. «Отбасы [мірініϟ 

этикасы мен 

психологиясы»,  

Білімі:әлеуметтікнормаж

әне әлеуметтікауытϗу; 

Девиантты мінез-

ϗϭлыϗϗϭрылымы; 

Девиантты мінез-

ϗϭлыϗклиникалыϗформа

лары;Девиантты мінез-
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әдістеменіϟ басты сϭраϏы – 

ϗаϗтыϏыс табиϏаты туралы 

сϭраϗ. 

4. «Педагогикалыϗ 

шеберлік»,  

5. «Кәсіби ϗарым-

ϗатынас негіздері». 

 

ϗϭлыϗаныϗтау;Девиантт

ы мінез-

ϗϭлыϗпрофилактикасы, 

диагностикасыжәне 

тϫзетунегізгі 

баϏыттарыменформалар

ы. 

Білігі: 

тиімдітϫрдедевиантты 

мінезбалаларменϗарым-

ϗатынас ϗϭруϏа. 

ДаϏдысы:Девиантты 

мінез-

ϗϭлыϗтытϭлϏаларменпси

хопрофилактикалыϗ, 

психологиялыϗ 

кеϟесжәне 

оϗытужϭмыстарынжϫзег

е асырады, девиантты 

мінез-

ϗϭлыϗтыадамдарϏаәлеум

еттік 

жәнепсихологиялыϗ 

к[мекк[рсетуге 

баϏытталϏаніс-

шаралардыжϫзеге асыру. 

5леуметтікбейімделгент

ϭлϏаныϗалыптастыруϏа 

баϏытталϏаніс-

шаралардыжϫзеге асыру. 

81 Педагогикалыϗ 

шеберлік 

 

5 Бϭл курс жоϏары мектеп 

педагогикасыныϟ пәні мен 

міндеттерін, жоϏары оϗу 

1. Педагогика 

мамандыϏына кіріспе. 

2. Психологиялыϗ-

1. Тәрбие 

жϭмысыныϟ 

теориясы мен 

“Педагогикалыϗ 

шеберлік” курсын 

меϟгеру нәтижесінде 
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орнында білім берудегі 

педагогикалыϗ практика мен 

психологиялыϗ теориялардыϟ 

мазмϭны, cтуденттік шаϗтаϏы 

психология және акмеология, 

педагогикалыϗ ϗарым-ϗатынас 

шеберлігі, оϗу процесінде білім 

алу барысында студент тϭлϏасы 

және интеллектуалдыϗ 

функциялардыϟ дамуы. 

ϖазаϗстан Республикасыныϟ 

білім беру жϫйесі. Курстыϟ 

маϗсаты, міндеттері, пәні мен 

объектісі, топтары ϭсынылϏан.  

педагогикалыϗ 

диагностика. 

3. Жалпы педагогика. 

әдістемесі.  

2. ϖазіргі 

педагогикалыϗ 

технологиялар. 

3. Мектептегі 

психологиялыϗ 

к[мек. 

4. Кәсіби педагогика 

педагогикалыϗ ϗарым-

ϗатынас, мϭϏалімніϟ с[зі, 

ϗарым-ϗатынас арϗылы 

әсер ету тәсілдері, 

мϭϏалімніϟ 

педагогикалыϗ 

шеберлігініϟ мәні, 

педагогикалыϗ ϗабілеті, 

оϗушыларϏа әсер ету 

ϗϭралдары, 

педагогикалыϗ 

техникасы жайлы білімді 

меϟгереді. 

 

82 Педагогикалыϗ 

техника 

5 «Педагогикалыϗ техника» 

курсы студенттердіϟ 

педагогикалыϗ техниканыϟ 

білімі мен іскерліктерін 

меϟгеруін ϗарастырады. Бϭл 

болашаϗ педагогтыϟ 

педагогикалыϗ мәдениетін 

ϗалыптастыруϏа баϏытталϏан. 

 

1. Педагогика 

мамандыϏына кіріспе. 

2. Психологиялыϗ-

педагогикалыϗ 

диагностика. 

3. Жалпы педагогика. 

1. Тәрбие 

жϭмысыныϟ 

теориясы мен 

әдістемесі.  

2. ϖазіргі 

педагогикалыϗ 

технологиялар. 

3. Мектептегі 

психологиялыϗ 

к[мек. 

4. Кәсіби педагогика 

“Педагогикалыϗ 

техника” курсын 

меϟгеру нәтижесінде 

педагогикалыϗ ϗарым-

ϗатынас, мϭϏалімніϟ с[зі, 

ϗарым-ϗатынас арϗылы 

әсер ету тәсілдері, 

мϭϏалімніϟ 

педагогикалыϗ 

шеберлігініϟ мәні, 

педагогикалыϗ ϗабілеті, 

оϗушыларϏа әсер ету 

ϗϭралдары, 

педагогикалыϗ 

техникасы жайлы білімді 

меϟгереді. 

83 Педагогикалыϗ 

ϗарым-ϗатынас 

5 «Педагогикалыϗ ϗарым 

ϗатынас» курсы студенттердіϟ 

ϗарым ϗатынастыϟ 

1. Педагогика 

мамандыϏына кіріспе. 

2. Психологиялыϗ-

1. Тәрбие 

жϭмысыныϟ 

теориясы мен 

Педагогикалыϗ ϗарым-

ϗатынас курсын меϟгеру 

нәтижесінде 
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педагогикалыϗ техникасыныϟ 

білімі мен іскерліктерін 

меϟгеруін ϗарастырады. Бϭл 

болашаϗ педагогтыϟ 

педагогикалыϗ мәдениетін 

ϗалыптастыруϏа баϏытталϏан.  

педагогикалыϗ 

диагностика. 

3. Жалпы педагогика. 

әдістемесі.  

2. ϖазіргі 

педагогикалыϗ 

технологиялар. 

3. Мектептегі 

психологиялыϗ 

к[мек. 

4. Кәсіби педагогика 

педагогикалыϗ ϗарым-

ϗатынас, мϭϏалімніϟ с[зі, 

ϗарым-ϗатынас арϗылы 

әсер ету тәсілдері, 

мϭϏалімніϟ 

педагогикалыϗ 

шеберлігініϟ мәні, 

педагогикалыϗ ϗабілеті, 

оϗушыларϏа әсер ету 

ϗϭралдары, 

педагогикалыϗ 

техникасы жайлы білімді 

меϟгереді. 

84 Эксперименталды 

психология 

 

5 Пәнді оϗыту процесінде 

студенттердіϟ іс-әрекетін 

ϗалыптастырып, психолог 

ϗызметініϟ теориялыϗ білім 

негіздерімен ϗаруландыру. 

Адамныϟ жеке - психологиялыϗ 

ерекшеліктерін баϏалау амалы 

мен жолдарын, психологиялыϗ 

практиканыϟ әр тϫрлі 

облыстарында психолог 

ϗызметін ϭйымдастыру 

ϗϭрылымын ашып к[рсету. 

1. Жалпы психология. 

2. ТϭлϏа теориясы. 

1. Педагогикалыϗ 

психология. 

2. Даму 

психологиясы. 

3. Психологиялыϗ-

педагогикалыϗ 

диагностика. 

Курсты оϗытудыϟ 

нәтижесінде студент 

мынадай білім, білік, 

даϏды және 

ϗϭзыреттiлiктерді 

меϟгеруі керек: 

- эксперимент тарихын 

және ϗазіргі жаϏдайын; 

- эксперимент тϫрлерін, 

сипаттамасын білу; 

- эксперимент жϫргізу 

барысыныϟ 

ерекшеліктерін білу; 

- зерттеудіϟ маϗсат 

міндеттерін, болжамын 

ϗϭра алу; 

-зерттеу нәтижелерін 

[ϟдеп, нәтижелерін 

шыϏара алу; 

- зерттеу әдістерін, 
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зерттеу жϫргізе білу.  

85 ϖазіргі 

психологиялыϗ 

тϭжырымдамалар 

5 5леуметтік дамыϏан тϭлϏаны 

тек ϗоϏамда ϗабылданϏан 

нормаларды ϭстанумен Ϗана 

емес, сонымен ϗоса белгілі бір 

топтарϏа, ϭжымдыϗ және 

ϗоϏамдыϗ ϗϭндылыϗтарϏа, 

психологиялыϗ 

тϭжырымдамаларϏа 

баϏытталϏанымен ерекшеленеді. 

Тϭжырымдамалар обьект 

жайлы біліммен және оϏан 

деген ϗатынастан тϭрады. 

Психологиялыϗ тϭрϏыда [зіндік 

аныϗталϏан тϭлϏа - бϭл [зініϟ 

нені ϗажет ететіндігін (маϗсаты, 

[мірлік жоспары, идеясы) 

саналы баϏалаушылыϗ жеке бас 

және денелік ϗасиеттері. 

Курстыϟ негізгі маϗсаты: 

жоϏары оϗу орнындаϏы «ϖазіргі 

психологиялыϗ 

тϭжырымдамалар»пәні 

бойынша студенттердіϟ 

теориялыϗ білімі мен 

практикалыϗ даϏдысын 

ϗалыптастыру. 

1. Жалпы психология 

2. Даму психологиясы 

 

1. Практикалыϗ 

психология 

«ϖазіргі психологиялыϗ 

тϭжырымдамалар» 

курсын оϗытудыϟ 

нәтижесінде студент 

мынадай білім, білік, 

даϏды және 

ϗϭзыреттiлiктерді 

меϟгеруі керек: 

- ϖазіргі психологиялыϗ 

тϭжырымдамаларды 

пайдалану баϏыттары 

туралы білімі; 

- тϭлϏаны әртϫрлі 

психологиялыϗ 

тϭжырымдамалар 

негізінде зерттеуі; 

- психологиялыϗ 

тϭжырымдамалармен 

жϭмыс істей алу 

даϏдыларын меϟгеруі; 

-психологиялыϗ 

тϭжырымдамалар 

тϫрлерімен айналысу 

даϏдысы; 

-

психоанализ,бихевиориз

м, когнитивті 

психология, гуманистік 

психология 

тϭжырымдамаларыныϟ 

ерекшеліктерін білуі; 

86 Балалардыϟ [зекті 5 Балалардыϟ [зекті психикалыϗ 1. Жалпы психология 1. Арнайы «Балалардыϟ [зекті 
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психологиялыϗ 

мәселелері 

дамуыныϟ мәселесі 

дϫниежϫзілік психологтар мен 

педагогтардыϟ бірден-бір 

к[кейтесті мәселесініϟ бірі 

брлып табылады. Олар 

аϗылдылар ϗатарына 

жатпайтын, сонымен бірге білім 

ϗорыныϟ к[леміне ϗарай олар 

ϗорытуϏа жеткілікті 

икемділіктері барын кеϟ 

«дамудыϟ жаϗын аймаϏын» 

к[ре білді, белгілі категориялы 

балаларды іріктеп алады. Бϭл 

балалар ерекше топϗа кіреді – 

психикалыϗ дамуыныϟ тежелуі 

бар балалар. Берілген 

бϭзылулар олигофрения мен 

интеллектініϟ ϗалыпты 

дамудыϟ арасындаϏы аралыϗ 

орын алады. 

Психикалыϗ дамуы тежелген 

балалардыϟ тек ϗана психикасы 

бϭзылϏан деп ϗарамау керек, 

сонымен ϗатар олардыϟ дене 

мϫшелері мен тілдерінде де 

дамымаушылыϗ кездеседі. 

«Балалардыϟ [зекті психикалыϗ 

мәселелері» пәнініϟ 

маϗсаты:студенттердіϟ 

теориялыϗ білімі мен 

практикалыϗ даϏдысын 

ϗалыптастыру. 

2. Психологиялыϗ-

педагогикалыϗ жеке 

тϭлϏа диагностикасы 

 

психология 

2. Практикалыϗ 

психология 

3. Эксперименталды 

психология 

психологиялыϗ 

мәселелері» курсын 

оϗытудыϟ нәтижесінде 

студент мынадай білім, 

білік, даϏды және 

ϗϭзыреттiлiктерді 

меϟгеруі керек: 

- Балалардыϟ [зекті 

психикалыϗ 

мәселелерініϟ теориялыϗ 

негіздерін ашу; 

- Балалардыϟ [зекті 

психикалыϗ 

мәселелеріаныϗтаудыϟ 

негізгі кезеϟдерін білу 

- балалардыϟ [зекті 

психикалыϗ 

мәселелерініϟ негізгі 

әдіснамасын аныϗтау; 

- әр жас кезеϟдеріндегі 

балалардыϟ [зекті 

психикалыϗ 

мәселелерімен жϭмыс 

жϫргізудіϟ 

ерекшеліктерін меϟгеру. 

 

87 Психология 5 Бϭл курс теориялыϗ 1.Психология. 1.Ювенология. Кәрсты оϗу нәтижесінде 
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бойынша 

практикум 

 

мәліметтермен жалпы 

психология бойынша 

практиканыϟ, студенттерді 

психикалыϗ шынайылыϗϗа 

итермелеу, студенттерде 

психологиялыϗ к[зϗарасты 

ϗалыптастыру, және кәсіби 

логикалыϗ ϗарым ϗатынастыϗ 

ϗабілетін дамыту. 

2. Психологиялыϗ 

педагогикалыϗ 

диагностика 

3. Жасерекшелік 

психология 

2.Конфликтология студенттер білуі керек: 

Білім: 

hмірдіϟ әр тϫрлі 

аймаϗтарында 

психологияныϟ негізгі 

ϗызметтерін және 

психологиялыϗ 

білімдерін ϗолдану 

мϫмкіндіктерін; 

Психикалыϗ процестіϟ 

дамыту әдістерін 

ϗолдану білімі мен білігі. 

Білігі: 

Психологиялыϗ 

ϗϭбылыстардыϟ 

ерекшеліктерін, [зінікін 

сияϗты, басϗа 

адамдардыкинде 

байϗауды; 

ДаϏдысы: 

Психология аясында 

зерттеу әдістерін; 

психология аймаϏында 

онтогенездіϟ әр тϫрлі 

кезеϟдерінде зерттеудіϟ 

негізгі әдістерін, 

сонымен ϗатар 

психологиялыϗ 

педагогикалыϗ 

диагностиканыϟ наϗт 

әдістерін. 

88 Психологияныϟ 

әдістемелік негізі 

5 «Психологияныϟ әдістемелік 

негізі» атты бϭл курс 

1.Психология. 

2. Психологиялыϗ 

1.Ювенология. 

2.Конфликтология 

Бϭл курсыт оϗу 

нәтижесінде студенттер 
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психологияныϟ теориялыϗ 

мәселелерін, Ϗылымныϟ ϗазіргі 

заманϏы жаϏдайын сипаттайды, 

сонымен ϗатар психология 

Ϗылымыныϟ және оныϟ жалпы 

теориясыныϟ әдістемелік 

мәселелерін әрі ϗарайϏы 

[ϟдеуде ϗажеттілігін.  

 

педагогикалыϗ 

диагностика 

3. Жасерекшелік 

психология 

білуі керек: 

Білімі: психологиялыϗ 

білімніϟ ϗϭрамы мен 

ϗϭрылымы. 

Білігі: психологияныϟ 

әдіснамалыϗ негізін 

және Ϗылыми 

әдіснамалыϗ жалпы 

жалпы 

ϗϭрастырушылыϗты 

белгілеу. 

ДаϏдысы: 

Психологиялыϗ 

әдістеменіϟ деϟгейлері. 

89 ϖарым-ϗатынас 

психологиясы 

5 Бϭл курс ϗарым ϗатынастыϟ 

тмаϗсатын, ϗызметтерін және 

тϫрлерін ϗарастырады. 

1. Педагогикалыϗ 

мамандыϗϗа кіріспе. 

2. Педагогика. 

3. Философия. 

 

1.Педагогикалыϗ 

психология. 

2. Психологиялыϗ 

Педагогикалыϗ 

процестегі 

әлеуметтену. 

4. Эксперименталды 

психология.  

5. ТϭлϏаныϟ 

психологиялыϗ 

педагогикалыϗ 

диагностикасы. 

 

Бϭл курсты оϗу 

нәтижесінде студенттер 

білуі керек: 

Білімі: 

ϖарым ϗатынас пен іс 

әрекеттіϟ [зара 

байланысы; 

ϖарым ϗатынастыϟ 

маϗсаты, ϗызметтері, 

тϫрлері мен деϟгейлері; 

5леуметтік ϗатынастар 

тϫрлері; 

hзара тϫсінушілік пен 

ϗатынастыϟ 

механизмдері; 

ϖатынастыϟ эстетикалыϗ 

принциптерін; 

Білігі: 

Кәсіби іс әрекет 
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барысында тиімді 

ϗатынас амалдары мен 

техникасын ϗолдану; 

ТϭлϏа аралыϗ ϗатынас 

процесі барысында 

[зіндік тәртібін 

ϗадаϏалау амалын 

ϗолдану. 

ДаϏдысы: 

hзіндік жеке ϗатынас 

стилін ϗолдану, 

психологтыϟ 

практикалыϗ жϭмысы 

барысында, сонымен 

ϗатар кϫнделікті ϗатынас 

жаϏдайындаϏы ϗатынас 

[лшемдерініϟ кілті.  

90 ώылыми - 

педагогикалыϗ 

зерттеулер 

негіздері 

 

3 Зерттеулердіϟ әдіснамалыϗ 

негіздері. ώылыми-

педагогикалыϗ зерттеулердіϟ 

жалпы сипаттамасы мен 

принциптері. ώылыми 

зерттеудіϟ таϗырыбы мен 

мәселесі. Зерттеудіϟ маϗсаты, 

міндеттері және болжамы. 

ώылыми зерттеуді жоспарлау. 

ώылыми теориялыϗ және 

әдістемелік негіздерге анализ. 

ώылыми педагогикалыϗ 

зерттеулердіϟ тϫрлері. 

1. Педагогика 

мамандыϏына кіріспе. 

2. Психологиялыϗ-

педагогикалыϗ 

диагностика. 

3. Жалпы педагогика. 

1. Тәрбие 

жϭмысыныϟ 

теориясы мен 

әдістемесі.  

2. ϖазіргі 

педагогикалыϗ 

технологиялар. 

3. Мектептегі 

психологиялыϗ 

к[мек. 

4. Кәсіби педагогика 

Курсты оϗытудыϟ 

нәтижесінде студент 

мынадай білім, білік, 

даϏды және 

ϗϭзыреттiлiктерді 

меϟгеруі керек: 

- студенттерді 

ϗоϏам [мірініϟ барлыϗ 

саласында да, соныϟ 

ішінде білім алуда да тек 

деректер жинап, жалпы 

аϗпарат алумен 

шектелмей, тереϟ білімді 

ізденімпаз, барлыϗ іс-

әрекетінде 

шыϏармашылыϗ баϏыт 
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ϭстанатын, сол тϭрϏыда 

[з болмысын таныта 

алады; 

- Ϗылымныϟ бϫкіл 

саласында білім 

мазмϭны тереϟдеп, оныϟ 

ауϗымы ϗауырт [сіп 

отырϏан ϗазіргі Ϗылыми-

техникалыϗ [рістеу 

кезеϟінде бϭл 

міндеттердіϟ жϫзеге 

асуы әрбір шәкіртте 

танымдыϗ ізденімпаздыϗ 

ϗалыптасады; 

- психологиялыϗ, 

педагогикалыϗ 

Ϗылымдарынан 

теориялыϗ білім алады;  

- зерттеу әдістері, 

оныϟ тϫрлері және 

практикада ϗолдана 

білуге ϫйренеді; 

- мектепке дейінгі 

психология және 

педагогика Ϗылымы 

алдындаϏы к[кейкесті 

мәселені таϟдай білу 

даϏдысы ϗалыптасады; 

-  психологиялыϗ, 

педагогикалыϗ Ϗылыми 

болжам жасай білу 

даϏдысын игеред; 

-  рефераттыϗ, 
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курстыϗ, диплом 

жϭмыстарын талапϗа сай 

орындай білу біліктігін 

меϟгереді 

91 Студенттердіϟ 

Ϗылыми-зерттеу 

жϭмысын 

ϭйымдастыру 

3 Оϗушылардыϟ Ϗылыми-зерттеу 

жϭмысын ϭйымдастырудыϟ 

негізгі формалары, танымдыϗ 

ϗызыϏушылыϗтарыныϟ дамуы, 

олардыϟ Ϗылыми әрекет 

арϗылы жϫзеге асуы, еϟ жаϗсы 

жϭмыстардыϟ конкурстарын 

[ткізу, оϗу мекемесінен тыс 

жϫргізілетін шараларϏа ϗатысу. 

Кіші Ϗылым академияларыныϟ, 

лабораториялардыϟ, 

ϫйірмелердіϟ жϭмысы. 

Мектептер мен ЖОО-ныϟ 

Ϗылыми бірлескен әрекетініϟ 

негізгі формалары.  

1. Педагогика 

мамандыϏына кіріспе. 

2. Психологиялыϗ-

педагогикалыϗ 

диагностика. 

1. Педагогикалыϗ 

психология. 

2. Психологиялыϗ 

менеджмент. 

3. Этнопсихология 

Курсты оϗытудыϟ 

нәтижесінде студент 

мынадай білім, білік, 

даϏды және 

ϗϭзыреттiлiктерді 

меϟгеруі керек: 

- Ϗылыми зерттеу 

жϭмысыныϟ тϫрлері мен 

оларды [ткізудіϟ 

процедураларын игереді; 

- ϗазіргі жастар 

жоϏары кәсіби деϟгейде 

даярлыϏы мен ϗоршаϏан 

дϫниені 

ізденімпаздыϗпен танып 

білуге ϫйренеді; 

- педагогикалыϗ 

жоϏары оϗу 

орындарында 

студенттерді Ϗылыми-

педагогикалыϗ, 

зерттеушілік ϗызметке 

даярлайды; 

- болашаϗ 

мϭϏалімдердіϟ іздену-

зерттеу іс-әрекетіне 

бейімділігін дамыту; 

- педагогикалыϗ 

процесс міндеттерін 
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шыϏармашылыϗпен 

шешу; 

- зерттеудіϟ 

әдіснамалыϗ негіздерін 

игеру; 

- тϫрлі аϗпараттыϗ 

к[здермен жϭмыс істеу 

біліктері мен даϏдысын 

ϗалыптастыру; 

- зерттеу 

нәтижелерін [ндеу, 

жинаϗтау және Ϗылыми 

ϭсыныстар беруге 

ϫйрету. 

92 ϖалыптастырушы 

экспериментті 

ϭйымдастыру 

3 Психологилыϗ және 

педагогикалыϗ зерттеулердіϟ 

орны мен ролі. 

Эксперименталды-

эмпирикалыϗ зерттеулердіϟ 

деϟгейлері. 

1. Педагогика 

мамандыϏына кіріспе. 

2. Психологиялыϗ-

педагогикалыϗ 

диагностика. 

1. Педагогикалыϗ 

психология. 

2. Психологиялыϗ 

менеджмент. 

3. Этнопсихология 

Курсты оϗытудыϟ 

нәтижесінде студент 

мынадай білім, білік, 

даϏды және 

ϗϭзыреттiлiктерді 

меϟгеруі керек: 

- зерттеу жϭмысын 

кезеϟдерімен соныϟ 

ішінде ϗалыптастырушы 

экспериментті жан 

жаϗты меϟгеруі; 

- педагогикалыϗ 

эксперименттіϟ 

міндеттері мен 

ϗалыптастырушы 

экспериментті 

ϭйымдастыру жолдарын 

игереді; 

- эксперимент 
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фактілерді аныϗтауды 

жолдарын игереді; 

- педагогикалыϗ 

ϗϭбылыстармен олардыϟ 

шынайылыϏын тексеру 

туралы білім алады. 

93 Отбасы 

педагогикасы 

 

5 Курсты оϗытудыϟ маϗсаты: 

болашаϗ педагог психологтыϟ 

кәсіби дϫниеге к[зϗарасын 

ϗалыптастыру, мамандардыϟ 

кәсіби дайындыϏын тереϟдету, 

отбасы тәрбиесі аясында 

ϗосымша білімдерімен және 

білігімен ϗамтамасыз ету. 

Студенттерге балаларды 

тәрбиелеу туралы алдыϟϏы 

тәжірибелерді беріп к[мектесу, 

сонымен ϗатар отбасылыϗ 

тәрбие ϭйымдарындаϏы ϗазіргі 

заманϏы амалдарын меϟгеру 

және мектепке дейінгі мекеме 

мен отбасыныϟ [зара 

байланысын, осыныϟ негізінде 

кәсіби педагогикалыϗ ойлауын 

ϗалыптастыруда, болашаϗ 

сауатты ата аналарды 

тәрбиелеуде ϫлесі ϗосу. 

1.Педагогика. 

2.Психология. 

3.Тәрбие жϭмысыныϟ 

теориясы мен әдістемесі. 

4. Этнопедагогика және 

этнопсихология 

1.Практикалыϗ 

психология 

2 Бос уаϗыт 

педагогикасы 

3. Психология 

бойынша практикум. 

Бϭл курсты оϗу 

нәтижесінде тсуденттер 

білуі керк: 

 Білімі:  

-Отбасы тәрбиесініϟ 

ерекшеліктерін; 

-Тәрбие процесін; 

-Отбасы тәрбиесініϟ 

стильдерін. 

Білігі: 

-Меϟгерілген білімдерді 

практика барысында 

ϗолдану. 

ДаϏдысы: 

-Ата аналармен [зара 

ϗанынасын жϫзеге 

асыру; 

-Білім беру кеϟістігі 

ж[нінде аϗпаратты алу 

техникасын білу. 

94 Геронтология 5 Жас ерекшелік 

психологиясыныϟ б[лімі, 

ϗарттыϗ жастаϏыларды 

зерттеумен айналысатындар. 

1.Педагогика. 

2.Психология. 

3.Тәрбие жϭмысыныϟ 

теориясы мен әдістемесі. 

4. Этнопедагогика және 

этнопсихология 

1.Практикалыϗ 

психология 

2 Бос уаϗыт 

педагогикасы 

3. Психология 

бойынша практикум. 

Бϭл курсты оϗу 

нәтижесінде студенттер 

білуі керек: 

Білімі: 

Онтогенездіϟ кейінгі 

кезеϟінде адамныϟ 
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психологиялыϗ және 

әлеуметтік теориялыϗ 

дамуы; 

ϖартаюды меϟгеру 

процесін меϟгеру жϫйесі. 

Білігі:  

ϖарттыϗ және егде 

жастаϏыларды зерттеуде 

патопсихологиялыϗ 

зерттеу бойынша 

әдістерді таϟдап алу; 

ДаϏдысы: 

ϖарттыϗ жастаϏы 

адамдармен тиімді 

ϗатынас жасау 

ϗабілеттерін меϟгеру. 

95 Отбасы 

тәрбиесіндегі 

халыϗ 

педагогикасы 

5 Бϭл курс тәрбиеніϟ білімі мен 

білігін ϗарастырады, 

балалардыϟ [зара және ата 

аналарымен ϗарым 

ϗатынасында этномәдени 

дәстϫрлерді, халыϗтыϗ, 

шыϏармашылыϗ, ϗатынастыϟ 

тϭраϗты формасын таратады. 

Халыϗтыϟ педагогикалыϗ 

дәстϫріне ϗызыϏушылыϏын 

ϗалыптастыру, оныϟ 

адамгершілік, этникалыϗ және 

рухани ϗϭндылыϗтарын, ϭлттыϗ 

мәдениетін. 

1.Педагогика. 

2.Психология. 

3.Тәрбие жϭмысыныϟ 

теориясы мен әдістемесі. 

4. Этнопедагогика және 

этнопсихология 

1.Практикалыϗ 

психология 

2 Бос уаϗыт 

педагогикасы 

3. Психология 

бойынша практикум. 

Курсты оϗу нәтижесінде 

студенттер білуі керек: 

Білімі:  

-Пәннніϟ негізгі 

ϭϏымдары мен 

тϫсініктерін; 

к[рпϏасырлыϗ 

тәжірибені халыϗтыϟ 

ϭрпаϗтан ϭрпаϗϗа беру 

тәжірибесініϟ мәнін; 

балаларды тәрбиелеуде 

және дәстϫрлі әдістерді 

ϗайта жаϟϏыртудыϟ 

маϟыздылыϏы, халыϗтыϗ 

педагогикада 

ϗолданылатын. 

Білігі: 
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-Пәнніϟ негізгі 

мәселелері бойынша 

[зіндік к[зϗарастарын 

дәлелдеп к[рсету. 

ДаϏдысы: 

-ϖоϏамныϟ [зіндік 

дамуын және [зіндік 

реттеу механизімін, 

әлеуметтік ϗϭбылыстар 

мен процестер туралы 

ϗазіргі заманϏы 

к[зϗарастарын, табиϏат 

пен ϗоϏам, ϗоϏам мен 

мәдениет, ϗоϏам мен 

тϭлϏа арасындаϏы [зара 

мәселелері,  
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