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  Әзірлеушілер - Академиялық комитет: 

- Коржумбаева Марал Берекеловна – п.ғ.к,,доцент, педагогика және психология кафедрасының меңгерушісі; 

- Мамерханова Жанат Мухамеджановна – п.ғ.к, педагогика және психология кафедрасының доценті; 

- Есмагулова Асемгуль Айтболатовна – педагогика және психология кафедрасының аға оқытушысы, магистр;  

- Балабекова Светлана Керимбаевна– КММ «Қарағанды техникалық-құрылыс колледжінің» директоры 

- Тусупова Гульназар жагалтаевна – МПП-18-1 тобының магистранты, 2 курс  

 

Білім беру бағдарламасы кафедраның отырысында қаралды. № 4-хаттама, «19» маусым 2019ж. 

ПиП кафедрасының меңгерушісі   Коржумбаева М.Б. 

Білім беру бағдарламасы ОӘК отырысында қарастырылды № 11-хаттама «25» маусым 2019ж. 
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1. Н.Нұрмақов атындағы облыстық мамандандырылған мектеп-интернаты, Қарағанды қ. 

2. Қарағанды қаласындағы «№45 гимназия» КММ 
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1 Білім беру бағдарламасының сипаттамасы 

 

 

 

Білім беру бағдарламасының мақсаты Еліміздің даму болашағын ескере отырып, жоғары рухани және адамгершілік қасиеттері бар, 

тәуелсіз ойлауға қабілетті және қоғамның прогрессивті ғылыми, техникалық, әлеуметтік-

экономикалық және мәдени дамуын қамтамасыз ететін бәсекеге қабілетті жоғары білікті 

кадрларды даярлау. 

Білім беру бағдарламасына дайындық бағытының картасы 

Білім беру бағдарламасындағы білім 

магистрі коды және атауы 

«7M011 - Педагогика және психология»  

Оқыту бағытының коды мен атауы 7M011 – Педагогика және психология 

Білім беру бағдарламасының коды мен 

атауы 

7M01101 – Педагогика және психология 

Бітірушінің біліктілік сипаттамасы 

Дәрежесі «7M01101 - Педагогика және психология» білім беру бағдарламасы бойынша білім магистрі 

Маман лауазымдарының тізімі «7M011 - Педагогика және психология» білім беру бағдарламасы бойынша магистр әр түрлі 

салаларды басқару саласында лауазымдарға ие бола алады 

Кәсіби қызмет саласы 7M011 - «Педагогика және психология» білім беру бағдарламасы бойынша магистранттардың 

кәсіби қызмет саласы: оқыту, оқыту және қайта даярлау саласындағы педагог-психолог. 

Кәсіби қызметтің объектісі  Түлектердің кәсіби қызметінің нысандары: білім беру ұйымдары; білім беру органдары. 

Еңбек функциялары 7M011 - Педагогика және психология білім беру бағдарламасындағы білім беру магистрінің 

кәсіби қызметі функциялары: 

- білім беру; 

- білім беру; 

- ұйымдастырушылық және басқару; 

Кәсіби қызметтің түрлері 7M011 - «Педагогика және психология» білім беру бағдарламасының түлектері келесі кәсіби 

қызмет түрлерін орындай алады: 

- ұйымдастырушылық-басқарушылық: білім беру жүйесінің менеджері; 

- білім беру: мұғалімдердің біліктілігін арттыру және қайта даярлау саласындағы педагог-

психолог. 
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2 Құзіреттілік картасы 

 

Код ЖАЛПЫ ҚҰЗЫРЕТТІЛІКТЕР Код ОҚЫТУ НӘТИЖЕЛЕРІ 

ЖҚ1 Құзыретті болу: 

 

 - оқылатын шет тілінде материалды ғылыми 

баяндаудың функционалдық-стилистикалық 

сипаттамаларын еркін қолдана білу. Халықаралық 

ынтымақтастық шеңберінде іскерлік хат алмасу. 

- кәсіби пікірталасқа, ғылыми пікірталасқа, жарыссөзге, 

"дөңгелек үстел" басында әңгімеге қатысу барысында, 

ғылыми зерттеудің тұсаукесерімен сөз сөйлеу 

(семинарларда, конференцияларда, симпозиумдарда, 

форумдарда).  

-Менеджмент және маркетинг, әлеуметтік-

экономикалық статистика, экономикалық теория, 

басқарушылық талдау, өндірістік менеджмент негіздері 

бойынша талдау дайындау кезінде әдебиетпен жұмыс 

істей білу: талдау. Реттеу және шешу кезінде делдалдық 

технологиясын иелену. 

- кәсіби позицияда және педагогикалық әсер ету 

стилінде кәсіби-педагогикалық қарым-қатынас 

субъектілерінің әлеуметтік рөліне ие болу 

 

ОН1 Білу керек: 

- Таңдалған мамандық бойынша түпнұсқа әдебиеттерді 

еркін оқып, аудару, алынған ақпаратты талдау, түсіндіру 

және бағалау, ғылыми ақпаратты жазбаша түрде 

(реферат, қорытынды) білдіре алу мүмкіндігі; 

Істей білу: 

- Жаһандық іскери, экономикалық, саяси, құқықтық, 

мәдени және технологиялық ортасының қазіргі жағдайы 

туралы түсінікке ие болу; стратегиялық менеджментті 

ұйымдастыру, инновациялық менеджмент, 

көшбасшылық теориялары туралы; өнім сапасын 

жақсартудың экономикалық тиімділігін анықтау 

әдістерінің мәні мен ерекшеліктерін аша білу 

ОН 2 Білу керек: 

- даулардағы өзіндік мінез-құлық стилінің негізгі себептерінің; 

тұлғааралық қарым-қатынастағы жанжалдың алдын-алу; 

Істей білу: 

- дауласатын адамдармен қарым-қатынаста психологиялық 

қорғану әдістерін меңгеру; Типтік қақтығыстардың алдын алу, 

реттеу және шешу; шиеленісті оңтайлы шешу үшін дұрыс 

шешім қабылдай алуды. 

ОН 3 Білу керек:  

- Мұғалімдер мен студенттер арасындағы қарым-қатынас 

деңгейлерін анықтау мүмкіндігі; мұғалімдердің студенттермен 

қарым-қатынасындағы түрлері мен әдістерін; 

Істей білу: 

- кәсіби педагогикалық қарым-қатынаста транзакциялық 

талдауды қолдану; студенттерге коммуникативті әсер ету; 

кәсіби және педагогикалық қарым-қатынас үшін әртүрлі 
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технологияларды қолдану. 

 

 КӘСІБИ ҚҰЗЫРЕТТІЛІКТЕР  ОҚЫТУ НӘТИЖЕЛЕРІ 

КҚ2 Құзыретті болу: 

- психологиялық зерттеудің деңгейлері мен түрлерін 

қолдануда; психологиялық зерттеудің әдіснамалық 

тәсілдері, психологиялық-педагогикалық зерттеулердің 

негізгі әдістері.  

- өлшенетін сипаттамаларды анықтау және барабар 

әдістемелік құралдарды таңдау.  

- өзіндік жұмысты ұйымдастыру және әдеби көздерді 

талдау кезінде. Зерттеудің негізгі психологиялық 

әдістерін қолдану дағдыларын меңгеру, өлшенетін 

сипаттамаларды сауатты анықтау және барабар 

әдістемелік құралдарды таңдау; сандық және сапалық 

талдау жүргізу  

эмпирикалық деректер. 

Оның психологиялық тиімділігін қамтамасыз ету 

тұрғысынан менеджердің кәсіби қызметін талдауды 

жүзеге асыру. 

Басқару қызметкерлерінің кәсібилігін, менеджердің 

тұлғасын дамытуға және басқару жүйесінің тиімділігін 

арттыруға бағытталған әдістерді, тәсілдерді қолдану.  

Психологиялық кеңес беру практикасына мүмкін 

болатын тәсілдерді талдау. Инклюзивті білім беру 

үдерісін психологиялық-педагогикалық сүйемелдеу 

бойынша арнайы жұмыс жүргізу, инклюзивті білім беру 

жағдайында жеке білім беру бағдарламаларын құрудың 

сараланған және жеке тәсілдерін іске асыру қабілеті; 

көрнекі аспаптар мен арнайы компьютерлік 

ОН4 Білу керек:  

- зерттеудің ғылыми аппараттарының негізгі бағыттары, 

психология мен педагогиканың ғылыми мәселелеріне назар 

аудару психологиялық-педагогикалық зерттеулерді жоспарлау 

және ұйымдастыру; 

Істей білу: 

- эмпирикалық мәліметтерді өңдеу, сандық және сапалық 

талдау жүргізу дағдыларына ие болу; психологиялық әдістерді 

қолдана отырып, педагогикалық зерттеулерді ұйымдастырудың 

және жүргізудің логикалық схемаларын құру. 

ОН5 Білу керек: 

- психологиялық-педагогикалық зерттеулерді жоспарлау; 

эмпирикалық мәліметтерді қабылдау және өңдеу; оқыту 

әдістерін, эксперименттерді ұйымдастыру, нақты зерттеу 

мәселелерін шешу. 

ОН6 Білу керек: 

- басқарушылық қызметтің әлеуметтік-психологиялық мазмұны 

мен құрылымы; басқару функциялары; көшбасшы тұлғасының 

психологиялық сипаттамалары; 

- ұйымдастырушылық мақсаттарға жету үшін бірлескен іс-

әрекеттің психологиялық заңдылықтарын талдай білу, басқару 

қызметін психологиялық қолдаудың практикалық дағдылары. 

Істей білу: 

- менеджер қызметіндегі функционалды күйлермен жұмыс 

жасаудың өзіндік әдістері; басқарушы персоналдың және топ 

басшылығының кәсібилігін арттыруға бағытталған дамып келе 

жатқан технологияларды қолдану дағдылары. 
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бағдарламаларды, компьютерлік технологияларды қоса 

алғанда, техникалық, білім беру құралдарын 

дидактикалық тұрғыдан негізді қолдану. 

ОН7 Білу керек: 

- клиентпен әрекеттесудің сатылы модельдерін құру; әлеуетті 

тұтынушылар ресурстарын табу. 

Істей білу: 

- психиканың және тұлғаның ерекшеліктерін анықтау үшін 

қолданылатын әртүрлі психологиялық әдістерді қолдану; 

қарым-қатынас және шығармашылық тапсырмаларды 

ұжымдық орындау. 

ОН8 Білу керек: 

- инклюзивті білім беру ортасында жұмыс істеу үшін арнайы 

көрнекі құралдар шығаруға; инклюзивті білім беру мәселелері 

бойынша ата-аналарға (олардың заңды өкілдеріне) жүйелі 

кеңес беру. 

Істей білу: 

- инклюзивті білім беруде мүгедектерді психологиялық-

педагогикалық қолдау саласындағы өздерінің кәсіби қызметіне, 

сондай-ақ әріптестерінің, ата-аналарының (олардың заңды 

өкілдерінің) қызметіне талдау жасау, ғылыми-әдістемелік 

жұмыс контекстінде оқу және түзету процесін жақсарту 

жолдарын анықтау. 

КҚ3 Құзыретті болу: 

Магистранттың эксперименталды-зерттеу жұмысы 

магистрлік жобаны орындауды қоса алғанда, ғылым 

мен практиканың заманауи теориялық, әдіснамалық 

және технологиялық жетістіктеріне негізделуі, ғылыми 

зерттеулердің заманауи әдістерін пайдалана отырып 

орындалуы, негізгі қорғалатын ережелер бойынша 

ғылыми-зерттеу бөлімдерін қамтуы, тиісті білім 

саласындағы алдыңғы қатарлы халықаралық тәжірибеге 

негізделуі, нақты практикалық ұсынымдарды қамтуы 

тиіс. 

Магистранттың өндірістік практикасы оқу процесінде 

ОН9 Білу керек: 

- ғылыми-зерттеу жұмысы барысында туындайтын мәселелерді 

(сұрақтарды) тұжырымдау және шешу. Нақты зерттеу 

міндеттеріне сүйене отырып (магистрлік диссертация 

тақырыбы бойынша немесе магистрлік бағдарлама шеңберінде 

ғылыми жетекшінің тапсырмаларын орындау кезінде) қажетті 

зерттеу әдістерін таңдау (бар әдістерді түрлендіру, жаңа 

әдістерді әзірлеу). 

Істей білу: 

- алынған нәтижелерді өңдеу, талдау және нақты магистрлік 

бағдарлама бойынша білім алатын осы бағыттағы магистрантқа 

қажетті басқа да Дағдылар мен іскерліктерді меңгеру. 
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алынған теориялық білімді бекіту, практикалық 

дағдыларды, құзыреттілікті және оқытылатын 

мамандық бойынша кәсіби қызмет тәжірибесін игеру, 

сондай-ақ озық тәжірибені игеру мақсатында 

жүргізіледі. Зерттеу / өндірістік практиканың мазмұны 

диссертациялық (жобалық) зерттеудің тақырыбымен 

анықталады. 

КҚ 4 Құзыретті болу: 

Магистрлік жобаның негізгі нәтижелері кемінде екі 

басылымда ғылыми журналда және/немесе ғылыми-

практикалық (ғылыми-теориялық) конференция 

материалдарында ұсынылуы тиіс. 

ОН10 Білу керек: 

- «Педагогика және психология» білім беру бағдарламасы 

бойынша білім магистрі дәрежесі беріледі. 

Істей білу: 

-- өзінің зерттеу жұмысының негізгі ғылыми немесе ең 

маңызды нәтижелерін көрсете білу керек. Магистрлік 

диссертацияның мазмұны мен ресімделуіне, оны дайындауға 

және қорғауға қойылатын талаптар Білім беру саласындағы 

уәкілетті органның нормативтік құқықтық актілерімен 

айқындалады. 
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3 Пәндер туралы ақпарат 

 

№ Цикл 

 

Пәндердің атауы Пәннің қысқаша мазмұны Кредит 

саны 

Қалыптастырылған 

құзіреттіліктер / 

нәтижелер 

(кодтар) 

1 БД/ЖК Шет тілі (кәсіби) Магистратурада шет тілін оқыту болашақ шебердің 

кәсіби іс-әрекетінде дағдылар мен белсенді тілдік 

дағдыларды одан әрі дамытуға негізделген шет тілін 

білім берудің халықаралық стандарттары аясында 

коммуникативтік құзіреттілікті жүйелі түрде 

тереңдетуге мүмкіндік береді. 

2 ЖҚ/ОН1 

2 БД/ЖК Менеджмент Бұл курста бөлімнің жұмысын жоспарлау және 

ұйымдастыру, басқарудың ұйымдастырушылық 

құрылымын қалыптастыру, ұйымның мотивациялық 

саясатын құру мүмкіндігі қарастырылады. Кәсіби 

қызметте іскери және басқарушылық қарым-қатынас 

әдістерін қолдану, басқару әдістері жүйесін қолдана 

отырып тиімді шешімдер қабылдау және басқару 

ерекшеліктерін ескеру (сала бойынша). 

2 ЖҚ/ОН1 

3 ПД/ТК Психологиялық-

педагогикалық 

конфликтология 

Бұл курста конфликтология және ілеспе ғылымдар 

саласындағы соңғы жетістіктер қарастырылады: 

психология, әлеуметтану, педагогика. Жанжалдарды 

шешудің ең өзекті мәселелерін - педагогикалық 

процестегі қақтығыстардың пайда болуы мен даму 

заңдылықтарын, оларды шешудің әдістерін, әлеуметтік 

жанжалдарды, қақтығыстарды реттеу мен алдын-алу 

әдістерін бөлуге көп көңіл бөлінеді. 

3 ЖҚ/ОН1 

  Педагогикалық ортадағы 

дау-дамайдың алдын алу 

Бұл курста педагогикалық ортадағы қақтығыстардың 

даму кезеңдері, профессорлық-оқытушылық құрамдағы 

дау-дамайды басқару, жанжал жағдайындағы 

мұғалімдердің іс-әрекеттерін зерттеу қарастырылған. 

3 ЖҚ/ОН1 
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Педагогикалық процесте қақтығыстарды жеңу және 

алдын алу жолдары туралы білімді қалыптастыру 

  Тұлғалық дамуды 

психологиялық сүйемелдеу 

«Жеке тұлғаны дамытуды психологиялық қолдау» 

курсы педагог-психологтың тиімді жұмысының 

маңызды жағдайларын зерттеуді, білім мен тәрбиенің 

бірыңғай жүйесінде кәсіби өзара әрекеттестіктің мәнін 

дұрыс түсінуді, балаға жақындауда, білім беру 

мекемесінің мәселелерін шешуде психолог пен 

мұғалімнің ұстанымдарының бір-бірін толықтыруын 

және ғылымның дамуы, жалпы теориялық мәселелер 

және практикалық міндеттерді дұрыс түсінуді 

қалыптастырады.  

3 ЖҚ/ОН1 

4 ПД/ТК Кәсіби-педагогикалық 

қарым-қатынас негіздері 

Бұл курс магистранттарға оқытушылар мен 

тәрбиешілердің оқу процесінің барлық 

субъектілерімен: студенттермен және олардың ата-

аналарымен, әріптестерімен, білім беру органдарының 

және түрлі қоғамдық бірлестіктердің өкілдерімен өзара 

әрекеттесу ерекшеліктерін игеруге бағытталған. 

Педагог-тәрбиешінің кәсіби жағдайының ерекшеліктері 

және қарым-қатынас серіктестеріне педагогикалық әсер 

ету стильдері, сонымен қатар қақтығыстар мен айла-

шарғы жағдайларын жеңудің жолдары қарастырылады. 

Педагогикалық процесстегі коммуникациялық 

құзіреттіліктерді, іс-әрекеттің барлық түрлерін 

оңтайландыруға, оларды тұлғаны жан-жақты дамытуға 

және жетілдіруге, оның дүниетанымын, қабілеттерін 

және әлеуметтік маңызды қызметке деген қажеттілікке 

бағыттауды игеру 

5 КҚ/ОН1 

  Қарым-қатынас 

психотехнологиясы 

«Қарым-қатынас психотехнологиясы» курсы болашақ 

мамандарға технологиялық көзқарас тұрғысынан 

қарым-қатынас феноменін, технологиялық алгоритмді 

және педагог-психологтың іскери қарым-қатынасының 

5 КҚ/ОН1 
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нақты психотехникасын, байланыс субъектілерінің 

психотиптерін және психодиагностикалық карталарды, 

оларды саралауды жан-жақты және терең түсінуге 

мүмкіндік береді. 

Магистранттар арасында әріптестермен, 

студенттермен, колледж студенттерімен және ата-

аналармен оқу-тәрбие үрдісінде кәсіби және 

педагогикалық өзара әрекеттестіктің әлеуметтік және 

коммуникативті құзіреттерін қалыптастыру; 

магистранттарды университеттің және колледждің оқу 

процесі шеңберіндегі практикалық кәсіби қызметке 

дайындау. 

  Педагогикалық техника «Педагогикалық техника» курсы мұғалімнің маңызды 

құралы болып табылады, оны иелену әр түрлі 

педагогикалық жағдайларда магистранттармен тиімді 

қарым-қатынас жасауға мүмкіндік береді. 

Технологияның болуы жалпы және кәсіби мәдениеттің 

деңгейін, сондай-ақ оның жеке басының әлеуетін 

көрсететін мұғалімнің адамгершілік және эстетикалық 

ұстанымдарын толық ашады. Бұл курсты игеру 

болашақ мұғалімге өзі таңдаған педагогикалық ықпал 

әдістерін жеке оқушыларға да, жалпы балалар 

ұжымына да тиімді қолдануға көмектеседі. 

5 КҚ/ОН1 

5 БД/ТК Педагогикалық 

зерттеулердегі 

психологиялық әдістер 

Бұл курс психологиялық-педагогикалық зерттеулердің 

теориясы мен практикасының негізгі принциптерін 

игеруге бағытталған. Курс аясында магистранттар 

психология ғылымының әдіснамалық негіздерін 

зерттейді, психологиялық зерттеулерді жоспарлау, 

эмпирикалық мәліметтерді алу және өңдеу дағдыларын 

үйренеді. 

Тәжірибелік сабақтарға оқыту әдістерін көрсету, 

эксперименттерді ұйымдастыру, шағын зерттеулер 

4 КҚ/ОН2 
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және нақты мәселелерді шешу кіреді. 

  Психологиялық-

педагогикалық бағыттағы 

кәсіби іс-әрекеттің 

қызметіндегі ғылыми 

зерттеуі 

Бұл курс магистрантарға заманауи педагог-

психологтың қызметіне жүйелік көзқарас 

қалыптастыруға мүмкіндік беретін және 

психологиялық-педагогикалық бағыттағы кәсіби 

қызмет туралы ғылыми зерттеулердің қажеттілігін 

ашатын оқу үрдісіндегі педагогикалық проблемаларды 

зерттеуде қолданылатын психологиялық әдістерді 

зерттеуге бағытталған. 

4 КҚ/ОН2 

  Магистрлік жобаны 

дайындау ерекшеліктері 

Бұл курс жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің 

соңғы өнімі ретінде магистранттарды ғылыми жұмысқа 

дайындауға бағытталған және зерттеу нәтижелерін 

теориялық және эксперименталды түрде ұсыну туралы 

білімді жүйелеу мүмкіндігін ашады. Зерттеу жүргізудің 

әдістемесі, мақсаттары мен міндеттері, зерттеу 

объектісі мен тақырыбы қарастырылады. Магистрлік 

диссертацияның қолжазбасын жобалау және мазмұндау 

ережелері сипатталған. 

4 КҚ/ОН2 

6 ПД/ЖК Педагогикалық 

зерттеулердің әдіснамасы 

және әдістері 

Бұл маман тұлғасының кәсіби бағытын, ойлаудың 

кәсіби түрін және шығармашылық қызметке 

дайындығын қалыптастыру. Курстың мазмұнын игеру 

және оны зерделеу бірінші - теориялық - 

педагогикалық процестің құрылуы мен жұмыс істеу 

принциптерін, заңдылықтарын түсінуге және жүзеге 

асыруға мүмкіндік береді; екінші - практикалық - 

педагогикалық құбылыстар мен процестерді, ғылыми-

зерттеу қызметін талдау дағдыларын игеру. 

2  

7 БД/ЖК Басқару психологиясы Курс білім беру саласындағы кәсіби қызметті 

психология заңдары тұрғысынан талдау қабілеттерін 

қалыптастырудың негізгі аспектілеріне, кәсіби іс-

әрекеттегі психологиялық заңдылықтарды 

пайдалануға, ұйымдық тұлғалық мінез-құлық 

2 ЖҚ/ОН2 
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технологиясы мен тұлға аралық қатынастарды 

орнатуға, басқару функцияларының психологиялық 

ерекшеліктерін анықтауға және олардың кәсіби 

қызметке әсер етуіне арналған. 

8 ПД/ТК Психологиялық кеңес 

берудің технологиясы 

Бұл курс магистранттарға психологиялық көмек 

көрсету аясында психологиялық кеңес берудің 

әдіснамалық негіздері мен әдістерін меңгеруге 

бағытталған. Курс психологиялық кеңес беру туралы 

теориялық идеялардың кеңеюіне және позитивті өсу 

мен тұлғалық даму әдістерін қолданудағы практикалық 

дағдылардың дамуына ықпал етеді. 

5 КҚ/ОН2 

  Практикалық психология Бұл курс білім беру процесіне қатысушыларға 

психологиялық көмек көрсету аясында психологиялық 

әсер етудің әдіснамалық негіздері мен әдістерін 

меңгеруге бағытталған. Курс психолог-практиктің 

жұмысы туралы теориялық түсініктерін кеңейтуге 

көмектеседі. Оқу үрдісіне қатысушыларға 

психологиялық көмек көрсету аясында психологиялық 

әсер етудің әдіснамалық негіздері мен әдістерін 

меңгерту. 

5 КҚ/ОН2 

  Дағдарыс жағдаяттарын 

жеңу 

Бұл курс магистранттардың дағдарыстық жағдайларды 

жеңуде практикалық дағдыларын игеруге және 

позитивті өсу мен тұлғалық даму әдістерін қолдануға 

бағытталған. Дағдарыстық жағдайларды жеңу және 

тиімді әдістерді қолдану тәжірибелік дағдыларын 

үйрету. 

5 КҚ/ОН2 

9 ПД/ТК Инклюзивтік білім берудің 

психологиялық-

педагогикалық негіздері 

Бұл элективті оқу курсы педагогикалық бағыт 

бойынша оқитын магистранттарға арналған, өйткені 

Қазақстанның кәдімгі білім беру мекемелерінде 

интеграцияланған оқыту технологиясын іске асырудың 

табыстылығы білім беру интеграциясы субъектілерінің 

өздері, оның ішінде құрамына дене мүмкіндіктері 

5 КҚ/ОН2 
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шектеулі тұлғалар енгізілген оқушылардың 

инклюзивтік топтарында жұмыс істейтін болашақ пән 

мұғалімдері дайындалғаннан кейін ғана мүмкін 

болады. 

  Инклюзивтік білім берудің 

педагогикасы мен 

психологиясы 

Бұл элективті оқу курсы педагогикалық бағыт 

бойынша оқитын магистранттарға арналған , өйткені 

Қазақстанның кәдімгі білім беру мекемелерінде 

интеграцияланған оқыту технологиясын іске асырудың 

табыстылығы білім беру интеграциясы субъектілерінің 

өздері, оның ішінде құрамына дене мүмкіндіктері 

шектеулі тұлғалар енгізілген оқушылардың 

инклюзивтік топтарында жұмыс істейтін болашақ пән 

мұғалімдері дайындалғаннан кейін ғана мүмкін 

болады. 

5 КҚ/ОН2 

  Оқу –тәрбие процесіндегі 

психологиялық-

педагогикалық демеу 

Курсты зерделеу аясында университеттегі оқу процесін 

психологиялық қамтамасыз етуді ұйымдастырудың 

және мазмұнының ерекшелігі айқындалады. Бұл 

қолдау психологтың студенттердің денсаулығын 

сақтауға, нығайтуға және дамытуға, олардың жоғары 

білімнің ашық әлеуметтік-педагогикалық кеңістігінде 

табысты оқуы мен дамуына бағытталған жүйелі 

қызметі ретінде қарастырылады. 

5 КҚ/ОН2 

10 ПД/МК Магистрлік жобаны 

орындауды қоса 

есептегендегі 

магистранттың 

тәжірибелік-зерттеу 

жұмысы 

Магистрлік жобаны аяқтаумен бірге магистранттың 

тәжірибелік-зерттеу жұмысы қазіргі ғылыми 

зерттеулердің қазіргі әдістерімен орындалатын ғылым 

мен практиканың заманауи теориялық, әдіснамалық 

және технологиялық жетістіктеріне негізделуі керек, 

алдыңғы қатарлы қорғалған ережелер бойынша 

ғылыми бөлімдерден тұруы керек. Тиісті білім 

саласындағы халықаралық тәжірибе нақты 

практикалық ұсыныстары қамтылуы қажет. 

13 КҚ/ОН3 

11 ПД/МК Өндірістік практика Магистранттың тағылымдамасы оқу процесінде алған 5 КҚ/ОН3 
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теориялық білімді бекіту, оқытылатын мамандық 

бойынша практикалық дағдылар, құзыреттіліктер мен 

кәсіби тәжірибе жинақтау, сонымен қатар алдыңғы 

қатарлы тәжірибені дамыту мақсатында өткізіледі. 

Зерттеу / өндірістік тәжірибенің мазмұны 

диссертациялық (дизайн) зерттеу тақырыбымен 

анықталады. 

12 ИГА/МК Магистрлік жобаны 

орындауды қоса 

есептегендегі 

магистранттың 

тәжірибелік-зерттеу 

жұмысы 

 

 

Магистрлік жобаның негізгі нәтижелері кем дегенде екі 

басылымда ғылыми журналда және / немесе ғылыми-

практикалық (ғылыми-теориялық) конференцияның 

материалдарында ұсынылуы керек. 

Магистрант өзінің ғылыми-зерттеу жұмысының негізгі 

немесе маңызды нәтижелерін бөліп алуы керек. 

Магистрлік жобаның мазмұны мен дизайнына, оны 

дайындауға және қорғауға қойылатын талаптар білім 

саласындағы уәкілетті органның нормативтік құқықтық 

актілерімен анықталады. 

12 КҚ/ОН4 
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4 Білім беру бағдарламасының мазмұны 
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ОМ 
РK 01 Кәсіби және 

коммуникативті 

ЖК ShT 5201 Шетел тілі (кәсіби) 2 60 1 Е ОН1 

ЖК Men 5202 Менеджмент 2 60 1 Е ОН 1 

ТК 

 

 

PPK 53034 

PОDA 5304  

 

TDPS 5304 

Психологиялық-педагогикалық конфликтология 

Педагогикалық ортадағы дау-дамайдың алдын 

алу 

Тұлғалық дамуды психологиялық  сүйемелдеу 

3 90 1 Е 

 

 

ОН 1 

ТК 

 

 

KPKKN 5305 

KKP 5305 

PT 5305 

Кәсіби-педагогикалық қарым-қатынас негіздері 

Қарым-қатынас психотехнологиясы 

Педагогикалық техника 
5 150 1 Е 

 

ОН 1 

 Жалпы модуль 1  12 360  4  

ОМ 
РP 02 Кәсіби 

психологиялық 

ТК 

PZPA 5204   

 

PPBKEGZ 

5204  

DZhZhNM 

5204   

Педагогикалық зерттеудегі психологиялық 

әдістер 

Психологиялық-педагогикалық бағыттағы кәсіби 

қызметіндегі ғылыми зерттеулер 

Магистрлік диссертацияны дайындау 

ерекшеліктері 

4 120 1 Е 

ОН 2 

ЖК PZAA 5301 Педагогикалық зерттеудің әдістемесі мен әдістері 2 60 1 Е ОН 2 

ЖК BP 5203 Басқару психологиясы 2 60 1 Е ОН 2 

ТК 

PKBT 5303  

РP 5303 

DZhZh 5303 

Психологиялық кеңес беру технологиясы 

Практикалық психология 

Дағдарыс жағдаяттарын жеңу  

5 150 1 Е 

ОН 2 
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ТК 

IBBPPN 5302 

 

IBBPP 5302 

 

OTPPPD 5302 

Инклюзивті білім берудің психологиялық-

педагогикалық негіздері  

Инклюзивті білім берудің педагогикасы мен 

психологиясы 

Оқу-тәрбие процесіндегі психологиялық-

педагогикалық демеу 

5 150 1 Е 

ОН 2 

 Жалпы модуль 2  18 540  5  

МС Iss 03 Зерттеу 
МК 

 

МҒЗЖ 

Магистрлік жобаны орындауды қоса 

есептегендегі магистранттың тәжірибелік-зерттеу 

жұмысы 

 

13 390 1,2  

ОН 3 

МК  Өндірістік практика 5 150 2  ОН 3 

 Жалпы модуль 3  18 540  2  

МС 
Att 04               

Аттестаттау 
МК 

МЖРҚ 
Магистрлік жобаны ресімдеу және қорғау 12 

360 
2 

 ОН 4 

 Жалпы модуль 4  12 360    

 Оқу жоспары бойынша барлығы:  60 1800  9  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


