
Білім беру бағдарламасының паспорты 6В03101 Психология 

 

Білім беру саласының 

коды мен жіктелуі 
6В03 Əлеуметтік ғылымдар, журналистика жəне ақпарат 

Дайындық 

бағыттарының коды мен 

жіктелуі 

6В031 Əлеуметтік ғылымдар 

Білім беру 

бағдарламасының коды 

мен атауы  

6В03101 Психология  

Білім беру 

бағдарламаларының 

топтары  

В041 Психология 

Білім беру 

бағдарламасының 

бірегейлігі 

Білім беру бағдарламасының бірегей бəсекелестік 

артықшылықтары: 

1. өңірлік, республикалық жəне халықаралық деңгейлерде 

практикалық психология саласында кəсіби дағдыларды 

қалыптастыру процестері іске асырылатын жоғары білім 

беру саласында қолданылады; 

2. білім алушылар кəсіби тəжірибеден өтуге, "Зияткер" 

ғылыми-білім беру орталығы базасында волонтерлік 

қызметті жүзеге асыруға бірегей мүмкіндігі бар»; 

3. жоғары кəсіби профессор-оқытушылар құрамы; 

4. белгілі ғалым-психологтардың ғылыми мектептерінің 

болуы Ладзина Н.А., Мацкевич И.К.; 

5. ғылыми жобаларға, халықаралық бағдарламаларға қатысу 

арқылы зерттеу құзыреттерін дамыту мүмкіндігі. 

Білім беру бағдараламасы аясында дайындау бейінінің картасы  

ББ мақсаты 

Жаһандану, өзге тілді коммуникация жағдайында кəсіби 

міндеттерді шешуге, ақпаратпен жұмыс істеуге, түрлі 

елдердегі кəсіп бойынша əріптестермен қарым-қатынас 

жасауға, инновациялық əлеуметтік жобаларды əзірлеуге 

жəне сараптауға қабілетті практикалық психология 

саласында құзыретті мамандарды даярлау; олардың 

əлеуметтік-мəдени жəне жеке тұлғалық салдарларын ескере 

отырып, кəсіби шешімдер қабылдау. 

БББ міндеттері 

1. Ғылымның философиялық, тарихи, əлеуметтік-саяси, 

құқықтық, экономикалық негіздерін, ақпараттық-

коммуникативтік технологияларды меңгеру негізінде 

кешенді интегралдық ғылыми білімді, құндылықтық 

бағдарларды, коммуникативтік, өзін-өзі ұйымдастыру, 

рефлексия жасайтын тұлғалық қасиеттерін дамыту. 

2. Əлеуметтік тапсырысқа, еңбек нарығының талаптарына, 

білім берудің əлемдік жəне ұлттық стандарттарына сəйкес 

болашақ психологтардың сапалы кəсіби дайындығын 

қамтамасыз ету. 

3. Диагностикалық-консультациялық, түзету, ұйымдастыру-

басқару, мəдени-ағарту қызметі жəне коучинг 

технологиялары, сондай-ақ сандық сауаттылықты арттыру 

саласында кəсіби құзыреттілікті дамыту. 

БББ оқыту нəтижелері Білім беру бағдарламасы аяқталғаннан кейін бітіруші: 



- психологиялық құбылыстар, адам мен қоғамның өзара іс-

қимылының негізгі мəселелері туралы ақпаратты кəсіби 

жəне өзге де қызметте одан əрі пайдалану мақсатында 

синтездеу;  

- эвристикалық тəсілдерді, ғылыми зерттеудің əдістері мен 

логикасын пайдалану арқылы əртүрлі күрделіліктегі 

есептерді шешу; 

- ауызша жəне жазбаша диалог, монолог, іскерлік хат 

алмасуды жүргізу; ақпаратты алудың, сақтаудың, өңдеудің 

негізгі əдістерін, тəсілдері мен құралдарын пайдалану; 

компьютермен, соның ішінде ғаламдық компьютерлік 

желілерде жұмыс істеу дағдыларын меңгерген; 

- өз ресурстарын басқару, оларды сатып алу, сақтау, дамыту 

жəне ұтымды пайдалану;  

- əлеуметтік жəне саяси ұғымдар мен құрылымдарды білуге 

жəне белсенді жəне демократиялық қатысуға дайындыққа 

негізделе отырып, азаматтық өмірге қатысу; 

- басқа адамды қабылдау мен түсінуді, оған құндылық 

ретінде қарым-қатынасты тəрбиелеу;  

- экономиканы мемлекеттік реттеудің мақсаттары мен 

əдістерін, экономикадағы мемлекеттік сектордың рөлін 

түсіну; идеяларды іс-əрекетке айналдыру, кəсіби 

міндеттерге қол жеткізу үшін жобаларды жоспарлау жəне 

басқару;  

- тұлғаның жас жəне əлеуметтік ерекшеліктерін ескере 

отырып, дамуында ауытқуларды анықтау принциптері, 

қасиеттері мен жағдайы, психикалық процестердің 

заңдылықтары мен негізгі механизмдері туралы білімді 

қолдану; 

- адамның психологиялық мəселелері туралы пікір 

қалыптастыру жəне талдау ерекшелігін түсіну;  

- зерттеу, кəсіби жəне күнделікті өмірде модельдеу жəне 

болжау технологияларын меңгеру; 

-психикалық жəне коммуникативтік үдерістерді дамытудың 

барабар əдістерін таңдау, тұлғаның əлеуметтік-маңызды 

іскерліктері мен дағдыларын қалыптастыру, танымдық, 

эмоциялық-жігерлік қызметті ынталандыру; 

- əртүрлі қызмет түрлерін психологиялық сүйемелдеу 

процесін моделдеу (оқу-тəрбие, еңбек жəне т. б.)); 

- əртүрлі жағдайларда, соның ішінде стандартты емес 

жағдайларда баламалы шешімдер қабылдау;  

- кəсіби қызметте инновациялық идеяларды жүзеге асыру; 

-əртүрлі жас, кəсіби, гендерлік топтардың өкілдеріне 

қатысты диагностикалық-кеңес беру-түзету-дамыту 

қызметінің технологияларын қолдану; 

- тұлғаның ресурстық əлеуетін дамытудың жаңа 

технологиялары мен əдістерін қолдана отырып, əртүрлі 

жастағы, этникалық, кəсіби топтағы тұлғаларға, сондай-ақ 

олардың əлеуметтік ортасын диагностикалау, кеңес беру, 

түзету жүргізу; 

- мəселелерді шешуге жəне мақсаттарға қол жеткізуге, бір 

немесе бір клиенттер тобының қызметінің тиімділігін 



жақсартуға; 

- адам қызметінің əртүрлі түрлерінде (оқу, Еңбек, кəсіби 

жəне т.б.) тиімділікті болжау жəне модельдеу 

технологиясын қолдану.);  

-адам өмірінің оңтайлы əлеуметтік-психологиялық (кəсіби) 

жағдайларын ұйымдастыру жəне қамтамасыз ету. 

Түлектің біліктілік сипаттамасы 

Берілетін дəреже 
Білім беру бағдарламасы бойынша əлеуметтік білім 

бакалавры 6В03101 Психология 

Маман лауазымдарының 

тізімі 

- білім саласындағы психолог, психолог; 

- заң саласындағы психолог, инспектор-психолог; 

- денсаулық сақтау ұйымдарындағы психолог; 

- бизнес-құрылымдарда психолог, қызметкерлерді басқару 

жөніндегі маман, HR-менеджер. 

Кəсіби қызмет объектісі 

Қазіргі заманғы бизнес құрылымдар, банктер, 

консалтингтік агенттіктер; əлеуметтік-психологиялық 

оңалту жəне бейімдеу орталықтары; психологиялық түзету 

жəне психотерапия орталықтары; əлеуметтік-құқықтық 

жəне күштік мемлекеттік құрылымдар, пенитенциарлық 

мекемелер мен əскери ұйымдар; білім беру жəне денсаулық 

сақтау саласындағы ұйымдар 

 


