
Білім беру бағдарламасының паспорты  

 

Білім беру саласының 

коды мен жіктелуі 

7М01 Педагогикалық ғылымдар  

 

Дайындық 

бағыттарының коды мен 

жіктелуі 

7М018 Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану 

мамандарын даярлау 

Білім беру 

бағдарламасының коды 

мен атауы  

7М01801 Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану 

 

Білім беру 

бағдарламаларының 

топтары  

М020 Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану 

мамандарын даярлау 

Білім беру 

бағдарламасының 

бірегейлігі 

 

"Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану" білім беру 

бағдарламасының ерекшелігі мен бірегейлігі: 

- білім алушыларды даярлаудың жұмыс берушілердің 

талаптарына сәйкес келуі, ұлттық біліктілік шеңберіне, 

кәсіби стандартқа және білім беру саласындағы 

халықаралық стандарттарға сәйкес білім беру 

бағдарламасын әзірлеу; 

- әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану саласында кәсіби 

қызмет пен ғылым саласында концептуалды білім жүйесін 

қалыптастыру; 

- магистр тұрақты кәсіби өзін-өзі жетілдіруге бағытталған 

кәсіби қызметті ұйымдастыру, өзін-өзі дамытуға екпін;  

- психологиялық-педагогикалық қызметті ұйымдастырудың 

заманауи әдістері мен технологияларын іс жүзінде 

қолдануға бағытталған зерттеу құзыреттілігін дамыту;  

- профессорлық-оқытушылар құрамының кәсіби 

құзыреттілігі және ЖОО профессорларының ғылыми 

мектептері болуы; 

- тиісті кадрларды даярлау саласындағы жетекші отандық 

және шетелдік мамандарды оқу процесіне тарту; 

- оқу процесі, кәсіптік практика, ғылыми тағылымдамалар 

ұйымдастырылатын және зерттеу және инновациялық 

қызмет жүзеге асырылатын ЖОО-ның мамандандырылған 

зертханалары мен ғылыми-практикалық орталықтары 

базасында қолданбалы білімді дамыту. 

Білім беру бағдараламасы аясында дайындау бейінінің картасы  

ББ мақсаты 

 

Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану бойынша 

әлеуметтік-педагогикалық және гуманитарлық пәндер 

саласында іргелі білімі бар, кәсіби және зерттеу 

құзыреттілігі, креативті ойлау, көшбасшылық қасиеттері, 

жоғары әлеуметтік және азаматтық жауапкершілігі бар, 

жаһандық сын-қатерлерге бейімделген, әлеуметтік әл-

ауқатты, халықтың өмір сүру сапасын және әлеуметтік орта 

жағдайында жүргізілетін әлеуметтік саясаттың 

нәтижелілігін арттыруға бағытталған инновациялық 

технологияларды қолдануға қабілетті жоғары білікті 

мамандарды даярлау. 

БББ міндеттері 

 

1. Еңбек нарығында сұранысқа ие, көп ұлтты және көп 

мәдениетті ортада белсенді және тиімді өмір сүруге 

қабілетті интеллектуалды дамыған, әлеуметтік жауапты, 



құзыретті тұлғаны қалыптастыру. 

2. Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану саласындағы 

магистранттардың теориялық, практикалық және жеке 

дайындығын тереңдету. 

3. Қоғамдық, кәсіби және өзге де қызметте табысты қолдану 

мақсатында білім беру үдерісінде (SMART және STEM 

технологиялары және т. б.) заманауи ақпараттық, 

коммуникациялық, цифрлық технологияларды меңгеру. 

4. Қазіргі ғылыми жетістіктерді талдау мен бағалауға, 

зерттеу және практикалық міндеттерді, оның ішінде 

пәнаралық салаларда шешу кезінде жаңа идеяларды 

генерациялауға қабілеттілікті дамыту. 

5. Білім берудің жаңартылған мазмұны аясында білім беру 

ортасын жобалаудың кәсіби құзыреттілігін қалыптастыру. 

6. Магистрант тұлғасының педагогикалық және 

перцептивтік қабілеттерін, когнитивтік икемділігін, іргелі, 

жүйелі білім негізінде жүйелі ойлауды дамыту, өзін-өзі 

дамыту, өзін-өзі жетілдіру, интеллектуалдық және 

шығармашылық әлеуетті арттыру. 

7. Үздік әлемдік және Ұлттық теориялар мен тәжірибелерді 

ескере отырып, оқытушылық қызметке дайындықты 

қалыптастыру. 

БББ оқыту нәтижелері/ 

 

1. Педагогикалық үдерісті ұйымдастыру механизмдерін, 

заңдарын, заңдылықтарын, принциптерін, заңдарын 

түсінуді көрсету; кәсіби қызметте Әлеуметтік педагогика 

және өзін-өзі тану саласында іргелі теориялық білімді, 

қолданбалы біліктерді қолдану. 

2. Жаңартылған білім беру мазмұны жағдайында білім беру 

үдерісін ұйымдастырудың инновациялық тәсілдерін 

қолдану. 

3. Кәсіби және өзге де қызметті жүзеге асыру мақсатында 

мемлекеттік, орыс және шет тілдерінде тұлғааралық 

коммуникацияны құруға.  

4. Командада және өз бетінше жұмысты ұйымдастыру, 

көшбасшылық қасиеттерді дамыту және басқару мен 

ынтымақтастыққа дайындық, мәселелерді шеше білу және 

жауапты шешімдер қабылдау. 

5. Танымдық және зерттеу қызметінің тәсілдерін белсенді 

игеруге, өзін-өзі ашу және өзін-өзі жүзеге асыру 

мүмкіндігін қамтамасыз етуге бағытталған тұлғаны 

әлеуметтендіру және дамыту процесін сапалы ұйымдастыру 

мен басқаруды жүзеге асыру. 

6. Инклюзивті білім берудің жалпы, ерекше және жеке 

ерекшеліктерін есепке алу құралдарын қолдану. 

7. Оқыту мен тәрбиелеудің белсенді әдістерін, оқыту 

үрдісінің ұйымдастыру формалары мен принциптерін және 

психологиялық-педагогикалық бақылауды, ЖОО-да 

оқытудың ғылыми негіздері мен әдіснамасын қолдану. 

8. Дифференциалды тәсіл негізінде балаларды, 

жасөспірімдерді, жастарды әлеуметтік қорғау және 

әлеуметтік көмек көрсету бойынша әлеуметтік модельдерді 

кәсіби қызметте жобалау және қолдану. 

9. Заманауи әдістер, технологиялар негізінде ғылыми-



зерттеу қызметін жүзеге асыру. 

10. Кәсіби, зерттеу және өзге де қызметтің нәтижелерін 

рефлексия, өзіндік бақылауды жүзеге асыру. 

Түлектің біліктілік сипаттамасы  

Берілетін дәреже:  

 

7M01801 Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану білім 

беру бағдарламасы бойынша педагогика ғылымдарының 

магистрі. 

Лауазымдарының тізімі  

 

- жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру 

ұйымының, арнаулы орта оқу орнының оқытушысы; 

- мекемелерде, ұйымдарда, білім беру органдарында 

Әлеуметтік педагогика бойынша маман;  

- Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі 

Балалардың құқықтарын қорғау Комитетінің маманы 

(жетекші, бас, аға);  

- қиын өмірлік жағдайға тап болған балалармен жұмыс 

бойынша әлеуметтік педагог. 

Кәсіби қызмет объектісі  

 

- мемлекеттік құрылымдар (ҚР БҒМ Балалардың 

құқықтарын қорғау комитеті, Балалардың құқықтарын 

қорғау жөніндегі облыстық департаменттер), әлеуметтік 

бағыттағы мекемелер (әлеуметтік қамсыздандыру, қолдау 

және көмек көрсету органдары, аз қамтылған, еңбекке 

жарамсыз, еңбекке жарамды шектеумен);  

- мемлекеттік және мемлекеттік емес қаржыландырудың 

білім беру мекемелері (мектепке дейінгі білім беру 

ұйымдары, мектептер, балалар үйлері, интернаттар, 

мамандандырылған Білім беру мекемелері); 

- қоғамдық ортада өсіп келе жатқан ұрпақты тәрбиелеу 

және дамыту проблемаларымен байланысты мекемелер 

(түзету және оңалту орталықтары, арнайы мектептер, 

балалар қабылдау орындары, колониялар); 

- балалардың бос уақытын ұйымдастыру және балалар 

шығармашылығын қолдау, өскелең ұрпақтың жеке 

тұлғалық дамуы мен толыққанды әлеуметтенуі бойынша 

мекемелер (қоғамдық ұйымдар, балалар клубтары, 

студиялар, сауықтыру лагерлері); 

 - жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру 

ұйымдары;  

 - ғылыми-зерттеу институттары;  

 - білім беру жүйесі қызметкерлерінің біліктілігін арттыру 

және қайта даярлау институттары;  

 - білім беру саласындағы уәкілетті және жергілікті 

атқарушы органдар. 

 
 


