
Білім беру бағдарламасының паспорты  

 

Білім беру саласының коды 

мен жіктелуі 
6В01 Педагогикалық ғылымдар  

Дайындық бағыттарының 

коды мен жіктелуі 
6В011 Педагогика және психология 
 

Білім беру бағдарламасының 

коды мен атауы  
6В01301 Педагогика және психология 
 

Білім беру 

бағдарламаларының топтары  

В001 Педагогика және психология 

 

Білім беру бағдарламасының 

бірегейлігі 
 

«Педагогика және психология» білім беру бағдарламасының бірегейлігі 

С. Аманжолов атындағы ШҚМУ қазіргі заманғы ұлттық және қазіргі 

заманғы трендтерді ескере отырып, өңірдің білім беру жүйесі үшін 

жоғары білікті кадрларды даярлайтын жалғыз жоғары оқу орны болып 

табылады.  

«Педагогика және психология» білім беру бағдарламасының 

ерекшелігі»: 

- оқу пәндері модульдерінің мазмұнын пәнаралық интеграциялау;  

- білім алушыларды даярлаудың жұмыс берушілердің талаптарына және 

кәсіби стандартқа сәйкестігі;  

- білім берудегі құзыреттілік тұрғыда бакалаврлардың психологиялық-

педагогикалық және зерттеу қызметін ұйымдастыру; 

- профессорлық-оқытушылық құрамның кәсіби құзыреттілігі; 

-ЖОО-да арнайы зертханалар мен ғылыми-практикалық орталықтар бар, 

олардың базасында оқу процесі, кәсіптік практика, дуальді оқыту 

ұйымдастырылады, білім алушылардың кәсіби және жеке құзыреттілігі 

дамиды. 

Білім беру бағдараламасы аясында дайындау бейінінің картасы  

БББ мақсаты 

 

Білім берудің жаңартылған мазмұны шеңберінде кәсіптік және 

әлеуметтік маңызы бар проблемаларды жоғары ғылыми-практикалық 

деңгейде сәйкестендіруге және шешуге қабілетті, көшбасшылық 

қасиеттері бар және жоғары әлеуметтік және азаматтық жауапкершілігі 

бар, жаһандық сын-қатерлерге бейімделген Педагогика және психология 

саласындағы білім беру жүйесі үшін білікті психологиялық-

педагогикалық кадрларды даярлау. 

БББ міндеттері 

 

1) еңбек нарығында сұранысқа ие, "Мәңгілік Ел" жалпыұлттық идеясына 

сәйкес құндылықтарға ие, өздігінен белсендіруге және өзін-өзі дамытуға 

қабілетті білікті көптілді тұлғаны дамыту;  

2) ұлттық және халықаралық стандарттардың талаптарына сәйкес білім 

беру сапасын арттыру;  

3) қазіргі заманғы психологиялық-педагогикалық, IT-технологияларды 

меңгеру және оларды кәсіби және өзге де қызметте пайдалану;  

4) білім алушылардың жеке ерекшеліктерін, психикалық және 

психофизиологиялық дамуын ескере отырып, коллаборативті білім беру 

ортасын жобалау дағдыларын дамыту, оның ішінде ерекше білім беру 

қажеттілігі бар; 

5) білім берудің жаңартылған мазмұны жағдайында субъектілік 

қатынастар жиынтығында Педагогикалық ынтымақтастық моделін іске 

асыру; 

6) білім алушылардың шығармашылық және зерттеу қызметін 

ұйымдастыру. 

БББ оқыту нәтижелері/ 

 

1. білім алушылардың тұлғасын қалыптастыру мен дамытудың 

психологиялық-педагогикалық ерекшеліктерінің ғылыми-теориялық 

негіздерін білу. 

2. Қазақстан Республикасының ұлттық заңнамасын, білім беру 

саласындағы қызметтің нормативтік-құқықтық құжаттарын және оқу-

тәрбие мекемесінің қажеттіліктерін ескере отырып, Кәсіптік қызметті 

құру; 

3. кәсіби қызметте заманауи психологиялық-педагогикалық, 

инновациялық, ақпараттық-коммуникациялық технологияларды, тәрбие 

және оқыту әдістерін қолдану»; 

4. қазақ, орыс және шет тілдерінде кәсіби қарым-қатынас жасау үшін 

мәдениетаралық, тұлғааралық коммуникацияны құру; 



5. әртүрлі бейіндегі және арналуындағы психологиялық диагностиканы 

ұйымдастыру; 

6. инклюзивті білім беру аясында сараланған тәсіл негізінде, жеке 

тұлғаның жеке ерекшеліктерін ескере отырып, білім беру қызметінің 

дамыту және түзету бағдарламаларын құру; 

7. даму проблемаларын шешуде білім алушыларға, мұғалімдерге, ата-

аналарға психологиялық-педагогикалық көмек көрсету үшін қажетті 

жағдайлар жасау; 

8. даму, оқыту, кәсіптік өзін-өзі анықтау мәселелері бойынша білім беру 

үдерісі субъектілеріне кеңес берудің әртүрлі әдістерін қолдану; 

9. көшбасшылық қасиеттерді, эмоциялық интеллектті, командада және 

жеке жұмыс істей білуді, мәселелерді шешуді, жауапты шешімдер 

қабылдауды дамыту; 

10. оқушылардың зияткерлік деңгейін арттыруға ықпал ететін 

функционалдық сауаттылығын, сыни ойлауын дамыту мақсатында 

жобалау, зерттеу қызметін, экспериментті ұйымдастыру, жоспарлау 

және өткізудің әртүрлі әдістері мен тәсілдерін қолдану; 

11. білім беру менеджменті білімі негізінде білім беру үдерісі 

субъектілерінің психологиялық-педагогикалық мәдениетін арттыру 

процесін басқару; 

12. кәсіби қызметтің педагогикалық рефлексиясын, бейімдік білім беру 

ортасын құру бойынша психопрофилактикалық жұмысты жүзеге асыру. 

13. білім беру нәтижелеріне қол жеткізу үшін IT, смарт және стем - 

технологияларды, АКТ-ны дербес қолдану, соның ішінде білім берудің 

жаңартылған мазмұны шеңберінде аралас және қашықтықтан оқыту 

жағдайында оқушыларды оқыту үшін өзіндік сандық білім беру 

ресурстарын құру үшін. 

Түлектің біліктілік сипаттамасы  

Берілетін дәреже:  

 

6В01101-Педагогика және психология білім беру бағдарламасы 

бойынша білім бакалавры  

Лауазымдарының тізімі  

Перечень должностей  

List of posts 

-әр түрлі оқу-тәрбие мекемелеріндегі педагог-психолог; 

- білім беру жүйесі ҒЗИ кіші ғылыми қызметкері; 

- педагогика және психология оқытушысы; 

- интернат үйлерінде, балалар үйлерінде, түзеу және түзету 

мекемелерінде әлеуметтік педагог; 

- әкімшілік органдардағы маман; 

- түрлі ұйымдардың кадр қызметтеріндегі, кадрларды даярлау және қайта 

даярлау жұмыспен қамту қызметтеріндегі қызметкерлер жөніндегі 

менеджер. 

Кәсіби қызмет объектісі  
 

Орта мектеп, мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу жүйесі, 

педагогикалық колледж, бастауыш және орта кәсіптік білім беру 

ұйымдары. 

 



Паспорт образовательной программы  

 

Код и классификация области 

образования  
6В01 Педагогические науки 
 

Код и классификация 

направлений подготовки 
6В011 Педагогика и психология  
 

Код и наименование 

образовательной  программы  
6В01101 Педагогика и психология  
 

Группы образовательных 

программ 

В001 Педагогика и психология 

 

Уникальность 

образовательной программы 
 

Уникальность образовательной программы «Педагогика и психология» 

заключаются в том, что ВКГУ им. С. Аманжолова - вуз, ведущий 

подготовку высококвалифицированных кадров для системы образования 

региона с учетом современных национальных и современных трендов.  

Специфика образовательной программы «Педагогика и психология» 

заключается в: 

- междисциплинарной интеграции содержания модулей учебных 

дисциплин;  

- соответствии подготовки обучающихся требованиям работодателей и 

профессиональному стандарту;  

- организации психолого-педагогической и исследовательской  

деятельности бакалавров в контексте компетентностного подхода в 

образовании; 

- профессиональной компетентности профессорско-преподавательского 

состава; 

- наличии в вузе специализированных лабораторий и научно-

практических центров, на базах которых организуется учебный процесс, 

профессиональная практика, дуальное обучение, развиваются 

профессиональные и личностные компетенции обучающихся. 

 Карта профиля подготовки в рамках образовательной программы  

Цель ОП 

 

Подготовка квалифицированных психолого-педагогических кадров для 

системы образования, способных идентифицировать и решать на 

высоком научно-практическом уровне профессиональные и социально-

значимые проблемы в рамках обновленного содержания образования, 

обладающих лидерскими качествами и высокой социальной и 

гражданской ответственностью, адаптивных к глобальным вызовам. 

Задачи ОП 

 

1) развитие компетентной полиязычной личности, востребованной на 

рынке труда, обладающей ценностями в соответствии с 

общегосударственной программой «Рухани жангыру» и способной к 

самоактуализации, саморазвитию;  

2) повышение качества образования в соответствии с требованиями 

Национальной рамки квалификации, профессиональных и 

международных стандартов;  

3) овладение современными психолого-педагогическими, цифровыми 

технологиями с целью их использования в профессиональной и иной 

деятельности;  

4) развитие навыков проектирования коллаборативной образовательной 

среды с учетом индивидуальных особенностей, психического и 

психофизиологического развития обучающихся, в том числе, с особыми 

образовательными потребностями; 

5) реализация модели педагогического сотрудничества в совокупности 

субъектных отношений в условиях обновленного содержания 

образования; 

6) организация творческой и исследовательской деятельности 

обучающихся. 

Результаты обучения по ОП/ 

 

1. демонстрировать знания научно-теоретических основ психолого-

педагогических особенностей формирования и развития личности 

обучающихся. 

2. строить профессиональную деятельность с учетом национального 

законодательства Республики Казахстан, нормативно-правовых 

документов деятельности в области образования и потребностей учебно-

воспитательного учреждения; 

3. применять в профессиональной деятельности современные психолого-

педагогические, инновационные, информационно-коммуникационные 



технологии, методы воспитания и обучения в рамках направлений 

государственной программы «Рухани жангыру»; 

4. выстраивать межкультурную, межличностную коммуникацию для 

профессионального общения на казахском, русском и иностранном 

языках; 

5. организовывать психологическую диагностику различного профиля и 

предназначения; 

6. составлять развивающие и коррекционные программы 

образовательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей 

личности, на основе дифференцированного подхода, в рамках 

инклюзивного образования; 

7. создавать необходимые условия для оказания психолого-

педагогической помощи обучающимся, учителям, родителям в решении 

проблем развития; 

8. использовать различные методы консультирования субъектов 

образовательного процесса по проблемам развития, обучения, 

профессионального самоопределения; 

9. развивать лидерские качества, эмоциональный интеллект, умения 

работать в команде и индивидуально, решать проблемы, принимать 

ответственные решения; 

10. использовать различные методы и приемы организации, 

планирования и проведения проектной, исследовательской 

деятельности, эксперимента с целью развития функциональной 

грамотности, критического мышления обучающихся, способствующих 

повышению интеллектуального уровня; 

11. управлять процессом повышения психолого-педагогической 

культуры субъектов образовательного процесса на основе знаний 

менеджмента образования; 

12. осуществлять педагогическую рефлексию профессиональной 

деятельности, психопрофилактической работы по созданию адаптивной 

образовательной среды. 

13. самостоятельно применять IT, смарт- и стем-технологии, ИКТ для 

достижения образовательных результатов, в том числе для создания 

собственных цифровых образовательных ресурсов для обучения 

учащихся в условиях смешанного и дистанционного обучения в рамках 

обновленного содержания образования. 

Квалификационная характеристика выпускника  
 

Присуждаемая степень 

 

Бакалавр образования по образовательной программе 6В01101 - 

Педагогика и психология  

Перечень должностей  

 

- педагог-психолог в учебно-воспитательных учреждениях различного 

типа; 

- младший научный работник в НИИ системы образования; 

- преподаватель педагогики и психологии; 

- социальный педагог в домах-интернатах, детских домах, 

исправительных и коррекционных заведениях; 

- специалист в административных органах; 

- менеджер по персоналу в кадровых службах различных организаций, 

службах занятости подготовки и переподготовки кадров. 

Объект профессиональной 

деятельности  

Общеобразовательная школа, система дошкольного обучения и 

воспитания, педагогический колледж, организации начального и 

среднего профессионального образования. 

 



The Passport of Education Program  

 

Education area code and 

classification 
6В01 Pedagogical sciences 

Code and classification of 

training areas 
6В011 Pedagogy and psychology 

Сode and name of education 

program 
6В01301 Pedagogy and psychology 

Groups of educational programs В001 Pedagogy and psychology 

The uniqueness of the educational 

program 

The uniqueness of the educational program "Pedagogy and psychology" is that 

EKSU them. S. Amanzholova is the only University that trains highly qualified 

personnel for the education system of the region, taking into account modern 

national and modern trends.  

Specificity of the educational program "Pedagogy and psychology»: 

- interdisciplinary integration of the content of modules of academic 

disciplines;  

- compliance of training of students with the requirements of employers and 

professional standards;  

- organization of psychological,pedagogical and research activities of 

bachelors in the context of competence approach in education; 

- professional competence of the teaching staff; 

- availability of specialized laboratories and scientific and practical centers in 

the University, on the basis of which the educational process, professional 

practice, dual training is organized, professional and personal competencies of 

students are developed. 

Profile map of education program 

Purpose of EP 

Training of qualified psychological and pedagogical personnel for the 

educational system in the field of pedagogy and psychology, able to identify 

and solve at a high scientific and practical level professional and socially 

significant problems within the updated content of education, with leadership 

qualities and high social and civic responsibility, adaptive to global challenges. 

Purpose of EP 

1) development of a competent multilingual person in demand in the labor 

market, possessing values in accordance with the national idea "Mangilik El", 

capable of self-actualization and self-development;  

2) improving the quality of education in accordance with national and 

international standards;  

3) mastering modern psychological,pedagogical, IT-technologies and their use 

in professional and other activities;  

4) development of skills of designing collaborative educational environment 

taking into account individual characteristics, mental and psychophysiological 

development of students, including those with special educational needs; 

5) implementation of the model of pedagogical cooperation in the totality of 

subject relations in terms of the updated content of education; 

6) organization of creative and research activities of students. 

Result of training of EP 

 

1. demonstrate knowledge of the scientific and theoretical foundations of 

psychological and pedagogical features of the formation and development of 

students ' personality. 

2. build professional activities taking into account the national legislation of 

the Republic of Kazakhstan, regulatory documents of activities in the field of 

education and the needs of educational institutions; 

3. apply modern psychological and pedagogical, innovative, information and 

communication technologies, methods of education and training in the 

framework of the state program " Ruhani zhangyru»; 

4. build intercultural, interpersonal communication for professional 

communication in Kazakh, Russian and foreign languages; 

5. organize psychological diagnostics of various profiles and purposes; 

6. to make developing and correctional programs of educational activity taking 

into account individual characteristics of the person, on the basis of a 

differentiated approach, within the framework of inclusive education; 

7. create the necessary conditions for providing psychological and pedagogical 

assistance to students, teachers, and parents in solving development problems; 

8. use various methods of consulting subjects of the educational process on the 

problems of development, training, professional self-determination; 



9. develop leadership skills, emotional intelligence, ability to work in a team 

and individually, solve problems, make responsible decisions; 

10. use various methods and techniques of organizing, planning and 

conducting project, research activities, experiments in order to develop 

functional literacy, critical thinking of students, contributing to improving the 

intellectual level; 

11. manage the process of improving the psychological and pedagogical 

culture of subjects of the educational process based on knowledge of education 

management; 

12. to carry out pedagogical reflection of professional activity, 

psychoprophylactic work on creating an adaptive educational environment. 

13. independently apply IT, smart and stem technologies, and ICTs to achieve 

educational results, including creating their own digital educational resources 

for teaching students in mixed and distance learning within the updated content 

of education. 

Graduate qualification characteristics 

Awarded degree: 
Bachelor of education in the educational program 6B01101 - Pedagogy and 

psychology 

List of posts 

- teacher-psychologist in educational institutions of various types; 

- Junior researcher at the Institute of education; 

- teacher of pedagogy and psychology; 

- social pedagogue in boarding schools, orphanages, correctional and 

correctional institutions; 

- specialist in administrative bodies; 

- HR manager in the personnel services of various organizations, employment 

services, training and retraining. 

The object of professional activity 
Secondary school, pre-school education and upbringing, teacher training 

College, organization of primary and secondary vocational education. 

 



 


