
Білім беру бағдарламасының паспорты  
 

Білім беру саласының коды мен 

жіктелуі 
6В01 Педагогикалық ғылымдар  
 

Дайындық бағыттарының 

коды мен жіктелуі 
6В011 Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану 
 

Білім беру бағдарламасының коды 

мен атауы  
6В01301 Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану 
 

Білім беру бағдарламаларының 

топтары  
В019 Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану бойынша педагогтарды 

даярлау 

Білім беру бағдарламасының 

бірегейлігі 
 

1. Мамандарды даярлаудың оқу жоспары жалпы білім беру, Жалпы 

педагогикалық және арнайы даярлықты көздейді. 
2. Жұмысқа орналастыру ұйымдары мемлекеттік және жеке білім беру 

мекемелері болып табылады, бұл 100% жұмысқа орналасуға және 

мансаптық өсуге кепілдік береді. 
3. Кафедрада студенттердің ғылыми-зерттеу қызметін ұйымдастыруға 

үлкен көңіл бөлінеді. 
4. Теориялық оқытуды практикалық қызметпен ұштастыратын оқытудың 

дуалды жүйесі жұмыс істейді. 
5. Оқу үрдісінде оқытудың инновациялық технологиялары қолданылады. 
6. Профессорлық-оқытушылар құрамының жоғары деңгейі. 

Білім беру бағдараламасы аясында дайындау бейінінің картасы  

БББ мақсаты 
 

Жоғары әлеуметтік және азаматтық жауапкершілігі бар оқушыларды 
тәрбиелеу, оқыту және өзін-өзі тану, әлеуметтік қолдау және қолдау 
бойынша әлеуметтік-педагогикалық қызметті шығармашылық және 
жоғары кәсіби жүзеге асыруға қабілетті білікті педагог кадрларды 
даярлау. 

БББ міндеттері 
 

1. Кәсіби қызметте қажетті іргелі білімді, іскерлікті және құзыреттілікті 

қалыптастыру.  
2. Экологиялық, дене және этикалық, құқықтық мәдениетті және ойлау 

мәдениетін қалыптастыру. 
3. Тілдік дайындық.  
4. Жалпыадамзаттық және әлеуметтік-тұлғалық құндылықтарды дамыту.  
5. Қазақстан Республикасы халықтарының достығы, патриотизм 

рухында тәрбиелеу  

БББ оқыту нәтижелері/ 
 

Білім беру бағдарламасы бойынша оқуды аяқтағаннан кейін бітіруші: 
1. Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану (арнайы (түзету) 

педагогикасының, этнопедагогиканың әдіснамалық негіздері мен 

санаттарын, өсіп келе жатқан адамның анатомиялық-физиологиялық, 

психологиялық дамуының ерекшеліктерін, жасөспірімдер мен 

жастардың әлеуметтік және тұлғалық дамуының заңдылықтарын 

жаңғырту; 
2. психодиагностиканың ғылыми-теориялық негіздерін, балалардың 

дамуының психологиялық-педагогикалық ерекшеліктерін (қолайсыз 

отбасыларда; көшіп-қонушылардың отбасыларында; жетім балалар мен 

жасөспірімдердің, кәмелетке толмаған қылмыскерлердің, зорлық-
зомбылық құрбандарының және т. б.) білу.); 
3. педагогикалық инновация, педагогикалық технологиялар, білім 

берудің жаңартылған мазмұнының талаптарына сәйкес оқыту мен 

тәрбиелеудің жаңа әдістемелерін практикалық кәсіби қызметпен 

қолдану; 



4. тұлғалық-бағдарлы оқыту және тәрбиелеу жағдайында субъектілік 

қарым-қатынас үшінде (бала-ата-ана-әлеуметтік педагог) 

ынтымақтастық педагогикасын қолдану; 
5. педагогикалық қызметтің нәтижелерін болжау, түзету, диагностиканы 

жүзеге асыру; 
6. балаларды, жасөспірімдерді, жастарды әлеуметтік қорғау және 

әлеуметтік көмек көрсету бойынша нақты әлеуметтік модельдерді құру; 
7. білім алушының қоғамға әлеуметтенуіне және кірігуіне (оның 

дамуында, тәрбиесінде, оқытуында, кәсіби қалыптасуында) көмек 

көрсету); 
8. баланың психологиялық жайлылығы мен қауіпсіздігіне жағдай жасау; 
9. өзіндік педагогикалық қызметінің нәтижелерін талдау; 
10. отбасындағы, мектептегі, жақын қоршаған ортадағы және басқа да 

әлеуметтердегі жағымсыз құбылыстардың алдын алу мен жеңудің 

педагогикалық тетіктерін анықтау; 
11. еңбек қарым-қатынасының нормалары ме 
12. 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:  
 

6B01801 "Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану" мамандығы 

бойынша білім бакалавры» 

Лауазымдарының тізімі  
 

- әр түрлі білім беру мекемелерінде әлеуметтік педагог, бала құқығын 

қорғау жөніндегі маман лауазымында; 
- жұмыссыздарды және табысы аз адамдарды әлеуметтік қолдау 

органдарында; 
- мемлекеттік құрылымдарда (ҚР БҒМ Балалардың құқықтарын қорғау 

комитеті, Балалардың құқықтарын қорғау жөніндегі облыстық 

департаменттер); 
- қоғамдық ортада өскелең ұрпақты тәрбиелеу және дамыту 

проблемаларымен байланысты мекемелерде; 
- балалардың бос уақытын ұйымдастыру және балалар 

шығармашылығын қолдау, өскелең ұрпақтың тұлғалық дамуын 

толыққанды әлеуметтендірумен байланысты мекемелерде. 
. 



Паспорт образовательной программы  
 

Код и классификация области 

образования  
6В01 Педагогические науки 
 

Код и классификация 

направлений подготовки 
6В018 Подготовка специалистов по социальной педагогике и 

самопознанию  
Код и наименование 

образовательной  программы  
6В01801 Социальная педагогика и самопознание  
 

Группы образовательных 

программ 
В019 Подготовка педагогов по социальной педагогике и самопознанию 
 

Уникальность образовательной 

программы 
 

1. Учебный план подготовки специалистов предусматривает широкую 

общеобразовательную, общепедагогическую и специальную подготовку. 
2. Организациями трудоустройства являются государственные и частные 

образовательные учреждения, что гарантирует 100%-ое трудоустройство 

и карьерный рост. 
3. На кафедре уделяется большое внимание организации научно-
исследовательской деятельности студентов. 
4. Действует дуальная система обучения, сочетающая теоретическое 

обучение с практической деятельностью. 
5. В учебном процессе используются инновационные технологии 

обучения. 
6. Высокий уровень профессорско-преподавательского состава. 

Карта профиля подготовки в рамках образовательной программы 

Цель ОП 
 

Подготовка компетентных педагогических кадров, способных творчески 

и высокопрофессионально осуществлять социально-педагогическую 

деятельность по воспитанию, обучению и самопознанию, социальному 

сопровождению и поддержке учащихся, обладающих высокой 

социальной и гражданской ответственностью. 

Задачи ОП 
 

1. Формирование фундаментальных знаний, умений и компетенций, 

необходимых в профессиональной деятельности.  
2. Формирование экологической, физической и этической, правовой 

культуры и культуры мышления. 
3. Языковая подготовка.  
4. Развитие общечеловеческих и социально-личностных ценностей.  
5. Воспитание в духе патриотизма, дружбы народов Республики 

Казахстан, толерантности. 

Результаты обучения по ОП/ 
 

По завершении обучения по образовательной программе выпускник 

будет способен: 
1. воспроизводить методологические основы и категории социальной 

педагогики и самопознания (специальной (коррекционной) педагогики, 

этнопедагогики, особенности анатомо-физиологического, 

психологического развития подрастающего человека, закономерности 

социального и личностного развития подростков и молодежи; 
2. владеть знаниями научно-теоретических основ психодиагностики, 

психолого-педагогических особенностей развития детей (в 

неблагополучных семьях; семьях мигрантов; детей-сирот; педагогически 

запущенных детей и подростков, несовершеннолетних преступников; 

жертв насилия и др.); 
3. использовать знания в области педагогической инноватики, 

педагогических технологий, новейших методик обучения и воспитания в 

соответствии с требованиями обновленного содержания образования с 

практической профессиональной деятельностью; 



4. применять педагогику сотрудничества в триаде субъектных 

отношений (ребенок-родитель-социальный педагог) в условиях 

личностно-ориентированного обучения и воспитания; 
5. осуществлять диагностику, коррекцию, прогнозирование результатов 

педагогической деятельности; 
6. строить конкретные социальные модели по оказанию социальной 

помощи и социальной защиты детей, подростков, молодежи; 
7. предоставлять помощь в социализации и интеграции обучающегося в 

общество (в его развитии, воспитании, обучении, профессиональном 

становлении); 
8. проектировать условия для психологического комфорта и 

безопасности ребенка; 
9. анализировать результаты собственной педагогической деятельности; 
10. определять педагогические механизмы предупреждения и 

преодоления негативных явлений в семье, школе, ближайшем 

окружении и других социумах; 
11. оценивать свои профессиональные возможности, ориентируясь на 

нормы и этику трудовых взаимоотношений.с компьютером, в том числе 

в глобальных компьютерных сетях. 
12. 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 специальности 6B01801 Социальная 

педагогика и самопознание 

Перечень должностей  
 

- в образовательных учреждениях различного типа в должности 

социального педагога, специалистом по защите прав ребенка; 
- в органах социальной поддержки безработных и малообеспеченных; 
- в государственных структурах (комитет по охране прав детей МОН РК, 

областные департаменты по защите прав детей); 
- в учреждениях, связанных с проблемами воспитания и развития 

подрастающего поколения в общественной среде; 
- в учреждениях, связанных с организацией детского досуга и 

поддержкой детского творчества, полноценной социализацией 

личностного развития подрастающего поколения. 



The Passport of Education Program  
 

Education area code and 
classification 6В01 Pedagogical sciences 

Code and classification of training 
areas 6В011 Social pedagogy and self-knowledge 

Сode and name of education 
program 6В01301 Social pedagogy and self-knowledge 

Groups of educational programs 
 
B019 Training of teachers in social pedagogy and self-knowledge 

The uniqueness of the educational 
program 

1. The curriculum for training specialists provides broad General education, 
General pedagogical and special training. 
2. Employment Organizations are public and private educational institutions 
that guarantee 100% employment and career growth. 
3. The Department pays great attention to the organization of research activity 
of students. 
4. Operates a dual training system combining theoretical training with practical 
activities. 
5. The training process uses innovative learning technologies. 
6. High level of teaching staff. 

Profile map of education program 

Objective of EP 

Training of competent teaching staff capable of creatively and professionally 
carry out socio-pedagogical activities for education, training and self-
knowledge, social support and support of students with high social and civic 
responsibility. 

Purpose of EP 

1. Формирование фундаментальных знаний, умений и компетенций, 

необходимых в профессиональной деятельности.  
2. Формирование экологической, физической и этической, правовой 

культуры и культуры мышления. 
3. Языковая подготовка.  
4. Развитие общечеловеческих и социально-личностных ценностей.  
5. Воспитание в духе патриотизма, дружбы народов Республики 

Казахстан, толерантности. 
 
1. Formation of fundamental knowledge, skills and competencies required in 
professional activities.  
2. Formation of ecological, physical and ethical, legal culture and culture of 
thinking. 
3. Language training.  
4. Development of universal and social and personal values.  
5. Education in the spirit of patriotism, friendship of the peoples of the 
Republic of Kazakhstan, tolerance 

Result of training of EP 

Upon completion of the educational program, the graduate will be able to: 
1. to reproduce methodological bases and categories of social pedagogy and 
self-knowledge (special (correctional) pedagogy, ethnopedagogy, features of 
anatomical and physiological, psychological development of the younger 
person, regularities of social and personal development of teenagers and youth; 
2. to possess knowledge of scientific and theoretical bases of 
psychodiagnostics, psychological and pedagogical features of development of 
children (in dysfunctional families; families of migrants; orphan children; 
pedagogically started children and teenagers, juvenile criminals; victims of 
violence, etc.).); 
3. to use knowledge in the field of pedagogical innovation, pedagogical 
technologies, the latest methods of training and education in accordance with 



the requirements of the updated content of education with practical 
professional activity; 
4. to apply pedagogy of cooperation in the triad of subject relations (child-
parent-social teacher) in the conditions of personality-oriented training and 
education; 
5. to carry out diagnostics, correction, forecasting of results of pedagogical 
activity; 
6. build specific social models for social assistance and social protection of 
children, adolescents and young people; 
7. provide assistance in the socialization and integration of students into 
society (in its development, education, training, professional development); 
8. design conditions for psychological comfort and safety of the child; 
9. analyze the results of their own teaching activities; 
10. to determine the pedagogical mechanisms of prevention and overcoming 
of negative phenomena in the family, school, immediate environment and 
other societies; 
11. evaluate their professional capabilities, focusing on the norms and ethics 
of labor relations.with a computer, including in global computer networks. 
12. 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 specialty 6B01801 "Social pedagogy and self-
knowledge» 

List of posts 

- in educational institutions of various types as a social pedagogue, a specialist 
in the protection of the rights of the child; 
- in the bodies of social support of the unemployed and low-income; 
- in state structures (Committee on protection of children's rights, regional 
departments on protection of children's rights); 
- in institutions related to the problems of education and development of the 
younger generation in the social environment; 
- in institutions related to the organization of children's leisure and support of 
children's creativity, full socialization of personal development of the 
younger generation. 

 


