






ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА СПЕЦИАЛЬНОСТИ  

5В012300 – СОЦИАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА И САМОПОЗНАНИЕ 

Уровень: бакалавриат 

Цели образования по специальности:  

 формирование фундаментальных знаний, умений и компетенций, 

необходимых в профессиональной деятельности; 

 реализация в воспитательном процессе средств и возможностей общества, 

воспитательного потенциала микросреды, потенциальных возможностей самой 

личности; 

 предупреждение и преодоление негативных влияний на личность и 

отдельные социальные группы, оказание помощи людям в период их социального 

и профессионального определения. 

Перечень квалификаций и должностей  

Выпускнику данной образовательной программы присваивается степень 

«Бакалавра образования». Бакалавры образования по специальности 5В012300 – 

Социальная педагогика и самопознание могут занимать должности: 

- социального педагога;  

- учителя самопознания; 

- специалиста по защите прав ребенка в органах социальной поддержки 

безработных и малообеспеченных. 

Квалификационная характеристика выпускника образовательной 

программы  

Сфера профессиональной деятельности  

Бакалавр образования по специальности 5В012300 – Социальная педагогика и 

самопознание осуществляет свою профессиональную деятельность в сфере 

образования: 

- социально-педагогическая деятельность в образовательных учреждениях 

различного типа, в специализированных учреждениях, в организациях досуговой 

деятельности; 

- научно-исследовательская деятельность в сфере образования; 

- культурно-просветительная и управленческая деятельности в соответствии с 

полученной квалификацией бакалавра социальной педагогики и самопознания. 

Объекты профессиональной деятельности  

Объектами профессиональной деятельности бакалавра образования по 

специальности 5В012300 – Социальная педагогика и самопознание являются:  

- общеобразовательные школы, лицеи, гимназии, дошкольные учреждения, 

интернаты; 

- учебно-производственные комбинаты (объединения), учебно-курсовые сети, 

центры по подготовке, переподготовке и повышению квалификации рабочих; 

- центры реабилитации, колонии, детские дома и специализированные школы 

для детей с отклонениями; 

- социально-педагогические службы специализированных учреждений (домов 

престарелых, центров реабилитации, центров занятости и др.); 

- комитеты по охране прав ребенка, органы социального обеспечения, 

департаменты по поддержке детей с умственными и физическими отклонениями; 

- школьные лагеря, клубы, общественные организации. 

Виды профессиональной деятельности  



Бакалавр образования по специальности 5В012300 – Социальная педагогика и 

самопознаниеможет выполнять следующие виды профессиональной деятельности:  

− социально-педагогическая - оказание гуманитарно-педагогической 

поддержки социально незащищенным категориям населения: людям с 

ограниченными возможностями, семьям мигрантов, социально неблагополучным 

семьям; содействие в создании благоприятных условий для их полноценной 

жизнедеятельности; 

− учебно-воспитательная – личностное развитие и социализация детей, 

подростков и молодежи; организация процесса воспитания и обучения, управление 

педагогическим процессом; диагностика, коррекция, прогнозирование результатов 

педагогической деятельности; изучение, обобщение, распространение передового 

инновационного опыта в сфере социальной педагогики и самопознания; 

− культурно-просветительская – организация культурно-досуговой работы с 

детьми, подростками и молодёжью в области кино, театрального, художественно-

изобразительного искусства, музыки; разработка программ, методик и технологий 

просветительской работы в области культуры; организация культурно-досуговых 

центров; регулирование социально-культурной деятельности групп, индивидов 

социальными нормами, традициями, ценностями, закрепившимися в общественной 

практике; 

- организационно-методическая – создание центров и социальных служб; 

изучение, обобщение и распространение опыта социальной работы; организация 

изучения среди населения законодательных и иных правовых актов; 

- рекламно-пропагандистская – поддержка, развитие и продвижение 

социально значимых идей, традиций; организация рекламы социальных услуг; 

пропаганда в средствах массовой информации идей социальной ответственности, 

служения обществу; 

- научно-исследовательская – оказание помощи подрастающему человеку в 

самопознании и самореализации, исследование особенностей процесса обучения, 

воспитания, развития и коррекции развития детей, подростков и молодежи, 

нуждающихся в помощи социального педагога и учителя самопознания; 

- аниматорская – построение конкретных социальных моделей по оказанию 

социальной помощи и социальной защиты; внедрение социально-гуманитарного 

знания в учебно-воспитательский процесс общеобразовательных и специальных 

(коррекционных) организаций образования. 

Содержание профессиональной деятельности: 
- социально-педагогическая деятельность в образовательно-воспитательных 

учреждениях различного типа, направленная на полноценную социализацию и 

личностное развитие детей, подростков и молодежи;  

- содействие утверждению в обществе ценностей социальной ответственности 

и служения людям. 
 

 

 

 

 

 



МАМАНДЫҚ БАҒДАРЛАМАСЫ 

5В012300 – Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану мамандығының оқу 

бағдарламасы 

Бакалавриат деңгейі 

Мамандық бойынша білім беру мақсаты: 

- білім берудегі негізгі дағдылар мен құзыреттіліктерді және қажетті кәсіби 

қызметтерді қалыптастыру; 

- тәрбие үрдісінің құралдары мен қоғамның мүмкіншіліктерін, 

микроортаның тәрбиелік әлеуметтік, тұлғаның әлеуметтік мүмкіншіліктерін жүзеге 

асыру; 

- жеке әлеуметтік топтар мен тұлғаға жағымсыз әсерлердің алдын алу және 

әлеуметтік-кәсіби анықтаулар кезінде көмек көрсету. 

Біліктілік және лауазымдар тізбегі 

Білім бағдарламасының бітірушісіне  «Білім бакалавры» дәрежесі беріледі: 

- әлеуметтік педагог; 

- өзін-өзі тану пәні мұғалімі; 

- жұмыссыздық, аз қамтылғандарға әлеуметтік көмек көрсету орталықтарында 

және бала құқығын қорғау бойынша маман. 

Білім бағдарламасы бойынша бітірушіге дәрежелік мінездеме 

Кәсіби маман іс- әрекетінің ортасы  

5В012300 – Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану мамандығының 

бакалавры өз іс-әрекетін мамандығы бойынша төмендегі білім орындарда атқара 

алады: 

- әртүрлі мекемелерде әлеуметтік- педагогикалық іс-әрекеттерді 

ұйымдастыру, арнайы мамандандырылған орындарда, бос уақытты ұйымдастыру 

бойынша; 

- білім беру мекемелерінде ғылыми – зерттеу бойынша іс-әрекет ету; 

- әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану мамандығы бойынша алған 

дәрежесіне қарай мәдени ағарту іс –шараларының басқарушысы  

Маман іс-ірекетінің нысаны 

5В012300 – Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану бакалаврының маман 

ретіндегі  іс-әрекетінің нысаны болып тбылады: 

- жалпы білім беретін мектеп, лицей, гимназия,мектепке дейінгі орындар, 

интернаттар; 

- оқу-өндірістіккомбинаттары (бөлімшелері), оқу-курстықжелілері, дайындық 

орындары, мамандардың біліктілігін көтеру мен қайта даярлау орындары. 

- оңалту орталықтары, колониялар, балалар үйі мен ауытқушылығы бар 

балаларға арналған арнайы мектептер.  

- арнайы мекемелердегі әлеуметтік –педагогикалық қызметтер (өарттар үйі, 

оңалту орталықтары, халыққа қызмет көрсету орталықтары және т.б).  

- балалар құқығын қорғаукомитеттері, әлеутік қамсыздардыру органдары, 

ақыл есі дұрыс емес және қимылы шектеулі балаларды қолдау департаменттерінде. 

- мектеп лагері, клубтар, қоғамдық ұймдар. 

Кәсіби іс-әрекет түрлері 

5В012300 – Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану мамандығының  

бакалавры маман ретінде төмендегі кәсіби әс –әрекеттерді орындай алады :  

− халықтың әлеуметтік қорғалмаған санатты адамдарға  әлеуметтік- 

педагогикалық және гуманитарлы- педагогикалық көмек: мүмкіндігі шектеулі 



адамдарға, мигрант отбасына, әлеуметтік жағдайы төмен отбасына дұрыс өмір сүру 

бойынша көмек көрсету және жағдай тудыру;  

− балалардың әлеуметтік дамуына,  жас өспірімдер мен жастарға  оқу –

тәрбиелікжәнетәрбие үрдісін ұйымдастыру, педагогикалық үрдісті басқару; 

диагностикалау, түзеу, прогнозирование результатов педагогикалық іс-ірекетті 

болжамдау; оқу, қатынас жасау, алдыңғы қатарлы педаготардың іс-әрекетін 

дамытып жариялау; 

−  мәдени – ұйымдастыру балалардың жас өспірімдердің, жастардың бос 

уақытын мәдени іс-шаралармен ұйымдастыру: кино, театр, көркем сурет өнерімен 

;бағдарламалар жасау, мәдени іс –шара бойынша жаңа әдістемелер енгізу; 

организация мәдени бос уақытты ұйымдастыру; топтардың іс –әрекетін әлеуметтік 

- мәдени жағынан өңдеу, кем мүмкіндігіжандармен жұмыс; 

−  әдістемелік ұйымдастырушылық  –әлеуметтік орталықтарын құру; олармен 

танысу, әлеуметтік жұмыстың тәжірибелерін  дамыту және тарату; халық арасында 

заң бойынша құқық жөнінде насхат; 

−  жарнамалық – әлеуметтік ойларды дамыту және қолдау, әлеуметтік 

жарнамаларды жариялау; қоғамдық мәні бар мәселелердің халық арасына 

насихаттау олардың дамуына және ортаның  мәнін жоғарлату;  

-  ғылыми - зерттеушілік – өсіп келе жатқан жастарға олардың дамуы үшін 

тәрбиелік, түзеушілік, жол сілтеу, ақыл қосу жағынан көмек.; 

-   аниматорлық – әлеуметтік көмек және әлеуметтік қолдаудың моделін; 

жалпы білім беретін және арнайы (түзеу) білім мекемелерінің әлеуметтік- 

гуманитарлық білімдерін оқу –тәрбие үрдісіне енгізу  

Кәсіби қызметтің мазмұны: 

- оқу-тәрбие мекемелерінде әр түрлі бағытталған толыққанды 

әлеуметтендіру және тұлғалық дамыту, балаларға, жасөспірімдер мен жастарға 

әлеуметтік-педагогикалық қызмет көрсету; 

- әлеуметтік жауапкершілікті адамдардың жұмыс жасауы және қоғамдағы 

құндылықтар. 
 

 

 

 



Сводная таблица 

5В012300  Социальная педагогика и самопознание 
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1 1 5 5 2 19        1 20 855 31 7  

2 5 3 4 19 2     2  1 24 855 31 7  

2 3 6 2 4 18       2 1 21 810 30 6  

4 6 2 4 18       2 1 21 810 30 6  

3 5 4 3 3 18     4   1 23 810 30 6  

6 4 2 5 19     4   1 24 855 31 7  

4 7 2  6 18          810 30 6  

8      10 1 3     14     

Итого  32 17 28 129 2 10 1 3 8 2 4 6 147 5805 213 46  

 

 



МОДУЛЬДІК АНЫҚТАМА 

МОДУЛЬНЫЙ СПРАВОЧНИК 

MODULAR DIRECTORY 

5B012300 – Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану 

5B012300 – Социальная педагогика и  самопознание 

5B012300 – Social pedagogics and self-knowledge 

Ғылыми-педагогикалық бағыт 

Научно-педагогическое направление 

Scientific and pedagogical direction 

Модульдің атауы және 

шифрі 

Название модуля и шифр 

Module name and cipher 

Коммуникативті 1 

Коммуникативный 1 

Communicative 1 

Kom1 

Модульға жауапты 

Ответственный за модуль 

Responsible for the module 

 

Модуль түрі 

Тип модуля 

Module type 

Жалпы пәндердің міндетті модулдері 

Общеобразовательные обязательные модули (ОбОМ) 

General education compulsory modules 

Модульдің деңгейі 

Уровень модуля 

Module Level 

Бакалавриат 

Бакалавриат 

Bachelor's program 

Сағаттардың апталық саны 

Количество часов в неделю 

Number of hours per week 

540 

Кредиттер саны 

Количество кредитов 

Amount of credits 

12 

Оқыту түрі  

Форма обучения 

Form of training 

Күндізгі 

Очная 

Full-time  

Семестр  

Семестр 

Semester 

1,2 семестр  

1,2 семестр 

1,2 semester 

Білім алушылардың саны  

Количество обучающихся 

Number of students 

- 

Модульдің пререквизиттері 

Пререквизиты модуля 

Prerequisites of the module 

«Шет тілі» пәні (A1, A2, B1, B2 иелік деңгейі). 

Дисциплина «Иностранный язык» (уровень владения А1, 

А2, В1, В2). 

Discipline "Foreign language" (level of possession of A1, A2, 

B1, B2). 

Модульдің мазмұны 

Содержание модуля 

Module Contents 

Шетел тілі  

Иностранный язык  

Foreign language 

Қазақ (орыс) тілі  

Казахский (русский) язык  

Kazakh (Russian) Language 

Оқыту нәтижелері  

Результаты обучения 

Learning Outcomes 

білуі тиіс:  филологияның негізгі бөлімдерінің мазмұнын. 

істей алуы керек: ауызша және жазбаша түрде әртүрлі 

тақырыптық, типтік мазмұндағы мәтіндерді түсіну, 

аудару және құру. 



дағдылары: тыңдалым және айтылым; әртүрлі 

лексикалық тақырыптарда практикалық іс-әрекет ету,  оқу 

және жазу 

знать:  содержание основных разделов филологии; 

уметь: понимать, переводить, создавать тексты 

разнообразной типовой, стилевой и тематической 

принадлежности в устной и письменной формах,  

иметь навыки:  аудирования и говорения;  чтения и 

письма, практической деятельности на разные 

лексические темы. 

to have an idea: about the system of language and ways of its 

use in intercultural and communicative activity. 

know: the content of the main sections of philology; 

be able to: understand, translate, create texts of various types, 

styles and thematic accessories in oral and written forms, 

have skills: listening and speaking; reading and writing, 

practical activities on different lexical topics. 

Қорытынды бақылау түрі 

Форма итогового контроля 

Form of final control 

Емтихан 

Экзамен  

Exam 

Кредиттерді алу шарты 

Условия для получения 

кредитов 

Conditions for obtaining loans 

Емтиханды табысты тапсыру 

Успешная сдача экзаменов 

Successful passing of exams 

Модульдің ұзақтығы 

Продолжительность модуля 

Duration of the module 

1.2 семестр бойы 

1.2  семестра 

1.2  semester 

Әдебиеттер  

Литература 

Literature 

1. Практическая методика обучения русскому языку как 

иностранному : учеб. пособие для вузов / Л. С. Крючкова, 

Н. В. Мощинская. - 5-е изд. - М. : Флинта : Наука, 2014. - 

780 с. 

2. Грамматика русского языка в таблицах: предложно-

падежная система : учеб. пособие для иностранных студ. / 

В. В. Чудинина, Е. Н. Рогачева. - 2-е изд., стереотип. - М. : 

Флинта : Наука, 2015. - 91 с. 

3. Тер-Минасов С.Г. Тіл және мәдениетаралық 

коммуникация [] : [оқулық] / С.Г.Тер-Минасова. - Астана 

: Ұлттық аударма бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 320 

бет. - (Рухани жаңғыру. Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ 

тіліндегі 100 жаңа оқулық). - ISBN 9786017943073 : Б. ц. 

4. Саниязова Ж.Г. Профессионально-ориентированный 

иностранный язык для неязыковых специальностей : учеб. 

пособие / Ж. Г. Саниязова, Р. К. Торгаева ; М-во 

образования и науки РК ; ВКГУ им. С. Аманжолова. - 

Усть-Каменогорск : Берел : Изд-во ВКГУ, 2015. - 69 с. - 

302.19 Тг 

5. Практический курс английского языка. 1 курс : учеб. 

для вузов / под ред. В. Д. Аракина. - 6-е изд., доп. и испр. - 

М. : Владос, 2013. - 536 с. : ил. - (Учебник для вузов). - 

ISBN 9785691014451 

6. Тер-Минасов С.Г. Тіл және мәдениетаралық 

коммуникация: [оқулық] / С.Г.Тер-Минасова. - Астана : 



Ұлттық аударма бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 320 бет. 

- (Рухани жаңғыру. Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ 

тіліндегі 100 жаңа оқулық). - ISBN 9786017943073 

Өңделген күні 

Дата обновления 

Date of update 

28.02.18 

Модульдің атауы және 

шифрі 

Название модуля и шифр 

Module name and cipher 

Саяси-әлеуметтік 

Социально-политический 

The socio-political 

SP 

Модульға жауапты 

Ответственный за модуль 

Responsible for the module 

 

Модуль түрі 

Тип модуля 

Module type 

Жалпы пәндердің міндетті модулдері 

Общеобразовательные обязательные модули (ОбОМ) 

General education compulsory modules 

Модульдің деңгейі 

Уровень модуля 

Module Level 

Бакалавриат 

Бакалавриат 

Bachelor's program 

Сағаттардың апталық саны 

Количество часов в неделю 

Number of hours per week 

405 

Кредиттер саны 

Количество кредитов 

Amount of credits 

9 

Оқыту түрі  

Форма обучения 

Form of training 

Күндізгі 

Очная 

Full-time  

Семестр  

Семестр 

Semester 

1,2 семестр  

1,2 семестр 

1,2 semester 

Білім алушылардың саны  

Количество обучающихся 

Number of students 

- 

Модульдің пререквизиттері 

Пререквизиты модуля 

Prerequisites of the module 

География, бүкілілем тарихы, қоғамтану, «Адам. Қоғам. 

Құқық», өзін-өзі тану. 

География, всемирная история, обществоведение, 

«Человек. Общество. Право», самопознание. 

Geography, world history, social science, "Man. Society. 

Right", self-knowledging. 

Модульдің мазмұны 

Содержание модуля 

Module Contents 

Қазақстанның қазіргі заман тарихы  

Современная история Казахстана  

The modern history of Kazakhstan 

Экономика және кәсіпкерліктің негіздері  

Основы экономики и предпринимательства  

The basics of Economics and entrepreneurship 

Өзін-өзі тану  

Самопознание  

Self-knowledging 

Жас ерекшелік физиологиясы және мектеп гигиенасы  

Возрастная физиология и школьная гигиена  

Age physiology and school hygiene 



Оқыту нәтижелері  

Результаты обучения 

Learning Outcomes 

білуі тиіс:  нарықтық экономика жағдайында 

қоғамдаболып жатқан әлеуметтік, экономикалық, саяси 

үрдістерді бағалау әдіснамасы. 

істей алуы керек: өз кәсіби іс-әрекетінің тұлғалық 

аймағында әлеуметтік-гуманитарлы ғылымдар әдістерін 

қолдану, динамикадағы әлеуметтік-экономикалық және 

қоғамдық-саяси құбылыстарды талдау, мемлекеттің 

дамуы мен қалыптасуы кезеңінде және қоғамдағы 

тұлғаның дамуы заңдылықтарына қатысты мәселелер 

бойынша өз көзқарасын білдіру және дәлелдеу. 

дағдылары: бақылау, қарым-қатынас жасау, тілдік емес 

құралдар мен сөйлеу техника элементтерін қолдану.  

Оқыту дағдылары мен оқуға деген қабілеті: қоғамдағы 

әлеуметтік,  экономикалық және саяси үрдістерді бағалау 

мен болжау; қоғамдық құбылыстардың өзара байланысын 

анықтау дағыдары. 

знать: методологию оценки политических, 

экономических, социальных  процессов, происходящих в 

обществе в условиях рыночной экономики; 

уметь: использовать методы социально-гуманитарных 

наук в личных сферах своей профессиональной 

деятельности; анализировать общественно-политические, 

социально-экономические явления в динамик; выражать и 

обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся 

закономерности развития человеческого общества, этапах 

формирования и развития государства; 

иметь навыки: пользования элементами техники речи, 

неречевых средств, общения, наблюдения. 

навыки обучения или способности к учебе: навыки 

изучения взаимосвязей общественных  явлений,  

прогнозирования, оценки политических, экономических, 

социальных  процессов, происходящих в обществе. 

know: the methodology for assessing the political, economic, 

social processes occurring in a society in a market economy; 

be able to: use the methods of social and human sciences in 

the personal spheres of their professional activities; to analyze 

socio-political, socio-economic phenomena in dynamics; 

express and substantiate their position on issues relating to the 

pattern of development of human society, the stages of the 

formation and development of the state; 

have skills: using elements of speech techniques, non-verbal 

means, communication, observation. 

skills of training or ability to study: skills of studying the 

interrelationships of social phenomena, forecasting, evaluation 

of political, economic, social processes occurring in society. 

Қорытынды бақылау түрі 

Форма итогового контроля 

Form of final control 

Емтихан 

Экзамен  

Exam 

Кредиттерді алу шарты 

Условия для получения 

кредитов 

Conditions for obtaining loans 

Емтиханды табысты тапсыру 

Успешная сдача экзаменов 

Successful passing of exams 



Модульдің ұзақтығы 

Продолжительность модуля 

Duration of the module 

1.2 семестр бойы 

1.2  семестра 

1.2  semester 

Әдебиеттер  

Литература 

Literature 

 

1.Гриффин Р.У.  Менеджмент  : [оқулық] / Р У.Гриффин. - 

12-ші бас. - Астана : Ұлттық аударма бюросы. Қоғамдық 

қоры, 2018. - 768 бет. - (Рухани жаңғыру. Жаңа 

гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық). - 

ISBN 9786017943141 : Б. ц. 

2. Куратко Дональд.Ф Кәсіпкерлік : 

теория,процесс,практика: [оқулық] / Д.Ф.Куратко. - 10-

шы бас. - Астана : Ұлттық аударма бюросы. Қоғамдық 

қоры, 2018. - 480 бет. - (Рухани жаңғыру. Жаңа 

гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық). - 

ISBN 9786017943134 : Б. ц. 

3. Мэнкью, Ню Грегори. Экономикс : [оқулық] / 

Н.Г.Мэнкью, М.П.Тейлор. - 4-ші халықаралық бас. - 

Астана : Ұлттық аударма бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 

848 бет. - (Рухани жаңғыру. Жаңа гуманитарлық білім. 

Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық). - ISBN 9786017943103 : 

Б. ц. 

4. Алтаев А.Ш., Жангутин Б.О. История Казахстана. 

Хрестоматия:-Т.2 – Алматы, 2016 

5. Кан Г.В. История Казахстана: учебное пособие для 

вузов. – Алматы, 2015 

6.История Казахстана. В5-ти томах, Алматы 2015 

История независимого Казахстана – Алматы: «Қазақ 

энциклопедиясы», 2016 – 400 с№ 

7. Назарбаев Н№А№ В потоке истории№ - Алматы, 2013 

8. История Казахстана. Курс лекций. Под ред. К.С. 

Каражан. – Алматы, 2014 

9. Голубев В.В.Основы педиатрии и гигиена детей 

раннего и дошкольного возраста [] : учебник для вузов / 

В. В. Голубев. - 3-е изд., стер. - М. : Академия, 2015. - 240 

с. - (Высшее образование. Бакалавриат). - ISBN 

9785446820016 

10. Ерманова С.А.Балалар мен жасөспірімдер гигиенасы [] 

: оқу құралы / С. А. Ерманова. - Қарағанды : ЖК "Ақнұр 

баспасы", 2014. - 146 бет. - ISBN 9786017508050 

11. Мэнкью, Н. Грегори. Принципы экономикс [Текст] / 

Н. Грегори Мэнкью ; [пер. с англ. А. Смольского, О. 

Табеловой]. - 4-е изд. - Москва [и др.] : Питер, 2012 (СПб. 

: ООО "Мир книг"). - 670 с. : ил., табл.; 24 см. - (Серия 

книг "Классический зарубежный учебник"). 

Өңделген күні 

Дата обновления 

Date of update 

28.02.18 

Модульдің атауы және 

шифрі 

Название модуля и шифр 

Module name and cipher 

Информатика, бизнес және құқык 

Информатика, бизнеса и права 

Informatics, business and right 

IBiP 

Модульға жауапты 

Ответственный за модуль 

 



Responsible for the module 

Модуль түрі 

Тип модуля 

Module type 

Жалпы пәндердің міндетті модулдері 

Общеобразовательные обязательные модули (ОбОМ) 

General education compulsory modules 

Модульдің деңгейі 

Уровень модуля 

Module Level 

Бакалавриат 

Бакалавриат 

Bachelor's program 

Сағаттардың апталық саны 

Количество часов в неделю 

Number of hours per week 

540 

Кредиттер саны 

Количество кредитов 

Amount of credits 

12 

Оқыту түрі  

Форма обучения 

Form of training 

Күндізгі 

Очная 

Full-time  

Семестр  

Семестр 

Semester 

1,2 семестр  

1,2 семестр 

1,2 semester 

Білім алушылардың саны  

Количество обучающихся 

Number of students 

- 

Модульдің пререквизиттері 

Пререквизиты модуля 

Prerequisites of the module 

Информатика, Қазақстан тарихы 

Информатика, История Казахстана 

Computer science, History of Kazakhstan 

Модульдің мазмұны 

Содержание модуля 

Module Contents 

Құқық негіздері  

Основы права  

Bases of law 

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (ағылшын 

тілде)  

Информационно-коммуникационные технологии (на англ. 

языке)  

Information and communication technologies (in English 

language) 

Саясаттану-әлеуметтану  

Политология-социология  

Political science-sociology 

Оқыту нәтижелері  

Результаты обучения 

Learning Outcomes 

білуі тиіс:  қоғам мен табиғат дамуының заңдылықтары, 

информатика негізгі, операциялық жүйе, мәтіндік 

процессор, электронды кесте және мәліметтер қоры мен 

оларды қолдану әдістемесі  

істей алуы керек: болашақ мамандар мен азаматтардың 

мәдениетін қалыптастырунегізі ретінде өмірдің мәнісі мен 

еркіндігі, танымы, тұрмыстық мәселелерінің 

философиясы, компьютерлік жүйе мен ақпараттық 

технологияға бағдарлану, іртүрлі операциялық жүйеде 

жұмыс жасау 

дағдылары: әлеуметтік бағдарлама мысалында заманауи 

компьютерлік технологияны тәжірибеде игеру 

знать:  закономерности развития природы, общества, 

человека и человеческого мышления и базовые понятия 

основ информатики, функциональные возможности 



операционных систем, операционных оболочек, 

текстовых процессоров, электронных таблиц, баз данных 

и общую методологию их использования. 

уметь: ориентироваться в наиболее общих философских 

проблемах бытия, познания, ценностей, свободы и смысла 

жизни как основе формирования культуры гражданина и 

будущего специалиста и ориентироваться в 

компьютерных системах и информационных технологиях, 

работать в различных операционных системах; 

иметь навыки:  практического усвоения современных 

компьютерных технологий на примере социальных 

программ. 

to know: the laws of the development of nature, society, man 

and human thinking and the basic concepts of the basics of 

computer science, the functional capabilities of operating 

systems, operating shells, word processors, spreadsheets, 

databases and a common methodology for their use. 

be able to: navigate in the most common philosophical 

problems of being, cognition, values, freedom and the 

meaning of life as the basis for the formation of a citizen's 

culture and future specialist and orientate themselves in 

computer systems and information technologies, work in 

different operating systems; 

to have skills: practical mastering of modern computer 

technologies on the example of social programs 

Қорытынды бақылау түрі 

Форма итогового контроля 

Form of final control 

Емтихан 

Экзамен  

Exam 

Кредиттерді алу шарты 

Условия для получения 

кредитов 

Conditions for obtaining loans 

Емтиханды табысты тапсыру 

Успешная сдача экзаменов 

Successful passing of exams 

Модульдің ұзақтығы 

Продолжительность модуля 

Duration of the module 

1.2 семестр бойы 

1.2  семестра 

1.2  semester 

Әдебиеттер  

Литература 

Literature 

1.Джонстон Дерек. Философияның қысқаша тарихы : 

Сократтан Дерридаға дейін : [оқулық] / Д.Джонстон. - 

Астана : Ұлттық аударма бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 

216 бет. - (Рухани жаңғыру. Жаңа гуманитарлық білім. 

Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық). - ISBN 9786017943059 : 

Б. ц. 

2. Кенни Энтони. Батыс философиясының жаңа тарихы. 

Антика философиясы  : [оқулық] / Э. Кенни. - Астана : 

Ұлттық аударма бюросы. Қоғамдық қоры. - (Рухани 

жаңғыру.Жаңа гуманитарлық білім.Қазақ тіліндегі 100 

жаңа оқулық). 

Т.1. - 2018. - 408 бет. - ISBN 9786017943011 : Б. ц. 

3. Хесс Реми. Философияның таңдаулы 25 кітабы : 

[оқулық] / Р.Хесс. - Астана : Ұлттық аударма бюросы. 

Қоғамдық қоры, 2018. - 360 бет. - (Рухани жаңғыру. Жаңа 

гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық). - 

ISBN 9786017943042 



4.Шваб Клаус. Төртінші индустриялық революция [] : 

[оқулық] / К. Шваб. - Астана : Ұлттық аударма бюросы. 

Қоғамдық қоры, 2018. - 200 бет. - (Рухани жаңғыру. Жаңа 

гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық). - 

ISBN 9786017943035 : Б. ц. 

Парал. загл.: на рус.яз. 

Өңделген күні 

Дата обновления 

Date of update 

28.02.18 

Модульдің атауы және 

шифрі 

Название модуля и шифр 

Module name and cipher 

Педагогикалық іс-әрекет 

Педагогическая деятельность 

Practical activities 

Р 

Модульға жауапты 

Ответственный за модуль 

Responsible for the module 

 

Модуль түрі 

Тип модуля 

Module type 

Мамандық бойынша міндетті модулдері 

Обязательные модули по специальности (ОМС) 

Compulsory modules in the specialty 

Модульдің деңгейі 

Уровень модуля 

Module Level 

Бакалавриат 

Бакалавриат 

Bachelor's program 

Сағаттардың апталық саны 

Количество часов в неделю 

Number of hours per week 

405 

Кредиттер саны 

Количество кредитов 

Amount of credits 

9 

Оқыту түрі  

Форма обучения 

Form of training 

Күндізгі 

Очная 

Full-time  

Семестр  

Семестр 

Semester 

1,2 семестр  

1,2 семестр 

1,2 semester 

Білім алушылардың саны  

Количество обучающихся 

Number of students 

- 

Модульдің пререквизиттері 

Пререквизиты модуля 

Prerequisites of the module 

Мектептегі әлеуметтік-гуманитарлық пән «Адам және 

қоғам» 

Школьные социально-гуманитарные дисциплины, 

«Человек и общество» 

Schools social and humanitarian disciplines "Man and 

Society" 

Модульдің мазмұны 

Содержание модуля 

Module Contents 

Өзін-өзі тану пәнінің методологиялық негізі  

Методологические основы самопознания  

Methodological basis of self-study 

Этика  

Этика  

Ethics 

Педагогикалық мамандыққа кіріспе  

Введение в педагогическую профессию  

Introduction to pedagogical speciality 



Оқыту нәтижелері  

Результаты обучения 

Learning Outcomes 

білуі тиіс:  білім мен әлемнің даму жолының этикалық 

ерекшелігі; логикалық және этикалық ойдың мәдени және 

тарихи динамикасына сәйкестігін және ұтымдылығын 

нысандарын дамыту дамуының негізгі кезеңдерін; негізгі 

этикалық жүйелер, олардың негізгі принциптері мен 

категорияларын; этикалық ой негізін құрайтын негізгі 

мәтіндерді олардың негізгі мәселелерін қалыптастырудың 

тарихи және теориялық контексті; Қазақстандық 

қоғамның өзекті моральдық мәселелерін. 

істей алуы керек: ақылға қонымды және қисынды, 

зерттелген материалдың барлық спектріне және этикалық 

ғылым санатты аппаратының, этика теориясы мен тарихы 

бойынша білімді мемлекеттің пайдалану қолдауымен; 

негізгі этикалық-философиялық мәтіндерді талдау, 

тарихи және теориялық тұрғыда сәйкес олардың мазмұны 

мен әлеуметтілігін түсіндіру; қазіргі заманғы 

постиндустриалды қоғамның, соның ішінде этикалық 

мәселелерді талдау; оқу-тәрбие қызметінде осы білімді 

қолдану. 

дағдылары: оқу-әдістемелік, ғылыми-зерттеушілік, 

классикалық этикалық. 

знать:  специфику этического способа познания и 

освоения мира; логику и основные этапы развития 

этической мысли, ее соответствие культурно-

исторической динамике и развитию форм 

рациональности; основные этические системы, их 

основополагающие принципы и категории; базовые 

тексты, составляющие фонд этической мысли, их 

основную проблематику, исторический и теоретический 

контекст формирования; актуальные нравственные 

проблемы казахстанского общества; 

уметь: аргументировано и логично, с опорой на весь 

массив изучаемого материала и использованием 

категориального аппарата этической науки, излагать 

знания в области теории и истории этики; анализировать 

базовые этико-философские тексты, интерпретировать их 

содержание и проблематику в соответствии с 

историческим и теоретическим контекстом; применять 

полученные знания в педагогической и воспитательной 

деятельности. 

иметь навыки:  анализа нравственной проблематики 

современного постиндустриального, в том числе 

казахстанского общества. 

know: the specifics of an ethical way of knowledge and 

assimilation of the world; logic and the basic stages 

development of ethic thought, its compliance with the cultural 

and historical dynamics and the development of forms of 

rationality; basic ethical systems, their basic principles and 

categories; basic texts that make up the foundation of ethical 

thought, their basic problems, historical and theoretical 

context of the formation; urgent moral issues of Kazakh 

society; 



be able to: reasonably and logically, with the support of the 

entire array of the studied material, and the use of categorical 

apparatus of ethical science, to present of knowledge in the 

theory and history of ethics; analyze basic ethical-

philosophical texts, interpret their content and perspective in 

accordance with the historical and theoretical context; to 

apply this knowledge in teaching and educational activities. 

have the skills of analyzing moral problems of modern post-

industrial, including Kazakhstan society. 

Қорытынды бақылау түрі 

Форма итогового контроля 

Form of final control 

Емтихан 

Экзамен  

Exam 

Кредиттерді алу шарты 

Условия для получения 

кредитов 

Conditions for obtaining loans 

Емтиханды табысты тапсыру 

Успешная сдача экзаменов 

Successful passing of exams 

Модульдің ұзақтығы 

Продолжительность модуля 

Duration of the module 

1.2 семестр бойы 

1.2  семестра 

1.2  semester 

Әдебиеттер  

Литература 

Literature 

1. Афашагова А. А. Профессиональная этика в психолого-

педагогической деятельности: учебное пособие Директ-

Медиа 2014 г. - 187 с 

(http://www.knigafund.ru/books/183743)  

2.  Урунбасарова, Э. А.  Этика и культура общения 

педагога: [учеб. пособие] / Э. А. Урунбасарова ; М-во 

образования и науки РК. - Алматы : Бастау, 2017. - 208 с. 

3. Дусенко С.В.  Профессиональная этика и этикет [] : 

учеб. пособие для вузов / С. В. Дусенко. - 3-е изд., 

стереотип. - М.: Академия, 2013. - 224 с. - (Высшее 

профессиональное образование. Бакалавриат). 

Өңделген күні 

Дата обновления 

Date of update 

28.02.18 

Модульдің атауы және 

шифрі 

Название модуля и шифр 

Module name and cipher 

Өзіндік даму  

Саморазвития личности 

Self development of personality 

S 

Модульға жауапты 

Ответственный за модуль 

Responsible for the module 

 

Модуль түрі 

Тип модуля 

Module type 

Жалпы пәндердің міндетті модулдері 

Общеобразовательные обязательные модули (ОбОМ) 

General education compulsory modules 

Модульдің деңгейі 

Уровень модуля 

Module Level 

Бакалавриат 

Бакалавриат 

Bachelor's program 

Сағаттардың апталық саны 

Количество часов в неделю 

Number of hours per week 

405 

Кредиттер саны 

Количество кредитов 

Amount of credits 

9 



Оқыту түрі  

Форма обучения 

Form of training 

Күндізгі 

Очная 

Full-time  

Семестр  

Семестр 

Semester 

1,2 семестр  

1,2 семестр 

1,2 semester 

Білім алушылардың саны  

Количество обучающихся 

Number of students 

- 

Модульдің пререквизиттері 

Пререквизиты модуля 

Prerequisites of the module 

Жас ерекшелік физиологиясы және гигиена, жас 

ерекшелік физиологиясы және гигиена, Қазақстан тарихы  

Возрастная физиология и гигиена, история Казахстана 

Developmental physiology and hygiene, history of 

Kazakhstan 

Модульдің мазмұны 

Содержание модуля 

Module Contents 

Философия  

Философия  

Philosophy 

Педагогика  

Педагогика  

Pedagogics 

Психология  

Психология  

Psychology 

Оқыту нәтижелері  

Результаты обучения 

Learning Outcomes 

білуі тиіс:  Қазақстан Республикасының білім беру 

жүйесінің жалпы заңдылықтары мен арнайы 

ерекшеліктері, білім беру мекемесіндегі оқыту, тәрбиелеу 

және дамытудың ғылыми-теориялық негіздері, мектеп 

дамуының негізгі тенденциясы 

істей алуы керек: педагогикалық және ғылыми-зерттеу 

іс-әрекетінде теориялық білімдерін қолдану, балаларды 

оқыту мен тәрбиелеу мәселесін шешуде педагогикалық 

білімдерін тереңдету 

дағдылары: мектепте жаңартылған білім беру мазмұны 

жағдайында сабақты ұйымдастыру мен өңдеу 

знать: специальные особенности и общие 

закономерности системы образования Республики 

Казахстан, методологические и научно- теоретические 

основы обучения, воспитания и развития в 

образовательных учреждениях; - основные тенденции 

развития  

уметь: применять теоретические знания в педагогической 

и научно- исследовательской деятельности;  делать 

установку на постоянный поиск приложений 

педагогических знаний к решению проблем обучения и 

воспитания школьников;  

иметь навыки: разработки и проведения уроков в 

условиях обновленного содержания образования в школе. 

know: special features and general patterns of the education 

system of the Republic 

Kazakhstan, methodological and scientific-theoretical bases of 

education, upbringing and development in educational 

institutions; - the main trends in the development of primary 



school 

be able to: apply theoretical knowledge in pedagogical and 

research activities; make the installation of a permanent 

search for applications of pedagogical knowledge to solve 

problems of education and upbringing of younger 

schoolchildren; 

have skills: developing and conducting lessons in the context 

of the updated content of education in primary school. 

Қорытынды бақылау түрі 

Форма итогового контроля 

Form of final control 

Емтихан 

Экзамен  

Exam 

Кредиттерді алу шарты 

Условия для получения 

кредитов 

Conditions for obtaining loans 

Емтиханды табысты тапсыру 

Успешная сдача экзаменов 

Successful passing of exams 

Модульдің ұзақтығы 

Продолжительность модуля 

Duration of the module 

1.2 семестр бойы 

1.2  семестра 

1.2  semester 

Әдебиеттер  

Литература 

Literature 

1.Джонстон Дерек. Философияның қысқаша тарихы : 

Сократтан Дерридаға дейін : [оқулық] / Д.Джонстон. - 

Астана : Ұлттық аударма бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. 

- 216 бет. - (Рухани жаңғыру. Жаңа гуманитарлық білім. 

Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық). - ISBN 9786017943059 : 

Б. ц. 

2. Кенни Энтони. Батыс философиясының жаңа тарихы. 

Антика философиясы  : [оқулық] / Э. Кенни. - Астана : 

Ұлттық аударма бюросы. Қоғамдық қоры. - (Рухани 

жаңғыру.Жаңа гуманитарлық білім.Қазақ тіліндегі 100 

жаңа оқулық). 

Т.1. - 2018. - 408 бет. - ISBN 9786017943011 : Б. ц. 

3. Хесс Реми. Философияның таңдаулы 25 кітабы : 

[оқулық] / Р.Хесс. - Астана : Ұлттық аударма бюросы. 

Қоғамдық қоры, 2018. - 360 бет. - (Рухани жаңғыру. Жаңа 

гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық). - 

ISBN 9786017943042 : Б. ц.1.Педагогика [] : учеб. для 

бакалавров / МПГУ ; под общ. ред. Л. С. Подымовой, В. 

А. Сластенина. - М. : Юрайт, 2012. - 332 с. - ISBN 

9785991620505 

4. Pedagogy [] : textbook / K. K. Zhampeisova [and ets.] ; 

Ministry of education and science of the Republic of 

Kazakhstan. - Almaty : [Association of higher educational 

institutions of Kazakhstan], 2016. - 390 p. - ISBN 

9786017940034 

5. Шульц, Дуэйн. Қазіргі психология тарихы [Мәтін] = A 

History оf Modern Psychology : [монография] / Д. Шульц, 

С. Э. Шульц ; ауд. Б. Қ. Ақын [және т.б.]. - 11-бас. - 

Астана : "Ұлттық аударма бюросы" ҚҚ, 2018. - 447, [1] б. 

: сур. - (Рухани жаңғыру). - 10000 (таралым). 

6. Майерс, Дэвид Г. Әлеуметтік психология [Мәтін] = 

Social Psychology : [оқулық] / Д. Г. Майерс, Ж. М. Туенж ; 

ауд. Г. Қ. Айқынбаева [және т.б.]. - 12-бас. - Астана : 

"Ұлттық аударма бюросы" ҚҚ, 2018. - 559, [1] б. : сур. - 



(Рухани жаңғыру). - 10000 (таралым). 

7. Аронсон, Эллиот. Көпке ұмтылған жалғыз [Мәтін] = 

The Social Animal : әлеуметтік психологияға кіріспе : 

[оқулық] / Э. Аронсон ; ауд. Д. Д. Дүйсенбеков [және т. 

б.]. - 11-бас. - Астана : "Ұлттық аударма бюросы" 

қоғамдық қоры, 2018. - 407, [2] б. - (Рухани жаңғыру). - 

10000 (таралым). 

8. Дьяченко В.К. Дидактика [] : в 2 т. : учеб. пособие для 

системы послесреднего, высшего, послевузовского и 

дополнительного образования / , Виталий Кузьмич 

Дьяченко ; В. К. Дьяченко, Г. М. Кусаинов, Б. С. 

Каримова ; под ред. А. П. Сейтешева. - Алматы : Эверо. 

Т. 1. - 2014. - 573 с. - ISBN 9786012404845 

Өңделген күні 

Дата обновления 

Date of update 

28.02.18 

Модульдің атауы және 

шифрі 

Название модуля и шифр 

Module name and cipher 

Әлеуметтік педагогикалық 1 

Социально-педагогический 1 

Socio-Pedagogical 1 

S-p1 

Модульға жауапты 

Ответственный за модуль 

Responsible for the module 

 

Модуль түрі 

Тип модуля 

Module type 

Мамандық бойынша міндетті модулдері 

Обязательные модули по специальности (ОМС) 

Compulsory modules in the specialty 

Модульдің деңгейі 

Уровень модуля 

Module Level 

Бакалавриат 

Бакалавриат 

Bachelor's program 

Сағаттардың апталық саны 

Количество часов в неделю 

Number of hours per week 

990 

Кредиттер саны 

Количество кредитов 

Amount of credits 

22 

Оқыту түрі  

Форма обучения 

Form of training 

Күндізгі 

Очная 

Full-time  

Семестр  

Семестр 

Semester 

3,4 семестр  

3,4 семестр 

3,4 semester 

Білім алушылардың саны  

Количество обучающихся 

Number of students 

- 

Модульдің пререквизиттері 

Пререквизиты модуля 

Prerequisites of the module 

Социология, философия  

Әлеуметтану, философия 

Sociology, philosophy 

Модульдің мазмұны 

Содержание модуля 

Module Contents 

Этнопедагогика  

Этнопедагогика  

Ethnic pedagogics 

Тұлға психологиясы  

Психология личности  



Psychology of personality 

Педагогикалық қарым-қатынас  

Педагогическое общение  

Pedagogical intercourse 

Өзіндік даму психологиясы  

Психология саморазвития  

Psychology of self-development 

Әлеуметтік педагогика  

Социальная педагогика  

Social pedagogiсs 

Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі  

Теория и методика воспитательной работы  

Theory and technique of educational work 

Психологиялық-педагогикалық зерттеу әдістері мен 

әдіснамасы  

Методология и методы психолого-педагогических 

исследований  

The methodology and techniques of psychological and 

educational research 

Оқыту нәтижелері  

Результаты обучения 

Learning Outcomes 

білуі тиіс:  психологиялық ғылымның негізгі мәселелрін 

білу, Қазақстандағы психологиялық ғылымның дамуында 

теоретикалық және фундаментальды мәселелерді, оның 

әлемдік өркениет жүйесіндегі орнын, Қазақстандағы 

өркениеттік процесстердің дамуындағы жалпы жән 

ерекше жағдайлар, психологиялық білімнің дамуындағы 

негізгі бағыттар мен мектептер, психологиялық ғылым 

басты көздерінің негізгі компоненттерін білу; 

істей алуы керек: ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру 

мен жүргізуді білу, докторантурада ғылыми жұмыстарды 

жалғастыру үшін керек дайындамаларды алуы, ғылыми-

педагогикалық зерттеу логикасын құрастыруда және 

өзіндік іздеудегі компетенция; 

дағдылары: ғылыми: сараптамада тәсілдер мен 

қабілеттіліктерге ие болуы қажет. 

знать: актуальные проблемы психологической науки; 

фундаментальные и теоретические проблемы в развитии 

психологической науки в Казахстане, ее место в системе 

мировой цивилизации, общее и особенное в развитии 

цивилизационных процессов в Казахстане, основные 

направления и школы в развитии психологического 

знания; основные компоненты источников 

психологической науки;  

уметь: организовать и провести научные исследования, 

получения необходимого задела для продолжения 

научной работы в бакалавриате; компетенция в 

самостоятельном поиске и построении логики научно-

педагогического исследования;  

иметь навыки:  необходимые навыки и приемы научного 

анализа. 

 know: actual problems of psychological science; 

fundamental and theoretical problems in development of 

psychological science in Kazakhstan, its place in system of a 



world civilization, the general and special in development of 

civilization processes in Kazakhstan, the main directions and 

schools in development of psychological knowledge; main 

components of sources of psychological science;  

be able to: organize and conduct scientific researches, 

receiving a necessary reserve for continuation of scientific 

work in doctoral studies; competence of independent search 

and creation of logic of scientific and pedagogical research;  

have skills: necessary skills and receptions of the scientific 

analysis..  

Қорытынды бақылау түрі 

Форма итогового контроля 

Form of final control 

Емтихан 

Экзамен  

Exam 

Кредиттерді алу шарты 

Условия для получения 

кредитов 

Conditions for obtaining loans 

Емтиханды табысты тапсыру 

Успешная сдача экзаменов 

Successful passing of exams 

Модульдің ұзақтығы 

Продолжительность модуля 

Duration of the module 

3,4 семестр бойы 

3,4  семестра 

3,4  semester 

Әдебиеттер  

Литература 

Literature 

1 Латышина, Д.И. Этнопедагогика: Учебник для 

академического бакалавриата / Д.И. Латышина, Р.З. 

Хайруллин. — Люберцы: Юрайт, 2016. — 394 c. 

2. Кукушкин В.С. Этнопедагогика. НОУ ВПО 

Московский психолого-социальный университет, 

МОДЭК, 2013. - 432 с. 

3. Хухлаева О.В., Кривцова А.С. Этнопедагогика. 

Учебник и практикум. Юрайт, 2014. – 336 с. 

4 Гуревич, П.С. Психология личности: Учебное пособие 

для студентов вузов / П.С. Гуревич. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2013. - 559 c. 

5. Дерябин, В.С. Психология личности и высшая нервная 

деятельность: Психофизиологические очерки / В.С. 

Дерябин. - М.: ЛКИ, 2016. - 202 c. 

6. Калина, Н.Ф. Психология личности: Учебник для 

ВУЗов / Н.Ф. Калина. - М.: Академический проект, 2015. - 

214 c. 

7 Землянская, Е.Н. Теория и методика воспитания: 

Учебник и практикум для академического бакалавриата / 

Е.Н. Землянская. - Люберцы: Юрайт, 2015. - 507 c. 

8. Максакова В.И. Теория и методика воспитания. 

Учебник и практикум для академического бакалавриата. – 

Юрайт, - 2017. – 206 с. 

9. Гликман, И. З. Воспитатика. В 2 частях. Часть 1. Теория 

и методика воспитания / И.З. Гликман. - М.: НИИ 

школьных технологий, 2018. - 168 c. 

10. Кукушин, В. С. Теория и методика воспитательной 

работы / В.С. Кукушин. - М.: МарТ, Феникс, 2016. - 352 c. 

Өңделген күні 

Дата обновления 

Date of update 

28.02.18 

Модульдің атауы және Аксиологиялық 



шифрі 

Название модуля и шифр 

Module name and cipher 

Аксиологический 

Axiology 

А 

Модульға жауапты 

Ответственный за модуль 

Responsible for the module 

 

Модуль түрі 

Тип модуля 

Module type 

Мамандық бойынша міндетті модулдері 

Обязательные модули по специальности (ОМС) 

Compulsory modules in the specialty 

Модульдің деңгейі 

Уровень модуля 

Module Level 

Бакалавриат 

Бакалавриат 

Bachelor's program 

Сағаттардың апталық саны 

Количество часов в неделю 

Number of hours per week 

225 

Кредиттер саны 

Количество кредитов 

Amount of credits 

5 

Оқыту түрі  

Форма обучения 

Form of training 

Күндізгі 

Очная 

Full-time  

Семестр  

Семестр 

Semester 

3,4 семестр  

3,4 семестр 

3,4 semester 

Білім алушылардың саны  

Количество обучающихся 

Number of students 

- 

Модульдің пререквизиттері 

Пререквизиты модуля 

Prerequisites of the module 

Құқық негіздері, Қазақстан тарихы. 

Основы права, История Казахстана 

Basics of Law, History of Kazakhstan 

Модульдің мазмұны 

Содержание модуля 

Module Contents 

Дінтану  

Религиоведение  

Religion studies 

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері  

Основы антикоррупционной культуры  

Bases of anticorruption culture 

Оқыту нәтижелері  

Результаты обучения 

Learning Outcomes 

білуі тиіс:  сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениеттің 

негізгі сипаттамасы, әртүрлі әлеуметтік топтағы сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастырудың негізгі 

бағыты, жемқорлық құқық бұзушылыққа 

жауапкершілікпен қарау, әлемнің діни негіздері, 

құндылықтар жүйесі, діннің әлемдік этикалық нормалары. 

істей алуы керек: құқықтық және әлеуметтік 

жемқорлыққа қарсы әрекеттерде сыбайлас жемқорлыққа 

қарсы мәдениетті қалыптастыру бойынша мемлекеттік 

басқару органдарының іс-әрекетінде білімдерін 

қолдану.кәсіби іс-әрекетте және күнделікті жағдайда 

нақты жағдаяттарға діни бағытты ұстану. 

дағдылары: жемқорлықты тану халықаралық және 

ұлттық мәнмәтінде қоғамның әлеуметтік-саяси өмірі 

ретінде, әр түрлі ақпарат көздерден дін жайында 

ақпараттарды талдау. 



знать: основные определения антикоррупционной 

культуры, основные подходы к формированию 

антикоррупционной культуры в различных социальных 

группах, меры ответственности за коррупционные 

правонарушения в различных сферах и теоретические 

основы религиоведческой науки, основные религиозные 

картины мира, системы ценностей, этические нормы 

мировых религий; 

уметь: применять полученные знания в анализе, в 

деятельности органов государственного управления по 

формированию антикоррупционной культуры общества в 

части правового и социального противодействия 

коррупции и борьбе с ней как с социальным явлением и 

использовать религиоведческий подход к осмыслению 

конкретной ситуации в повседневной жизни и в 

профессиональной деятельности. 

иметь навыки: распознавать коррупцию как элемент 

социально-политической жизни общества в 

международном и национальном контексте и 

анализировать информацию о религии из различных 

источников. 

know: the main definitions of anti-corruption culture, the 

main approaches to the formation of anti-corruption culture in 

various social groups, the measures of responsibility for 

corruption offenses in various fields and the theoretical 

foundations of religious science, the main religious pictures of 

the world, value systems, ethical norms of world religions; 

be able to: apply the acquired knowledge in analysis, in the 

activities of government bodies to form an anti-corruption 

culture of society in terms of legal and social counteraction to 

corruption and combat it as a social phenomenon, and use a 

religious approach to understanding the concrete situation in 

everyday life and in professional activities. 

have the skills: to recognize corruption as an element of the 

sociopolitical life of society in the international and national 

context and to analyze information about religion from 

various sources 

Қорытынды бақылау түрі 

Форма итогового контроля 

Form of final control 

Емтихан 

Экзамен  

Exam 

Кредиттерді алу шарты 

Условия для получения 

кредитов 

Conditions for obtaining loans 

Емтиханды табысты тапсыру 

Успешная сдача экзаменов 

Successful passing of exams 

Модульдің ұзақтығы 

Продолжительность модуля 

Duration of the module 

3,4 семестр бойы 

3,4  семестра 

3,4  semester 

Әдебиеттер  

Литература 

Literature 

1. Основы антикоррупционной культуры: учебное 

пособие / под общей редакцией д. б. н., профессора Б. С. 

Абдрасилова. - Астана: Академия государственного 

управления при Президенте Республики Казахстан, 2016. 

– 176 с. 



2. Ростовцева Ю. В. Административная ответственность 

за коррупционные правонарушения в системе 

государственной службы // Законы России. Опыт. Анализ. 

Практика. – 2012. – № 3. 

3. О Концепции правовой политики Республики 

Казахстан на период с 2010 по 2020 год: Указ Президента 

Республики Казахстан от 24 августа 2009 года № 858 // 

Информационно-правовая система нормативных 

правовых актов Республики Казахстан «Әділет». – 

Астана, 2017. 

4. Кодекс об административных правонарушениях 

Республики Казахстан от 5 июля 2014 года // 

Информационно-правовая система нормативных 

правовых актов Республики Казахстан «Әділет». – 

Астана, 2017. 

5. О государственной службе: Закон Республики 

Казахстан от 23 июля 1999 года № 453-I // 

Информационно-правовая система нормативных 

правовых актов Республики Казахстан «Әділет». – 

Астана, 2017. 

6. История религии. В 2 томах. Том 1; Высшая школа - 

Москва, 2013. - 464 c. 

7. Подольская, Е.А. Религиоведение: кредитно-

модульный курс / Е.А. Подольская, Т.В. Подольская. - М.: 

Дашков и К, 2015. - 336 c. 

8. Карен Армстронг «Иудаизм, христиандық пен 

исламдағы 4000 жылдық ізденіс: Құдайтану баяны» 

Өңделген күні 

Дата обновления 

Date of update 

28.02.18 

Модульдің атауы және 

шифрі 

Название модуля и шифр 

Module name and cipher 

Кәсіптік-коммуникативтік 

Профессионально-коммуникативный 

Professional and communicative 

РК 

Модульға жауапты 

Ответственный за модуль 

Responsible for the module 

 

Модуль түрі 

Тип модуля 

Module type 

Жалпы пәндердің міндетті модулдері 

Общеобразовательные обязательные модули (ОбОМ) 

General education compulsory modules 

Модульдің деңгейі 

Уровень модуля 

Module Level 

Бакалавриат 

Бакалавриат 

Bachelor's program 

Сағаттардың апталық саны 

Количество часов в неделю 

Number of hours per week 

315 

Кредиттер саны 

Количество кредитов 

Amount of credits 

7 

Оқыту түрі  

Форма обучения 

Form of training 

Күндізгі 

Очная 

Full-time  



Семестр  

Семестр 

Semester 

5,6 семестр  

5,6 семестр 

5,6 semester 

Білім алушылардың саны  

Количество обучающихся 

Number of students 

- 

Модульдің пререквизиттері 

Пререквизиты модуля 

Prerequisites of the module 

Қазіргі қазақ (орыс, шет тілі ) тілі, педагогика, 

психология, өзін-өзі тану 

Современный казахский (русский, иностранный язык) 

язык, педагогика, психология, самопознание 

Contemporary Kazakh (russian, foreign language) language, 

рedagogy, psychology, self-knowledge 

Модульдің мазмұны 

Содержание модуля 

Module Contents 

Кәсіптік қазақ (орыс) тілі  

Профессиональный казахский(русский) язык  

Professional Kazakh (Russian) Language  

Кәсіби-бағытталған шет тілі  

Профессионально-ориентированный иностранный язык  

Professionally-oriented foreign language 

Инклюзивтті білім беру  

Инклюзивное образование  

Inclusive education 

Оқыту нәтижелері  

Результаты обучения 

Learning Outcomes 

білуі тиіс:  филология бөлімдерінің негізгі мазмұны; жас 

ерекшелік және тұлғалық даму ерекшеліктері мен 

заңдылықтары; инклюзивті білім берудің қазіргі 

технологиялары. 

істей алуы керек: ғылыми ақпараттарды алмастыру үшін 

қазақжәне ағылшын тілінде мамандық бойынша 

әдебиеттерді таңдап оқу, инклюзивті ортаны жобалау 

жәнне диадактикалық материалдармен толықтыру, өз 

білімдерін бастауыш мектепте қолдану. 

дағдылары: монологты және диалогтысөйлеуді әр түрлі 

тілде құру, білім беру мекемелерінде тұтас педагогикалық 

үрдісте инклюзивті білім беру технологиясын қолдану.  

знать: содержание основных разделов филологии; 

закономерности и особенности возрастного и 

личностного развития детей с особыми образовательными 

потребностями; современные технологии инклюзивного 

образования, 

уметь: читать по собственному выбору литературу по 

специальности на казахском и английском языке для 

получения и передачи научной информации, 

проектировать инклюзивную среду и ее дидактическое 

наполнение, использовать свои знания в практике 

начальной школы 

иметь навыки: построения монологической и 

диалогической речи на разных языках, применения 

технологий инклюзивного образования в целостном 

педагогическом процессе образовательного учреждения, 

принятия управленческих решений. 

know: the content of the main sections of philology; 

regularities and features of the age and personal development 

of children with special educational needs; modern 



technologies of inclusive education, 

be able to: read by their own choice literature on the specialty 

in Kazakh and English to receive and transmit scientific 

information, design an inclusive environment and its didactic 

content, use their knowledge in primary school practice 

to have skills: to build monologic and dialogical speech in 

different languages, to apply technologies of inclusive 

education in the whole pedagogical process of an educational 

institution, and to make managerial decisions. 

Қорытынды бақылау түрі 

Форма итогового контроля 

Form of final control 

Емтихан 

Экзамен  

Exam 

Кредиттерді алу шарты 

Условия для получения 

кредитов 

Conditions for obtaining loans 

Емтиханды табысты тапсыру 

Успешная сдача экзаменов 

Successful passing of exams 

Модульдің ұзақтығы 

Продолжительность модуля 

Duration of the module 

5,6 семестр бойы 

5,6  семестра 

5,6  semester 

Әдебиеттер  

Литература 

Literature 

1.Искакова А.Т., Закаева Г.З., Шестакова Е.В. Адаптация 

и модификация образовательного процесса в 

инклюзивной среде. Учебно-методическое пособие. – 

Алматы., 2016. – 100с. 

2. Искакова А.Т., Мовкебаева З.А., Закаева Г., 

Айтбаева А.Б., Байтурсынова А.А. Основы инклюзивного 

образования: Учебное пособие. – Алматы: 2014.  – 280с. 

3. Об утверждении Концептуальных подходов к 

развитию инклюзивного образования в Республике 

Казахстан. // Приказ Министра образования и науки 

Республики Казахстан от 1 июня 2015 года № 348. 

[Электронный ресурс] режим доступа: 

http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39711662#pos=0;0 

4. Методические рекомендации по организации 

интегрированного (инклюзивного) образования детей с 

ограниченными возможностями в развитии // Приказ 

МОН РК № 4-02-4/450 от 16 марта 2013.  

5. Программа по инклюзивному образованию в 

дошкольных организациях. – Астана, 2015. - 10с. 

6. Баева, Л. В. An Introduction to Early Years Education in 

England / Введение в английское дошкольное образование 

/ Л.В. Баева. - М.: Прометей, 2017. - 102 c. 

Өңделген күні 

Дата обновления 

Date of update 

28.02.18 

Модульдің атауы және 

шифрі 

Название модуля и шифр 

Module name and cipher 

Әлеуметтік зерттеу  

Социальное исследование 

Social research 

S 

Модульға жауапты 

Ответственный за модуль 

Responsible for the module 

 

Модуль түрі Мамандық бойынша міндетті модулдері 



Тип модуля 

Module type 

Обязательные модули по специальности (ОМС) 

Compulsory modules in the specialty 

Модульдің деңгейі 

Уровень модуля 

Module Level 

Бакалавриат 

Бакалавриат 

Bachelor's program 

Сағаттардың апталық саны 

Количество часов в неделю 

Number of hours per week 

945 

Кредиттер саны 

Количество кредитов 

Amount of credits 

21 

Оқыту түрі  

Форма обучения 

Form of training 

Күндізгі 

Очная 

Full-time  

Семестр  

Семестр 

Semester 

5,6 семестр  

5,6 семестр 

5,6 semester 

Білім алушылардың саны  

Количество обучающихся 

Number of students 

- 

Модульдің пререквизиттері 

Пререквизиты модуля 

Prerequisites of the module 

Общая педагогика. психология.  

Жалпы педагогика.психология. 

General pedagogy. psychology.   

Модульдің мазмұны 

Содержание модуля 

Module Contents 

Жас ерекшелік психологиясы  

Возрастная психология  

Age-specific psychology 

Жас ерекшелік педагогикасы  

Возрастная педагогика  

Age-specific pedagogics 

Педагогикалық диагностика  

Педагогическая диагностика  

Educational Diagnosis 

Қазіргі білім беру технологиялары  

Современные образовательные технологии  

Modern educational technologies 

Әлеуметтік психология  

Социальная психология  

Social psychology 

Әлеуметтік-педагогикалық жұмыс технологиясы  

Технология социально-педагогической работы  

The technology of social and educational work 

Өзін-өзі тануды оқыту әдістемесі  

Методика преподавания самопознания  

Methods of teaching self-study 

Оқыту нәтижелері  

Результаты обучения 

Learning Outcomes 

білуі тиіс:  мектепте өзін-өзі тану пәнін оқытудың 

классикалық және инновациялық әдістерін; өзін-өзі тану 

пәні бойынша  сабақты классикалық және интерактивті 

түрлерін ұйымдастыру; 

істей алуы керек: мектепте пәнін оқытуда заманауи 

әртүрлі әдіс-тәсілдерді қолдану; мектепте  пәні бойынша 

әртүрлі түрде сабақты ұйымдастыру және жүргізу; пәнін 

оқытудаоу жұмыстарын ұйымдастыру; оқу пәнінде 



оқушылардың өзбеттілік әрекетін ұйымдастыру. 

дағдылары: кәсіби іс-әрекеттерді ұйымдастыруда тиімді 

әдіс-тәсілдерді таңдау дағыдысын меңгеру. 

 знать: классические и инновационные методы обучения 

в школе; классические и интерактивные формы 

организации занятий;  

уметь: применять разнообразные современные методы 

обучения на уроках в школе; разрабатывать и проводить 

различные формы занятий в школе; организовывать 

учебную работу на уроках, самостоятельную работу 

учащихся на уроках и вне уроков. 

применять:  навыки выбора адекватного метода 

организации профессиональной деятельности. 

know: classical and innovative methods of teaching in school; 

classical and interactive forms of organization of classes; 

to be able to: apply a variety of modern methods of teaching 

in class at school; develop and conduct various forms of 

school activities; organize teaching work in classrooms, 

independent work of students in classes and outside classes. 

apply: the skills of choosing an adequate method of 

organizing professional activity. 

Қорытынды бақылау түрі 

Форма итогового контроля 

Form of final control 

Емтихан 

Экзамен  

Exam 

Кредиттерді алу шарты 

Условия для получения 

кредитов 

Conditions for obtaining loans 

Емтиханды табысты тапсыру 

Успешная сдача экзаменов 

Successful passing of exams 

Модульдің ұзақтығы 

Продолжительность модуля 

Duration of the module 

5,6 семестр бойы 

5,6  семестра 

5,6  semester 

Әдебиеттер  

Литература 

Literature 

1. Мукажанова Р.А., Омарова Г.А. Методика 

преподавания дисциплины «Самопознание» в школе. – 

Алматы, 2013. – 176 с. 

2. Амонашвили Ш.А. Учитель, укажи путь к красоте 

Духа. – М., 2014 

3. Мукажанова Р.А., Омарова Г.А. Общечеловеческие 

ценности в НДО «Самопознание». –Алматы, 2014 

4. Мукажанова Р.А. Руководство для тренера: 

основной уровень. -  Алматы, 2015 

5. Мукажанова Р.А. Руководство для учителя: 

основной уровень. -  Алматы, 2015 

6. Еремин, В.А. Отчаянная педагогика: организация 

работы с подростками / В.А. Еремин. - М.: Владос, 2014. - 

176 c. 

7. Киселев, Г. М. Информационные технологии в 

педагогическом образовании. Учебник / Г.М. Киселев, 

Р.В. Бочкова. - М.: Дашков и Ко, 2014. - 304 c. 

8. Матяш, Н. В. Инновационные педагогические 

технологии. Проектное обучение. Учебное пособие / Н.В. 

Матяш. - М.: Academia, 2014. - 160 c. 

9. Трайнев, В.А. Новые информационные 



коммуникационные технологии в образовании: 

Информационное общество. Информационно-

образовательная среда. Электронная педагогика. Блочно-

модульное построение информационных технологий / 

В.А. Трайнев. - М.: Дашков и К, 2013. - 320 c. 

Өңделген күні 

Дата обновления 

Date of update 

28.02.18 

Білім беру бағдарламасы:Өзін-өзі тану пәнінің мұғалімі 

Образовательная программа:Учитель самопознания 

Education program:Teacher of self-knowledge 

Модульдің атауы және 

шифрі 

Название модуля и шифр 

Module name and cipher 

Психологиялық технологиялар 

Психологические технологий 

Psychological technologies 

РТ 

Модульға жауапты 

Ответственный за модуль 

Responsible for the module 

 

Модуль түрі 

Тип модуля 

Module type 

Белгілі бір мамандық үшін таңдау модулі 

Модули по выбору для определенной 

специальности(МВОС) 

Optional modules for the specialty 

Модульдің деңгейі 

Уровень модуля 

Module Level 

Бакалавриат 

Бакалавриат 

Bachelor's program 

Сағаттардың апталық саны 

Количество часов в неделю 

Number of hours per week 

405 

Кредиттер саны 

Количество кредитов 

Amount of credits 

9 

Оқыту түрі  

Форма обучения 

Form of training 

Күндізгі 

Очная 

Full-time  

Семестр  

Семестр 

Semester 

5,6 семестр  

5,6 семестр 

5,6 semester 

Білім алушылардың саны  

Количество обучающихся 

Number of students 

- 

Модульдің пререквизиттері 

Пререквизиты модуля 

Prerequisites of the module 

Педагогика, психология 

Педагогика, психология 

Pedagogy, psychology 

Модульдің мазмұны 

Содержание модуля 

Module Contents 

Субъект психологиясы 

Психология субъекта 

Psychology of subject 

Өзін-өзі тану пәнінде психологиялық кеңесті 

ұйымдастыру 

Организация психологической консультаций в 

самопознание 

Organization of psychological consultation in self-study 

Өзін-өзі танудағы практикалық психология 



Практическая психология в самопознание 

Applied psychology in self-study 

Оқыту нәтижелері  

Результаты обучения 

Learning Outcomes 

білуі тиіс:  психикалық процестердің ерекшеліктері, 

психологияның негізгі бағыттары мен салалары; 

істей алуы керек: психологиялық құбылыстарды өз 

бетімен талдауға, алынған психологиялық білімдерді 

тәжірибелік өмірлік тапсырмаларды шешуге қолдануға, 

жанжалды жағдайларды анықтауға мүмкіндік береді. 

дағдылары: жеке тұлғаның жеке айырмашылықтарын 

зерттеу және диагностикалау әдістері. 

знать:  особенности психических процессов, основные 

направления и отрасли психологии; 

уметь: самостоятельно анализировать психологические 

феномены, применять полученные психологические 

знания  при решении практических жизненных задач, 

находить выход из конфликтных ситуаций. 

иметь навыки:  методы исследования и диагностики 

индивидуальных различий личности. 

know: the features of mental processes, the main directions 

and branches of psychology; 

be able: independently analyze psychological phenomena, 

apply the obtained psychological knowledge in solving 

practical life problems, find a way out of conflict situations. 

have skills: methods of researching and diagnosing individual 

personality differences. 

Қорытынды бақылау түрі 

Форма итогового контроля 

Form of final control 

Емтихан 

Экзамен  

Exam 

Кредиттерді алу шарты 

Условия для получения 

кредитов 

Conditions for obtaining loans 

Емтиханды табысты тапсыру 

Успешная сдача экзаменов 

Successful passing of exams 

Модульдің ұзақтығы 

Продолжительность модуля 

Duration of the module 

5,6 семестр бойы 

5,6  семестра 

5,6  semester 

Әдебиеттер  

Литература 

Literature 

1. Андрэ, Н. Практическая психология цвета / Н. Андрэ, 

С. Некрасова. - М.: ПрофитСтайл, 2013. - 224 c. 

2. Романин, А.Н. Практическая психология философии и 

религии: Учебное пособие / А.Н. Романин. - М.: КноРус, 

2013. - 376 c. 

3. Горностай П.П., Васьковская С.В. Теория и практика 

психологического консультирования. - Киев: Наукова 

думка, 2015. 

4. Вопросы практической психодиагностики и 

психологического консультирования в вузе / Под ред. 

Н.Н. Обозова. - Л.: ЛГУ, 2014. 

5. Алёшина Ю.Е. Семейное и индивидуальное 

психологическое консультирование. - М.: Класс, 2016. 

Өңделген күні 

Дата обновления 

Date of update 

28.02.18 

Модульдің атауы және Білім беру жүйесіндегі әлеуметтік-пелагогикалық 



шифрі 

Название модуля и шифр 

Module name and cipher 

жұмыстар 

Социально-педагогические работы в системе 

образования 

Social and pedagogical works in an education system 

Spwes 

Модульға жауапты 

Ответственный за модуль 

Responsible for the module 

 

Модуль түрі 

Тип модуля 

Module type 

Белгілі бір мамандық үшін таңдау модулі 

Модули по выбору для определенной 

специальности(МВОС) 

Optional modules for the specialty 

Модульдің деңгейі 

Уровень модуля 

Module Level 

Бакалавриат 

Бакалавриат 

Bachelor's program 

Сағаттардың апталық саны 

Количество часов в неделю 

Number of hours per week 

540 

Кредиттер саны 

Количество кредитов 

Amount of credits 

12 

Оқыту түрі  

Форма обучения 

Form of training 

Күндізгі 

Очная 

Full-time  

Семестр  

Семестр 

Semester 

7 семестр  

7 семестр 

7 semester 

Білім алушылардың саны  

Количество обучающихся 

Number of students 

- 

Модульдің пререквизиттері 

Пререквизиты модуля 

Prerequisites of the module 

Өзін-өзі танудағы практикалық психология 

Практическая психология в самопознание 

Applied psychology in self-study 

Модульдің мазмұны 

Содержание модуля 

Module Contents 

Дифференциалды педагогика 

Дифференциальная педагогика 

Differential pedagogy 

Өзін-өзі танудағы субъектілі-бағдарлы 

психотехнологиялар 

Субъектно-ориентированная психотехнология в 

самопозание 

Subjectively-orientated psycho-technologies in self-study 

Оқыту процесін компьютерлендірудің педагогикалық 

және психологиялық негіздері 

Психолого-педагогические основы компьютеризации 

процесса обучения 

Psycho-pedagogical computingfoundations of the learning 

process 

Оқу-тәрбие процесіндегі құзыреттілік тұрғыдан келу 

Компетентностный подход в учебно-воспитательном 

процессе 

Competence approach in teaching and educational process 

Оқыту нәтижелері  білуі тиіс: табиғат негізгі ұғымдар білу құзыреттілігі мен 



Результаты обучения 

Learning Outcomes 

оларды қалыптастыру тәсілдері; студенттер құзыреттерін 

әдістері мен тәсілдерін білу.  

істей алуы керек: оқушылардың біліктілігін деңгейін 

диагностикалау қабілетті болыңыз 

дағдылары: тиімді даму стратегиясын дағдыларын 

қолдану үшін 

знать: основные концепции сущности, видов 

компетенций и подходы к их формированию; 

знать методы и технологии развития компетенций 

учащихся. 

уметь: диагностировать уровень развития компетенций у 

учащихся. 

иметь навыки:  навыкиэффективных стратегий развития. 

know: the basic concepts of nature, competencies and 

approaches to their formation; 

to know the methods and techniques of the students 

competences. 

 be able to: diagnose the level of competence of students. 

to apply skills: of effective development strategies 

Қорытынды бақылау түрі 

Форма итогового контроля 

Form of final control 

Емтихан 

Экзамен  

Exam 

Кредиттерді алу шарты 

Условия для получения 

кредитов 

Conditions for obtaining loans 

Емтиханды табысты тапсыру 

Успешная сдача экзаменов 

Successful passing of exams 

Модульдің ұзақтығы 

Продолжительность модуля 

Duration of the module 

7 семестр бойы 

7  семестра 

7  semester 

Әдебиеттер  

Литература 

Literature 

1. Личностный и компетентностный подходы в 

образовании. Проблемы интеграции: А. А. Вербицкий, О. 

Г. Ларионова — Санкт-Петербург, Логос, 2014 г.- 336 с.  

2. Гагарин, Александр Информационно-

коммуникационная компетентность личности / Александр 

Гагарин. - М.: LAP Lambert Academic Publishing, 2014. - 

148 c. 

3. Иванова, Светлана Оценка компетенций методом 

интервью. Универсальное руководство / Светлана 

Иванова. - М.: Альпина Паблишер, 2014. - 160 c. 

4. Хеннер, Е. К. Формирование ИКТ-компетентности 

учащихся и преподавателей в системе непрерывного 

образования / Е.К. Хеннер. - М.: Бином. Лаборатория 

знаний, 2015. - 192 c. 

5. Бабанский Ю. К. Оптимизация процесса образования. 

М., 2017. 

6. Буняев М. Подготовка учителя - решение проблемы 

информатизации. //Информатика и образование, 2016, № 

7. Домрачев В. Г., Ретинская И. В. О классификации 

компьютерных образовательных информационных 

технологий. // Информационные технологии, 2015, 

Өңделген күні 

Дата обновления 

28.02.18 



Date of update 

Модульдің атауы және 

шифрі 

Название модуля и шифр 

Module name and cipher 

Әлеуметтік-педагогикалық жұмыс 

Социально-педагогическая работа 

Social-pedagogical work 

SPR 

Модульға жауапты 

Ответственный за модуль 

Responsible for the module 

 

Модуль түрі 

Тип модуля 

Module type 

Белгілі бір мамандық үшін таңдау модулі 

Модули по выбору для определенной 

специальности(МВОС) 

Optional modules for the specialty 

Модульдің деңгейі 

Уровень модуля 

Module Level 

Бакалавриат 

Бакалавриат 

Bachelor's program 

Сағаттардың апталық саны 

Количество часов в неделю 

Number of hours per week 

270 

Кредиттер саны 

Количество кредитов 

Amount of credits 

6 

Оқыту түрі  

Форма обучения 

Form of training 

Күндізгі 

Очная 

Full-time  

Семестр  

Семестр 

Semester 

7 семестр  

7 семестр 

7 semester 

Білім алушылардың саны  

Количество обучающихся 

Number of students 

- 

Модульдің пререквизиттері 

Пререквизиты модуля 

Prerequisites of the module 

 

Модульдің мазмұны 

Содержание модуля 

Module Contents 

Оқушылардың шығармашылық қабілеттерін дамыту 

Развитие творческих способностей учащихся 

Development of creative abilities of students 

Мектептегі оқу-тәрбие процесіндегі оқушылардың 

субъектілік дамуы 

Развитие субъектности учащегося в УВП школы 

The development of student subjectivity in school UVP 

Оқыту нәтижелері  

Результаты обучения 

Learning Outcomes 

білуі тиіс:  субъективтілік құрылымының ұғымдары, 

дамудың қозғаушы күштері, оның әр түрлі аспектілерінің 

рөлі мен маңызы; тақырыптық қасиеттердің табиғатын 

түсіну және олардың көрініс механизмдері. 

істей алуы керек: жеке тұлғаның субъективті 

қасиеттерінің психодиагностикасын жүргізу; әрекеттегі 

және коммуникациядағы олардың жұмыс істеу 

құбылыстарын талдайды. 

дағдылары: қазіргі заманғы мектептің оқу үрдісінде 

студенттердің субъективтілігін дамыту. 

знать:  концепции структуры субъектности, её движущих сил 

развития, роль и значение различных ее аспектов; подходы к 



пониманию природы субъектных качеств и механизмов их 

проявления. 

уметь: проводить психодиагностику субъектных качеств 

личности; анализировать феномены их функционирования в 

деятельности и общении. 

иметь навыки:  развития субъектности учащихся в учебно-

воспитательном процессе современной школы. 

to know: the concept of the structure of subjectness, its 

driving forces of development, the role and significance of its 

various aspects; approaches to understanding the nature of 

subjective qualities and the mechanisms of their 

manifestation. 

be able to: conduct psychodiagnosis of subjective qualities of 

personality; analyze the phenomena of their functioning in 

activities and communication. 

to have skills: development of subjectivity of students in the 

educational process of the modern school. 

Қорытынды бақылау түрі 

Форма итогового контроля 

Form of final control 

Емтихан 

Экзамен  

Exam 

Кредиттерді алу шарты 

Условия для получения 

кредитов 

Conditions for obtaining loans 

Емтиханды табысты тапсыру 

Успешная сдача экзаменов 

Successful passing of exams 

Модульдің ұзақтығы 

Продолжительность модуля 

Duration of the module 

7 семестр бойы 

7  семестра 

7  semester 

Әдебиеттер  

Литература 

Literature 

1. Айбатыров К.С. Моделирование занятия со студентами, 
ориентированного на формирование креативности / К.С. 

Айбатыров, Л.Н. Харченко // Известия Волгоградского 

государственного педагогического университета. 2014. № 4 

(89). С. 76-80. 

2. Андреев В.И. Педагогика: Учеб. курс для творческого 

саморазвития. - 2-е изд. - Казань: Центр инновационных 

технологий, 2014. - 608 с. 
3. Смолькина Т.П. Теория и практика решения творческих 

задач: Учебное пособие. - Караганда: Болашак-Баспа, 2013. - 

185с., ил. 

Өңделген күні 

Дата обновления 

Date of update 

28.02.18 

Білім беру бағдарламасы:Білім беру жүйесіндегі әлеуметтік педагог  

Образовательная программа:Социальный педагог в системе образования 

Education program:Social education in the education sistem 

Модульдің атауы және 

шифрі 

Название модуля и шифр 

Module name and cipher 

Психологиялық технологиялар 

Психологические технологий 

Psychological technologies 

РТ 

Модульға жауапты 

Ответственный за модуль 

Responsible for the module 

 

Модуль түрі 

Тип модуля 

Белгілі бір мамандық үшін таңдау модулі 

Модули по выбору для определенной 



Module type специальности(МВОС) 

Optional modules for the specialty 

Модульдің деңгейі 

Уровень модуля 

Module Level 

Бакалавриат 

Бакалавриат 

Bachelor's program 

Сағаттардың апталық саны 

Количество часов в неделю 

Number of hours per week 

405 

Кредиттер саны 

Количество кредитов 

Amount of credits 

9 

Оқыту түрі  

Форма обучения 

Form of training 

Күндізгі 

Очная 

Full-time  

Семестр  

Семестр 

Semester 

5,6 семестр  

5,6 семестр 

5,6 semester 

Білім алушылардың саны  

Количество обучающихся 

Number of students 

- 

Модульдің пререквизиттері 

Пререквизиты модуля 

Prerequisites of the module 

Общая педагогика. Психология.  

Жалпы педагогика.Психология. 

General pedagogy. Psychology.   

Модульдің мазмұны 

Содержание модуля 

Module Contents 

Қақтығыстану  

Конфликтология 

Conflictology 

Әлеуметтік жұмыстағы психологиялық практика 

Психологическая практика в социальной работе 

Psychological practice in social work 

Отбасы психологиясы және отбасылық кеңес 

Психология семьи и семейное консультирования 

Psychology of family and domestic advising 

Оқыту нәтижелері  

Результаты обучения 

Learning Outcomes 

білуі тиіс:  маманды гуманитарлық даярлау 

құрылымында конфликтологияның орнын білу; 

әлеуметтік жанжалдардың негізгі себептері мен түрлері, 

олардың пайда болуы, дамуы мен шешілуі; 

істей алуы керек: типтік қақтығыстарды болдырмауға, 

реттеуге және шешуге, оңтайлы шешім қабылдау үшін 

жанжалды диагнозды жүргізуге; 

дағдылары: қақтығыстарда мінез-құлықтың өзіндік 

стилін анықтау дағдыларын қолдану; тұлғааралық қарым-

қатынастардағы қақтығыстарды болдырмау; 

жанжалдармен күресуде психологиялық қорғаудың жеке 

әдістері; жанжалдарды реттеу мен шешудегі медиация 

технологиясын білу. 

знать: место конфликтологии в структуре гуманитарной 

подготовки специалиста; основные причины и типы 

социальных конфликтов, закономерностей их 

возникновения, развития и разрешения; 

уметь: предупреждать, регулировать и разрешать 

типичные конфликты;проводить диагностику конфликта 

для его оптимального разрешения;  



применять навыки: определения собственного стиля 

поведения в конфликтах; предупреждать конфликты в 

межличностном общении; владеть методами 

психологической защиты в общении с конфликтными 

людьми; владеть технологией посредничества при 

регулировании и разрешении конфликтов. 

to know: the place of conflictology in the structure of 

humanitarian training of a specialist; the main causes and 

types of social conflicts, the patterns of their occurrence, 

development and resolution; 

to be able: to prevent, regulate and resolve typical conflicts, 

conduct conflict diagnosis for optimal resolution; 

аpply skills to: determine your own style of behavior in 

conflicts; prevent conflicts in interpersonal communication; 

own methods of psychological protection in dealing with 

conflict people; know the technology of mediation in the 

regulation and resolution of conflicts. 

Қорытынды бақылау түрі 

Форма итогового контроля 

Form of final control 

Емтихан 

Экзамен  

Exam 

Кредиттерді алу шарты 

Условия для получения 

кредитов 

Conditions for obtaining loans 

Емтиханды табысты тапсыру 

Успешная сдача экзаменов 

Successful passing of exams 

Модульдің ұзақтығы 

Продолжительность модуля 

Duration of the module 

5,6 семестр бойы 

5,6  семестра 

5,6  semester 

Әдебиеттер  

Литература 

Literature 

1. Анцупов, А.Я. Конфликтология: Учебник для вузов / 

А.Я. Анцупов, А.И. Шипилов. - СПб.: Питер, 2013. - 512 

c. 

2. Руденко, А.М. Конфликтология: Учебное пособие для 

бакалавров / А.М. Руденко, С.И. Самыгин. - Рн/Д: 

Феникс, 2013. - 316 c. 

3. Сорокина, Е.Г. Конфликтология в социальной работе: 

Учебник для бакалавров / Е.Г. Сорокина, М.В. Вдовина. - 

М.: Дашков и К, 2013. - 284 c. 

4. Конфликтология: Учебник / Под ред. В.П. Ратникова. - 

М.: ЮНИТИ, 2013. - 543 c. 

5. Галасюк, И.Н. Психология социальной работы: 

Учебник для бакалавров / И.Н. Галасюк, О.В. Краснова, 

Т.В. Шинина. - М.: Дашков и К, 2016. - 304 c. 

6. Руденко, А.М. Психология социальной работы: 

Учебное пособие / А.М. Руденко, С.И. Самыгин. - М.: 

Дашков и К, 2016. - 268 c. 

7. Добрицкая, Е. А. Как создать и сохранить счастливую 

семью / Е.А. Добрицкая, И.Л. Копылов. - М.: 

Современный литератор, 2014. - 416 c. 

8. Синягина, Н. Ю. Психолого-педагогическая коррекция 

детско-родительских отношений / Н.Ю. Синягина. - М.: 

Владос, 2015. - 885 c. 

9. Хорсанд, Диана 20 самых глупых ошибок, которые 

совершают семейные пары / Диана Хорсанд. - М.: АСТ, 



Харвест, 2017. - 224 c. 

Өңделген күні 

Дата обновления 

Date of update 

28.02.18 

Модульдің атауы және 

шифрі 

Название модуля и шифр 

Module name and cipher 

Білім беру жүйесіндегі әлеуметтік-пелагогикалық 

жұмыстар 

Социально-педагогические работы в системе 

образования 

Social and pedagogical works in an education system 

Spwes 

Модульға жауапты 

Ответственный за модуль 

Responsible for the module 

 

Модуль түрі 

Тип модуля 

Module type 

Белгілі бір мамандық үшін таңдау модулі 

Модули по выбору для определенной специальности 

(МВОС) 

Optional modules for the specialty 

Модульдің деңгейі 

Уровень модуля 

Module Level 

Бакалавриат 

Бакалавриат 

Bachelor's program 

Сағаттардың апталық саны 

Количество часов в неделю 

Number of hours per week 

540 

Кредиттер саны 

Количество кредитов 

Amount of credits 

12 

Оқыту түрі  

Форма обучения 

Form of training 

Күндізгі 

Очная 

Full-time  

Семестр  

Семестр 

Semester 

7 семестр  

7 семестр 

7 semester 

Білім алушылардың саны  

Количество обучающихся 

Number of students 

- 

Модульдің пререквизиттері 

Пререквизиты модуля 

Prerequisites of the module 

Өзін-өзі танудағы практикалық психология 

Практическая психология в самопознание 

Applied psychology in self-study 

Модульдің мазмұны 

Содержание модуля 

Module Contents 

Психологиялық педагогикалық диагностика 

Психолого-педагогическая диагностика 

Psychological and pedagogical diagnostics 

Білім беру мекемелеріндегі әлеуметтік-педагогикалық 

жұмыс 

Социально-педагогическая работа в образовательном 

учреждении 

Socio-pedagogical work in educational institutions. 

Балалар ұжымындағы қақтығыстарды шешудің жолдары 

Технологии разрешения конфликтов в детском 

коллективе 

Technology resolving conflicts in the childrens group 

Балалар мен жастар ұйымдарының жұмыстарын 

ұйымдастыру 



Организация работы детских и молодежных организаций 

Work organization of childrens and youth organizations 

Оқыту нәтижелері  

Результаты обучения 

Learning Outcomes 

білуі тиіс: тұжырымдамасы, мәні және негізгі 

тұжырымдамалары пайда болуы, ағымы және 

жанжалдардың іс-әрекеттегі және коммуникациядағы 

шешілуі. 

істей алуы керек: қақтығыстың психодиагностикасын, 

оған әкелген қарым-қатынасты; алынған деректердің 

негізінде оның шешілуінің тиімді стратегиясы негізінде 

құру; 

дағдылары: қақтығыстың тараптарына психологиялық 

қолдаудың әртүрлі әдістері мен әдістерін қолдану, 

олардың өзара әрекеттесуінің оң дамуы 

знать: понятие, сущность и основные концепции 

возникновения, протекания и разрешения конфликтов в 

деятельности и общениии. 

уметь: проводить психодиагностику конфликта, 

взаимоотношений, приведших к нему; строить на основе 

полученных данных эффективные стратегии его 

разрешения; 

иметь навыки: применения различных методов и 

приемов психологической поддержки участников 

конфликта, позитивного развития их взаимодействия  

know: the concept, the essence and the basic concepts of 

origin, course and resolution of conflicts in the activities and 

fellowship. 

be able to: conduct Psychodiagnostics conflict relations that 

led to it; It builds on the findings of its resolution of effective 

strategies 

have the skills: of application of various methods and 

techniques of psychological support to participants of the 

conflict, the positive development of their interaction. 

Қорытынды бақылау түрі 

Форма итогового контроля 

Form of final control 

Емтихан 

Экзамен  

Exam 

Кредиттерді алу шарты 

Условия для получения 

кредитов 

Conditions for obtaining loans 

Емтиханды табысты тапсыру 

Успешная сдача экзаменов 

Successful passing of exams 

Модульдің ұзақтығы 

Продолжительность модуля 

Duration of the module 

7 семестр бойы 

7  семестра 

7  semester 

Әдебиеттер  

Литература 

Literature 

1. Анцупов, А.Я. Конфликтология: Учебник для вузов / 

А.Я. Анцупов, А.И. Шипилов. - СПб.: Питер, 2013. - 512 

c. 

2. Руденко, А.М. Конфликтология: Учебное пособие для 

бакалавров / А.М. Руденко, С.И. Самыгин. - Рн/Д: 

Феникс, 2013. - 316 c. 

3. Сорокина, Е.Г. Конфликтология в социальной работе: 

Учебник для бакалавров / Е.Г. Сорокина, М.В. Вдовина. - 

М.: Дашков и К, 2013. - 284 c. 

4. Конфликтология: Учебник / Под ред. В.П. Ратникова. - 



М.: ЮНИТИ, 2013. - 543 c. 

4..Конвенция ООН о правах ребенка. Народное 

образование. 2016. №5  

5. Бурганова Р.И. Основы подготовки социальных 

педагогов к работе со студенческой молодежью в сфере 

культурного досуга. Научное издание. Караганда: ТОО 

«САНАТ-Полиграфия», 2013. - 164 с.  

6. Трегубов Б.А. Свободное время молодежи: сущности, 

типология, управление.- СПб: Изд-во СПб. унив-та, 2013. 

– 152 с.  

7. Галасюк, И.Н. Психология социальной работы: 

Учебник для бакалавров / И.Н. Галасюк, О.В. Краснова, 

Т.В. Шинина. - М.: Дашков и К, 2016. - 304 c. 

Өңделген күні 

Дата обновления 

Date of update 

28.02.18 

Модульдің атауы және 

шифрі 

Название модуля и шифр 

Module name and cipher 

Әлеуметтік-педагогикалық жұмыс 

Социально-педагогическая работа 

Social-pedagogical work 

SPR 

Модульға жауапты 

Ответственный за модуль 

Responsible for the module 

 

Модуль түрі 

Тип модуля 

Module type 

Белгілі бір мамандық үшін таңдау модулі 

Модули по выбору для определенной 

специальности(МВОС) 

Optional modules for the specialty 

Модульдің деңгейі 

Уровень модуля 

Module Level 

Бакалавриат 

Бакалавриат 

Bachelor's program 

Сағаттардың апталық саны 

Количество часов в неделю 

Number of hours per week 

270 

Кредиттер саны 

Количество кредитов 

Amount of credits 

6 

Оқыту түрі  

Форма обучения 

Form of training 

Күндізгі 

Очная 

Full-time  

Семестр  

Семестр 

Semester 

7 семестр  

7 семестр 

7 semester 

Білім алушылардың саны  

Количество обучающихся 

Number of students 

- 

Модульдің пререквизиттері 

Пререквизиты модуля 

Prerequisites of the module 

 

Модульдің мазмұны 

Содержание модуля 

Module Contents 

Әлеуметтік-педагогикалық жұмыстың кәсіби-этикалық 

негіздері 

Профессионально-этические основы социально-

педагогической работы 



Professional and ethical foundations of social and educational 

work 

Отбасы және балалармен әлеуметтік-педагогикалық 

жұмыс 

Социально-педагогическая работа с семьей и детьми 

Social-pedagogical work with childrenand families 

Оқыту нәтижелері  

Результаты обучения 

Learning Outcomes 

білуі тиіс: дамудың қозғаушы күштерінің отбасы құрылымын, 

ерікті және эмоционалды аспектілердің рөлін және 
маңыздылығын түсіну; Жеке айырмашылықтардың табиғатын 

түсіну және олардың көрініс механизмдері. 

істей алуы керек: жеті жеке айырмашылық 

психодиагностикасын жүргізу; әрекеттегі және 

коммуникациядағы жеке тұлғаның құбылыстарын 

талдайды. 

дағдылары: жеке тұлғаның жеке қасиеттерін, оның 

эмоционалды және ерікті саласын психологиялық 

диагностикалау және талдау. 

знать:  концепции структуры семьи её движущих сил 

развития, роль и значение волевых и эмоциональных  

аспектов; подходы к пониманию природы 

индивидуальных различий и механизмов их проявления. 

уметь: проводить психодиагностику индивидуальных 

различий семи; анализировать феномены 

функционирования личности в деятельности и общении. 

иметь навыки:  психологической диагностики и анализа 

индивидуальных особенностей личности, её 

эмоционально-волевой сферы. 

know: the concept of the structure of the family of its driving 

forces of development, the role and importance of strong-

willed and emotional aspects; approaches to understanding the 

nature of individual differences and the mechanisms of their 

manifestation. 

To be able: to carry out psychodiagnostics of individual 

differences of seven; to analyze the phenomena of the 

functioning of the personality in activity and communication. 

have skills: psychological diagnosis and analysis of 

individual characteristics of the individual, her emotional-

volitional sphere. 

Қорытынды бақылау түрі 

Форма итогового контроля 

Form of final control 

Емтихан 

Экзамен  

Exam 

Кредиттерді алу шарты 

Условия для получения 

кредитов 

Conditions for obtaining loans 

Емтиханды табысты тапсыру 

Успешная сдача экзаменов 

Successful passing of exams 

Модульдің ұзақтығы 

Продолжительность модуля 

Duration of the module 

7 семестр бойы 

7  семестра 

7  semester 

Әдебиеттер  

Литература 

Literature 

1. Дудкин, А. С. Технология социальной работы с семьей и 
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Формируе

мые 

компетенц

ии 

Formed 

competence

s 

1.Жалпы пәндердің міндетті модульдері 

1.Общеобразовательные обязательные модули (ОбОМ) 

1.General education compulsory modules 

 

Коммуникат

ивті 1 

Коммуникат

ивный 1 

Communicat

ive 1 

 

білуі тиіс:  филологияның негізгі бөлімдерінің 

мазмұнын. 

істей алуы керек: ауызша және жазбаша түрде 

әртүрлі тақырыптық, типтік мазмұндағы 

мәтіндерді түсіну, аудару және құру. 

дағдылары: тыңдалым және айтылым; әртүрлі 

лексикалық тақырыптарда практикалық іс-әрекет 

ету,  оқу және жазу 

знать:  содержание основных разделов 

филологии; 

уметь: понимать, переводить, создавать тексты 
разнообразной типовой, стилевой и тематической 

принадлежности в устной и письменной формах,  

иметь навыки:  аудирования и говорения;  

чтения и письма, практической деятельности на 

разные лексические темы. 

to have an idea: about the system of language and 

ways of its use in intercultural and communicative 

activity. 

know: the content of the main sections of philology; 

be able to: understand, translate, create texts of 

12 20 1,2  IYa -

1101 

Шетел тілі 

Иностранный язык 

Foreign language 

ЖБП 

ООД  

GES 

 А  МК 

ОК  

MC 

6   емтихан 

экз 

exam 

KK1, 

KK2 

 1,2 K(R)Y

a -1102 

Қазақ (орыс) тілі 

Казахский 

(русский) язык 

Kazakh (Russian) 

Language  

ЖБП 

ООД  

GES 

А МК 

ОК  

MC 

 6  емтихан 

экз 

exam 



various types, styles and thematic accessories in oral 

and written forms, 

have skills: listening and speaking; reading and 

writing, practical activities on different lexical topics. 

Саяси-

әлеуметтік 

Социально-

политическ

ий 

The socio-
political 

білуі тиіс:  нарықтық экономика жағдайында 

қоғамдаболып жатқан әлеуметтік, экономикалық, 

саяси үрдістерді бағалау әдіснамасы 

істей алуы керек: өз кәсіби іс-әрекетінің 

тұлғалық аймағында әлеуметтік-гуманитарлы 

ғылымдар әдістерін қолдану, динамикадағы 
әлеуметтік-экономикалық және қоғамдық-саяси 

құбылыстарды талдау, мемлекеттің дамуы мен 

қалыптасуы кезеңінде және қоғамдағы тұлғаның 

дамуы заңдылықтарына қатысты мәселелер 

бойынша өз көзқарасын білдіру және дәлелдеу. 

дағдылары: бақылау, қарым-қатынас жасау, 

тілдік емес құралдар мен сөйлеу техника 

элементтерін қолдану.  

Оқыту дағдылары мен оқуға деген қабілеті: 

қоғамдағы әлеуметтік,  экономикалық және саяси 

үрдістерді бағалау мен болжау; қоғамдық 
құбылыстардың өзара байланысын анықтау 

дағыдары. 

знать: методологию оценки политических, 

экономических, социальных  процессов, 

происходящих в обществе в условиях рыночной 

экономики; 

уметь: использовать методы социально-

гуманитарных наук в личных сферах своей 

профессиональной деятельности; анализировать 

общественно-политические, социально-

экономические явления в динамик; выражать и 
обосновывать свою позицию по вопросам, 

касающимся закономерности развития 

человеческого общества, этапах формирования и 

развития государства; 

иметь навыки: пользования элементами техники 

речи, неречевых средств, общения, наблюдения. 

навыки обучения или способности к учебе: 

9 15 1 OEP -

1104 

Экономика және 

кәсіпкерліктің 

негіздері 

Основы экономики 

и 

предпринимательс
тва 

The basics of 

Economics and 

entrepreneurship 

OOД 

GES 

A КВ 

SC 

2 емтихан 

экз 

exam 

KK7, 

KK9 

 

 

2 SIK -

1103 

Қазақстанның 

қазіргі заман 

тарихы 

Современная 
история 

Казахстана 

The modern history 

of Kazakhstan 

OOД 

GES 

A ОК 

MC 

3 емтихан 

экз 

exam 

1 VFDh

G -

1205 

Жас ерекшелік 

физиологиясы 

және мектепке 

дейінгі гигиена 

Возрастная 

физиология и 

дошкольная 

гигиена 

Developmental 
physiology and 

hygiene of 

preschool 

БД 

BS 

А ОК 

MC 

2 емтихан 

экз 

exam 



навыки изучения взаимосвязей общественных  

явлений,  прогнозирования, оценки политических, 

экономических, социальных  процессов, 

происходящих в обществе. 

know: the methodology for assessing the political, 

economic, social processes occurring in a society in a 

market economy; 

be able to: use the methods of social and human 
sciences in the personal spheres of their professional 

activities; to analyze socio-political, socio-economic 

phenomena in dynamics; express and substantiate 

their position on issues relating to the pattern of 

development of human society, the stages of the 

formation and development of the state; 

have skills: using elements of speech techniques, 

non-verbal means, communication, observation. 

skills of training or ability to study: skills of studying 

the interrelationships of social phenomena, 

forecasting, evaluation of political, economic, social 

processes occurring in society. 

1 Sam -

1205 

Өзін-өзі тану  

Самопознание  

Self-knowledging 

БД 

BS 

А ОК 

MC 

2 емтихан 

экз 

exam 

Информати
ка, бизнес 

және құқык 

Информати

ка, бизнеса 

и права 

Informatics, 

business and 

right 

білуі тиіс:  азаматтың және тұлғаның міндеттері, 
құқықтары мен еркіндігі; Қазақстан 

Республикасының нормативті-құқықтық актісін 

білім беру жүйесінің қазіргі даму тенденциясы 

мен кеңістігінде қолдану; педагогтің күнделікті 

жұмысында ақпараттық технологияны қолдану 

бағыттары мен принциптері. 

істей алуы керек: нормативті құқықтық актісін 

талдау, қоғамның мемлекеттік-құқықтық 

құрылымы, мемлекеттік билік субъектісі мен 

механизмі және оны жүзеге асыру, электронды 

оқу материалдарды құру үшін оқу пәндері 
бойынша мазмұндарды даярлау. 

дағдылары: нормативті-құқықтық актілерді және 

әртүрлі сабақтарда ақпараттық-коммуникативті 

технологияларды дұрыс қолдану, әртүрлі оқу іс-

әрекеттері, педагогтердің кәсіби іс-әрекеттерінде 

АҚТ қодану. 

знать: права и свободы, обязанности человека и 

гражданина; действующие нормативно-правовые 

акты Республики Казахстан, правильно понимать 

их  применение в пространстве и современные 

тенденции развития образовательных систем; 

принципы и направления использования ИТ в 
повседневной работе педагога; 

уметь: анализировать нормативные правовые 

8 14 1 OP -

1107 

Құқық негіздері  
Основы права  

Bases of law 

ЖБП 
ООД  

GES 

A КВ 
SC 

2 емтихан 
экз 

exam 

KK7, 
KK9 

 

 1 

IKT -

1108 

Ақпараттық-

коммуникациялық

технологиялар 

(ағылшынтілде) 

Информационно-

коммуникационны

е технологии (на 

англ. языке) 

Information  and 

communication 

technologies (in 
English language) 

ЖБП 

ООД  

GES 

A МК 

ОК  

MC 

3 емтихан 

экз 

exam 

2 PS -

1109 

Саясаттану-

әлеуметтану 

Политология-

социология 

Political science-

sociology 

ЖБП 

ООД  

GES 

B КВ 

SC 

3 емтихан 

экз 

exam 

KK1, 

KK2, 

СК1 



акты, государственно-правовую структуру 

общества, субъектов государственной власти и 

механизм его осуществления и подготовить 

содержательное наполнение (контента) по своей 

учебной дисциплине для создания электронных 

учебных материалов;  

иметь навыки: правильного применения 

нормативно-правовых актов и ИКТ при 

проведении разного рода занятий, в различных 
видах учебной деятельности; использовать ИКТ в 

профессиональной деятельности учителя. 

to know: the rights and freedoms, the duties of man 

and citizen; current regulatory and legal acts of the 

Republic of Kazakhstan, correctly understand their 

application in space and current trends in the 

development of educational systems; principles and 

directions of IT use in the daily work of the teacher; 

be able to: analyze normative legal acts, the state and 

legal structure of society, the subjects of state power 

and the mechanism for its implementation, and 
prepare content content for its academic discipline to 

create electronic teaching materials; 

have the skills: the correct application of regulations 

and ICTs in the conduct of various occupations, in 

various types of training activities; Use ICT in the 

professional work of the teacher. 

Педагогикал

ық 

Педагогичес

кий 

pedagogica 

білуі тиіс:  қоғам, тұлғаның ойлауы және 

табиғаттың даму заңдылықтары; әр түрлі жастағы 

балалардың сөйлеуі, ойлауы, есте сақтауы, зейіні 

мен қабылдау жүйесі, психикалық үрдістерінің 

дамуы. 

істей алуы керек: болашақ мамандар мен 

азаматтардың мәдениетін қалыптастырунегізі 
ретінде өмірдің мәнісі мен еркіндігі, танымы, 

тұрмыстық мәселелерінің философиясы. 

дағдылары: өзін-өзі тану және өзіндік сана, 

әлеуметтік және мәдени жағдай, табиғат 

құбылыстарын түсіну мен бағалау үшін маңызды 

заңдар мен принциптерін қолдану; мектеп жасына 

дейінгі балалардың танымдық үрдістерінің дамуы 

деңгейін диагностикалау.  

знать: закономерности развития природы, 

общества, человека и человеческого мышления; 

специфику восприятия, внимания, памяти, 
мышления, речи детей в разные возрастные 

периоды становления и развития психических 

9 15 4 Fil -

2101 

Философия  

Философия  

Philosophy 

OOД 

GES 

А МК 

ОК  

MC 

4 емтихан 

экз 

exam 

KK1, 

KK2,  

СК1 

3 Psi -

2203 

Психология  

Психология  

Psychology 

БД 

BS 

А МК 

ОК  

MC 

3 емтихан 

экз 

exam 

3 Ped -

2202 

Педагогика  

Педагогика  

Pedagogics 

БД 

BS 

А МК 

ОК  

MC 

3 емтихан 

экз 

exam 



процессов. 

уметь: ориентироваться в наиболее общих 

философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как основе 

формирования культуры гражданина и будущего 

специалиста;  диагностировать уровень развития 

познавательных процессов детей дошкольного 

возраста. 
иметь навыки: применения принципов, законов и 

категорий, необходимых для оценки и понимания 

природных явлений, социальных и культурных 

событий, самопознания и самосознания; 

проведения исследований детей разных 

возрастных группах на основе знаний основ 

дошкольной педагогики и психологии. 

to know: the laws of the development of nature, 

society, man and human thinking; specificity of 

perception, attention, memory, thinking, speech of 

children in different age periods of the formation and 

development of mental processes. 
be able to: navigate in the most common 

philosophical problems of being, cognition, values, 

freedom and the meaning of life as the basis for the 

formation of a citizen's culture and future specialist; 

to diagnose the level of development of cognitive 

processes in preschool children. 

have the skills: applying the principles, laws and 

categories necessary to assess and understand natural 

phenomena, social and cultural events, self-

knowledge and self-awareness; conducting research 

of children of different age groups on the basis of 
knowledge of the basics of preschool pedagogy and 

psychology. 

Кәсіптік-

коммуникат

ивтік 

Профессион

ально-

коммуникат

ивный 

Professional 

and 

communicati
ve 

білуі тиіс:  филология бөлімдерінің негізгі 

мазмұны; жас ерекшелік және тұлғалық даму 

ерекшеліктері мен заңдылықтары; инклюзивті 

білім берудің қазіргі технологиялары, мектепке 

дейінгі мекемелеріндегі менеджмент мәні. 

істей алуы керек: ғылыми ақпараттарды 

алмастыру үшін қазақжәне ағылшын тілінде 

мамандық бойынша әдебиеттерді таңдап оқу, 

инклюзивті ортаны жобалау жәнне диадкатикалық 

материалдармен толықтыру, өз білімдерін 
мектепке дейінгі білім беру мекемелерінде 

қолдану. 

дағдылары: монологты және диалогтысөйлеуді 

7 12 5 IDO -

3201 

Инклюзивті 

мектепке дейінгі 

білім беру  

Инклюзивное 

дошкольное 

образование  

Inclusive early 

childhood education 

БП 

БД 

BS 

А МК 

ОК  

MC 

2 емтихан 

экз 

exam 

KK1, 

KK2,  

СК1 

6 POIYa 

-3202 

Кәсіби-

бағытталған шет 

тілі  
Профессионально-

ориентированный 

БП 

БД 

BS 

А МК 

ОК  

MC 

2 емтихан 

экз 

exam 



әр түрлі тілде құру, білім беру мекемелерінде 

тұтас педагогикалық үрдісте инклюзивті білім 

беру технологиясын қолдану.  

знать: содержание основных разделов филологии; 

закономерности и особенности возрастного и 

личностного развития детей с особыми 

образовательными потребностями; современные 

технологии инклюзивного образования, сущность 
менеджмента в ДОУ 

уметь: читать по собственному выбору 

литературу по специальности на казахском и 

английском языке для получения и передачи 

научной информации, проектировать 

инклюзивную среду и ее дидактическое 

наполнение, использовать свои знания в практике 

ДОУ 

иметь навыки: построения монологической и 

диалогической речи на разных языках, 

применения технологий инклюзивного 

образования в целостном педагогическом 
процессе образовательного учреждения, принятия 

управленческих решений. 

know: the content of the main sections of philology; 

regularities and features of the age and personal 

development of children with special educational 

needs; modern technologies of inclusive education, 

the essence of management in the Dow 

be able to: read by their own choice literature on 

specialty in Kazakh and English for receiving and 

transferring scientific information, to design an 

inclusive environment and its didactic content, to use 
their knowledge in the practice of the DOW 

to have skills: to build monologic and dialogical 

speech in different languages, to apply technologies 

of inclusive education in the whole pedagogical 

process of an educational institution, and to make 

managerial decisions. 

иностранный язык  

Professionally-

oriented foreign 

language 

5 PK(R)

Ya -

3203 

Кәсіптік қазақ 

(орыс) тілі  

Профессиональны

й 

казахский(русский
) язык  

Professional Kazakh 

(Russian) Language 

БП 

БД 

BS 

А МК 

ОК  

MC 

2 емтихан 

экз 

exam 

2.Мамандық бойынша міндетті модулдері 

2.Обязательные модули по специальности (ОМС) 

2.Compulsory modules in the specialty 

Педагогикал

ық іс-әрекет 

Педагогичес

кая 
деятельност

ь 

білуі тиіс:  білім мен әлемнің даму жолының 

этикалық ерекшелігі; логикалық және этикалық 

ойдың мәдени және тарихи динамикасына 

сәйкестігін және ұтымдылығын нысандарын 
дамыту дамуының негізгі кезеңдерін; негізгі 

этикалық жүйелер, олардың негізгі принциптері 

9 15 1 MOS -

1201 

Өзін-өзі тану 

пәнінің 

методологиялық 

негізі  
Методологические 

основы 

БД 

BS 

А ТК 

КВ 

SC 

3 емтихан 

экз 

exam 

KK1, 

KK2,  

СК1 



Practical 

activities 

мен категорияларын; этикалық ой негізін 

құрайтын негізгі мәтіндерді олардың негізгі 

мәселелерін қалыптастырудың тарихи және 

теориялық контексті; Қазақстандық қоғамның 

өзекті моральдық мәселелерін. 

істей алуы керек: ақылға қонымды және 

қисынды, зерттелген материалдың барлық 
спектріне және этикалық ғылым санатты 

аппаратының, этика теориясы мен тарихы 

бойынша білімді мемлекеттің пайдалану 

қолдауымен; негізгі этикалық-философиялық 

мәтіндерді талдау, тарихи және теориялық 

тұрғыда сәйкес олардың мазмұны мен 

әлеуметтілігін түсіндіру; қазіргі заманғы 

постиндустриалды қоғамның, соның ішінде 

этикалық мәселелерді талдау; оқу-тәрбие 

қызметінде осы білімді қолдану. 

дағдылары: оқу-әдістемелік, ғылыми-

зерттеушілік, классикалық этикалық. 
знать:  специфику этического способа познания и 

освоения мира; логику и основные этапы развития 

этической мысли, ее соответствие культурно-

исторической динамике и развитию форм 

рациональности; основные этические системы, их 

основополагающие принципы и категории; 

базовые тексты, составляющие фонд этической 

мысли, их основную проблематику, исторический 

и теоретический контекст формирования; 

актуальные нравственные проблемы 

казахстанского общества; 
уметь: аргументировано и логично, с опорой на 

весь массив изучаемого материала и 

использованием категориального аппарата 

этической науки, излагать знания в области 

теории и истории этики; анализировать базовые 

этико-философские тексты, интерпретировать их 

содержание и проблематику в соответствии с 

историческим и теоретическим контекстом; 

применять полученные знания в педагогической и 

воспитательной деятельности. 

иметь навыки:  анализа нравственной 
проблематики современного 

постиндустриального, в том числе казахстанского 

общества. 

know: the specifics of an ethical way of knowledge 

and assimilation of the world; logic and the basic 

самопознания  

Methodological 

basis of self-study 

2 E -

1202 

Этика 

Этика 

Ethics 

БД 

BS 

А ТК 

КВ 

SC 

3 емтихан 

экз 

exam 

2 VPP -

1203 

Педагогикалық 

мамандыққа 

кіріспе 

Введение в 

педагогическую 

профессию 
Introduction to 

pedagogical 

speciality 

БД 

BS 

А ТК 

КВ 

SC 

3 емтихан 

экз 

exam 



stages development of ethic thought, its compliance 

with the cultural and historical dynamics and the 

development of forms of rationality; basic ethical 

systems, their basic principles and categories; basic 

texts that make up the foundation of ethical thought, 

their basic problems, historical and theoretical context 

of the formation; urgent moral issues of Kazakh 

society; 

be able to: reasonably and logically, with the support 
of the entire array of the studied material, and the use 

of categorical apparatus of ethical science, to present 

of knowledge in the theory and history of ethics; 

analyze basic ethical-philosophical texts, interpret 

their content and perspective in accordance with the 

historical and theoretical context; to apply this 

knowledge in teaching and educational activities. 

have the skills of analyzing moral problems of 

modern post-industrial, including Kazakhstan society 

Әлеуметтік 

педагогикал

ық 1 
Социально-

педагогичес

кий 1 

Socio-

Pedagogical 

1 

білуі тиіс:  психологиялық ғылымның негізгі 

мәселелрін білу, Қазақстандағы психологиялық 

ғылымның дамуында теоретикалық және 
фундаментальды мәселелерді, оның әлемдік 

өркениет жүйесіндегі орнын, Қазақстандағы 

өркениеттік процесстердің дамуындағы жалпы 

жән ерекше жағдайлар, психологиялық білімнің 

дамуындағы негізгі бағыттар мен мектептер, 

психологиялық ғылым басты көздерінің негізгі 

компоненттерін білу; 

істей алуы керек: ғылыми зерттеулерді 

ұйымдастыру мен жүргізуді білу, докторантурада 

ғылыми жұмыстарды жалғастыру үшін керек 

дайындамаларды алуы, ғылыми-педагогикалық 

зерттеу логикасын құрастыруда және өзіндік 
іздеудегі компетенция; 

дағдылары: ғылыми: сараптамада тәсілдер мен 

қабілеттіліктерге ие болуы қажет. 

знать: актуальные проблемы психологической 

науки; фундаментальные и теоретические 

проблемы в развитии психологической науки в 

Казахстане, ее место в системе мировой 

цивилизации, общее и особенное в развитии 

цивилизационных процессов в Казахстане, 

основные направления и школы в развитии 

психологического знания; основные компоненты 
источников психологической науки;  

уметь: организовать и провести научные 

22 37 4 Eped -

2201 

Этнопедагогика  

Этнопедагогика  

Ethnic pedagogics 

БП 

БД 

BS 

А ТК 

КВ 

SC 

3 емтихан 

экз 

exam 

 

3 PL -

2202 

Тұлға 

психологиясы  
Психология 

личности  

Psychology of 

personality 

БП 

БД 
BS 

А ТК 

КВ 
SC 

4 емтихан 

экз 
exam 

КК3,  

СК1 

4 POb -

2203 

Педагогикалық 

қарым-қатынас  

Педагогическое 

общение  

Pedagogical 

intercourse 

БП 

БД 

BS 

А ТК 

КВ 

SC 

3 емтихан 

экз 

exam 

3 OKS -

2204 

Өзіндік даму 

психологиясы  

Психология 
саморазвития  

Psychology of self-

development 

БП 

БД 

BS 

А ТК 

КВ 

SC 

3 емтихан 

экз 

exam 

4 SP -

2205 

Әлеуметтік 

педагогика  

Социальная 

педагогика  

Social pedagogiсs 

БП 

БД 

BS 

А МК 

ОК  

MC 

3 емтихан 

экз 

exam 

4 TMVR 

-2206 

Тәрбие 

жұмысының 

БП 

БД 

А ТК 

КВ 

3 емтихан 

экз 

СК1,  

СК2 



исследования, получения необходимого задела 

для продолжения научной работы в бакалавриате; 

компетенция в самостоятельном поиске и 

построении логики научно-педагогического 

исследования;  

иметь навыки:  необходимые навыки и приемы 

научного анализа. 

 know: actual problems of psychological science; 
fundamental and theoretical problems in development 

of psychological science in Kazakhstan, its place in 

system of a world civilization, the general and special 

in development of civilization processes in 

Kazakhstan, the main directions and schools in 

development of psychological knowledge; main 

components of sources of psychological science;  

be able to: organize and conduct scientific researches, 

receiving a necessary reserve for continuation of 

scientific work in doctoral studies; competence of 

independent search and creation of logic of scientific 

and pedagogical research;  
have skills: necessary skills and receptions of the 

scientific analysis 

теориясы мен 

әдістемесі  

Теория и методика 

воспитательной 

работы  

Theory and 

technique of 

educational work 

BS SC exam 

4 MMPP

I -2207 

Психологиялық-
педагогикалық 

зерттеу әдістері 

мен әдіснамасы  

Методология и 

методы психолого-

педагогических 

исследований  

The methodology 

and techniques of 

psychological and 

educational research 

БП 
БД 

BS 

А ТК 
КВ 

SC 

3 емтихан 
экз 

exam 

Әлеуметтік 

зерттеу  

Социальное 

исследовани

е 

Social 

research 

білуі тиіс:  мектепте өзін-өзі тану пәнін оқытудың 

классикалық және инновациялық әдістерін; өзін-

өзі тану пәні бойынша  сабақты классикалық және 

интерактивті түрлерін ұйымдастыру; 

істей алуы керек: мектепте пәнін оқытуда 

заманауи әртүрлі әдіс-тәсілдерді қолдану; 

мектепте  пәні бойынша әртүрлі түрде сабақты 

ұйымдастыру және жүргізу; пәнін оқытудаоу 

жұмыстарын ұйымдастыру; оқу пәнінде 

оқушылардың өзбеттілік әрекетін ұйымдастыру. 
дағдылары: кәсіби іс-әрекеттерді ұйымдастыруда 

тиімді әдіс-тәсілдерді таңдау дағыдысын меңгеру. 

 знать: классические и инновационные методы 

обучения в школе; классические и интерактивные 

формы организации занятий;  

уметь: применять разнообразные современные 

методы обучения на уроках в школе; 

разрабатывать и проводить различные формы 

занятий в школе; организовывать учебную работу 

на уроках, самостоятельную работу учащихся на 

уроках и вне уроков. 
применять:  навыки выбора адекватного метода 

организации профессиональной деятельности. 

know: classical and innovative methods of teaching 

21 36 6 BP -

3201 

Жас ерекшелік 

психологиясы  

Возрастная 

психология  

Age-specific 

psychology 

БП 

БД 

BS 

А ТК 

КВ 

SC 

3 емтихан 

экз 

exam 

СК1,  

СК2 

6 VP -

3202 

Жас ерекшелік 

педагогикасы  

Возрастная 

педагогика  

Age-specific 
pedagogics 

БП 

БД 

BS 

А ТК 

КВ 

SC 

3 емтихан 

экз 

exam 

5 PD -

3203 

Педагогикалық 

диагностика  

Педагогическая 

диагностика  

Educational 

Diagnosis 

БП 

БД 

BS 

А ТК 

КВ 

SC 

4 емтихан 

экз 

exam 

5 SOT -

3204 

Қазіргі білім беру 

технологиялары  

Современные 

образовательные 

технологии  

Modern educational 

БП 

БД 

BS 

А ТК 

КВ 

SC 

3 емтихан 

экз 

exam 



in school; classical and interactive forms of 

organization of classes; 

to be able to: apply a variety of modern methods of 

teaching in class at school; develop and conduct 

various forms of school activities; organize teaching 

work in classrooms, independent work of students in 

classes and outside classes. 

apply: the skills of choosing an adequate method of 
organizing professional activity. 

technologies 

6 SP -

3205 

Әлеуметтік 

психология  

Социальная 

психология  

Social psychology 

БП 

БД 

BS 

А ТК 

КВ 

SC 

3 емтихан 

экз 

exam 

6 TSPR -

3306 

леуметтік-

педагогикалық 

жұмыс 

технологиясы  
Технология 

социально-

педагогической 

работы  

The technology of 

social and 

educational work 

КП 

ПД 

PS 

А МК 

ОК  

MC 

3 емтихан 

экз 

exam 

5 MPS -

3307 

Өзін-өзі тануды 

оқыту әдістемесі  

Методика 

преподавания 

самопознания  
Methods of teaching 

self-study 

КП 

ПД 

PS 

А МК 

ОК  

MC 

3 емтихан 

экз 

exam 

3.Белгілібірмамандықүшінтаңдаумодулі 

3.Модули по выбору для определенной специальности(МВОС) 

3.Optional modules for thespecialty 

Білім беру бағдарламасы: Өзін-өзі тану пәнінің мұғалімі 

Образовательная программа: Учитель самопознания 

Education program: Teacher of self-knowledge 

Психологиял

ық 

технологияла

р 

Психологиче

ские 

технологий 
Psychological 

technologies 

білуі тиіс:  психикалық процестердің 

ерекшеліктері, психологияның негізгі бағыттары 

мен салалары; 

істей алуы керек: психологиялық құбылыстарды 

өз бетімен талдауға, алынған психологиялық 

білімдерді тәжірибелік өмірлік тапсырмаларды 

шешуге қолдануға, жанжалды жағдайларды 
анықтауға мүмкіндік береді. 

дағдылары: жеке тұлғаның жеке 

айырмашылықтарын зерттеу және 

диагностикалау әдістері. 

знать:  особенности психических процессов, 

основные направления и отрасли психологии; 

уметь: самостоятельно анализировать 

психологические феномены, применять 

9 15 5 

PS -

3301 

Субъект 

психологиясы 

Психология субъекта 

Psychology of subject 

КП 

ПД  

PS 

B ТК 

КВ 

SC 

3 емтихан 

экз 

exam 

СК1,  

СК2 

6 OPKS -

3302 

Өзін-өзі тану пәнінде 

психологиялық 

кеңесті ұйымдастыру 

Организация 
психологической 

консультаций в 

самопознание 

Organization of 

psychological 

consultation in self-

study 

КП 

ПД  

PS 

B ТК 

КВ 

SC 

3 емтихан 

экз 

exam 



полученные психологические знания  при 

решении практических жизненных задач, 

находить выход из конфликтных ситуаций. 

иметь навыки:  методы исследования и 

диагностики индивидуальных различий 

личности. 

know: the features of mental processes, the main 

directions and branches of psychology; 
be able: independently analyze psychological 

phenomena, apply the obtained psychological 

knowledge in solving practical life problems, find a 

way out of conflict situations. 

have skills: methods of researching and diagnosing 

individual personality differences. 

6 PPS -

3303 

Өзін-өзі танудағы 

практикалық 

психология 

Практическая 

психология в 

самопознание 

Applied psychology in 

self-study 

КП 

ПД  

PS 

B ТК 

КВ 

SC 

 емтихан 

экз 

exam 

Білім беру 

жүйесіндегі 

әлеуметтік-

пелагогикал

ық жұмыстар 

Социально-
педагогическ

ие работы в 

системе 

образования 

Social and 

pedagogical 

works in an 

education 

system 

білуі тиіс: табиғат негізгі ұғымдар білу 

құзыреттілігі мен оларды қалыптастыру 

тәсілдері; студенттер құзыреттерін әдістері мен 

тәсілдерін білу.  

істей алуы керек: оқушылардың біліктілігін 

деңгейін диагностикалау қабілетті болыңыз 

дағдылары: тиімді даму стратегиясын 

дағдыларын қолдану үшін 

знать: основные концепции сущности, видов 

компетенций и подходы к их формированию; 

знать методы и технологии развития 

компетенций учащихся. 

уметь: диагностировать уровень развития 

компетенций у учащихся. 

иметь навыки:  навыкиэффективных стратегий 

развития. 

know: the basic concepts of nature, competencies 

and approaches to their formation; 
to know the methods and techniques of the students 

competences. 

 be able to: diagnose the level of competence of 

students. 

to apply skills: of effective development strategies 

12 20 7 

DPed -

4304 

Дифференциалды 

педагогика 

Дифференциальная 

педагогика 

Differential pedagogy 

     СК1,  

СК2, 

 СК3 

7 

SOPS -

4305 

Өзін-өзі танудағы 

субъектілі-бағдарлы 
психотехнологиялар 

Субъектно-

ориентированная 

психотехнология в 

самопозание 

Subjectively-orientated 

psycho-technologies in 

self-study 

КП 

ПД  
PS 

B ТК 

КВ 
SC 

3 емтихан 

экз  
exam 

7 

PPOK -

4306 

Оқыту процесін 

компьютерлендірудің 

педагогикалық және 

психологиялық 

негіздері 
Психолого-

педагогические 

основы 

компьютеризации 

процесса обучения 

Psycho-pedagogical 

computingfoundations 

of the learning process 

БП 

БД 

BS 

В ТК 

КВ 

SC 

3 емтихан 

экз 

exam 

7 

KP -

4307 

Оқу-тәрбие 

процесіндегі 

құзыреттілік тұрғыдан 

келу 

БП 

БД 

BS 

В ТК 

КВ 

SC 

3 емтихан 

экз 

exam 



Компетентностный 

подход в учебно-

воспитательном 

процессе 

Competence approach 

in teaching and 

educational process 

Әлеуметтік-

педагогикал
ық жұмыс 

Социально-

педагогическ

ая работа 

Social-

pedagogical 

work 

білуі тиіс:  субъективтілік құрылымының 

ұғымдары, дамудың қозғаушы күштері, оның әр 
түрлі аспектілерінің рөлі мен маңызы; 

тақырыптық қасиеттердің табиғатын түсіну және 

олардың көрініс механизмдері. 

істей алуы керек: жеке тұлғаның субъективті 

қасиеттерінің психодиагностикасын жүргізу; 

әрекеттегі және коммуникациядағы олардың 

жұмыс істеу құбылыстарын талдайды. 

дағдылары: қазіргі заманғы мектептің оқу 

үрдісінде студенттердің субъективтілігін дамыту. 

знать:  концепции структуры субъектности, её 

движущих сил развития, роль и значение 
различных ее аспектов; подходы к пониманию 

природы субъектных качеств и механизмов их 

проявления. 

уметь: проводить психодиагностику субъектных 

качеств личности; анализировать феномены их 

функционирования в деятельности и общении. 

иметь навыки:  развития субъектности 

учащихся в учебно-воспитательном процессе 

современной школы. 

to know: the concept of the structure of subjectness, 

its driving forces of development, the role and 

significance of its various aspects; approaches to 
understanding the nature of subjective qualities and 

the mechanisms of their manifestation. 

be able to: conduct psychodiagnosis of subjective 

qualities of personality; analyze the phenomena of 

their functioning in activities and communication. 

to have skills: development of subjectivity of 

students in the educational process of the modern 

school. 

6 10 7 RTSU -

4308 

Оқушылардың 

шығармашылық 
қабілеттерін дамыту 

Развитие творческих 

способностей 

учащихся 

Development of 

creative abilities of 

students 

КП 

ПД 
PS 

B ТК 

КВ 
SC 

3 емтихан 

экз 
exam 

СК1,  

СК2,  
СК3 

7 RSU -

4309 

Мектептегі оқу-тәрбие 

процесіндегі 

оқушылардың 

субъектілік дамуы 

Развитие 

субъектности 

учащегося в УВП 

школы 

The development of 

student subjectivity in 
school UVP 

КП 

ПД 

PS 

B ТК 

КВ 

SC 

3 емтихан 

экз 

exam 

Білім беру бағдарламасы: Білім беру жүйесіндегі әлеуметтік педагог  

Образовательная программа: Социальный педагог в системе образования 

Education program: Social education in the education sistem 

Психологиял

ық 
технологияла

білуі тиіс:  маманды гуманитарлық даярлау 

құрылымында конфликтологияның орнын білу; 
әлеуметтік жанжалдардың негізгі себептері мен 

9 15 5 
K -

3301 

Қақтығыстану  

Конфликтология 
Conflictology 

КП 

ПД 
PS 

В ТК 

КВ 
SC 

3 емтихан 

экз 
exam 

СК1,  

СК2,  
СК3 



р 

Психологиче

ские 

технологий 

Psychological 

technologies 

түрлері, олардың пайда болуы, дамуы мен 

шешілуі; 

істей алуы керек: типтік қақтығыстарды 

болдырмауға, реттеуге және шешуге, оңтайлы 

шешім қабылдау үшін жанжалды диагнозды 

жүргізуге; 

дағдылары: қақтығыстарда мінез-құлықтың 

өзіндік стилін анықтау дағдыларын қолдану; 
тұлғааралық қарым-қатынастардағы 

қақтығыстарды болдырмау; жанжалдармен 

күресуде психологиялық қорғаудың жеке 

әдістері; жанжалдарды реттеу мен шешудегі 

медиация технологиясын білу. 

знать: место конфликтологии в структуре 

гуманитарной подготовки специалиста; основные 

причины и типы социальных конфликтов, 

закономерностей их возникновения, развития и 

разрешения; 

уметь: предупреждать, регулировать и разрешать 

типичные конфликты;проводить диагностику 
конфликта для его оптимального разрешения;  

применять навыки: определения собственного 

стиля поведения в конфликтах; предупреждать 

конфликты в межличностном общении; владеть 

методами психологической защиты в общении с 

конфликтными людьми; владеть технологией 

посредничества при регулировании и разрешении 

конфликтов. 

to know: the place of conflictology in the structure 

of humanitarian training of a specialist; the main 

causes and types of social conflicts, the patterns of 
their occurrence, development and resolution; 

to be able: to prevent, regulate and resolve typical 

conflicts, conduct conflict diagnosis for optimal 

resolution; 

аpply skills to: determine your own style of 

behavior in conflicts; prevent conflicts in 

interpersonal communication; own methods of 

psychological protection in dealing with conflict 

people; know the technology of mediation in the 

regulation and resolution of conflicts. 

6 PTSR -

3302 

Әлеуметтік 

жұмыстағы 

психологиялық 

практика 

Психологическая 

практика в 

социальной работе 

Psychological practice 
in social work 

КП 

ПД 

PS 

В ТК 

КВ 

SC 

3 емтихан 

экз 

exam 

6 PCC -

3303 

Отбасы психологиясы 

және отбасылық кеңес 

Психология семьи и 

семейное 

консультирования 

Psychology of family 

and domestic advising 

КП 

ПД 

PS 

В ТК 

КВ 

SC 

3 емтихан 

экз 

exam 

Білім беру 

жүйесіндегі 
әлеуметтік-

пелагогикал

ық жұмыстар 

білуі тиіс: тұжырымдамасы, мәні және негізгі 

тұжырымдамалары пайда болуы, ағымы және 
жанжалдардың іс-әрекеттегі және 

коммуникациядағы шешілуі. 

істей алуы керек: қақтығыстың 

12 20 7 

РРD -
4304 

Психологиялық 

педагогикалық 
диагностика 

Психолого-

педагогическая 

КП 

ПД 
PS 

В ТК 

КВ 
SC 

4 емтихан 

экз 
exam 

СК1, СК2, 

СК3 



Социально-

педагогическ

ие работы в 

системе 

образования 

Social and 

pedagogical 

works in an 
education 

system 

психодиагностикасын, оған әкелген қарым-

қатынасты; алынған деректердің негізінде оның 

шешілуінің тиімді стратегиясы негізінде құру; 

дағдылары: қақтығыстың тараптарына 

психологиялық қолдаудың әртүрлі әдістері мен 

әдістерін қолдану, олардың өзара әрекеттесуінің 

оң дамуы 

знать: понятие, сущность и основные концепции 
возникновения, протекания и разрешения 

конфликтов в деятельности и общениии. 

уметь: проводить психодиагностику конфликта, 

взаимоотношений, приведших к нему; строить на 

основе полученных данных эффективные 

стратегии его разрешения; 

иметь навыки: применения различных методов 

и приемов психологической поддержки 

участников конфликта, позитивного развития их 

взаимодействия  

know: the concept, the essence and the basic 

concepts of origin, course and resolution of conflicts 
in the activities and fellowship. 

be able to: conduct Psychodiagnostics conflict 

relations that led to it; It builds on the findings of its 

resolution of effective strategies 

have the skills: of application of various methods 

and techniques of psychological support to 

participants of the conflict, the positive development 

of their interaction. 

диагностика 

Psychological and 

pedagogical diagnostics 

7 

SPR -

4305 

Білім беру 

мекемелеріндегі 

әлеуметтік-

педагогикалық жұмыс 

Социально-

педагогическая работа 
в образовательном 

учреждении 

Socio-pedagogical work 

in educational 

institutions. 

КП 

ПД 

PS 

В ТК 

КВ 

SC 

3 емтихан 

экз 

exam 

7 

TRKD

K -

4306 

Балалар ұжымындағы 

қақтығыстарды 

шешудің жолдары 

Технологии 

разрешения 

конфликтов в детском 

коллективе 
Technology resolving 

conflicts in the 

childrens group 

КП 

ПД 

PS 

В ТК 

КВ 

SC 

3 емтихан 

экз 

exam 

7 

OPD -

4307 

Балалар мен жастар 

ұйымдарының 

жұмыстарын 

ұйымдастыру 

Организация работы 

детских и 

молодежных 

организаций 

Work organization of 

childrens and youth 
organizations 

КП 

ПД 

PS 

В ТК 

КВ 

SC 

3 емтихан 

экз 

exam 

Әлеуметтік-

педагогикал

ық жұмыс 

Социально-

педагогическ

ая работа 

Social-

pedagogical 

work 

білуі тиіс: дамудың қозғаушы күштерінің отбасы 

құрылымын, ерікті және эмоционалды 

аспектілердің рөлін және маңыздылығын түсіну; 

Жеке айырмашылықтардың табиғатын түсіну 

және олардың көрініс механизмдері. 

істей алуы керек: жеті жеке айырмашылық 

психодиагностикасын жүргізу; әрекеттегі және 

коммуникациядағы жеке тұлғаның 

құбылыстарын талдайды. 

дағдылары: жеке тұлғаның жеке қасиеттерін, 

оның эмоционалды және ерікті саласын 

6 10 7 POS -

4308 

Әлеуметтік-

педагогикалық 

жұмыстың кәсіби-

этикалық негіздері 

Профессионально-

этические основы 

социально-

педагогической 

работы 

Professional and ethical 

foundations of social 

КП 

ПД 

PS 

В ТК 

КВ 

SC 

3 емтихан 

экз 

exam 

СК1, СК2, 

СК3 



психологиялық диагностикалау және талдау. 

знать:  концепции структуры семьи её движущих 

сил развития, роль и значение волевых и 

эмоциональных  аспектов; подходы к пониманию 

природы индивидуальных различий и 

механизмов их проявления. 

уметь: проводить психодиагностику 

индивидуальных различий семи; анализировать 
феномены функционирования личности в 

деятельности и общении. 

иметь навыки:  психологической диагностики и 

анализа индивидуальных особенностей личности, 

её эмоционально-волевой сферы. 

know: the concept of the structure of the family of 

its driving forces of development, the role and 

importance of strong-willed and emotional aspects; 

approaches to understanding the nature of individual 

differences and the mechanisms of their 

manifestation. 

To be able: to carry out psychodiagnostics of 
individual differences of seven; to analyze the 

phenomena of the functioning of the personality in 

activity and communication. 

have skills: psychological diagnosis and analysis of 

individual characteristics of the individual, her 

emotional-volitional sphere. 

and educational work 

7 

 

SPR -

4309 

Отбасы және 

балалармен 

әлеуметтік-

педагогикалық жұмыс 
Социально-

педагогическая работа 

с семьей и детьми 

Social-pedagogical 

work with childrenand 

families 

КП 

ПД 

PS 

В ТК 

КВ 

SC 

3 емтихан 

экз 

exam 

4. Біліктілік шегінен шыққан, таңдау модулі 

4.Модули по выбору, выходящие за рамки квалификации (МВВК) 

4.Optional modules, beyond qualification 

Рухани-

өнегелі 

Духовно-

нравственны
й 

Spiritualandm

oral 

білуі тиіс:  сыбайлас жемқорлыққа қарсы 

мәдениеттің негізгі сипаттамасы, әртүрлі 

әлеуметтік топтағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы 

мәдениетті қалыптастырудың негізгі бағыты, 
жемқорлық құқық бұзушылыққа 

жауапкершілікпен қарау, әлемнің діни негіздері, 

құндылықтар жүйесі, діннің әлемдік этикалық 

нормалары. 

істей алуы керек: құқықтық және әлеуметтік 

жемқорлыққа қарсы әрекеттерде сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру 

бойынша мемлекеттік басқару органдарының іс-

әрекетінде білімдерін қолдану.кәсіби іс-әрекетте 

және күнделікті жағдайда нақты жағдаяттарға 

діни бағытты ұстану. 
дағдылары: жемқорлықты тану халықаралық 

және ұлттық мәнмәтінде қоғамның әлеуметтік-

5 9 3 
R -

2201 

Дінтану 

Религиоведение 

Religionstudies 

БП 

БД 

BS 

C ТК 

КВ 

SC 

3 емтихан 

экз 

exam 

КК8, КК9 

3 OAK -

2202 

Сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы 

мәдениет негіздері 

Основы 

антикоррупционной 

культуры 

Bases of  anticorruption 

culture 

БП 

БД 

BS 

С ТК 

КВ 

SC 

2 емтихан 

экз 

exam 



саяси өмірі ретінде, әр түрлі ақпарат көздерден 

дін жайында ақпараттарды талдау. 

знать: основные определения 

антикоррупционной культуры, основные 

подходы к формированию антикоррупционной 

культуры в различных социальных группах, меры 

ответственности за коррупционные 

правонарушения в различных сферах и 
теоретические основы религиоведческой науки, 

основные религиозные картины мира, системы 

ценностей, этические нормы мировых религий; 

уметь: применять полученные знания в анализе, 

в деятельности органов государственного 

управления по формированию 

антикоррупционной культуры общества в части 

правового и социального противодействия 

коррупции и борьбе с ней как с социальным 

явлением и использовать религиоведческий 

подход к осмыслению конкретной ситуации в 

повседневной жизни и в профессиональной 
деятельности. 

иметь навыки: распознавать коррупцию как 

элемент социально-политической жизни 

общества в международном и национальном 

контексте и анализировать информацию о 

религии из различных источников. 

know: the main definitions of anti-corruption 

culture, the main approaches to the formation of anti-

corruption culture in various social groups, the 

measures of responsibility for corruption offenses in 

various fields and the theoretical foundations of 
religious science, the main religious pictures of the 

world, value systems, ethical norms of world 

religions; 

be able to: apply the acquired knowledge in 

analysis, in the activities of government bodies to 

form an anti-corruption culture of society in terms of 

legal and social counteraction to corruption and 

combat it as a social phenomenon, and use a 

religious approach to understanding the concrete 

situation in everyday life and in professional 

activities. 
have the skills: to recognize corruption as an 

element of the sociopolitical life of society in the 

international and national context and to analyze 

information about religion from various sources 



6.Іс-тәжірибе модульдер 

6.Модули практик (МП) 

6.Modules of practices (MP) 

Оқу 

Учебный 

Training 

Білу және түсіну: теориялық ережелер, мазмұны, 

генезисі мендамуы экологиялық объектілерді 

экологиялық зерттеу әдістері 

Білімдерін қолдану және түсіну: применение 

знаний о экологических процестерге оқу 

практикада қолдана білу, теориялық білімдерін 
өткізу үшін оқу зерттеу 

Білдіру пікірлерді қажеттігі туралы теориялық 

білімін және оларды қолдану практикасы, 

коммуникативтік қабілеттерін талдай 

білудеңгейі (теориялық, 

қолданбалысипатынанықтаутеориялықбілімдібағ

алауғажәнеөздеңгейінісжүзінде; 

қабілеттерін, оқуға деген: дағдыларын меңгеру, 

ақпаратты жинау түрлі ақпарат көздерімен 

жұмыс істеу дағдысын, ресімдеу және есептерді 

ұсыну. 
знание и понимание: теоретические положения, 

содержание, генезис и развитие экологических 

объектов, методы экологических исследований 

применение знаний и понимания:  применение 

знаний о экологических процессах на учебной 

практике, умение использовать теоретические 

знания для проведения учебных исследований,  

выражение суждений: о необходимости 

теоретических знаний и применении их на 

практике,  

коммуникативные способности:  уметь 

анализировать уровень теоретической 
подготовки, определять прикладной характер 

теоретических знаний, оценивать собственный 

уровень подготовленности на практике; 

способности к учебе:  владеть навыками сбора 

информации работы с различными источниками 

информации, навыками оформления и 

представления отчетов. 

knowledge and understanding of: theoretical 

principles, content, Genesis and development of 

environmental sites, environmental studies 

application of knowledge and understanding: 
application of oecological processes in educational 

practice, the ability to use theoretical knowledge for 

educational research, 

2 1 2 Uch Оқуіс-тәжірибе 

Учебная практика 

Teaching  practice 

 B МК 

ОК  

MC 

2 зачет 

credit 

СК1, СК2, 

СК3, СК4 

 



expression of judgments: the need for theoretical 

knowledge and their application in practice, 

communicative abilities: to be able to analyze the 

level of theoretical training, to determine the applied 

nature of theoretical knowledge, to assess their own 

level of preparedness in practice; 

ability to learn: to master the skills of information 

gathering, working with different sources of 
information, skills, design and reporting. 

Диплом 

алдындағы 

Преддиплом

ный 

Undergraduat

e 

білужәнетүсіну: знать теоретические негіздері 

зерттелген экологиялық пәндердіңұ ғымдық-

категориялық аппараты әдістері, экологиялық 

зерттеулер, мазмұны талдау және болжау 

жұмыстарын, мазмұнымен құрылымын ғылыми-

зерттеу жұмыстарын жүргізу; 

білімдерін қолдану және түсіну: уметь 

планировать және ғылыми зерттеулер жүргізуге 

бөлу, зерттеу пәнімен объектісі таңдау, зерттеу 

әдістері, жинауға және өңдеуге бастапқы 

материал 
білдірупікірлердіқажеттігітуралы теориялық 

білімін, практикалық дағдыларын ғылыми 

зерттеулер жүргізу үшін; 

коммуникативтікқабілеттерінбілу, 

ұйымдастыру, ғылыми-зерттеу базалары 

практика, сөйлесуге мамандарымен, дәлелдеу 

қажеттілігі тиісті ақпаратты және материалдарды 

үшін жүргізілетін зерттеу; 

қабілеттерін, оқуғадеген: дағдылары болуы тиіс 

жинау және өңдеу, экологиялықақпарат. 

знание и понимание: знать теоретические 

основы изученных методических дисциплин,  
понятийно-категориальный аппарат,  методы 

педагогических исследований, содержание 

аналитических и прогностических работ, 

содержание и структуру проведения научно-

исследовательских работ; 

применение знаний и понимания: уметь 

планировать и  проводить научные исследования, 

выделять объект и предмет исследования, 

выбирать методы исследования, собирать и 

обрабатывать первичный материал,  

анализировать процессы, составлять прогноз; 
выражение суждений: о необходимости 

теоретических знаний, практических навыков для 

проведения научных исследований; 

1 1 8 Pd Диплом алдындағы іс-

тәжірибе 

Преддипломная 

практика 

Pre-diploma practice 

 A МК 

ОК  

MC 

1 зачет 

credit 

СК1, СК2, 

СК3, СК4 

 



коммуникативные способности:  уметь 

организовывать научные исследования на базах 

практик, беседовать со специалистами, 

аргументировать необходимость 

соответствующей информации и материалов для 

проводимого научного исследования; 

способности к учебе:  иметь навыки   сбора и 

обработки экологической информации. 
knowledge and understanding: skutterudites 

learned the basics of environmental disciplines, 

conceptual-categorical apparatus, methods of 

ecological research, the content of the analytical and 

forecasting work in the environment, the content and 

structure of scientific research; 

application of knowledge and understanding: to 

plan and conduct scientific research, to allocate the 

object and subject of research, to choose research 

methods, to collect and process primary material, to 

analyze environmental processes, to make an 

environmental forecast; 
expression of judgments about necessity of 

theoretical knowledge, practical skills for carrying 

out scientific researches; 

communicative abilities: to be able to organize 

scientific researches on bases of practices, to talk to 

experts, to argue need of the corresponding 

information and materials for the conducted 

scientific research; 

ability to learn: to have the skills of collecting and 

processing environmental information. 

Өндірістік 

Производств
енный 

Production 

Білу және түсіну: знать теоретические ережелер 

экологиялық ғылымдар, мазмұны генезисімен 
дамуы экологиялық әдістері, экологиялық 

зерттеулер; 

Білімдерін қолдану және түсіну: применение 

знаний о педагогикалык процестерге өндірістік 

практикада теориялық білімдерді бекіту 

өндірістік объектілердегі бейіні бойынша білім 

беру бағдарламасы және элективті пәндер; 

Білдіру пікірлерді бекіту туралы теориялық 

білімдерін тәжірибеде 

коммуникативтік қабілеттерін бағалайбілу, 

өздеңгейінпрактикажүзіндебілімінбекітубарысын
даөндірістікқызметінің, қарым-

қатынасмамандарымен; 

қабілеттерін, оқуға деген: дағдыларын меңгеру, 

8 22 4  

6  
8  

 

Pr Өндірістікіс-тәжірибе 

Производственная 
практика 

Field practice 

 B МК 

ОК  
MC 

9 зачет 

credit 

СК1,  

СК2,  
СК3,  

СК4 

 



ақпаратты жинау, камералдық өңдеу, түрлі 

ақпарат көздерімен жұмыс істеу дағдысын, 

ресімдеу және есептерді ұсыну. 

знание и понимание: знать теоретические 

положения психолого-педагогических наук, 

содержание, генезис и развитие объектов, методы 

психолого-педагогических исследований; 

применение знаний и понимания:  применение 
знаний о педагогических процессах на 

производственной практике, закрепление 

теоретических знаний на производственных 

объектах по профилю образовательной 

программы и траектории обучения; 

выражение суждений о закреплении 

теоретических знаний на практике,  

коммуникативные способности:  уметь 

оценивать собственный уровень 

подготовленности на практике, закреплять 

знания в ходе производственной деятельности, 

общении со специалистами; 
способности к учебе:  владеть навыками сбора 

информации, камеральной обработки, работы с 

различными источниками информации, 

навыками оформления и представления отчетов. 

knowledge and understanding: to know the 

theoretical position of psychological and pedagogical 

sciences, the content, genesis and development of 

objects, methods of psychological and pedagogical 

research; 

application of knowledge and understanding: the 

application of knowledge about the pedagogical 
processes in the production practice, the 

consolidation of theoretical knowledge at the 

production facilities according to the profile of the 

educational program and the trajectory of training; 

expression of judgments about the consolidation of 

theoretical knowledge in practice, 

communication skills: to be able to assess their own 

level of preparedness in practice, to consolidate 

knowledge in the course of production activities, 

communication with specialists; 

ability to learn: to possess the skills of collecting 
information, office processing, working with various 

sources of information, skills of design and 

presentation of reports. 

Қосымша білу және түсіну: рөлі дене шынықтыру 8 14 1-4  Денешынықтыру  C МК 8 зачет KK9 



модуль 

Дополнитель

ный модуль 

Extramodule 

жүйесінде жастарды тәрбиелеу, салауатты өмір 

салтын жүргізу 

білімдерін қолдану және түсіну: негіздері 

туралы, салауатты өмір салтын, дербес жүргізуге 

жаттығулар кешенін пайдалану; дене шынықтыру 

рәсімдерін өткізу кезінде физикалық жаттығулар 

білдіру пікірлерді: қимыл-қозғалыс белсенділігін 

және жұмысқа жарамдылығын; 
коммуникативтік қабілеті: денсаулығын сақтау 

және нығайту; 

қабілетін, оқуға және жеке өзін-өзі жетілдіру; 

реттеу дене жүктемесін. 

знание и понимание: роли физической культуры 

в системе воспитания  молодежи, ведения 

здорового образа жизни 

применение знаний и понимания:об основах 

здорового образа жизни,  самостоятельно 

проводить комплексы упражнений; использовать 

закаливающие процедуры при проведении 

физических упражнений, 
выражение суждений: о двигательной 

активности и работоспособности; 

коммуникативные способности: сохранение и 

укрепление здоровья; 

способности к учебе:  развитие и физическое 

самосовершенствование; регулирования 

физической  нагрузки. 

knowledge and understanding: the role of physical 

culture in the system of education of young people, 

maintaining a healthy lifestyle 

application of knowledge and understanding: 
about the basics of a healthy lifestyle, independently 

carry out complexes of exercises; u 

se tempering procedures during exercise, 

expression of judgment: on motor activity and 

performance; 

communication skills: the preservation and 

strengthening of health; 

learning ability: development and physical self-

improvement; regulation of physical activity. 

Физическая культура 

Physical training 

ОК  

MC 

credit  

Қорытындым

емлекеттік 

аттестация 
модулі 

Модуль 

итоговой 

Білу және түсіну: білу іргелі ережелері мен 

принциптерін, заңдарымен заңдылықтарын,  

психологиялық-педагогикалық  объектілердің, 
құбылыстар мен процестердің, 

Білімдерін қолдану және түсіну: 

психологиялық-педагогикалық  білімді қолдану 

3  8  Мамандық бойынша 

мемлекеттік емтихан 

Государственный 
экзамен по 

специальности 

State examination in th 

 A МК 

ОК  

MC 

1 МЕ 

ГЭ 

SE 

СК1, СК2, 

СК3, СК4 

 



 

 

  

аттестации(

МИГА) 

Module of 

final 

examination 

(MFE) 

ғылыми зерттеулерде, 

Білдіру пікірлерді:  психологиялық-

педагогикалық  заңдылықтары 

Коммуникативтікқа білеті: қорғауға  

психологиялық-педагогикалық  ережелер 

қабілетін, оқуға нығайту және дамыту,  

психологиялық-педагогикалық білімдерін 

жетілдіру 
знание и понимание: знание фундаментальных 

принципов и положений, законов и 

закономерностей психолого-педагогических 

объектов, явлений и процессов,   

применение знаний и понимания: 
применение психолого-педагогических знаний в 

научных исследованиях,  

выражение суждений: о психолого-

педагогических закономерностях 

коммуникативные способности: защищать 

психолого-педагогические положения 

способности к учебе:  укрепление и развитие 
психолого-педагогических знаний, 

самообразование 

knowledge and understanding: knowledge of the 

fundamental principles and regulations, laws and 

laws of psychological and pedagogical objects, 

phenomena and processes, 

application of knowledge and understanding: 

the use of psychological and pedagogical knowledge 

in scientific research, 

expression of judgments: about psychological and 

pedagogical patterns 
communication skills: to protect the psychological 

and pedagogical position 

learning abilities: strengthening and development of 

psychological and pedagogical knowledge, self-

education 

especialty 

8  Диплом жұмысын 

(жобасын) жазу және 

қорғау 

Написание и защита 

дипломной работы 

(проекта) 

Writing and defense of 

the diploma paper 
(project) 

 A МК 

ОК  

MC 

2 диплом 

diploma 
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАКЕТ/ 

КАТАЛОГ КУРСОВ по ECTS 

Бакалавриат 

Специальность 5В012300 – Социальная педагогика и самопознание 

ИНФОРМАЦИЯ 

об институте 

 

Общая информация о вузе 

1.Название и адрес вуза 

Название и адрес вуза: ВКГУ им. С. Аманжолова, корпус № 1, аудитория №244, кафедра 

педагогического образования и менеджмента, ул. 30-ой Гв. Дивизии, 34 

2. Академический календарь –  
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Примечание:  * Проведение летнего семестра согласно графику, указанному в рабочих 

учебных планах.    

* Сроки практики и написания дипломной работы проводятся в соответствии с РУП по 

специальности  

3.   Руководство вуза:  

Ректор - к.ю.н. Толеген М. 

Проректор по стратегическому развитию и научной работе - Сералин Галымбек 

Адилбекович 

Проректор  по учебно-методической работе – д.б.н. Мырзагалиева А.Б. 

Проректор  по воспитательной работе к.пед.н. Ровнякова И.В. 

Директор департамента академической политики и управления образовательными 

программами – Стеблецова И.С. 

Начальник отдела организации и контроля учебного процесса – Сәдірбекова Назым 

Әлібекқызы 

И.о. начальника отдела методической работы, практики и трудоустройства – Рустемова 

Нұржан Касымбаевна 

Начальник отдела менеджмента качества, мониторинга и прогнозирования – Алимбекова 

Н.Б. 

Декан факультета экономики и права – Куленова Г.Б. 

Заведующей кафедрой  педагогического образования и менеджмента  – к.п.н. Радченко Н.Н. 

  

4.Общая характеристика вуза 

В настоящее время университет осуществляет подготовку специалистов в рамках 

многоуровневой структуры высшего образования в соответствии с государственной лицензией 

на право ведения образовательной деятельности в сферах среднего профессионального, 

высшего и послевузовского профессионального образования без ограничения срока действия:  

- по 49 специальностям высшего профессионального образования. При этом срок 

обучения в бакалавриате - 4 года, получение высшего образования по сокращенной форме: на 

базе высшего образования – 2 года,  на базе среднего профессионального образования – 3 года.  

- по 33 специальностям магистратуры. 

В университете внедрена кредитная система обучения:  

с 2003-04 учебного года - для студентов экономических специальностей; 

с 2004-05 учебного года - для студентов 1 курса всех специальностей высшего 

профессионального образования.  

В настоящее время учебный процесс осуществляется на 4 факультетах 33 кафедрами. 

На кафедре ведется подготовка по 5 образовательным программам бакалавриата, 4 

магистратуры. Осуществляется подготовка бакалавров по следующим специальностям:  

5В010100 – «Дошкольное обучения и воспитания»,  

5В010200 – «Педагогика и методика начального обучения»,  

5В010300- «Педагогика и психология»,  

5В012300 – «Социальная педагогика и самопознание»,   

5В090500 – «Социальная работа». 

Осуществляется подготовка магистрантов по 4 специальностям: 

6M010100 -  «Дошкольное воспитание и обучение», 

6М010200 – «Педагогика и методика начального обучения» 

6М010300 – «Педагогика и психология»,  

6М012300 – «Социальная педагогика и самопознание». 

В учебном процессе активно используется материалы всех направлений исследований 
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преподавателей, соискателей, магистрантов и студентов кафедры. Результаты НИР и НИРС 

внедрены в учебный процесс. 

 5. Перечень предлагаемых программ обучения (в том числе стоимость обучения):  

Бакалавриат: 5В012300 - «Социальная педагогика и самопознание». Стоимость 

обучения: по очной форме обучения  443 000 тенге в год; по заочной форме обучения 186 470 

тенге в год.  

6. Процедура (правила) приема и зачисления на программу 

Для обеспечения академической мобильности обучающиеся изучает отдельные 

дисциплины в других организациях образования, в том числе за рубежом. При этом 

руководитель организации образования определяет верхний предел количества кредитов для 

изучения в других организациях образования.  В случае изучения отдельных дисциплин в 

организациях образования Республики Казахстан между организациями образования 

заключается двусторонний договор.  

В случае изучения отдельных дисциплин в других организациях образования после 

прохождения промежуточной аттестации по дисциплине обучающийся представляет в деканат 

(отделение) своей организации образования экзаменационную ведомость (либо транскрипт) с 

указанием оценок по экзамену, итоговой оценки по дисциплине и количества освоенных 

кредитов. 

В заявлении обучающегося, по форме специального образца, указываются название и 

полный адрес отправляющего вуза, фамилия, имя, отчество координатора программ 

академической мобильности факультета/департамента и вуза, а также персональная 

информация студента (фамилия, имя, отчество,  дата рождения, адрес проживания, контактные 

данные).  

В заявлении предоставляется информация о мотивации обучающихся для участия в 

программах мобильности, сведения об уровне квалификации по языку обучения за границей, 

опыт работы и предшествующего обучения за границей, отметка о возможности получения 

гранта для обучения за рубежом. 

Соглашение на обучение по программам академической мобильности является 

основным документом, регулирующим процесс обучения студента по программе 

академической мобильности и заполняется на английском языке по форме специального 

образца. 

При положительном решении принимающего вуза на участие обучающегося в программе 

академической мобильности соглашение подписывается в трехстороннем порядке: 

принимающим вузом, обучающимся и отправляющим вузом. 
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ИНФОРМАЦИЯ  

о программах 

обучения 

(Каталог курсов) 

Общая характеристика программ обучения 

Присуждаемые степени/квалификации: 

Бакалавр юриспруденции  5В012300 - «Социальная педагогика и самопознание» 

Уровней (ступеней) обучения: 

Продолжить образование могут на последующей ступени высшего образования (магистратура). 

Требования по приему на программу: 

Прием на программу осуществляется в соотвествии с типовыми правилами приема в высшие 

учебные заведения Республики Казахстан. Для поступления на специальность 5В012300 – 

Социальная педагогика и самопознание. необходимо выбрать дисциплину профиля по 

школьному курсу «Биологоия», «География».  

 - по 2, 3, 4 курсам- при осуществлении академической мобильности учитывается разница в 

учебных планах, которая не должна превышать пяти дисциплин обязательного компонента. 

представление каждому гражданину широких возможностей в выборе содержания, формы и 

сроков обучения  

Образовательные и профессиональные цели: программ/возможность дальнейшего 

продолжения обучения: 

- формирование и развитие национальной модели образования, интегрированной в мировое 

образовательное пространство по подготовке конкурентоспособных компетентных кадров; 

- создание необходимых условий для получения качественного образования, при 

предоставлении обучающимся возможности выбора содержания, форм и траекторий обучения; 

- воспитание гражданственности, патриотизма, толерантности, активной жизненной позиции. 

- овладение философскими, историческими, социально-политическими, правовыми, 

экономическими основами наук, овладение знаниями об экологии и устойчивого развития, 

овладение информационно-коммуникативными знаниями и умениями, применять их на 

практике; умениями организовывать общение на практическом и деловом уровне на русском, 

казахском и английском языках. 

- овладение системой знаний по психолого-педагогическим дисциплинам, предметно-

теоретическими основами учебных дисциплин, формирование умений и навыков по 

применению усвоенных знаний при изучении частнометодических дисциплин и формирование 

на этой основе ключевых предметных компетенций, при проведении научно-педагогического 

исследования и в практической деятельности. 

- овладение знаниями о теории и технологии обучения, учебным предметам, формирование 

практических умений и навыков по применению знаний в педагогическом процессе и ключевых 

и предметных компетенций. 

Структура программы с указанием кредитов: 

Структура программы набора 2018, 2017, 2016, 2015  года (приложения  №1,2,3). 

Итоговые экзамены 

По каждой дисциплине сдается экзамен – в устной или письменной форме, в виде 

экзаменационных билетов или тестирования. 

В 8-ом семестре провидится защита дипломной работы и Государственный экзамен по 

специальности.  

Разработанный проект в рамках дипломной работы публично защищается студентом на 

заседании государственной аттестационной комиссии в конце 8-го семестра или 12-го 

триместра. 

 Фамилия, имя, отчество лекторов по каждой дисциплине: 

1. Абдрахманова М.К. - Иностранный язык, Профессионально-ориентированный иностранный 

язык 
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2. Д.ф.н., Картаеава А.М., к.ф.н. Демченко Л.Н. - Казахский (русский) язык 

3. Жиренова А.Т., Рякова Е.А., Шуршитбай Бейбитгул, Ахметжанова К.Б. – Политология, 

Социология, Религиоведение, Философия, Культурология 

4. Нурбекова Р.К., Аубакирова Ж.С.- Современная история Казахстана 

5. Дуйсембаева С.Д., Рамазанова А.С. - , Основы права 

6. к.т.н.Сыздыкпаева А.Р., к.пед.н.Кубентаева С.Н. – Информационно-коммуникационные 

технологии (на анг.яз) 

7. Кырыкбаева Б. А., Васильченко Л.В.,  Сапанова А.М., Шейкина Т.Ф - Профессиональный 

казахский (русский) язык 

8. Кузьмина Е.А.  - Основы информационной культуры 

9.Тулебаев А. М., Гончарова М.С., Сафонова А.И. - Физическая культура 

10. Жиренова А.Т., к.и.н. Шуршитбай Б., д.фил.н. Ахметжанова К.Б.- Философия 

11. К.э.н. Ситникова Е.С., ст. преподаватель Ахметова Л.М. - Основы экономики и 

предпринимательства 

12. Жиренова А.Т. ст. преподаватель, к.ф.н. Шуршитбай М. - Культурология 

13.Толеуханова А.Д..  магистр, ст.препод., кафедры педагогического образования и 

менеджмента, читает курсы по дисциплинам  «Педагогическое мастерство». 

14. Губайдуллина Г.Н. к.п.н., доцент кафедры педагогического образования и менеджмента, 

читает курсы по дисциплинам «Методика преподавания самопознания», «Педагогическая 

диагностика» 

15. Паньшина Т.В.. к.п.н., профессор кафедры педагогического образования и менеджмента, 

читает курсы по дисциплинам «Педагогическое общение», «Педагогическая акмеология», 

«Психолого-педагогические основы компьютеризации процесса обучения» 

16. Дюсенбаева А.Т.  к.п.н., доцент кафедры педагогического образования и менеджмента, 

читает курсы по дисциплинам «Организация и планирование научных исследований», 

«Организация опытно-экспериментальной работы в школе», «Организация работы детских и 

молодежных организаций» 

17. Акитбаева Н.К. магистр, старший преподаватель кафедры педагогического образования и 

менеджмента, читает курсы по дисциплинам «Педагогика». 

18. Абалакова Б.Т.., старший преподаватель кафедры педагогического образования и 

менеджмента, читает курсы по дисциплинам «Педагогическое общение». 

19. Козыбаева А.К. магистр, старший преподаватель кафедры  педагогического образования и 

менеджмента, читает курсы по дисциплинам «Современные образовательные технологии». 

20. Нургалиева С.А. к.п.н., доцент кафедры педагогического образования и менеджмента, 

читает курсы по дисциплине: «Профессиональный казахский(русский) язык» 

Дополнительная 

информация для 

студентов 

 

3. Дополнительная информация для обучающихся  

  - Размещение/ проживание -  Комфортабельный Дом студентов на 1789 мест.  В котором 

предусмотрены условия для подготовки к занятиям  и отдыха студентов –«Библиотека»,  

«Читальный зал» и «Интернет-кафе».  

- Питание - Своевременное и качественное питание обеспечивается работой  столовой в 

учебном корпусе, 150 посадочными местами.  

- Медицинские услуги - Медицинское обслуживание студентов университета 

осуществляется в медпункте (соответствует требованиям СЭС и ГПС), где оказывается первая 

медицинская помощь, проводятся медосмотры, профилактические мероприятия. Имеется 

договор о медицинском обслуживании студентов и ППС с городской больницей №1 г. Усть-

Каменогорск (нотариально заверенная копия доп.соглашения прилагается). Регулярно 

проводятся «Круглые столы» – встречи работников городского «Центра здоровья» со 

студентами Университета.  
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Контроль санитарного состояния учебных корпусов и общежитий осуществляет 

заведующая здравпунктом, ответственность за поддержание этих условий несут коменданты 

соответствующих объектов.  

- Студенческий офис - Центр молодежной политики, являющийся структурным 

подразделением университета, объединивший в себе ранее созданные Комитет по Делам 

Молодежи и Центр Культуры, а также студенческие молодежные объединения:  молодежное 

крыло НДП «Нур Отан» «Жас Отан», филиал республиканской молодежной организации 

«Альянс студентов Казахстана», студенческий отряд содействия полиции «Қыран», 

студенческие молодежные трудовые отряды. 

- Условия для обучения –  

Кабинеты с интерактивным оборудованием – 1 

Мультимедииный зал - 1 

Лаборатории – 4 

Мастерских - 1 

Спортивные залы - 1 

Лаборатория плавания - 1 

Читальный зал - 1 

Студенческие ассоциации. 

- студенческий отряд содействия полиции «Қыран»  

- дебатный клуб ВКГ;  

- студенческая юридическая клиника; 

- хореографическая студия «Әлем»; 

- фольклорный казахский ансамбль; 

- студенческий театр; 

- команды КВН факультетов; 

- творческое объединение жанровой песни; 

- творческое объединение молодых поэтов «Жас Қалам». 
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2 Структура программы с указанием кредитов 
                                                                                                                    Приложение 1 

Структура программы набора 2018 год 

Цикл 

дисциплин 

Код 

дисциплины 

Наименование дисциплины Количеств

о кредитов 

по ECTS 

Семестр 

ООД ОК IYa -1101 Шетел тілі  

Иностранный язык 

Foreign language 

10 1,2 

ООД ОК K(R)Ya -1102 Қазақ (орыс) тілі  

Казахский (русский) язык 

Kazakh (Russian) Language 

10 1,2 

ООД ОК 

SIK -1103 

Қазақстанның қазіргі заман тарихы 

Современная история Казахстана 

The modern history of Kazakhstan 

5 1 

ООД КВ 

OEP -1105 

Экономика және кәсіпкерліктің негіздері 

Основы экономики и предпринимательства 

The basics of Economics and entrepreneurship 

3 2 

БД ОК 
Sam -1205 

Өзін-өзі тану  

Самопознание  

Self-knowledging 

3 1 

БД ОК 

VFSHG -1206 

Жас ерекшелік физиологиясы және мектеп 

гигиенасы  

Возрастная физиология и школьная гигиена  

Age physiology and school hygiene 

3 2 

ООД КВ 

OP -1103 

Құқық негіздері  

Основы права  

Bases of law 

3 1 

ООД ОК 

IKT -1108 

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар 

(ағылшын тілде)  

Информационно-коммуникационные 

технологии (на англ. языке)  

Information and communication technologies (in 

English language) 

5 1 

ООД КВ 

PS -1106 

Саясаттану-әлеуметтану 

Политология-социология  

Political science-sociology 

5 2 

БД КВ 
MOS -1201 

Өзін-өзі тану пәнінің методологиялық негізі  

Методологические основы самопознания  

Methodological basis of self-study 

5 1 

БД КВ E -1202 

Этика  

Этика  

Ethics 

5 2 

БД КВ VPP -1203 

Педагогикалық мамандыққа кіріспе  

Введение в педагогическую профессию  

Introduction to pedagogical speciality 

5 2 

ДМ  

Ақпараттық мәдениет негіздері 

Основы информационной культуры 

Fundamentals of Information Culture 

2 1 
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ДМ  

Дене шынықтыру  

Физическая культура  

Physical training 

2 1-8 

МП  

Оқу 

Учебная 

Training 

2  

МП  

Педагогикалық іс-тәжірибе (үздіксіз) 

Педагогическая практика (непрерывная) 

Teaching practice (continuous) 

2  
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Приложение Б 

Структура программы набора 2017 год, 2 курс 

 

Цикл 

дисциплин 

Код 

дисциплины 

Наименование дисциплины Количеств

о кредитов 

по ESTS 

Семестр 

ООД ОК Fil -2101 Философия  

Философия  

Philosophy 

5 4 

БД КВ Eped -2202 Этнопедагогика  

Этнопедагогика  

Ethnic pedagogics 

5 4 

БД ОК Psi -2203 Психология  

Психология  

Psychology 

5 3 

БД КВ OKS -2204 Өзіндік даму психологиясы  

Психология саморазвития  

Psychology of self-development 

3 3 

БД ОК Ped -2205 Педагогика  

Педагогика  

Pedagogics 

3 3 

БД КВ PL -2206 Тұлға психологиясы  

Психология личности  

Psychology of personality 

7 3 

БД КВ POb -2207 Педагогикалық қарым-қатынас  

Педагогическое общение  

Pedagogical intercourse 

5 4 

БД ОК SP -2201 Әлеуметтік педагогика  

Социальная педагогика  

Social pedagogiсs 

5 4 

БД КВ TMVR -2202 Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі  

Теория и методика воспитательной работы  

Theory and technique of educational work 

5 4 

БД КВ MMPPI -2203 Психологиялық-педагогикалық зерттеу 

әдістері мен әдіснамасы  

Методология и методы психолого-

педагогических исследований  

The methodology and techniques of 

psychological and educational research 

5 4 

БД КВ Rel -2202  Дінтану  

Религиоведение  

Religion studies 

5 3 

БД КВ OAK -2202 Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет 

негіздері  

Основы антикоррупционной культуры  

Bases of anticorruption culture 

3 3 

ДМ  Дене шынықтыру 

Физическая культура 

Physical training 

7 3,4 

ДМ  Қоғамдық сананы жаңғырту пәні   5 4 
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Модернизация общественного сознания  

Modernization of the public consciousness 

Модули 

практик 

(МП) 

 Психологиялық-педагогикалық практика 

(үздіксіз) 

Психолого-педагогическая практика 

(непрерывная) 

Psychological and pedagogical practices 

(continuous) 

2 3,4 
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Приложение В 

Структура программы набора 2016 год, 3 курс 

 
Цикл 

дисциплин 

Код 

дисциплины 

Наименование дисциплины Количеств

о кредитов 

по ESTS 

Семестр 

БД КВ BP -3201 Жас ерекшелік психологиясы  

Возрастная психология  

Age-specific psychology 

5 6 

БД КВ VP -3202 Жас ерекшелік педагогикасы  

Возрастная педагогика  

Age-specific pedagogics 

5 6 

БД ОК PK(R)Ya -3203 Кәсіптік қазақ (орыс) тілі  

Профессиональный казахский(русский) 

язык  

Professional Kazakh (Russian) Language 

3 5 

БД ОК POIYa -3204 Кәсіби-бағытталған шет тілі  

Профессионально-ориентированный 

иностранный язык  

Professionally-oriented foreign language 

3 6 

БД КВ PD -3205 Педагогикалық диагностика  

Педагогическая диагностика  

Educational Diagnosis 

7 5 

БД ОК IO -3206 Инклюзивтті білім беру  

Инклюзивное образование  

Inclusive education 

5 5 

БД КВ SOT -3201 Қазіргі білім беру технологиялары  

Современные образовательные технологии  

Modern educational technologies 

7 5 

БД КВ SP -3202 Әлеуметтік психология  

Социальная психология  

Social psychology 

5 6 

ПД ОК TSPR -3303 Әлеуметтік-педагогикалық жұмыс 

технологиясы  

Технология социально-педагогической 

работы  

The technology of social and educational work 

3 6 

ПД ОК MPS -3304 Өзін-өзі тануды оқыту әдістемесі  

Методика преподавания самопознания  

Methods of teaching self-study 

5 5 

ПД КВ K -3301 Конфликтология 

Қақтығыстану  

Conflictology 

5 5 

ПД КВ PTSR -3302 Психологическая практика в социальной 

работе 

Әлеуметтік жұмыстағы психологиялық 

практика 

Psychological practice in social work 

5 6 
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ПД КВ PCC -3303 Психология семьи и семейное 

консультирования 

Отбасы психологиясы және отбасылық 

кеңес 

Psychology of family and domestic advising 

5 6 

Модули 

практик 

(МП) 

 Оқу тәрбиеліқ педагогикалық практикасы 

(үздіксіз) 

Учебно-воспитательная педагогическая 

практика (непрерывная) 

Training and educational teaching practice 

(continuous) 

4 5,6 
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Приложение Г 

Структура программы набора 2015 год, 4 курс 

 
Цикл 

дисциплин 

Код 

дисциплины 

Наименование дисциплины Количеств

о кредитов 

по ESTS 

Семестр 

БД КВ SOT -4201 Қазіргі білім беру технологиялары  

Современные образовательные технологии  

Modern educational technologies 

5 7 

БД КВ OPNI -4202 Ғылыми зерттеуді ұйымдастыру мен 

жоспарлау  

Организация и планирование научных 

исследований  

Organization and planning of scientific 

research 

5 7 

ПД КВ PPOK -4301 Психолого-педагогические основы 

компьютеризации процесса обучения 

Оқыту процесін компьютерлендірудің 

педагогикалық және психологиялық 

негіздері 

Psycho-pedagogical computingfoundations of 

the learning process 

5 7 

ПД КВ KP -4302 Компетентностный подход в учебно-

воспитательном процессе 

Оқу-тәрбие процесіндегі құзыреттілік 

тұрғыдан келу 

Competence approach in teaching and 

educational process 

5 7 

БД КВ TPT -4203 Технология психологического тренинга 

Психологиялық тренинг технологиясы  

Psychological training technology 

5 7 

ПД КВ STSPRP -4204 Современные технологии социально-

психологических решении проблем 

Мәселелерді шешеудің қазіргі әлеуметтік-

психологиялық технологиялары 

Modern technologies of socio-psychological 

problem solving 

5 7 

ПД КВ TRKDK -4301 Технологии разрешения конфликтов в 

детском коллективе 

Балалар ұжымындағы қақтығыстарды 

шешудің жолдары 

Technology resolving conflicts in the childrens 

group 

5 7 

ПД КВ OPD -4302 Организация работы детских и молодежных 

организаций 

Балалар мен жастар ұйымдарының 

жұмыстарын ұйымдастыру 

Work organization of childrens and youth 

5 7 



Ф ДП ВКГУ 063-13-08 

 

 

organizations 

БД КВ PM -4203 Педагогическое мастерство 

Педагогикалық шеберлік 

Pedagogical skill 

5 7 

БД КВ PA -4204 Педагогическая акмеология 

Педагогикалық акмеология 

Pedagogical acmeology 

5 7 

Модули 

практик 

(МП) 

 Дипломалды 

Преддипломная 

Pre-diploma 

5 8 

Модули 

практик 

(МП) 

 Өндірістік педагогикалық іс-тәжірибе 

Производственная педагогическая практика 

Pedagogical рrofessional practice 

10 8 
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Приложение 1 

Курстың атауы/пәндер/юнита 
Название курса/дисциплины/юнита/  

Name 

Шет тілі  

Иностранный язык  

Foreign language  

Пәннің коды/ Код дисциплины/ Code 

IYа - 11101 
Пәннің типі / Тип дисциплины/ A type  

ООДОК 

Курс деңгейі/пәндер / Уровень курса/дисциплины/ Level of the course / discipline 
бакалавриат 

Оқу жылы / Год обучения/ Year of study 

1 год 

Оқу семемтрі / Семестр обучения/ Semester of training 
1,2  

Кредиттер саны/ Количество  кредитов/ Amount of credits 

10  
Дәріс беруші/профессордың/ Ф.И.О лектора/профессора/ FULL NAME 

 к.фил.н. Капышева Г. К. 

Курстың мақсаты: Мемлекеттік тілге деген құрметті, мәдениет құбылысы ретінде саналы 
қарым-қатынасты тәрбиелеу; мемлекеттік тілді негізгі қатынас құралы, адамның түрлі іс-әрекеті 

шеңберінде білім алу құралы, қоғамда қалыптасқан моральды-этикалық нормаларды меңгеру 

құралы ретінде түсіну; қазақ тілінің эстетикалық құндылығын түсіну.  

Курстың қысқаша мазмұны: Қазақ тілі курсының мазмұны білім беру үрдісінің жалпы 
мақсаттылығына оқытудың пәндік және пәнаралық жетістіктеріне  байланысты, ол құзіреттілік 

тәсілдеме арқылы мәдени, лингвистикалық,  коммуникативті, тілдік құзіреттіліктерді дамытуға 

және қалыптастыруға мүкіндік береді. 
Компетенция:  

Білу тиіс: филологияның негізгі бөлімдерінің құрылымын; 

Істей алуы тиіс: ғылыми ақпаратты қабылдап және жеткізу үшін мамандығы бойынша қазақ 
тіліндегі әдебиеттерді өз таңдауы бойынша оқи алу, қоғамдық-саяси әдебиеттерді оқу, реферат, 

аңдатпа, аударма түріндегі ақпарттарды өңдей алу, әңгімелесу жүргізу, мамандығы бойынша,  

студенттің зерттеу тақырыбы бойынша, сондай-ақ қоғамдық-саяси және әлеуметтік тақырыптарда 

қазақ тілінде хабарламалар, баяндамалар жасай алу. 
Дағдылануы тиіс: баяндама, хабарлама, ақпарат формалары түрінде мамандық тақырыбы 

бойынша, дипломдық жұмыс бойынша, емтихан бойынша  өз бетінше дайындалған және 

дайындалмаған деңгейде монологиялық сөйлеу; студентке мамандығы және ғылыми тақырыбы 
бойынша мәселелерді талқылауға қатысуға, сонымен қататар, әлеуметтік, қоғамдық-саяси 

тақырыптарға әңгімелесуге  мүмкіндік беретін диалогтық сөйлеу. 

Цель курса - обеспечение практического овладения языком в пределах тех грамматических и 

лексических тем, которые включены в программу.  
Содержание курса/дисциплины: Моя научная работа. Мой научный руководитель. Мой 

рабочий день. Научная библиотека. Международное сотрудничество. Учеба в магистратуре. 

Научная конференция. Знаменитые люди специальности. Особенности перевода литературы по 
специальности. Аннотирование научных статей. Перевод текста по специальности. 

Компетенция коммуникативная: 

- знать: содержание основных разделов филологии; 
- уметь: читать по собственному выбору литературу по специальности на иностранном 

языке для получения и передачи научной информации, читать литературу общественно-

политического характера; оформлять извлеченную информацию в виде переводов, аннотаций, 

рефератов; вести беседы, делать сообщения и доклады на иностранном языке темы, связанные со 
специальностью и научной работой магистранта, а также на общественно-политические и 

социальные темы. 
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- иметь навыки: монологической речи на уровне самостоятельно подготовленного и 

неподготовленного экзамена по темам специальности и по диссертационной работе в форме 
сообщения, информации, доклада; диалогической речи, позволяющей принимать магистранту 

участие в обсуждении вопросов, связанных с его научной работой и специальностью, а также 

вести беседу на социальные и общественно -политические темы. 
Fostering respect for the state language, a conscious attitude to it as a cultural phenomenon; 

Comprehension of the state language as the main means of communication, a means of obtaining 

knowledge in various spheres of human activity, means of mastering the moral and ethical norms 

accepted in society; Awareness of the aesthetic value of the Kazakh language. 
The content of the course of the Kazakh language is conditioned by the overall focus of the 

educational process on the achievement of meta-subject and objective learning objectives, which is 

possible on the basis of a competence approach that ensures the formation and development of 
communicative, linguistic and linguistic (linguistic) and cultural competence. 

Competence communicative: 

Know: the content of the main sections of philology; 

To be able: to read by own choice the literature on a specialty in the Kazakh language for reception and 
transfer of the scientific information, to read the literature of a sociopolitical character; To make out the extracted 

information in the form of translations, annotations, abstracts; Conduct conversations, make reports and reports in 

Kazakh and language topics related to the specialty and scientific work of the student, as well as on socio-political 
and social topics. 

Have skills: monologic speech at the level of a specially prepared and unprepared exam on the subjects of the 

specialty and on the dissertation work in the form of communication, information, report; Dialogical speech, 
allowing the student to take part in the discussion of issues related to his scientific work and specialty, as well as to 

conduct a conversation on social and socio-political topics. 

Пререквизиттер /Пререквизиты / Pre-requistes 
«Шет тілі» пәні (A1, A2, B1, B2 иелік деңгейі). 
Дисциплина «Иностранный язык» (уровень владения А1, А2, В1, В2). 

Discipline "Foreign language" (level of possession of A1, A2, B1, B2). 

Ұсынылатын әдебиеттер / Рекомендуемая литература / Recommended literature: 
1. Саниязова Ж.Г. Профессионально-ориентированный иностранный язык для неязыковых 

специальностей : учеб. пособие / Ж. Г. Саниязова, Р. К. Торгаева ; М-во образования и науки РК ; 

ВКГУ им. С. Аманжолова. - Усть-Каменогорск : Берел : Изд-во ВКГУ, 2015. - 69 с. - 302.19 Тг 
2. Практический курс английского языка. 1 курс : учеб. для вузов / под ред. В. Д. Аракина. - 

6-е изд., доп. и испр. - М. : Владос, 2013. - 536 с. : ил. - (Учебник для вузов). - ISBN 9785691014451 

3. Тер-Минасов С.Г. Тіл және мәдениетаралық коммуникация : [оқулық] / С.Г.Тер-

Минасова. - Астана : Ұлттық аударма бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 320 бет. - (Рухани жаңғыру. 
Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық). - ISBN 9786017943073 

Оқыту әдістері: ауызша, көрнекілік, тәжірибелік 

Әдістер /бағалау формасы: Рейтинг, емтихан 
Оқыту тілі: Қазақша, орысша 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения:  казахский, русский 
Teaching Methods Verbal, visual, partially-search 

Methods / assessment forms Oral survey, written survey, abstract defense, testing, individual 

assignment 
Language of instruction Russian, Kazakh 

Conditions (requirements) for training a specialty (level) Perform all kinds of work at the rate 

(lectures, laboratory works, practical exercises), successfully pass the exam. 
 

Курстың атауы/пәндер/юнита 

Название курса/дисциплины/юнита/  

Name 

Қазақ (орыс) тілі 

Казахский (русский) язык 

Kazakh (Russian) Language 
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Пәннің коды/ Код дисциплины/ Code 

K(R)Ya -11102 
Пәннің типі / Тип дисциплины/ A type 

ООДОК 

Курс деңгейі/пәндер / Уровень курса/дисциплины/ Level of the course / discipline 
 бакалавриат 

Оқу жылы / Год обучения/ Year of study 

1 год 

Оқу семемтрі / Семестр обучения/ Semester of training 
1,2  

Кредиттер саны/ Количество  кредитов/ Amount of credits 

10 
Дәріс беруші/профессордың/ Ф.И.О лектора/профессора/ FULL NAME 

ст.преподаватель Макшиева Г.К., Бенеш Н.И. 

Курстың мақсаты: Мемлекеттік тілге деген құрметті, мәдениет құбылысы ретінде саналы 

қарым-қатынасты тәрбиелеу; мемлекеттік тілді негізгі қатынас құралы, адамның түрлі іс-әрекеті 
шеңберінде білім алу құралы, қоғамда қалыптасқан моральды-этикалық нормаларды меңгеру 

құралы ретінде түсіну; қазақ тілінің эстетикалық құндылығын түсіну. 

Курстың қысқаша мазмұны: Қазақ тілі курсының мазмұны білім беру үрдісінің жалпы 
мақсаттылығына оқытудың пәндік және пәнаралық жетістіктеріне  байланысты, ол құзіреттілік 

тәсілдеме арқылы мәдени, лингвистикалық,  коммуникативті, тілдік құзіреттіліктерді дамытуға 

және қалыптастыруға мүкіндік береді. 
Істей алуы тиіс: ғылыми ақпаратты қабылдап және жеткізу үшін мамандығы бойынша қазақ 

тіліндегі әдебиеттерді өз таңдауы бойынша оқи алу, қоғамдық-саяси әдебиеттерді оқу, реферат, 

аңдатпа, аударма түріндегі ақпарттарды өңдей алу, әңгімелесу жүргізу, мамандығы бойынша,  

студенттің зерттеу тақырыбы бойынша, сондай-ақ қоғамдық-саяси және әлеуметтік тақырыптарда 
қазақ тілінде хабарламалар, баяндамалар жасай алу. 

Дағдылануы тиіс: баяндама, хабарлама, ақпарат формалары түрінде мамандық тақырыбы 

бойынша, дипломдық жұмыс бойынша, емтихан бойынша  өз бетінше дайындалған және 
дайындалмаған деңгейде монологиялық сөйлеу; студентке мамандығы және ғылыми тақырыбы 

бойынша мәселелерді талқылауға қатысуға, сонымен қататар, әлеуметтік, қоғамдық-саяси 

тақырыптарға әңгімелесуге  мүмкіндік беретін диалогтық сөйлеу. 
Цель курса – воспитание уважения к государственному языку, сознательного отношения к 

нему как явлению культуры; осмысление государственного языка как основного средства 

общения, средства получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средства 

освоения морально-этических норм, принятых в обществе; осознание эстетической ценности 
казахского языка. 

Содержание курса/ дисциплины: Содержание курса казахского языка обусловлено общей 

нацеленностью образовательного процесса на достижение метапредметных и предметных целей 
обучения, что возможно на основе компетентностного подхода, который обеспечивает 

формирование и развитие коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой) и 

культуроведческой компетенций. 

- знать: содержание основных разделов филологии; 
- уметь: читать по собственному выбору литературу по специальности на казахском языке 

для получения и передачи научной информации, читать литературу общественно-политического 

характера; оформлять извлеченную информацию в виде переводов, аннотаций, рефератов; вести 
беседы, делать сообщения и доклады на казахском и языке темы, связанные со специальностью и 

научной работой магистранта, а также на общественно-политические и социальные темы. 

- иметь навыки: монологической речи на уровне самостоятельно подготовленного и 
неподготовленного экзамена по темам специальности и по диссертационной работе в форме 

сообщения, информации, доклада; диалогической речи, позволяющей принимать магистранту 

участие в обсуждении вопросов, связанных с его научной работой и специальностью, а также 

вести беседу на социальные и общественно-политические темы. 
Course Objective: Fostering respect for the state language, a conscious attitude to it as a cultural 

phenomenon; Comprehension of the state language as the main means of communication, a means of 



Ф ДП ВКГУ 063-13-08 

 

 

obtaining knowledge in various spheres of human activity, means of mastering the moral and ethical 

norms accepted in society; Awareness of the aesthetic value of the Kazakh language. 
Course outline: The content of the course of the Kazakh language is conditioned by the overall 

focus of the educational process on the achievement of meta-subject and objective learning objectives, 

which is possible on the basis of a competence approach that ensures the formation and development of 
communicative, linguistic and linguistic (linguistic) and cultural competence. 

Competencies 

Competence communicative: 

Know: the content of the main sections of philology; 
To be able: to read by own choice the literature on a specialty in the Kazakh language for reception and 

transfer of the scientific information, to read the literature of a sociopolitical character; To make out the extracted 

information in the form of translations, annotations, abstracts; Conduct conversations, make reports and reports in 
Kazakh and language topics related to the specialty and scientific work of the student, as well as on socio-political 

and social topics. 

Have skills: monologic speech at the level of a specially prepared and unprepared exam on the subjects of the 

specialty and on the dissertation work in the form of communication, information, report; Dialogical speech, 
allowing the student to take part in the discussion of issues related to his scientific work and specialty, as well as to 

conduct a conversation on social and socio-political topics. 

Пререквизиттер /Пререквизиты / Pre-requistes 
«Шет тілі» пәні (A1, A2, B1, B2 иелік деңгейі). 

Дисциплина «Иностранный язык» (уровень владения А1, А2, В1, В2). 

Discipline "Foreign language" (level of possession of A1, A2, B1, B2). 
Ұсынылатын әдебиеттер / Рекомендуемая литература / Recommended literature: 

1. Практическая методика обучения русскому языку как иностранному : учеб. пособие для 

вузов / Л. С. Крючкова, Н. В. Мощинская. - 5-е изд. - М. : Флинта : Наука, 2014. - 780 с. 

2. Грамматика русского языка в таблицах: предложно-падежная система : учеб. пособие для 
иностранных студ. / В. В. Чудинина, Е. Н. Рогачева. - 2-е изд., стереотип. - М. : Флинта : Наука, 

2015. - 91 с. 

3. Тер-Минасов С.Г. Тіл және мәдениетаралық коммуникация [] : [оқулық] / С.Г.Тер-
Минасова. - Астана : Ұлттық аударма бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 320 бет. - (Рухани жаңғыру. 

Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық). - ISBN 9786017943073 : Б. ц. 

Оқыту әдістері: ауызша, көрнекілік, тәжірибелік 
Әдістер /бағалау формасы: Рейтинг, емтихан 

Оқыту тілі: Қазақша, орысша 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 
Язык обучения:  казахский, русский 

Teaching Methods Verbal, visual, partially-search 

Methods / assessment forms Oral survey, written survey, abstract defense, testing, individual 
assignment 

Language of instruction Russian, Kazakh 

Conditions (requirements) for training a specialty (level) Perform all kinds of work at the rate 

(lectures, laboratory works, practical exercises), successfully pass the exam. 
 

Қазақстанның қазіргі заман тарихы 

Современная история Казахстана 

The modern history of Kazakhstan 

Пәннің коды/ Код дисциплины/ Code 

Sik -1106 
Пәннің типі / Тип дисциплины/ A type 

ООДОК  

Курс деңгейі/пәндер / Уровень курса/дисциплины/ Level of the course / discipline 

бакалавриат 
Оқу жылы / Год обучения/ Year of study 

1 год 

Оқу семемтрі / Семестр обучения/ Semester of training 
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2 семестр 

Кредиттер саны/ Количество  кредитов/ Amount of credits 
5 кредита 

Дәріс беруші/профессордың/ Ф.И.О лектора/профессора/ FULL NAME 

 к.и.н. Нурбекова Р.К., к.и.н. Аубакирова Ж.С. 
Курстың мақсаты: Нақты тарихи материал негізінде Қазақстанның қазіргі территориясында 

адам қауымдастығының даму және қалыптасуның негізгі тенденциялары мен заңдылықтары 

туралы ғылыми көз қарастарды қалыптастыру.   

Курстың қысқаша мазмұны: Тарих  –  ол тек өткен заман туралы білімдер жиынтығы емес, 
ол әрқашан өзіңнің қазіргі замандағы алатын орыныңды нақтырақ саналауға, өзіңнің азаматтық 

позицияңды анықтауға, болып жатқан құбылыстар мен жағдайларға өз қатынасыңды нақты 

анықтауға, ол құбылыстардың маңызы мен бағытын түсініп тереңірек ашуға мүмкіндік беретін  
тарихи ойлау.  Қазақстан тарихы мамандық ьойынша ұлттық мақтаныш пен патриоттылықты 

тәрбиелейді. 

Қазақстан тарихының негізгі кезеңдері мен басты оқиғаларын білу; Отандық тарихымызда 

болып жатқан негізгі мәселерді талдай білу және оның себеп-салдарын түсіне білу; тарихи 
жағдайларға және тұлғаларға берілген түрлі болжамдар мен бағаларға көзқарастарын негіздей алу; 

мәдени аралық тілдесуде, қоғамдық ортада, әлеуметтік тәжірибеде тарихи-мәдени және тарихи 

білімін қолдана білу. 
 

Цель - сформировать научное представления об основных закономерностях и тенденциях 

становления и развития человеческого общества на современной территории Казахстана на 
конкретном историческом материале. 

Содержание курса/дисциплины: История – это не только сумма знаний о прошлом, но это и 

всегда и историческое мышления, позволяющее яснее осознавать свое положение в современном 

мире, четко определять свою гражданскую позицию и свое отношение к происходящим событиям 
и явлениям, глубоко раскрывать и понимать их сущность и направленность. История Казахстана 

воспитывает национальную гордость и патриотизм.   по специальности. 

- знать: содержание основных разделов истории Казахстана; 
- уметь: применять исторические и историко-культурные знания в социальной практике, 

общественной деятельности, межкультурном общении. 

- иметь навыки: владеть системными знаниями об основных периодах, процессах и 
ключевых событиях истории Казахстана; понимать причинно-следственные связи и уметь 

анализировать ключевые проблемы Отечественной истории; владеть системными знаниями об 

основных периодах, процессах и ключевых событиях истории Казахстана; понимать причинно-

следственные связи и уметь анализировать ключевые проблемы Отечественной истории; 
определять и обосновывать свое отношение к различным версиям и оценкам исторических 

событий и личностей. 

Course Objective: The goal is to form a scientific understanding of the basic laws and trends of the 
formation and development of human society on the modern territory of Kazakhstan on a specific 

historical material. 

Course outline:  history is not only the sum of knowledge about the past, but it is always historical 

thinking that makes it possible to understand your position in the modern world more clearly, to clearly 
define your civic position and your attitude to the events and phenomena that are taking place, to deeply 

disclose and understand Their essence and direction. The history of Kazakhstan brings up national pride 

and patriotism. By specialty. 
Master the system of knowledge about the main periods, processes and key events of the history of 

Kazakhstan; understand causal relationships and be able to analyze key issues of Domestic History; 

determine and justify their attitude to different versions and estimates of historical events and 
personalities; be able to apply historical, historical and cultural knowledge in social practice, social 

activities, and intercultural communication. 

Пререквизиттер/пререквизиты/prerequisites 

География, бүкілілем тарихы, қоғамтану, «Адам. Қоғам. Құқық». 
География, всемирная история, обществоведение, «Человек. Общество. Право». 

Geography, world history, social science, "Man. Society. Right". 

Ұсынылатын әдебиеттер / Рекомендуемая литература / Recommended literature: 
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Оқыту әдістері: ауызша, көрнекілік, тәжірибелік 

Әдістер /бағалау формасы: Рейтинг, емтихан 

Оқыту тілі: Қазақша, орысша 
Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения:  казахский, русский 
Teaching Methods Verbal, visual, partially-search 

Methods / assessment forms Oral survey, written survey, abstract defense, testing, individual 

assignment 

Language of instruction Russian, Kazakh 
Conditions (requirements) for training a specialty (level) Perform all kinds of work at the rate 

(lectures, laboratory works, practical exercises), successfully pass the exam. 

 
Курстың атауы/пәндер/юнита 

Название курса/дисциплины/юнита/  

Name 

Экономика және кәсіпкерліктің негіздері 

Основы экономики и предпринимательства 

The basics of Economics and entrepreneurship 
Пәннің коды/ Код дисциплины/ Code 

OEР -1107 

Пәннің типі / Тип дисциплины/ A type 
ООД 

Курс деңгейі/пәндер / Уровень курса/дисциплины/ Level of the course / discipline 

КВ 

Оқу жылы / Год обучения/ Year of study 
1 год 

Оқу семемтрі / Семестр обучения/ Semester of training 

1 семестр 
Кредиттер саны/ Количество  кредитов/ Amount of credits 

3 кредита 

Дәріс беруші/профессордың/ Ф.И.О лектора/профессора/ FULL NAME 

К.э.н. Ситникова Е.С., ст. преподаватель Ахметова Л.М. 
Пән экономикалық категорияларды, өндіріс, бөлу, айырбас және тұтыну қатынастарын 

реттейтін экономикалық заңдылықтарды және шаруашылық механизмдерін, кәсіпкерлік қызметті 

жүзеге асырудың әдістері мен қағидаларын оқытады. Кәсіпкерлік идеяларды жүзеге асырудың, 
кәсіпкердің қызметін жоспарлаудың және өндірістік-коммерциялық қызметтің түрлерінің  

тәжірибелік сұрақтарына ерекше көңіл бөледі. 

Мақсаты – студенттерге экономикалық ғылымның теориялық негіздері, нарықтық 
экономиканың дамуының қолданбалы аспектілері, кәсіпкерлік қызметтің мәні  және жүйесі  

жайлы білім беру. 

Пәннің мазмұны келесі негізгі бөлімдерді қосады: қоғамдық шаруашылық нысандары, 

экономикалық жүйелердің негізгі түрлері, нарық шаруашылығының жалпы сипаттамасы,  сұраныс 
пен ұсыныстың теориясының негіздері, жеке ұдайы өндірістің негізгі теориялары,  кәсіпорынның 

шығындары мен табысы, өндіріс факторларының нарығы және факторлық табыстардың 

қалыптасуы, ұлттық экономика жүйе ретінде, негізгі макроэкономикалық көрсеткіштер, 
жұмыссыздық және инфляция - экономикалық тұрақсыздықтың көрінісі, макроэкономикалық 

тепе-теңдік, экономикалық өсу, мемлекеттік реттеу: маңызы, мақсаттары, құралдары; кәсіпкерлік 

қызмет, оның негізгі түрлері және нысандары, кәсіпкерлік қызметтің субъектілері мен объектілері, 
кәсіпкерлік орта, кәсіпкерлік қызметтің мәні, кәсіпкерлік капитал және оны қалыптастыру 
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тәсілдері, кәсіпкерлік идеяларды іріктеу және іске асыру, бизнес-жоспар және оның қазіргі 

кәсіпкерліктегі рөлі, әріптестік қарым-қатынастардың түрлері, кәсіпкерлік келісім-шарт, 
кәсіпорын  шаруашылықты жүргізуші субъект ретінде, жеке кәсіпкерлік, жаңа кәсіпорын (startup 

company). 

Курсты тәмамдағаннан кейін студент: 
- білуі тиіс: экономиканың дамуының теориялық және қолданбалы негіздерін; кәсіпкерлік 

қызметті жүзеге асырудың әдістері мен қағидаларын; кәсіпкерлік қызметтің ұйымдық-құқықтық 

нысандарын;  бизнесті ұйымдастыру мен басқарудың негіздерін;  

- менгеруі керек: экономикада болып жатқан процестер мен құбылыстарды өз бетінше 
талдауды; әр түрлі әдістерді  пайдалана отырып  экономикалық мәселелерді түсіндіре алуды; 

кәсіпкердің қызметін жоспарлауды. 

- дағдылануы керек: - экономикалық ақпаратты жинау және түсінуге; Қазақстан 
Республикасындағы экономикалық қызметтің  жағдайларына қарай алған білімдерін пайдалануға; 

- тәжірибелік қызметті  ұйымдастыру және өзіндік жұмыс жүргізуге. 

Құзыретті болу: пәнді оқыту үрдісі экономикалық шындықты ұғыну  және тәжірибелік 

игеру, кәсіпкерлік ойлау мәдениетін, экономикалық ақпаратты қабылдау және талдау, кәсіпкерлік 
мақсатты қоя білу және оған жету жолдарын таңдай алу құзіреттіліктерін қалыптастыруға және 

дамытуға  бағытталған. 

Дисциплина изучает экономические категории, экономические законы и механизмы 
хозяйствования, регулирующие отношения в производстве, распределении, обмене и потреблении, 

принципы и методы осуществления предпринимательской деятельности. Особое внимание 

уделяется практическим вопросам реализации предпринимательских идей, планирования 
деятельности предпринимателя, формам производственно-коммерческой деятельности. 

Цель курса – изучить теоретические основы экономической науки, прикладные аспекты 

функционирования рыночной экономики, сформировать у студентов целостное представление о  

системе  и логике предпринимательской деятельности. 
Содержание дисциплины включает в себя основные разделы: формы общественного 

хозяйства, основные типы экономических систем, общая характеристика рыночного хозяйства, 

основы теории спроса и предложения, основы теории индивидуального воспроизводства, 
издержки и доход предприятия, рынки факторов производства и формирование факторных 

доходов, национальная экономика как система, основные макроэкономические показатели,  

безработица и инфляция как проявления экономической нестабильности, макроэкономическое 
равновесие, экономический рост, государственное регулирование: сущность, цели, инструменты; 

предпринимательская деятельность, ее основные виды и формы, субъекты и объекты 

предпринимательской деятельности, предпринимательская среда, логика предпринимательской 

деятельности, предпринимательский капитал и способы его формирования, отбор и реализация 
предпринимательских идей, бизнес-план и его роль в современном предпринимательстве, формы 

партнерских связей, предпринимательский договор, предприятие как хозяйствующий субъект, 

индивидуальное предпринимательство, новое предприятие (startup company). 
В результате изучения дисциплины студент должен 

- знать:  теоретические и прикладные основы функционирования экономики;  принципы и 

методы осуществления предпринимательской деятельности;  организационно-правовые формы 

предпринимательской деятельности; основы управления и организации бизнеса; 
- уметь: уметь самостоятельно анализировать процессы и явления, происходящие в 

экономике; используя различные методы, объяснять проблемы экономики; планировать 

деятельность предпринимателя; 
- иметь навыки: сбора и осмысления экономической информации; использования 

полученных знаний применительно к условиям экономической деятельности в Республике 

Казахстан; самостоятельной работы, самоорганизации и организации практической деятельности.  
Быть компетентным: процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций понимания, осмысления и практического освоения экономической 

действительности, компетенций в области предпринимательской культуры мышления, 

способности к восприятию, обобщению и анализу экономической информации, постановки 
предпринимательской цели и выбору путей её достижения. 

The discipline studies economic categories, economic laws and mechanisms of management, 

regulating relations in production, distribution, exchange and consumption, principles and methods of 
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doing business. Special attention is paid to practical issues of realization of entrepreneurial ideas, 

planning of entrepreneur's activity, forms of production and commercial activity. 
The purpose of the course – to study the theoretical foundations of Economics, applied aspects of 

the functioning of the market economy, to form a holistic view of the students of the system and logic of 

entrepreneurship. 
The content of the discipline includes the main sections: forms of social economy, the main types 

of economic systems, the General characteristics of the market economy, the foundations of the theory of 

supply and demand, the foundations of the theory of individual reproduction, costs and income, the 

markets of factors of production and the formation of factorial income, the national economy as a system, 
the main macroeconomic indicators, unemployment and inflation as manifestations of economic 

instability, macroeconomic equilibrium, economic growth, state regulation: essence, goals, instruments; 

business activities, its main types and forms, subjects and objects of business activity, business 
environment, the logic of entrepreneurship, entrepreneurial capital and ways of its formation, selection 

and implementation of business ideas, business plan and its role in modern entrepreneurship, partnerships, 

enterprise agreement, enterprise as an economic entity or individual entrepreneurship, new venture 

(startup company). 
As a result of studying the discipline, the student must 

- know: theoretical and applied bases of functioning of economy; principles and methods of 

entrepreneurial activity; organizational and legal forms of entrepreneurial activity; basics of business 
management and organization; 

- to be able to: ability to analyze processes and phenomena occurring in the economy; using 

different methods to explain the problems of the economy; to plan the activities of the entrepreneur 
- to have skills:  collection and interpretation of economic information; use of the acquired 

knowledge in relation to the conditions of economic activity in the Republic of Kazakhstan; independent 

work, self-organization and organization of practical activities. 

Be competent: the process of studying the discipline is aimed at the formation and development of 
competencies of understanding and practical development of economic reality, competence in the field of 

entrepreneurial culture of thinking, the ability to perceive, summarize and analyze economic information, 

setting business goals and the choice of ways to achieve it. 

Пререквизиттер /Пререквизиты / Pre-requistes 
Мектептегі пәндер «Математика»,«Адам және қоғам» 

Школьные дисциплины математики, «Человек и общество» 
Mathematics, Schools social and humanitarian disciplines «Man and Society» 

Ұсынылатын әдебиеттер / Рекомендуемая литература / Recommended literature: 

1.Гриффин Р.У.  Менеджмент  : [оқулық] / Р У.Гриффин. - 12-ші бас. - Астана : Ұлттық 

аударма бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 768 бет. - (Рухани жаңғыру. Жаңа гуманитарлық білім. 
Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық). - ISBN 9786017943141 : Б. ц. 

2. Куратко Дональд.Ф Кәсіпкерлік : теория,процесс,практика: [оқулық] / Д.Ф.Куратко. - 10-

шы бас. - Астана : Ұлттық аударма бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 480 бет. - (Рухани жаңғыру. 
Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық). - ISBN 9786017943134 : Б. ц. 

3. Мэнкью, Ню Грегори. Экономикс : [оқулық] / Н.Г.Мэнкью, М.П.Тейлор. - 4-ші 

халықаралық бас. - Астана : Ұлттық аударма бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 848 бет. - (Рухани 

жаңғыру. Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық). - ISBN 9786017943103 : Б. 
ц. 

Оқыту әдістері: ауызша, көрнекілік, тәжірибелік 

Әдістер /бағалау формасы: Рейтинг, емтихан 
Оқыту тілі: Қазақша, орысша 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 
Язык обучения:  казахский, русский 

Teaching Methods Verbal, visual, partially-search 

Methods / assessment forms Oral survey, written survey, abstract defense, testing, individual 

assignment 
Language of instruction Russian, Kazakh 

Conditions (requirements) for training a specialty (level) Perform all kinds of work at the rate 

(lectures, laboratory works, practical exercises), successfully pass the exam. 
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Курстың атауы/пәндер/юнита 

Название курса/дисциплины/юнита/  

Name 

Өзін-өзі тану  

Самопознание  

Self-knowledging  

Пәннің коды/ Код дисциплины/ Code 
Sam -1205 

Пәннің типі / Тип дисциплины/ A type 

БД 

Курс деңгейі/пәндер / Уровень курса/дисциплины/ Level of the course / discipline 
ОК 

Оқу жылы / Год обучения/ Year of study 

1 год 

Оқу семемтрі / Семестр обучения/ Semester of training 
1 семестр 

Кредиттер саны/ Количество  кредитов/ Amount of credits 

3 кредита 
Дәріс беруші/профессордың/ Ф.И.О лектора/профессора/ FULL NAME 

Касымбекова Г.К., Сыздыкова Г.Т. 

 

Пререквизиттер /Пререквизиты/ Pre-requisites 

Мектеп өзін-өзі тану курсы 

Школьный курс самопознания 

School self-knowledge course 
Ұсынылатын әдебиеттер/Рекомендуемая литература/ Recommended literature 

1. Мукажанова Р.А., Омарова Г.А. Методика преподавания дисциплины «Самопознание» в 

школе. – Алматы, 2013. – 176 с. 
2. Амонашвили Ш.А. Учитель, укажи путь к красоте Духа. – М., 2014 

3. Мукажанова Р.А., Омарова Г.А. Общечеловеческие ценности в НДО «Самопознание». –

Алматы, 2014 
4. Мукажанова Р.А. Руководство для тренера: основной уровень. -  Алматы, 2015 

5. Мукажанова Р.А. Руководство для учителя: основной уровень. -  Алматы, 2015 

Оқыту әдістері: ауызша, көрнекілік, тәжірибелік 

Әдістер /бағалау формасы: Рейтинг, емтихан 
Оқыту тілі: Қазақша, орысша 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 
Язык обучения:  казахский 

Teaching Methods Verbal, visual, partially-search 

Methods / assessment forms Oral survey, written survey, abstract defense, testing, individual 

assignment 
Language of instruction Russian, Kazakh 

Conditions (requirements) for training a specialty (level) Perform all kinds of work at the rate 

(lectures, laboratory works, practical exercises), successfully pass the exam. 

 
Курстың атауы/пәндер/юнита 

Название курса/дисциплины/юнита/  
Name 

Жас ерекшелік физиологиясы және мектеп гигиенасы  

Возрастная физиология и школьная гигиена  

Age physiology and school hygiene  

Пәннің коды/ Код дисциплины/ Code 
VFSHG -1206 

Пәннің типі / Тип дисциплины/ A type 
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БД 

Курс деңгейі/пәндер / Уровень курса/дисциплины/ Level of the course / discipline 
ОК 

Оқу жылы / Год обучения/ Year of study 

1 год 
Оқу семемтрі / Семестр обучения/ Semester of training 

2 семестр 

Кредиттер саны/ Количество  кредитов/ Amount of credits 

3 кредита 
Дәріс беруші/профессордың/ Ф.И.О лектора/профессора/ FULL NAME 

Байдельдинова Ж. 

Мақсаты - тірі ағзаның тіршілік әрекетінің заңдылықтарын ашу және оларды 
басқару. 

Студенттерде балалар ағзасының функционалдық ұйымдастыру ерекшеліктері 

туралы білімдерін жүйелі түрде қалыптастыру, болашақ мамандарда клиникалық ойлауын 

реттелу қағидалары, механизмдер және тіндерде, ағзалар мен жүйелерде физиологиялық 
үрдістерінің заңдылықтарын білу негізінде қалыптастыру. 

Пәннің мазмұны: 

Бұл курстың мазмұны балалар ағзасының тіршілік әрекетінің ерекшеліктері, дене 
мүшелерінің функциялары, дене мүшелерінің жүйелері және тұтас ағзаны қамтиды. 

Курсты бітіргеннен кейін студент теориялық білімдермен қаруланады және практикалық 

дағдыларды меңгереді, содан кейін білімдерін тәжірибелік және ғылыми-зерттеу 
жұмыстарында қолдануы мүмкін. 

- білуі керек: онтогенездің негізгі заңдылықтарын, адамның психикалық 

белсенділігінің физиологиялық негізін және балалар мен жасөспірімдердің жоғары жүйке 

жүйесі  қалыптастырудағы негізгі кезеңдері туралы түсінікті; 
- істей алуы керек: оқу-тәрбие үдерісін ұйымдастыру кезінде жүйке жүйесі мен 

эндокриндік бездердің жас ерекшеліктерін ескеруі; дене мүшелерінің және дене мүшелері 

бөліктерінің топографиялық орналасуын және құрылымын анықтауы; кәсіби модульдерді 
оқып-үйренуде және кәсіби қызметте анатомия, физиология және гигиенадан алған 

білімдерін қолдану; 

- кәсіби қызметінде және және кәсіби модульдерді оқуда анатомия, физиология және 
гигиенадан алған білімдерін меңгеруі керек. 

Цель – раскрытие законов жизнедеятельности живого организма и управление ими. 

Сформировать у студентов стройные ряды знаний об особенностях функциональной организации 

организма детей, сформировать у будущих специалистов клиническое мышление на основе 
знаний принципов регуляции, механизмов и закономерностей протекания физиологических 

процессов в тканях, органах и системах здорового организма. 

Содержание курса дисциплины:  
В содержание данного курса входит особенности жизнедеятельности организма детей, 

функции органов, систем органов и организма в целом т.д. Студент после завершения курса 

овладевает теоретическими  знаниями и приобретает практические навыки, в дальнейшем которых 

может применять в практической и научно-исследовательской деятельности. 
- знать: основные закономерности онтогенеза, физиологические основы психической 

деятельности человека и иметь представление об основных этапах формирования ВНД детей и 

подростков 
- уметь: учитывать при организации учебно-воспитательного процесса возрастные 

особенности нервной системы и желез внутренней секреции; определять топографическое 

расположение и строение органов и частей тела; применять знания по анатомии, физиологии и 
гигиены при изучении профессиональных модулей и в профессиональной деятельности;  

- владеть знаниями по анатомии, физиологии и гигиене при изучении профессиональных 

модулей и в  профессиональной деятельности. 

The goal is the disclosure and management of the laws of vital activity of a living organism. Form 
students in orderly series of knowledge about the features of the functional organization of the children's 

organism, to form clinical thinking in future specialists on the basis of knowledge of the principles of 
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regulation, mechanisms and regularities of the course of physiological processes in the tissues, organs and 

systems of a healthy organism. 
Prerequisites: know the basic minimum for the discipline "Anatomy and Physiology of Man" 

Course content of the discipline: 

The content of this course includes the features of the vital activity of the children's organism, the 
functions of organs, organ systems and the organism as a whole, etc. After completing the course, the 

student learns theoretical knowledge and acquires practical skills, which can then be applied in practical 

and research activities. 

- to know: the basic laws of ontogeny, the physiological basis of a person's mental activity and to 
have an idea of the main stages in the formation of GNI of children and adolescents 

- to be able: to take into account the age features of the nervous system and endocrine glands 

during the organization of the educational process; determine the topographical location and structure of 
organs and parts of the body; apply knowledge on anatomy, physiology and hygiene in the study of 

professional modules and in professional work; 

- to have knowledge of anatomy, physiology and hygiene in the study of professional modules and 

in professional work. 

Пререквизиттер/пререквизиты/prerequisites 

Анатомия 

Анатомия 
Anatomy 

Ұсынылатын әдебиеттер / Рекомендуемая литература / Recommended literature: 

1. Голубев В.В.Основы педиатрии и гигиена детей раннего и дошкольного возраста [] : 
учебник для вузов / В. В. Голубев. - 3-е изд., стер. - М. : Академия, 2015. - 240 с. - (Высшее 

образование. Бакалавриат). - ISBN 9785446820016 

2. Ерманова С.А.Балалар мен жасөспірімдер гигиенасы [] : оқу құралы / С. А. Ерманова. - 

Қарағанды : ЖК "Ақнұр баспасы", 2014. - 146 бет. - ISBN 9786017508050 
Оқыту әдістері: ауызша, көрнекілік, тәжірибелік 

Әдістер /бағалау формасы: Рейтинг, емтихан 

Оқыту тілі: Қазақша, орысша 
Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения:  казахский, русский 
Teaching Methods Verbal, visual, partially-search 

Methods / assessment forms Oral survey, written survey, abstract defense, testing, individual 

assignment 

Language of instruction Russian, Kazakh 
Conditions (requirements) for training a specialty (level) Perform all kinds of work at the rate 

(lectures, laboratory works, practical exercises), successfully pass the exam. 

 
Құқық негіздері  

Основы права  

Bases of law 
Пәннің коды/ Код дисциплины/ Code 

OP-2105 

Пәннің типі / Тип дисциплины/ A type 
ООД ОК  

Курс деңгейі/пәндер / Уровень курса/дисциплины/ Level of the course / discipline 

бакалавриат 

Оқу жылы / Год обучения/ Year of study 
1 год 

Оқу семемтрі / Семестр обучения/ Semester of training 

2 семестр 
Кредиттер саны/ Количество  кредитов/ Amount of credits 

2 кредита 

Дәріс беруші/профессордың/ Ф.И.О лектора/профессора/ FULL NAME 
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«Құқық негіздері» пәні заңдық болып табылады және заңтану мамандығынан басқа 

мамандық  студенттері оқиды. 
Пәннің мақсаты – студенттердің құқықтық білімін шыңдау және тереңдету, осы жолда 

құқықтық сенімін нығайту, құқықтық мәдениетті өркендету,  студенттердің құқықтық әлеуметтік 

үрдісін қалыптастыру, қазақстандық патриотизмді тәрбиелеу, білім алушылардың дүниетанымын 
қалыптастыру, қоғамдық және жеке  құқықтық сана мен құқықтық мәдениетті арттыру болып 

табылады. Құқық салаларын білу және оларды өмірлік, қызметтік тәжірибеде қолдана алу.  

Пәннің мазмұны: Қазақстан Республикасының мемлекет және құқық теориясы негіздері, 

Қазақстан Республикасының конституциялық құқық негіздері, Қазақстан Республикасының 
әкімшілік құқық негіздері, Қазақстан Республикасының еңбек құқығы негіздері, Қазақстан 

Республикасының отбасы және неке құқығы негіздері,  Қазақстан Республикасының қылмыстық 

құқық негіздері,  Қазақстан Республикасының азаматтық құқық негіздері, Қазақстан 
Республикасының қылмыстық және азаматтық істер жүргізу құқығы негіздері,  Қазақстан 

Республикасының қаржы құқығы негіздері, Қазақстан Республикасының салық құқығы негіздері,  

Қазақстан Республикасының экологиялық және жер құқығы негіздері, халықаралық құқық 

негіздері. 
Студенттер, пәнді оқуды аяқтағаннан кейін, нәтижесінде білулері қажет: 

Білу қажет: адам мен азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын, міндеттерін; Қазақстан 

Республикасында әрекет етуші негізгі нормативтік құқықтық актілерді, олардың қолдану аясын 
дұрыс түсіну; құқық салаларын ажырата білу, әр бір құқық саласы бойынша негізгі ұғымдар мен 

түсініктерді білу; әр түрлі құқық салаларындағы жауаптылық мәселелерін білу. 

Игеру қажет:  нормативтік құқықтық актілерді талдауды, қоғамның мемлекеттік-құқықтық 
құрылымын,  мемлекеттік биліктің субъектілерін және оны жүзеге асыру механизмін бағдарлауды. 

Меңгеру қажет: күнделікті өмірде мемлекет және құқық мәселелеріне байланысты сұрақтар 

туындаған жағдайларда нормативтік-құқықтық актілерді дұрыс қолдана алу. 

Пән дүниетанымдық, кәсіби, зерттеуші, коммуникативті, өзіндік менеджмент 
құзіреттіліктерін қалыптастыруға бағытталған.  

Дисциплина «Основы права» относится к дисциплинам юридического цикла, но изучается 

студентами других специальностей. 
Цель изучения дисциплины – расширение и углубление  знаний студентов,  формирование 

социально-правовой адаптации и мировоззрений обучающихся,  повышение их правовой 

культуры и правосознания, знать отрасли  права и уметь применять  нормы  права на практике.  
Содержание дисциплины: Основы теории госудрства и права, Основы Конституционного 

права Республики Казахстан, Основы административного права Республики Казахстан, Основы 

трудового прва Республики Казахстан, Основы семейного права Республики Казахстан, Основы 

уголовного права Республики Казахстан, Основы гражданского права Республики Казахстан,  
Основы финансового права Республики Казахстан, Основы уголовного процессуального и 

гражданскокого процессуального права Республики Казахстан,  Основы налового права 

Республики Казахстан, Основы экологического и земельного права  Республики Казахстан, 
Основы международного права.  

По окончании изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: права и свободы, обязанности человека и гражданина; действующие нормативно-

правовые акты Республики Казахстан, правильно понимать их  применение в пространстве; знать 
и различать отрасли права, основные понятия и категории  каждой отрасли права; основные 

вопросы юридической ответственности в соответствии с их видами.  

Уметь: анализировать нормативные правовые акты, государственно-правовую структуру 
общества, субъектов государственной власти и механизм его осуществления.  

Владеть: при возникновении в повседневной жизни вопросов связанных с проблемами 

государства и права навыками по правильному применению  нормативно-правовых актов. 
Дисциплина направлена на формирование мировоззренческих, профессиональных, научных 

коммуникативных, управленческих компетенций.  

Discipline of "Basis of right" behaves to disciplines of legal cycle, but studied by the students of 

other specialities. 
An aim of study of discipline is expansion and deepening  of knowledge of students,  forming of 

socially-legal adaptation and of world views of student,  increase of their legal culture and sense of 

justice, to know the fields  of law and able to apply  the norms  of right in practice.  
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Table of contents of discipline : Bases of theory of госудрства and rights, Bases of the 

Constitutional right for Republic of Kazakhstan, Basis of administrative law of Republic of Kazakhstan, 
Bases labour прва Republics of Kazakhstan, Bases of family law of Republic of Kazakhstan, Basis of 

criminal law of Republic of Kazakhstan, Basis of civil law of Republic of Kazakhstan,  Basis of financial 

right for Republic of Kazakhstan, Bases criminal judicial and гражданскокого of judicial right for 
Republic of Kazakhstan,  basis налового right for the republic of Kazakhstan, basis and landed ecolaw  

republic of Kazakhstan, basis. 

Upon termination of study of discipline students must: 

Gentlefolks: rights and freedoms, duties of man and citizen; operating normatively-legal acts of 
Republic of Kazakhstan, it is correct to understand their  application in space; to know and distinguish the 

fields of law, basic concepts and categories  of every field of law of әр; basic questions of legal 

responsibility in accordance with their kinds.  
Able:  to analyse normative legal acts, государственно-правовую structure of society, subjects of 

state power and mechanism of his realization.  

To own: in case of occurring in everyday life of questions related to the problems of the state and 

right by skills on correct application  of normatively-legal acts. 
Discipline is sent to forming  of world view, professional, scientific communicative, administrative 

competenses. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 
Қазақстан тарихы, Саясаттану, Экономикалық теория, Дүние жүзі тарихы. 

История Казахстана, Политология, Экономическая теория, Всеобщая история. 

History of Kazakhstan, political Science, Economic theory, Universal history. 
Ұсынылатын әдебиеттер / Рекомендуемая литература / Recommended literature: 

1.  Мухамадиева Г.Н. Право на личную свободу как основа неприкосновенности личности в 

уголовном деле [Текст] / Г. Н. Мухамадиева // ҚазҰУ Хабаршысы. Заң сериясы = Вестник КазНУ. 

Серия юридическая. - 2013. - № 1. - . 44-47 
ББК 67.410.2 

2. Есетова С.К. Основные направления миграционно-правовой политики Республики 

Казахстан в контексте формирования миграционного права [Текст] / С. К. Есетова, А. Б. Батыров // 
ҚазҰУ Хабаршысы. Заң сериясы = Вестник КазНУ. Серия юридическая. - 2013. - № 2. - . 51-58 

ББК 67.401 

3. Сыдыкова А.Е. Взаимодействие государства и институтов гражданского общества в 
Республике Казахстан [Текст] / А. Е. Сыдыкова // ҚазҰУ Хабаршысы. Заң сериясы = Вестник 

КазНУ. Серия юридическая. - 2013. - № 2. - . 59-65 

ББК 67.400.2 

4. Шулембаева Р. Модернизация на основе инноваций и эффективного труда [] / 
Шулембаева Р. // Казахстанская правда . - 2014. - 1 января (№ 1). - 2. - О реализации "Стратегии 

"Казахстан-2050". 

Оқыту әдістері: ауызша, көрнекілік, тәжірибелік 
Әдістер /бағалау формасы: Рейтинг, емтихан 

Оқыту тілі: Қазақша, орысша 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 
Язык обучения:  казахский, русский 

Teaching Methods Verbal, visual, partially-search 

Methods / assessment forms Oral survey, written survey, abstract defense, testing, individual 
assignment 

Language of instruction Russian, Kazakh 

Conditions (requirements) for training a specialty (level) Perform all kinds of work at the rate 
(lectures, laboratory works, practical exercises), successfully pass the exam. 

 
Курстың атауы/пәндер/юнита 
Название курса/дисциплины/юнита/  

Name  

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (ағылшын тілде)  

Информационно-коммуникационные технологии (на англ. языке)  
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Information and communication technologies (in English language) 

Пәннің коды/ Код дисциплины/ Code 
TKO -2106 

Пәннің типі / Тип дисциплины/ A type  

ООД  
Курс деңгейі/пәндер / Уровень курса/дисциплины/ Level of the course / discipline 

бакалавриат 

ОК 

Оқу жылы / Год обучения/ Year of study 
2 год 

Оқу семемтрі / Семестр обучения/ Semester of training 

3 семестр 
Кредиттер саны/ Количество  кредитов/ Amount of credits 

5 кредита 

Дәріс беруші/профессордың/ Ф.И.О лектора/профессора/ FULL NAME 

к.т.н.Сыздыкпаева А.Р., к.пед.н.Кубентаева С.Н. 
Мақсаты – студенттерді информатика негіздері, ақпараттандыру әдістерімен, жаңа 

компьютерлік техникамен таныстыру, сондай-ақ заманауи қол жетімді ақпараттық мүмкіндіктерді 

тәжірибеде  пайдалану дағдылары мен қабілеттерін қалыптастыру. 
Курс/пән мазмұны:  

Информатика пәні студенттердің информатика, заманауи компьютерлік архитектура, 

компьютерлік бағдарламалық қамтамасыз ету, қолданбалы бағдарламалық қамтамасыз ету, 
компьютерлерді өлшемдерді статистикалық өңдеу, компьютерлік коммуникация негіздері, 

электрондық үкімет негіздерін білуді қамтамасыз етеді. 

- білуі керек: информатиканың негіздері, операциялық жүйелердің функционалдық 

мүмкіндіктері, операциялық қабықшалар, мәтіндік процессорлар, электронды кестелер, деректер 
қорлары базалық т.сініктерін және оларды пайдаланудың жалпы әдістемелерін. 

- істей алуы қажет: компьютерлік жүйелерде және ақпараттық технологияларда бағдарлану, 

әртүрлі операциялық жүйелерде жұмыс жасау, түрлі тапсырмаларды шешу үшін бағдарламалық 
қамтамасыз етуді таңдау, ғылым, білім, экономика және басқа да салаларда ақпараттық 

технологияларды қолдану. 

- дағдылануы тиіс: әлеуметтік бағдарламалар мысалында заманауи компьютерлік 
технологияларды іс жүзінде меңгеру  

Цель – ознакомление студентов с основами  информатики и методами  информатизации, 

новыми компьютерными технологиями, а также формирование  умений и навыков по 

использованию в практической деятельности  имеющихся возможностей информатизации на 
современном уровне. 

Содержание курса/дисциплины:Курс информатики предусматривает знание студентами 

основных понятий информатики, архитектуры современных ЭВМ, программное обеспечение 
компьютера, прикладное программное обеспечение, применение ЭВМ для статистической 

обработки  измерений, основы компьютерных коммуникаций, электронного правительства. 

- знать: базовые понятия основ информатики, функциональные возможности операционных 

систем, операционных оболочек, текстовых процессоров, электронных таблиц, баз данных и 
общую методологию их использования. 

- уметь: ориентироваться в компьютерных системах и информационных технологиях, 

работать в различных операционных системах, выбирать программное обеспечение для решения 
разного рода задач, применять информационные технологии в науке, образовании, экономике и 

других сферах.  

- иметь навыки: практического усвоения современных компьютерных технологий на 
примере социальных программ 

The purpose of the discipline is to introduce students to the basics of computer science and 

methods of informatization, new computer technologies, and to build skills and skills in using the 

available informatization opportunities in the practical activity at the modern level. 
Contents of the course / discipline: The course of computer science provides for students to 

understand the basic concepts of computer science, the architecture of modern computers, computer 
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software, application software, the use of computers for statistical processing of measurements, the basics 

of computer communications, e-government. 
Competences: professional 

To know: the basic concepts of the basics of computer science, the functional capabilities of 

operating systems, operating shells, word processors, spreadsheets, databases and a common 
methodology for their use. 

To be able: to be guided in computer systems and information technologies, to work in various 

operating systems, to choose the software for the solution of various tasks, to apply information 

technologies in science, education, economy and other spheres. 
To have skills: practical mastering of modern computer technologies on the example of social 

programs. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ pre-requisites 
Информатика 

Информатика 

Computer science 

Ұсынылатын әдебиеттер / Рекомендуемая литература / Recommended literature: 
1.Шваб Клаус. Төртінші индустриялық революция [] : [оқулық] / К. Шваб. - Астана : Ұлттық 

аударма бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 200 бет. - (Рухани жаңғыру. Жаңа гуманитарлық білім. 

Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық). - ISBN 9786017943035 : Б. ц. 
Парал. загл.: на рус.яз. 

2. Баймулдина Назира Сахимжановна. Методика подготовки будущих юристов к 

использованию информационно- коммуникационных технологий [] : автореф. дис. на соиск. учен. 
степ. канд. пед. наук : 13.00.02 - теория и методика обучения и воспитания (информатика, 

информатизация образования) / Н. С. Баймулдина. - Алматы : [б. и.], 2010. - 25 с. 

Оқыту әдістері: ауызша, көрнекілік, тәжірибелік 

Әдістер /бағалау формасы: Рейтинг, емтихан 
Оқыту тілі: Қазақша, орысша 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 
Язык обучения:  казахский, русский 

Teaching Methods Verbal, visual, partially-search 

Methods / assessment forms Oral survey, written survey, abstract defense, testing, individual 
assignment 

Language of instruction Russian, Kazakh 

Conditions (requirements) for training a specialty (level) Perform all kinds of work at the rate 

(lectures, laboratory works, practical exercises), successfully pass the exam. 

 
Курстың атауы/пәндер/юнита 
Название курса/дисциплины/юнита/  

Name 

Саясаттану-әлеуметтану 

Политология-социология 

Political science-sociology  

Пәннің коды/ Код дисциплины/ Code 

PS -1105 
Пәннің типі / Тип дисциплины/ A type 

 ООДОК  

Курс деңгейі/пәндер / Уровень курса/дисциплины/ Level of the course / discipline бакалавриат 

Оқу жылы / Год обучения/ Year of study 
1 год 

Оқу семемтрі / Семестр обучения/ Semester of training 

1 семестр 
Кредиттер саны/ Количество  кредитов/ Amount of credits 

 5 кредитов 

Дәріс беруші/профессордың/ Ф.И.О лектора/профессора/ FULL NAME 
 к.и.н., Шуршитбай Б., Жиренова А.Т. 
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Курс мақсаты: « Саясаттану- әлеуметтану» пәні болашақ мамандардың бойында қазіргі 

әлеуметтік өмірдің күрделі құбылыстар мен үрдістерін еңсеру және әр түрлі әлеуметтік, саяси 
құбылыстарды дұрыс бағалауға, оларға ғылыми көзқарас беруді дамытуға көмектесеу, ғылыми 

ойлау, әлеуметтік және саяси оқиғалардың кәсіби проблемаларын шешу үшін қажетті білімді 

жабдықтап, демократиялық саяси мәдениет қалыптастыру 
Курс мазмұны: «Саясаттану- әлеуметтану» пәнінің объектісі; социологиялық перспектива 

және қиял; әлеуметтік және саяси білімдердің дамуының негізгі кезеңдері; әлеуметтік зерттеулер 

әдіснамасы; ақпарат жинау әлеуметтанулық әдістері; қоғам және әлеуметтік өзара; әлеуметтік 

топтар, ұйымдар мен мекемелер; әлеуметтік теңсіздік және әлеуметтік стратификация; саяси 
жүйелер мен қазіргі заманның режимдері; Мемлекеттік және азаматтық қоғам; Саяси дамыту және 

жетілдіру; Саяси мәдениет және идеология; Қазақстанның 2050 жылға дейінгі даму стратегиясы. 

Пәнді оқу нәтижесінде студент: 
- білу керек: әлеуметтік-саяси пәндердің теориялық және тәжірибелік негіздерін, мектептер 

мен ғылыми-зерттеу орталықтарын және әлеуметтану саласы бойынша ағымдағы зерттеулерді, 

саяси ғылымның саяси жүйесі және оның институттарының нәтижелерін, жұмыс істеу 

принциптерін; 
- істей алу керек: Қоғамда болып жатқан әлеуметтік-саяси үрдістер мен құбылыстарды 

талдау, сондай-ақ дәлелді ауызша және жазбаша өз ойымен тұжырымдау; балама динамикалық 

пайдалану, кәсіби проблемаларды шешу үшін инновациялық социологиялық көзқарастар бойынша 
алған білімдерін қолдану; 

- дағдысы болуы керек: Қазіргі қоғамның проблемаларын талдау, болжау және жоспарлау; 

төзімділік пен құрметке негізделген тұлғааралық және мәдениетаралық қарым-қатынас туралы 
тұтас көзқарасы болу; социологиялық зерттеулер әдіснамасы; ақпараттың сыйымдылығын ( «сын 

тұрғысынан ойлау») сыни қабылдау  

Пәнді оқу барысында әлеуметтік және саяси тұжырымдамалар мен құрылымдардың білім 

мен белсенді және демократиялық қатысу ниетіне негізделген әлеуметтік құзыреттерін 
қалыптастыру және дамытуға бағытталған; базалық оқыту адамның қабылдауы мен өзара 

түсіністікті дамытуға қабілетті әлемдегі, қоғамдағы, отбасындағы, топта бірге өмір сүру біліктері 

бар. (жеке, мәдениетаралық, басқа азаматтық құзыреті) азаматтық өмірге қатысуға тұтасымен 
мүмкіндік береді. 

Цель курса: «Политология-социология» является формирование у будущего специалиста 

элементов научного социального мышления и мировоззрения, которые помогут ему преодолевать 
влияние стереотипов и осмысливать сложные явления и процессы современной общественной 

жизни, помочь ориентироваться в политической действительности, выработать у них научный 

подход к оценке тех или иных социальных и политических событий и явлений, вооружить 

знаниями, необходимыми для творческого решения своих профессиональных проблем, 
формирования демократической политической культуры. 

Содержание курса: объект и предмет социологии и политологии; социологическая 

перспектива и воображение; основные этапы развития социологического и политического знания; 
методология социологического исследования; методы сбора социологической информации; 

общество и социальные взаимодействия; социальные группы, организации и институты; 

социальное неравенство и социальная стратификация; политические системы и режимы 

современности; государство и гражданское общество; политическое развитие и модернизация; 
политическая культура и идеология; стратегия развития Казахстана до 2050 года. 

В результате изучения дисциплины «Политология-социология» студент должен: 

- знать: теоретические и прикладные основы и закономерности функционирования 
социально-политических наук, школы и научные направления и результаты современных 

исследований в области социологии и политологии, политическую систему и ее институты; 

- уметь самостоятельно анализировать процессы и явления, происходящие в обществе, 
корректно и аргументировано формулировать свою мысль в устной и письменной форме, 

использовать усвоенные знания в конкретных ситуациях, динамично использовать 

альтернативные, новые и/или инновационные социологические подходы к решению 

профессиональных задач; 
- иметь навыки: целостного подхода к анализу, проектированию и прогнозированию 

проблем современного общества; межличностной и межкультурной коммуникации, основанными 
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на толерантности и уважении; методикой проведения социологических исследований; 

способностью к критическому восприятию информации («критическому мышлению»). 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие основных 

компетенций социальной подготовки (личностные, межкультурные, гражданские компетенции) 

позволяют ему во всей полноте участвовать в гражданской жизни, основываясь на знании 
социальных и политических понятий и структур и готовности к активному и демократическому 

участию; обладает умением жить вместе в коллективе, в семье, в социуме, в мире, способен 

воспитывать в себе принятие и понимание другого человека.  

 
The aim of the course «Рolitical science- sociology» is formation at future expert a social elements 

of scientific thinking and outlook that will help to overcome the influence of stereotypes and make sense 

of complex phenomena and processes of contemporary social life, help navigate the political reality, to 
develop a scientific approach to the assessment of of various social and political events and phenomena, 

armed with the knowledge necessary for a creative solution to their professional problems, the formation 

of a democratic political culture. 

Course content: the object and the subject of sociology and political science; sociological 
perspective and imagination; main stages of development of sociological and political knowledge; 

methodology of social research; sociological methods of collecting information; society and social 

interaction; social groups, organizations and institutions; social inequality and social stratification; 
political systems and regimes of modern times; state and civil society; political development and 

modernization; political culture and ideology; Strategy of development of Kazakhstan till 2050. 

As a result of studying the discipline «Рolitical science- sociology», a student must: 
- to know: the theoretical and practical foundations and principles of functioning of social and 

political sciences, schools and research areas, and the results of current research in the field of sociology 

and political science, political system and its institutions; 

- be able to independently analyze the processes and phenomena occurring in society, well-
reasoned and articulate their thoughts orally and in writing, to use acquired knowledge in concrete 

situations, dynamic use of alternative, new and / or innovative sociological approaches to solving 

professional problems; 
- to have skills: a holistic approach to the analysis, planning and forecasting problems of modern 

society; interpersonal and intercultural communication based on tolerance and respect; methodology of 

sociological research; capacity for critical perception of information ("critical thinking"). 
The process of the discipline is aimed at the formation and development of the basic training of 

social competences (personal, intercultural, civic competences) allow it in its entirety to participate in 

civic life, based on knowledge of social and political concepts and structures and a willingness to take an 

active and democratic participation; It has the ability to live together in a group, in the family, in society, 
in the world, able to cultivate acceptance and understanding of the other person. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ pre-requisites 
Философия. Қазақстан тарихы 
Философия. История Казахстана 

Philosophy. History of Kazakhstan 

Ұсынылатын әдебиеттер / Рекомендуемая литература / Recommended literature: 

1. Бринкерхоф Дэвид. Әлеуметтану негіздері [] : [оқулық] / Д.Брикерхов, Р.Уейтс, С.Ортега. 
- 9-шы бас. - Астана : Ұлттық аударма бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 464 бет. - (Рухани 

жаңғыру. Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық). - ISBN 9786017943158 : Б. 

ц. 
2. Ритцер Джордж. Әлеуметтану теориясы [] : [оқулық] / Д.Ритцер, Д.Степницки. - 10-шы 

бас. - Астана : Ұлттық аударма бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 856 бет. - (Рухани жаңғыру. Жаңа 

гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық). - ISBN 9786017943172 : Б. ц. 
3. Кравченко А.И. Основы социологии и политологии: Учебник / А.И. Кравченко. - М.: 

Проспект, 2015. - 352 c. 

4. Гумплович  Л. Основы социологии / Л. Гумплович. - М.: КД Либроком, 2015. - 368 c. 

5. Волков Ю.Г. Основы социологии и политологии: Учебное пособие / Ю.Г. Волков, А.В. 
Лубский. - М.: Альфа-М, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 224 c. 

6. Кареев Н.И. Общие основы социологии / Н.И. Кареев. - М.: КД Либроком, 2015. - 248 c. 

Оқыту әдістері: ауызша, көрнекілік, тәжірибелік 



Ф ДП ВКГУ 063-13-08 

 

 

Әдістер /бағалау формасы: Рейтинг, емтихан 

Оқыту тілі: Қазақша, орысша 
Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения:  казахский, русский 
Teaching Methods Verbal, visual, partially-search 

Methods / assessment forms Oral survey, written survey, abstract defense, testing, individual 

assignment 

Language of instruction Russian, Kazakh 
Conditions (requirements) for training a specialty (level) Perform all kinds of work at the rate 

(lectures, laboratory works, practical exercises), successfully pass the exam. 

 
Курстың атауы/пәндер/юнита 

Название курса/дисциплины/юнита/  

Name 

Өзін- өзі тану пәнінің методологиялық негізі 

Методологические основы самопознания  

Methodological basis of self- knowledge 
Пәннің коды/ Код дисциплины/ Code 
E -1202 

Пәннің типі / Тип дисциплины/ A type 
БД КВ 

Курс деңгейі/пәндер / Уровень курса/дисциплины/ Level of the course / discipline бакалавриат 

Оқу жылы / Год обучения/ Year of study 
1 год 

Оқу семемтрі / Семестр обучения/ Semester of training 

2семестр 

Кредиттер саны/ Количество  кредитов/ Amount of credits 
5 кредитов 

Дәріс беруші/профессордың/ Ф.И.О лектора/профессора/ FULL NAME 

Касымбекова Г., Сыздыкова Г.Т. 
Мақсаты: студенттердің бойында адамзат әлемінде қалыптасқан адамгершілік 

құндылықтарды, өмірге деген саналы көзқарасы қалыптастыру 

Мазмұны: негізгі классикалық этикалық ұғымдардың мазмұны; әлеуметтік мәні, мораль, 
оның қалыптасу негізі; мораль әлеуметтік және мәдени құбылыс ретінде; тарихи және мәдени 

даму тұрғысынан адамгершілік дамыту; қазіргі қоғамның және жеке адамның мәселелерінің 

әтикалық аспектісі; болашақ кәсіби қызметтің этикалық мәселелері. 

Білу: білім мен әлемнің даму жолының этикалық ерекшелігі; логикалық және этикалық 
ойдың мәдени және тарихи динамикасына сәйкестігін және ұтымдылығын нысандарын дамыту 

дамуының негізгі кезеңдерін; негізгі этикалық жүйелер, олардың негізгі принциптері мен 

категорияларын; этикалық ой негізін құрайтын негізгі мәтіндерді олардың негізгі мәселелерін 
қалыптастырудың тарихи және теориялық контексті; Қазақстандық қоғамның өзекті моральдық 

мәселелерін. 

Істей алу: ақылға қонымды және қисынды, зерттелген материалдың барлық спектріне және 

этикалық ғылым санатты аппаратының, этика теориясы мен тарихы бойынша білімді мемлекеттің 
пайдалану қолдауымен; негізгі этикалық-философиялық мәтіндерді талдау, тарихи және 

теориялық тұрғыда сәйкес олардың мазмұны мен әлеуметтілігін түсіндіру; қазіргі заманғы 

постиндустриалды қоғамның, соның ішінде этикалық мәселелерді талдау; оқу-тәрбие қызметінде 
осы білімді қолдану. 

Дағдылану: оқу-әдістемелік, ғылыми-зерттеушілік, классикалық этикалық.  

Дүниетанымдық құзіреттілік. 
 

Цель курса: формирование у студентов сознательного отношения к жизни, трансляция 

моральных ценностей, выработанных человечеством. 

Содержание курса: основные классические этические концепции; социальная сущность 
морали, основания ее формирования; мораль как социокультурный феномен; развитие морали в 
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контексте историко-культурного развития; этическое измерение проблем развития современного 

общества и человека; проблемы этического характера в предстоящей профессиональной 
деятельности.  

В результате изучения студент должен: 
- знать: специфику этического способа познания и освоения мира; логику и основные этапы 

развития этической мысли, ее соответствие культурно-исторической динамике и развитию форм 

рациональности; основные этические системы, их основополагающие принципы и категории; 

базовые тексты, составляющие фонд этической мысли, их основную проблематику, исторический 
и теоретический контекст формирования; актуальные нравственные проблемы казахстанского 

общества; 

- уметь: аргументировано и логично, с опорой на весь массив изучаемого материала и 
использованием категориального аппарата этической науки, излагать знания в области теории и 

истории этики; анализировать базовые этико-философские тексты, интерпретировать их 

содержание и проблематику в соответствии с историческим и теоретическим контекстом; 

применять полученные знания в педагогической и воспитательной деятельности. 
- применять навыки анализа нравственной проблематики современного 

постиндустриального, в том числе казахстанского общества.  

В результате освоения дисциплины студент осваивает мировоззренческие компетенции. 
 

Purpose of the course: formation of students a conscientious attitude to life, translation of moral 

values which developed by mankind.  

Course content: Basic classic ethical concepts; Social morality essence, the basis of its formation; 
morality as a social and cultural phenomenon; development of morality in the context of historical and 

cultural development; ethical dimension the problems of modern society and the individual; ethical issues 

in the future professional activity. 
The student, who has studied the discipline "Ethics" should: 

- know: the specifics of an ethical way of knowledge and assimilation of the world; logic and the 

basic stages development of ethic thought, its compliance with the cultural and historical dynamics and 
the development of forms of rationality; basic ethical systems, their basic principles and categories; basic 

texts that make up the foundation of ethical thought, their basic problems, historical and theoretical 

context of the formation; urgent moral issues of Kazakh society; 

- be able to: reasonably and logically, with the support of the entire array of the studied material, 
and the use of categorical apparatus of ethical science, to present of knowledge in the theory and history 

of ethics; analyze basic ethical-philosophical texts, interpret their content and perspective in accordance 

with the historical and theoretical context; to apply this knowledge in teaching and educational activities. 
- have the skills of analyzing moral problems of modern post-industrial, including Kazakhstan 

society. 

As a result of the development of the discipline the student mastering worldview competence. 

Пререквизиттер/Пререквизиты/ Prerequisites: 
Мектептегі әлеуметтік-гуманитарлық пән «Адам және қоғам» 

Школьные социально-гуманитарные дисциплины, «Человек и общество» 

Schools social and humanitarian disciplines "Man and Society" 
Ұсынылатын әдебиеттер / Рекомендуемая литература / Recommended literature: 

1. Афашагова А. А. Профессиональная этика в психолого-педагогической деятельности: 

учебное пособие Директ-Медиа 2014 г. - 187 с (http://www.knigafund.ru/books/183743)  

2.  Урунбасарова, Э. А.  Этика и культура общения педагога: [учеб. пособие] / Э. А. 

Урунбасарова ; М-во образования и науки РК. - Алматы : Бастау, 2017. - 208 с. 

3. Дусенко С.В.  Профессиональная этика и этикет [] : учеб. пособие для вузов / С. В. 

Дусенко. - 3-е изд., стереотип. - М.: Академия, 2013. - 224 с. - (Высшее профессиональное 

образование. Бакалавриат). 
Оқыту әдістері: ауызша, көрнекілік, тәжірибелік 
Әдістер /бағалау формасы: Рейтинг, емтихан 

Оқыту тілі: Қазақша, орысша 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 
Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 
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Язык обучения:  казахский, русский 

Teaching Methods Verbal, visual, partially-search 
Methods / assessment forms Oral survey, written survey, abstract defense, testing, individual 

assignment 

Language of instruction Russian, Kazakh 
Conditions (requirements) for training a specialty (level) Perform all kinds of work at the rate 

(lectures, laboratory works, practical exercises), successfully pass the exam. 

 

Курстың атауы/пәндер/юнита 

Название курса/дисциплины/юнита/  
Name 

Этика  

Этика  

Ethics  

Пәннің коды/ Код дисциплины/ Code 
E -1202 

Пәннің типі / Тип дисциплины/ A type 

БД КВ 

Курс деңгейі/пәндер / Уровень курса/дисциплины/ Level of the course / discipline бакалавриат 
Оқу жылы / Год обучения/ Year of study 

1 год 

Оқу семемтрі / Семестр обучения/ Semester of training 
2семестр 

Кредиттер саны/ Количество  кредитов/ Amount of credits 

5 кредитов 

Дәріс беруші/профессордың/ Ф.И.О лектора/профессора/ FULL NAME 
Шуршитбай М. 

Мақсаты: студенттердің бойында адамзат әлемінде қалыптасқан адамгершілік 

құндылықтарды, өмірге деген саналы көзқарасы қалыптастыру 
Мазмұны: негізгі классикалық этикалық ұғымдардың мазмұны; әлеуметтік мәні, мораль, 

оның қалыптасу негізі; мораль әлеуметтік және мәдени құбылыс ретінде; тарихи және мәдени 

даму тұрғысынан адамгершілік дамыту; қазіргі қоғамның және жеке адамның мәселелерінің 
әтикалық аспектісі; болашақ кәсіби қызметтің этикалық мәселелері. 

Білу: білім мен әлемнің даму жолының этикалық ерекшелігі; логикалық және этикалық 

ойдың мәдени және тарихи динамикасына сәйкестігін және ұтымдылығын нысандарын дамыту 

дамуының негізгі кезеңдерін; негізгі этикалық жүйелер, олардың негізгі принциптері мен 
категорияларын; этикалық ой негізін құрайтын негізгі мәтіндерді олардың негізгі мәселелерін 

қалыптастырудың тарихи және теориялық контексті; Қазақстандық қоғамның өзекті моральдық 

мәселелерін. 
Істей алу: ақылға қонымды және қисынды, зерттелген материалдың барлық спектріне және 

этикалық ғылым санатты аппаратының, этика теориясы мен тарихы бойынша білімді мемлекеттің 

пайдалану қолдауымен; негізгі этикалық-философиялық мәтіндерді талдау, тарихи және 

теориялық тұрғыда сәйкес олардың мазмұны мен әлеуметтілігін түсіндіру; қазіргі заманғы 
постиндустриалды қоғамның, соның ішінде этикалық мәселелерді талдау; оқу-тәрбие қызметінде 

осы білімді қолдану. 

Дағдылану: оқу-әдістемелік, ғылыми-зерттеушілік, классикалық этикалық.  
Дүниетанымдық құзіреттілік. 

 

Цель курса: творческое изучение этики, способствующее освоению ее теоретического, 
ценностно-культурного богатства, осмысление ее гуманистического потенциала; формирование 

потребности к овладению морально-нравственной культурой для успешной реализации 

профессиональной деятельности и саморазвития. 

Содержание курса: Этика как философская наука. История этических учений. История 
развития этических учений в педагогике. Общая характеристика профессионального общения, его 

функции и этические принципы. Теория морали.  
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В результате изучения студент должен: 

- знать: основные этапы развития этики как науки, её объект, предмет, основные категории, 
функции и задачи,  историю зарождения и развития этических учений;  кодекс профессиональной 

этики учителя;  структуру и сущность нравственного сознания;  методы и приемы этической 

защиты в педагогическом общении,  социоморальную перспективу профессионально- личностного 
развития,  пути и средства формирования этико-нравственного становления личности в условиях 

современного общества,  этикетные нормы общения в профессиональном коллективе 

- уметь: этически грамотно организовывать педагогическое общение с обучающимися 

разного возраста, устанавливать деловые отношения с коллегами по работе; систематизировать 
знания и умения в области понимания внутреннего мира личности, 

разрешать конфликтные ситуации с позиции этики человеческих контактов; планировать 

работу по формированию этико-нравственных норм поведения в профессиональном коллективе, 
выполнять разнообразные виды работы с учебными текстами: конспектирование, составление 

аннотаций, формально-логических моделей, матрицы идей; анализировать, давать оценку 

педагогическим ситуациям, четко формулировать собственную точку зрения, аргументировано ее 

отстаивать; пользоваться программно-методическими документами, определяющими 
деятельность образовательного учреждения: государственным образовательным стандартом, 

учебным планом, учебными программами, учебниками; 

- иметь навыки:  работы с учебно-методической, научно-исследовательской, классической 
этической литературой;  сбора, хранения и обработки информации компьютерными методами;  

приемов и способов ведения дискуссии и полемики.  

В результате освоения дисциплины студент осваивает мировоззренческие компетенции. 
The purpose of the course: creative study of ethics, contributing to the development of its 

theoretical, value-cultural wealth, comprehension of its humanistic potential; formation of the need to 

master moral and moral culture for the successful implementation of professional activity and self-

development. 
Course outline: Ethics as a philosophical science. History of ethical teachings. The history of the 

development of ethical teachings in pedagogy. General characteristics of professional communication, its 

functions and ethical principles. Theory of morality. 
As a result of the study, the student must: 

- to know: the main stages in the development of ethics as a science, its object, subject, the main 

categories, functions and tasks, the history of the origin and development of ethical teachings; Code of 
professional ethics for teachers; structure and essence of moral consciousness; methods and methods of 

ethical protection in pedagogical communication, the socio-moral perspective of professional and 

personal development, ways and means of the formation of ethical and moral formation of the individual 

in the conditions of modern society, etiquette norms of communication in a professional team 
- be able to: ethically competently organize pedagogical communication with students of different 

ages, establish business relationships with colleagues at work; systematize knowledge and skills in 

understanding the inner world of the individual, 
to resolve conflict situations from the standpoint of the ethics of human contacts; plan work on the 

formation of ethical and moral standards of conduct in a professional team, perform a variety of types of 

work with educational texts: note-taking, compilation of annotations, formal-logical models, matrix of 

ideas; to analyze, assess the pedagogical situations, clearly formulate their own point of view, and 
reasonably argue for it; use the program-methodological documents that determine the activities of the 

educational institution: the state educational standard, curriculum, curricula, textbooks; 

- to have skills: work with educational-methodical, scientific-research, classical ethical literature; 
collection, storage and processing of information by computer methods; methods and methods of 

discussion and polemics. 

As a result of mastering the discipline, the student masteres the world outlook competencies. 

Пререквизиттер/Пререквизиты/ Prerequisites: 
Мектептегі әлеуметтік-гуманитарлық пән «Адам және қоғам» 

Школьные социально-гуманитарные дисциплины, «Человек и общество» 

Schools social and humanitarian disciplines "Man and Society" 
Ұсынылатын әдебиеттер / Рекомендуемая литература / Recommended literature: 

1. Афашагова А. А. Профессиональная этика в психолого-педагогической деятельности: 
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учебное пособие Директ-Медиа 2014 г. - 187 с (http://www.knigafund.ru/books/183743)  

2.  Урунбасарова, Э. А.  Этика и культура общения педагога: [учеб. пособие] / Э. А. 

Урунбасарова ; М-во образования и науки РК. - Алматы : Бастау, 2017. - 208 с. 

3. Дусенко С.В.  Профессиональная этика и этикет [] : учеб. пособие для вузов / С. В. 

Дусенко. - 3-е изд., стереотип. - М.: Академия, 2013. - 224 с. - (Высшее профессиональное 

образование. Бакалавриат). 
Оқыту әдістері: ауызша, көрнекілік, тәжірибелік 

Әдістер /бағалау формасы: Рейтинг, емтихан 
Оқыту тілі: Қазақша, орысша 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 
Язык обучения:  казахский, русский 

Teaching Methods Verbal, visual, partially-search 

Methods / assessment forms Oral survey, written survey, abstract defense, testing, individual 

assignment 
Language of instruction Russian, Kazakh 

Conditions (requirements) for training a specialty (level) Perform all kinds of work at the rate 

(lectures, laboratory works, practical exercises), successfully pass the exam. 

 
Курстың атауы/пәндер/юнита 

Название курса/дисциплины/юнита/  
Name 

Педагогикалық мамандыққа кіріспе  

Введение в педагогическую профессию  

Introduction to pedagogical speciality  

Пәннің коды/ Код дисциплины/ Code 
E -1203 

Пәннің типі / Тип дисциплины/ A type 
БД КВ 

Курс деңгейі/пәндер / Уровень курса/дисциплины/ Level of the course / discipline бакалавриат 

Оқу жылы / Год обучения/ Year of study 

1 год 
Оқу семемтрі / Семестр обучения/ Semester of training 

2семестр 

Кредиттер саны/ Количество  кредитов/ Amount of credits 
5 кредитов 

Дәріс беруші/профессордың/ Ф.И.О лектора/профессора/ FULL NAME 

Козыбаева А.К. 
Цель - формирование  теоретической основы педагогической деятельности, организация 

работы по самовоспитанию и самообразованию будущих педагогов. Формирование 

профессионально-педагогических умений и навыков,  необходимых для реализации будущей 

профессиональной деятельности.  
Содержание курса дисциплины: Общая характеристика педагогической деятельности. 

Особенности педагогической профессии. Педагогическая деятельность как профессия. Спектр 

педагогических профессий. Роль и функции социального педагога. Профессиональная 
деятельность и личность социального педагога. Педагогическое общение. Основные категории 

педагогического общения. Педагогическая культура личности. Педагогическое творчество.  

В результате изучения дисциплины 
- знать: научные основы профессиональной деятельности педагога, специфику 

педагогической профессии, методы исследования в работе педагога-психолога; требования, 

предъявляемые к профессии и к личности педагога; традиционные методы обучения и воспитания 

в опосредовании с требованиями гуманистической педагогики; овладение теоретико-
методологическими знаниями как основой для умения мыслить и действовать на личностном 

уровне.  
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- иметь: представления о своей будущей профессии и требованиях, предъявляемых к 

специалисту; 
- владеть: владеть умениями, проявляющими первый уровень сформированности 

методологической культуры учителя: нормативно-необходимые, коммуникативные, 

организаторские, культурологические, познавательные и т.д. обусловленные деятельностью 
личностных структур сознания – критичностью, мотивированием, рефлексией и т.д. 

The goal is the formation of the theoretical basis of pedagogical activity, the organization 

of work on self-education and self-education of future teachers. Formation of professional and 

pedagogical skills necessary for the implementation of future professional activities. 

Contents of the course: General characteristics of pedagogical activity. Features of the 

pedagogical profession. Pedagogical activity as a profession. A range of pedagogical 

professions. The role and functions of a social teacher. Professional activity and the personality 

of the social teacher. Pedagogical communication. Main categories of pedagogical 

communication. Pedagogical culture of personality. Pedagogical creativity. 

As a result of studying the discipline 

- know: the scientific foundations of the professional activity of the teacher, the specifics 

of the pedagogical profession, the methods of research in the work of the teacher-psychologist; 

requirements for the profession and the personality of the teacher; traditional methods of 

teaching and upbringing in mediation with the requirements of humanistic pedagogy; mastering 

theoretical and methodological knowledge as the basis for the ability to think and act on a 

personal level. 

- have: ideas about their future profession and the requirements for the specialist; 

- to own: to possess the skills showing the first level of the formation of the 

methodological culture of the teacher: normative-necessary, communicative, organizational, 

culturological, cognitive, etc. conditioned by the activity of personal structures of consciousness 

- criticality, motivation, reflection, etc. 

Пререквизиттер/Пререквизиты/ Prerequisites: 

Мектептегі әлеуметтік-гуманитарлық пән «Адам және қоғам» 

Школьные социально-гуманитарные дисциплины, «Человек и общество» 

Schools social and humanitarian disciplines "Man and Society" 
Ұсынылатын әдебиеттер / Рекомендуемая литература / Recommended literature: 

1. Винниченко, Н.Л.. Введение в педагогическую деятельность Учебное пособие —

Томск.: ТПГУ, 2014. — 42 с. 

2. Кузнецов, В. В. Введение в профессионально-педагогическую специальность / 

В.В. Кузнецов. - М.: Academia, 2011. - 176 c. 

 Молевич, Е.Ф. Общая социология: Курс лекций / Е.Ф. Молевич. - М.: УРСС, 2011. - 

328 c. 

3. Сластёнин В.А. и др. Педагогика: Учебное пособие для студентов 

педагогических учебных заведений М., Школа-пресс, 2015г. 
Оқыту әдістері: ауызша, көрнекілік, тәжірибелік 
Әдістер /бағалау формасы: Рейтинг, емтихан 

Оқыту тілі: Қазақша, орысша 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 
Язык обучения:  казахский, русский 

Teaching Methods Verbal, visual, partially-search 

Methods / assessment forms Oral survey, written survey, abstract defense, testing, individual 
assignment 

Language of instruction Russian, Kazakh 

Conditions (requirements) for training a specialty (level) Perform all kinds of work at the rate 
(lectures, laboratory works, practical exercises), successfully pass the exam. 

 

Приложение 2 
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Курстың атауы/пәндер/юнита 

Название курса/дисциплины/юнита/  
Name 

Философия 

Философия 

Philosophy 

Пәннің коды/ Код дисциплины/ Code 
Fil -2101 

Пәннің типі / Тип дисциплины/ A type 
ООД ОК 

Курс деңгейі/пәндер / Уровень курса/дисциплины/ Level of the course / discipline бакалавриат 

Оқу жылы / Год обучения/ Year of study 

2 год 
Оқу семемтрі / Семестр обучения/ Semester of training 

4 семестр 

Кредиттер саны/ Количество  кредитов/ Amount of credits 
5 кредитов 

Дәріс беруші/профессордың/ Ф.И.О лектора/профессора/ FULL NAME 

Шуршитбай М., Рякова Е.Г. 

Мақсаты – болашақ мамандардың заманауи динамикалық әлемде дұрыс дүниетанымдық 
бағдарын қалыптастыру.  

Курс мазмұны: Философиялық білімнің тұлғаның жалпы дамуына қажеттілігі және әр түрлі 

саладағы білімді меңгеру студенттердің әлемге тұжырымдық жүйе тұрғыда қатынасын 
қамтамасыз етеді. Ғылыми дүниетанымын қалыптастыру зерттелініп отырған материалдар 

мазмұнына студенттердің тұлғалық қатынасын көрсетеді. Философия тарихы, онтология, 

гносеология және философияның негізгі категорияларын меңгеруге мүмкіндік береді.    
- білу керек: ғылыми және ғылымнан тыс таным түрлері мен эписистемологиялық моделдер 

негіздерін 

- істей алуы керек: терең кәсіби білімді қажет ететін ғылыми-зерттеу жұмыстарында 

туындаған тапсырмаларды шешу және міндеттерді тұжырымдау;  нақты зерттеу міндеттерін 
орындау барысында маңызды зерттеу әдіс-тәсілдерін таңдау, жаңа әдіс-тәсілдерді өңдеу және 

түрлендіру; заманауи теориялық және практикалық білімдерді талдау және оны түсіну 

- қалыптасқан дағды: өз бетінше ғылыми-зерттеу іс-әрекетін ұйымдастыру, ғылыми зерттеу 
жұмыстарын жүргізу барысында әдіснамалық және әдістемелік білімдерін қолдану, ғылыми 

мақалалар жазу, конференцияларда баяндама оқу, дөңгелек .стел және пікір-таластарға қатысу 

және т.б. 

 
Цель - способствовать выработке у будущих специалистов адекватных мировоззренческих 

ориентиров в современном сложном и динамичном мире. 

Содержание курса/дисциплины: Знание философии необходимо для общего развития 
каждого человека, т.к. оно аккумулирует в себе не просто знание (самых разных областей 

познания), но и приучает к культуре мышления, обеспечивает студентов концептуальной системой 

мироотношения. Формирование подлинно научного мировоззрения предполагает выявление 
личностного отношения студента к содержанию изучаемого материала. Дает знание основ 

истории философии, онтологии, гносеологии, владение основными философскими категориями, 

которые используются всеми науками. 

- знать: основные эпистемологические модели, формы и методы донаучного, научного и 
вненаучного познания; 

- уметь: формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-исследовательской 

деятельности, требующие углубленных профессиональных знаний; выбирать необходимые 
методы исследования, модифицировать существующие и разрабатывать новые методы, исходя из 

задач конкретного исследования; осмысливать и анализировать реалии современной теории и 

практики; 
- иметь навыки: ведения самостоятельной научно-исследовательской деятельности, 

применять методологические и методические знания в проведении научного исследования, 
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написания научных статей, тезисов, выступления на конференциях, симпозиумах, круглых столах, 

дискуссиях и диспутах. 
The goal is to help the future specialists develop adequate worldview benchmarks in a modern 

complex and dynamic world. 

Contents of the course / discipline: Knowledge of philosophy is necessary for the overall 
development of each person, tk. it accumulates in itself not just knowledge (of various fields of 

knowledge), but also accustoms to a culture of thinking, provides students with a conceptual system of 

world relations. The formation of a truly scientific worldview involves identifying the student's personal 

relationship to the content of the material studied. Gives knowledge of the basics of the history of 
philosophy, ontology, epistemology, possession of the basic philosophical categories that are used by all 

sciences. 

- to know: the basic epistemological models, forms and methods of pre-scientific, scientific and 
extrascientific cognition; 

- be able to: formulate and solve problems arising in the course of research activities, requiring in-

depth professional knowledge; select the necessary research methods, modify existing ones and develop 

new methods based on the tasks of the specific study; to comprehend and analyze the realities of modern 
theory and practice; 

- have the skills: conducting independent research activities, applying methodological and 

methodological knowledge in carrying out scientific research, writing scientific articles, abstracts, 
speaking at conferences, symposiums, round tables, discussions and debates. 

Пререквизиттер/Пререквизиты/ Prerequisites: 
Қазақстан тарихы 
История Казахстана 

History of Kazakhstan 

Ұсынылатын әдебиеттер / Рекомендуемая литература / Recommended literature: 
1.Джонстон Дерек. Философияның қысқаша тарихы : Сократтан Дерридаға дейін : [оқулық] 

/ Д.Джонстон. - Астана : Ұлттық аударма бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 216 бет. - (Рухани 

жаңғыру. Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық). - ISBN 9786017943059 : Б. 
ц. 

2. Кенни Энтони. Батыс философиясының жаңа тарихы. Антика философиясы  : [оқулық] / 

Э. Кенни. - Астана : Ұлттық аударма бюросы. Қоғамдық қоры. - (Рухани жаңғыру.Жаңа 

гуманитарлық білім.Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық). 
Т.1. - 2018. - 408 бет. - ISBN 9786017943011 : Б. ц. 

3. Хесс Реми. Философияның таңдаулы 25 кітабы : [оқулық] / Р.Хесс. - Астана : Ұлттық 

аударма бюросы. Қоғамдық қоры, 2018. - 360 бет. - (Рухани жаңғыру. Жаңа гуманитарлық білім. 
Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық). - ISBN 9786017943042 : Б. ц. 

Парал. загл.: на англ.яз. 

Оқыту әдістері: ауызша, көрнекілік, тәжірибелік 
Әдістер /бағалау формасы: Рейтинг, емтихан 

Оқыту тілі: Қазақша, орысша 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 
Язык обучения:  казахский, русский 

Teaching Methods Verbal, visual, partially-search 

Methods / assessment forms Oral survey, written survey, abstract defense, testing, individual 
assignment 

Language of instruction Russian, Kazakh 

Conditions (requirements) for training a specialty (level) Perform all kinds of work at the rate 

(lectures, laboratory works, practical exercises), successfully pass the exam. 

 
Курстың атауы/пәндер/юнита 
Название курса/дисциплины/юнита/  

Name 

Этнопедагогика  

Этнопедагогика  

Ethnic pedagogics  
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Пәннің коды/ Код дисциплины/ Code 

Eped -2202 
Пәннің типі / Тип дисциплины/ A type 

БД КВ 

Курс деңгейі/пәндер / Уровень курса/дисциплины/ Level of the course / discipline бакалавриат 
Оқу жылы / Год обучения/ Year of study 

2 год 

Оқу семемтрі / Семестр обучения/ Semester of training 

4 семестр 
Кредиттер саны/ Количество  кредитов/ Amount of credits 

5 кредитов 

Дәріс беруші/профессордың/ Ф.И.О лектора/профессора/ FULL NAME 
Акитбаева Н.К.,0 Какиева Л.Х. 

Курста ұлттық педагогиканың  қазіргі заман талабына сай тәрбие мен оқыту мәселелерін 

этнопеедагогикамен байланыстылығын көрсетеді. 

Нәтижесінде студент міндетті: 
 -психологиялық ғылымның негізгі мәселелрін білу, Қазақстандағы психологиялық 

ғылымның дамуында теоретикалық және фундаментальды мәселелерді, оның әлемдік өркениет 

жүйесіндегі орнын, Қазақстандағы өркениеттік процесстердің дамуындағы жалпы жән ерекше 
жағдайлар, психологиялық білімнің дамуындағы негізгі бағыттар мен мектептер, психологиялық 

ғылым басты көздерінің негізгі компоненттерін білу; 

-ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру мен жүргізуді білу, докторантурада ғылыми 
жұмыстарды жалғастыру үшін керек дайындамаларды алуы, ғылыми-педагогикалық зерттеу 

логикасын құрастыруда және өзіндік іздеудегі компетенция; 

-ғылыми сараптамада тәсілдер мен қабілеттіліктерге ие болуы қажет.  

Дисциплина компетенцияларды қалыптастыруға бағытталған: дүниетанымдық, кәсіби, 
коммуникативтік, зерттеулік, өзіндік менеджменттік. 

Дисциплина раскрывает содержание и модели организации этнопсихологического 

исследования. Методологические и методические основания разработки, построения, проведения, 
описания экспериментальных и кросскультурных исследований в этнопсихологии позволят 

магистрантам самостоятельно работать в данной сфере психологической практики. 

Цель курса - дать знания и сформировать представление и понятие у студентов о 
этнопсихологии как науке об обществе, его социальных группах, поведении людей, о 

взаимодействии всех субъектов общественной жизни, об истории и путях развития общества, 

важнейших сфер социальной жизни; привить навыки и умения самостоятельно анализировать ход 

общественных процессов, дать методологию анализа эмпирического и статистического материала 
и т. д. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

-знать актуальные проблемы психологической науки; фундаментальные и теоретические 
проблемы в развитии психологической науки в Казахстане, ее место в системе мировой 

цивилизации, общее и особенное в развитии цивилизационных процессов в Казахстане, основные 

направления и школы в развитии психологического знания; основные компоненты источников 

психологической науки;  
-уметь организовать и провести научные исследования, получения необходимого задела для 

продолжения научной работы в докторантуре; компетенция в самостоятельном поиске и 

построении логики научно-педагогического исследования;  
-иметь навыки  необходимые навыки и приемы научного анализа. Дисциплина направлена 

на формирование компетенций: мировоззренческая, профессиональной, коммуникативной, 

исследовательской, методологической. 
Discipline reveals the content and organization of ethno-psychological model of the 

study.Methodological bases of development,construction, implementation,and description of the 

experimental cross-cultural research in ethnic psychology allow undergraduates to work independently in 

the field of psychological practice.  
The course aim is - to give knowledge and to create representation and concept at students about 

ethnopsychology as to science about society, its social groups, behavior of people, about interaction of all 

subjects of public life, about history and ways of development of society, the most important spheres of 



Ф ДП ВКГУ 063-13-08 

 

 

social life; to impart skills and abilities independently to analyze the course of public processes, to give 

methodology of the analysis of empirical and statistical material etc. 
As a result of studying of discipline the student has to:   

- know actual problems of psychological science; fundamental and theoretical problems in 

development of psychological science in Kazakhstan, its place in system of a world civilization, the 
general and special in development of civilization processes in Kazakhstan, the main directions and 

schools in development of psychological knowledge; main components of sources of psychological 

science;  

- be able to organize and conduct scientific researches, receiving a necessary reserve for 
continuation of scientific work in doctoral studies; competence of independent search and creation of 

logic of scientific and pedagogical research;  

- have skills necessary skills and receptions of the scientific analysis.  
The discipline is directed on formation of competences: world outlook, professional, 

communicative, research, methodological. 

Пререквизиттер/Пререквизиты/ Prerequisites: 
Социология, философия  
Әлеуметтану, философия 

Sociology, philosophy 

Ұсынылатын әдебиеттер / Рекомендуемая литература / Recommended literature: 
1 Латышина, Д.И. Этнопедагогика: Учебник для академического бакалавриата / Д.И. 

Латышина, Р.З. Хайруллин. — Люберцы: Юрайт, 2016. — 394 c. 

2. Кукушкин В.С. Этнопедагогика. НОУ ВПО Московский психолого-социальный 
университет, МОДЭК, 2013. - 432 с. 

3. Хухлаева О.В., Кривцова А.С. Этнопедагогика. Учебник и практикум. Юрайт, 2014. – 336 

с. 

Парал. загл.: на англ.яз. 
Оқыту әдістері: ауызша, көрнекілік, тәжірибелік 

Әдістер /бағалау формасы: Рейтинг, емтихан 

Оқыту тілі: Қазақша, орысша 
Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения:  казахский, русский 
Teaching Methods Verbal, visual, partially-search 

Methods / assessment forms Oral survey, written survey, abstract defense, testing, individual 

assignment 

Language of instruction Russian, Kazakh 
Conditions (requirements) for training a specialty (level) Perform all kinds of work at the rate 

(lectures, laboratory works, practical exercises), successfully pass the exam. 

 
Курстың атауы/пәндер/юнита 

Название курса/дисциплины/юнита/  

Name 

Психология  

Психология  

Psychology  

Пәннің коды/ Код дисциплины/ Code 
Psi -2203 

Пәннің типі / Тип дисциплины/ A type 

БД ОК 
Курс деңгейі/пәндер / Уровень курса/дисциплины/ Level of the course / discipline бакалавриат 

Оқу жылы / Год обучения/ Year of study 

2 год 

Оқу семемтрі / Семестр обучения/ Semester of training 
3 семестр 

Кредиттер саны/ Количество  кредитов/ Amount of credits 

5 кредитов 
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Дәріс беруші/профессордың/ Ф.И.О лектора/профессора/ FULL NAME 

Г.Матаева 
Мақсаты – студенттердің жалпы, жас ерекшелік, педагогикалық және әлеуметтік психология 

пәндері бойынша теориялық, практикалық білімдер жүйесімен қаруландыру, алған білімдерін 

тәжірибеде қолдану іскерлігін қалыптастыру. 
Мазмұны: Жалпы психология. Жас ерекшелік психология. Педагогикалық психология. 

Әлеуметтік психология. 

Пәнді оқу нәтижесінде студент: 

- білу керек: ғылыми психологияның негізгі түсініктері мен категорияларын; психологиялық 
тұжырымдамалардың даму тенденциясы және психология теориясы мен бағыты жайлы; өмірлік 

жолындағы тұлғаның даму заңдылықтарын,онтогенездегі даму ерекшеліктерін 

- істей алуы керек: баланың психикалық дамуы мен іс-әрекет ерекшеліктерін ескеру; ішкі 
оқу ұжымы арасындағы қарым-қатынас пен өзара әрекеттесудің әлеуметтік-психологиялық 

ерекшеоіктерін өз кәсіби іс-әрекетінде қолдану; топтық үрдістер динамикасын басқару; білім 

алушылардың ата-анасымен қатынас орнату; отбасылық тәрбие жұмысында көмек көрсету. 

Пән дүниетанымдық, коммуникативті, кәсіби және зерттеушілік құзыреттілігін 
қалыптастыруға бағытталған.  

Цель дисциплины формирование у студентов системы теоретических, практических знаний 

по общей, возрастной, педагогической, социальной психологиии и  умение применять полученные 
знания на практике.  

Содержание: Общая психология. Возрастная психология. Педагогическая психология. 

Социальная психология 
В результате освоения данной дисциплины студент должен:  

- знать: основные категории и понятия научной психологии; основные направления, 

подходы, теории в психологии и современные тенденции развития психологических концепций; 

основные закономерности развития человека на разных жизненного пути, психологические 
новообразования каждого возрастного периода, виды ведущей деятельности, особенности 

становления, развития и смены в онтогенезе; 

- уметь: выявлять и учитывать особенности деятельности и психического развития ребенка; 
учитывать в своей профессиональной деятельности социально-психологические особенности 

взаимодействия и общения внутри учебного коллектива и управлять динамикой групповых 

процессов; осуществлять контакт с родителями учащихся и оказывать им, при необходимости, 
помощь в деле семейного воспитания; 

- применять: психологические методы (эксперимент, наблюдение, беседа, анализ продуктов 

деятельности, тестирование) и интерпретировать результаты в исследовательских целях. 

Дисциплина направлена на формирование мировоззренческой, коммуникативной, 
профессиональной, исследовательской компетенций. 

The purpose of the discipline is the formation in the students of a system of theoretical, practical 

knowledge in general, age, pedagogical, social psychology and the ability to apply the knowledge gained 
in practice. 

Contents: General psychology. Age-related psychology. Pedagogical psychology. Social 

Psychology 

As a result of mastering this discipline, the student must: 
- know: the main categories and concepts of scientific psychology; basic directions, approaches, 

theories in psychology and modern trends in the development of psychological concepts; the basic laws of 

human development on different life paths, psychological neoplasms of each age period, types of leading 
activity, features of formation, development and change in ontogenesis; 

- be able to: identify and take into account the characteristics of the child's activity and mental 

development; to take into account in their professional activities the socio-psychological characteristics of 
interaction and communication within the educational collective and to manage the dynamics of group 

processes; To make contact with the parents of students and provide them, if necessary, with assistance in 

family education; 

- apply: psychological methods (experiment, observation, conversation, analysis of product 
activities, testing) and interpret the results for research purposes. 

Discipline is aimed at the formation of a world outlook, communicative, professional, research 

competence. 
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Пререквизиттер/Пререквизиты/ Prerequisites: 
Мектеп өзін-өзі тану курсы 
Школьный курс самопознания 

School self-knowledge course 

Ұсынылатын әдебиеттер / Рекомендуемая литература / Recommended literature: 
1 Иванников, В.А. Общая психология: Учебник для академического бакалавриата / В.А. 

Иванников. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 480 c. 

2. Макарова, И.В. Общая психология: Учебное пособие для СПО / И.В. Макарова. - 

Люберцы: Юрайт, 2016. - 182 c. 
3. Хухлаева О.В., Кривцова А.С. Этнопедагогика. Учебник и практикум. Юрайт, 2014. – 336 

с. 

Нуркова, В.В. Общая психология: Учебник / В.В. Нуркова, Н.Б. Березанская. - Люберцы: 
Юрайт, 2016. - 524 c. 

Парал. загл.: на англ.яз. 

Оқыту әдістері: ауызша, көрнекілік, тәжірибелік 

Әдістер /бағалау формасы: Рейтинг, емтихан 
Оқыту тілі: Қазақша, орысша 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 
Язык обучения:  казахский, русский 

Teaching Methods Verbal, visual, partially-search 

Methods / assessment forms Oral survey, written survey, abstract defense, testing, individual 
assignment 

Language of instruction Russian, Kazakh 

Conditions (requirements) for training a specialty (level) Perform all kinds of work at the rate 

(lectures, laboratory works, practical exercises), successfully pass the exam. 
 

Курстың атауы/пәндер/юнита 

Название курса/дисциплины/юнита/  
Name 

Өзіндік даму психологиясы  

Психология саморазвития  

Psychology of self-development  

Пәннің коды/ Код дисциплины/ Code 

OKS -2204 

Пәннің типі / Тип дисциплины/ A type 
БД КВ 

Курс деңгейі/пәндер / Уровень курса/дисциплины/ Level of the course / discipline бакалавриат 

Оқу жылы / Год обучения/ Year of study 
2 год 

Оқу семемтрі / Семестр обучения/ Semester of training 

3 семестр 

Кредиттер саны/ Количество  кредитов/ Amount of credits 
3 кредита 

Дәріс беруші/профессордың/ Ф.И.О лектора/профессора/ FULL NAME 

Г.Матаева, Сыздыкова Г. 

Пән кәсіби пәндер жатады. Оның студенттер барлық мамандықтар үйренеді. 

Курс мазмұны: өзін-өзі сана, қызметінің психология шығу, өзін-өзі реттеу және 

мемлекеттердің мінез-құлық бақылау психологиялық мәні. 

Тұлғаның өзіндік даму психологиясы мәселелері бойынша негізгі теориялар мен 

тұжырымдамалар туралы студенттерде жүйелі түсініктерді қалыптастыру. Өзін-өзі 

дамыту жолдарын баулу.  

Нәтижесінде студент:  
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-білуі тиіс: адамның іс- әрекеті мен қарым- қатынасында жоғары психикалық 

процестерді талдай алу, тұлғаның өмірлік іс- әрекетінде психикалық процестерді 

зерттеуде эмпирикалық материалдарды сауатты түрде қолдана алу. 

-істей алуы тиіс:адамның іс- әрекеті мен қарым- қатынасында жоғары психикалық 

процестерді талдай алу, тұлғаның өмірлік іс- әрекетінде психикалық процестерді 

зерттеуде эмпирикалық материалдарды сауатты түрде қолдана алу.  

-дағдылана алуы тиіс: тұлғаны зерттеудегі жеке мәселелерді ашуда теориялық шолу 

жасай алуға, тұлғаның жас ерекшеліктерін ескере отырып зерттеу жұмыстарын жүргізуге; 

өңдей және интерпретация.  

Пән дүниетанымдық, кәсіби, зерттеуші, коммуникативті, өзіндік менеджмент 

құзіреттіліктерін қалыптастыруға бағытталған.  

 

Цель -развитие навыков применения теоретических знаний психодиагностики на 

практике; формирование и развитие таких качеств профессионального мышления как 

анализ, синтез и обобщение психологических фактов, характеризующих психические 

особенности личности; формирование умений делать правильные выводы и логически 

сопоставлять полученные с помощью методов данные; способствовать развитию 

культуры научного исследования,  усвоение приемов и методов психологического 

исследования, развитие умений и навыков в практическом овладении тестами и 

методиками по изучению познавательных процессов личности. 

Содержание курса: психологическая сущность самосознания, истоки психологии 

активности, саморегуляция состояний и управление поведением. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

-знать  современные проблемы,  тенденции и концепции; структуру, виды, функции 

и роль и значение высших психических процессов человека; принципы работы с 

диагностическим материалом и интерпретативной деятельности. 

-уметь  анализировать высшие психические процессы человека в его деятельности и 

общении, грамотно использовать методы эмпирического исследования в изучении 

психических процессов в  жизнедеятельности личности. 

-применять  навыки написания теоретических обзоров  при  раскрытии  частных  

проблем в исследовании личности; построения психодиагностического исследования с 

учетом возрастных особенностей личности испытуемых; обработки, интерпретации и 

представления отчетной документации по итогам диагностического исследования. 

Дисциплина направлена на  формирование компетенций: мировоззренческой, 

профессиональной, исследовательской, коммуникативной,  самоменеджмента. 

 

This course examines the psychological essence of self-consciousness, the origins of the 

psychology of activity, self-regulation and control of the behavior of states.  

Goal is the development of skills of application of theoretical knowledge in practice, 

psycho-diagnostics; the formation and development of such qualities of professional thinking as 

analysis, synthesis and synthesis of psychological facts characterizing the mental characteristics 

of the individual; formation of skills to draw correct conclusions logically and to compare these 

with the help of methods of data; promote a culture of research, learning techniques and methods 

of psychological research, the development of skills in the practical mastery tests and techniques 

for the study of cognitive processes of the individual.  

As a result of the discipline a student must:  

-Know contemporary issues, trends and concepts; structure, types, functions, and the role 

and importance of the higher mental processes of man; how to work with diagnostic material and 

interpretive activities.  
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-Be able to analyze the higher mental processes of man in his work and communicating 

competently use the methods of empirical research in the study of mental processes in the life of 

the individual.  

-Have writing skills theoretical review the disclosure of specific problems in the study of 

personality; constructing psychodiagnostic research age-appropriate individual subjects; 

processing, interpretation and reporting documentation on the results of the diagnostic study.  

Discipline aimed at building competencies: ideological, professional, research, 

communication, self-management. 
Пререквизиттер/Пререквизиты/ Prerequisites: 
Мектеп әлеуметтік пәндері. Адам және қоғам  
Школьные общественные дисциплины. Человек и общество  

School social disciplines. Human and society  

Ұсынылатын әдебиеттер / Рекомендуемая литература / Recommended literature: 
1. Минюрова, С.А. Психология самопознания и саморазвития: Учебник / С.А. Минюрова. - 

М.: Флинта, 2016. - 480 c. 

2. Шаповаленко, И.В. Психология развития и возрастная психология: Учебник для бакалавров 

/ И.В. Шаповаленко. - М.: Юрайт, 2013. - 567 c. 
3. Хухлаева, О.В. Психология развития и возрастная психология: Учебник для 

академического бакалавриата / О.В. Хухлаева, Е.В. Зыков, Г.В. Бубнова. - Люберцы: Юрайт, 2016. 

- 367 c. 
Парал. загл.: на англ.яз. 

Оқыту әдістері: ауызша, көрнекілік, тәжірибелік 

Әдістер /бағалау формасы: Рейтинг, емтихан 
Оқыту тілі: Қазақша, орысша 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения:  казахский, русский 
Teaching Methods Verbal, visual, partially-search 

Methods / assessment forms Oral survey, written survey, abstract defense, testing, individual 

assignment 
Language of instruction Russian, Kazakh 

Conditions (requirements) for training a specialty (level) Perform all kinds of work at the rate 

(lectures, laboratory works, practical exercises), successfully pass the exam. 

 
Курстың атауы/пәндер/юнита 

Название курса/дисциплины/юнита/  

Name 
Педагогика  

Педагогика  

Pedagogics  

Пәннің коды/ Код дисциплины/ Code 
Ped -2205 

Пәннің типі / Тип дисциплины/ A type 

БД ОК 

Курс деңгейі/пәндер / Уровень курса/дисциплины/ Level of the course / discipline бакалавриат 
Оқу жылы / Год обучения/ Year of study 

2 год 

Оқу семемтрі / Семестр обучения/ Semester of training 
3 семестр 

Кредиттер саны/ Количество  кредитов/ Amount of credits 

3 кредита 

Дәріс беруші/профессордың/ Ф.И.О лектора/профессора/ FULL NAME 
Абалакова Б.Т., Козыбаева А.К. 
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Мақсаты – болашақ мамандарды білім беру мекемелерде психологиялық жағымды және 

қауіпсіз білім беру ортаны жасауға белсене қатыстыра отырып даярлау, тұлғаның ортаға 
бейімделуі мен дамуы жайында түсініктерін қалыптастыру.  

Тәрбиелеудегі орта бағыты. Орта түсінігі мен оның түрлері. 

Білім беру, дамытушы, пәндік-кеңістік, тәрбиелік, әлеуметтік, медиа-орта, музыкалық орта. 
Педагогикалық ортаның тарихи аспектісі. Білім беру үрдісіндегі орта бағытын дамытудың 

әлеуметтік жағдайы. Ортаны түрлендіру және жобалауда қойылатын әлеуметтік-психологиялық 

және психологиялық-педагогикалық талаптар. 

Орта педагогикасы. Тәрбие жүйесі мен тәрбие кеңістігі. Баланың даму ортасы: отбасы, 
мектеп, оқу ұжымы, құрбы-құрдастар ортасы және т.б. 

Пәнді оқу нәтижесінде студент: 

- білу керек: «Педагогикалық орта» пәнін оқуда негізгі бағыттар мен теориялық түсініктерін 
білу;  

- істей алуы керек: ғылыми терминдерге жүгіну; кіші мектеп оқушылары мен мектеп жасына 

дейінгі балалармен өзара әрекеттесе алуы; баланың дамуында ортаны түрлендіру мен 

педагогикалық жобалау үшін бірнеше әдіс-тәсілдерді қолдана алу 
- меңгеру керек: баланың дамуында ортаны түрлендіру мен педагогикалық жобалау үшін 

бірнеше әдіс-тәсілдерді, әдістемелерді меңгеру 

 
Цель – формирование системы представлений о средовой обусловленности развития 

человека и подготовка будущих специалистов к участию в создании психологически комфортной 

и безопасной образовательной среды учреждения. 
Средовой подход в воспитании. Понятие среды и ее виды. 

Образовательная, развивающая, предметно-пространственная, воспитательная, социальная, 

медиа-среда, музыкальная среда. Исторический аспект педагогики среды. Социальная ситуация 

развития средового подхода в образовательном процессе. Социально-педагогические и психолого-
педагогические требования к проектированию и моделированию среды. 

Педагогизация среды. Воспитательные системы, воспитательные пространства. Среда 

развития ребенка: семья, школа, учебный коллектив, группа сверстников и др. 
В результате освоения данной дисциплины студент должен:  

 знать: ключевые понятия, теоретические положения и прикладное значение 

основных подходов к изучению дисциплины «Педагогика среды»; проблемы соответствия 

человека определенным видам деятельности. 

 уметь: оперировать научной терминологией; взаимодействовать с детьми 
дошкольного и младшего школьного возраста; использовать рекомендуемые методы и приемы для 

педагогического проектирования и моделирования среды развития ребенка; 

 владеть: способами и методиками педагогического проектирования и моделирования 

среды развития ребенка; понятийным аппаратом данной отрасли знаний. 

The goal is the formation of a system of ideas about the environmental conditioning of 
human development and the training of future specialists to participate in the creation of a 

psychologically comfortable and safe educational environment for the institution. 

A balanced approach to education. The concept of the environment and its types. 
Educational, developing, subject-space, educational, social, media environment, musical 

environment. Historical aspect of environment pedagogy. The social situation of the development 

of the environmental approach in the educational process. Socio - pedagogical and psychological 
and pedagogical requirements for the design and modeling of the environment. 

Pedagogization of the environment. Educational systems, educational spaces. The child 

development environment: family, school, educational team, peer group, etc. 

As a result of mastering this discipline, the student must: 
- to know: key concepts, theoretical positions and applied value of the basic approaches to 

the study of the discipline "Pedagogy of the environment"; problems of human compliance with 

certain activities. 
- be able to: operate with scientific terminology; to interact with children of preschool and 

primary school age; use the recommended methods and techniques for pedagogical design and 

modeling of the child's development environment; 
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- own: ways and methods of pedagogical designing and modeling of the development 

environment of the child; conceptual apparatus of this branch of knowledge. 

Пререквизиттер/Пререквизиты/ Prerequisites: 
Мектеп әлеуметтік пәндері. Адам және қоғам  

Школьные общественные дисциплины. Человек и общество  
School social disciplines. Human and society  

Ұсынылатын әдебиеттер / Рекомендуемая литература / Recommended literature: 

1.Педагогика [] : учеб. для бакалавров / МПГУ ; под общ. ред. Л. С. Подымовой, В. А. 

Сластенина. - М. : Юрайт, 2012. - 332 с. - ISBN 9785991620505 
2. Pedagogy [] : textbook / K. K. Zhampeisova [and ets.] ; Ministry of education and science of the 

Republic of Kazakhstan. - Almaty : [Association of higher educational institutions of Kazakhstan], 2016. 

- 390 p. - ISBN 9786017940034 
3. Дьяченко В.К. Дидактика [] : в 2 т. : учеб. пособие для системы послесреднего, высшего, 

послевузовского и дополнительного образования / , Виталий Кузьмич Дьяченко ; В. К. Дьяченко, 

Г. М. Кусаинов, Б. С. Каримова ; под ред. А. П. Сейтешева. - Алматы : Эверо. Т. 1. - 2014. - 573 с. - 

ISBN 9786012404845 
4. Дьяченко В.К. Дидактика [] : в 2 т. : учеб. пособие / В. К. Дьяченко, Г. М. Кусаинов, Б. С. 

Каримова ; под ред. А. П. Сейтешева. - Алматы : Эверо. Т. 2. - 2014. - 622 с. - ISBN 9786012404845 

5. Сумина Т. Г. Методика воспитательной работы [] : учеб. для вузов / Т. Г. Сумина. - М. : 
Академия, 2014. - 192 с. - (Высшее образование. Бакалавриат). - ISBN 9785446809134  

6. Дюсупова, А. К. Развитие гуманистической направленности личности старшеклассников 

[] : [моногр.] / А. К. Дюсупова, Н. А. Завалко. - [S. l.] : ВКПК Арго, 2016. - 225 с. 
Парал. загл.: на англ.яз. 

Оқыту әдістері: ауызша, көрнекілік, тәжірибелік 

Әдістер /бағалау формасы: Рейтинг, емтихан 

Оқыту тілі: Қазақша, орысша 
Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения:  казахский, русский 
Teaching Methods Verbal, visual, partially-search 

Methods / assessment forms Oral survey, written survey, abstract defense, testing, individual 

assignment 
Language of instruction Russian, Kazakh 

Conditions (requirements) for training a specialty (level) Perform all kinds of work at the rate 

(lectures, laboratory works, practical exercises), successfully pass the exam. 

 
Курстың атауы/пәндер/юнита 

Название курса/дисциплины/юнита/  

Name 
Тұлға психологиясы  

Психология личности  

Psychology of personality  

Пәннің коды/ Код дисциплины/ Code 
PL -2206 

Пәннің типі / Тип дисциплины/ A type 

БД КВ 

Курс деңгейі/пәндер / Уровень курса/дисциплины/ Level of the course / discipline бакалавриат 
Оқу жылы / Год обучения/ Year of study 

2 год 

Оқу семемтрі / Семестр обучения/ Semester of training 

3 семестр 
Кредиттер саны/ Количество  кредитов/ Amount of credits 

7 кредитов 

Дәріс беруші/профессордың/ Ф.И.О лектора/профессора/ FULL NAME 
Турарова Г. 



Ф ДП ВКГУ 063-13-08 

 

 

Мақсаты: оқу қызметінің үдерісінде жеке тұлғаның психологиялық даму 

заңдылықтары туралы фактiлердi растайтын, студенттер үшін құрылған заңдылықтарын 

іргелі ұғымдар, оның ішінде психологиялық-педагогикалық білімдерін, жаңа жүйесін 

ауыстыру үшін. Маңызды орын оқу психология негізгі категориялар мен түсініктер осы 

талдау берілген. 

Курс мазмұны: тұлғалық психология Бас мәселелері. тұлғаны зерттеу әдістемелік 

негізі. ұлттық психология жеке зерттеу негізгі бағыттары. шетелдік психология тұлғаның 

теориялары. 

студент оқу нәтижесінде білуі тиіс: 

- Білім беру психология категориялық аппаратын білу; оқыту мен тәрбиелеу 

психологиялық тұжырымдамасы; мұғалімі іс-психологиялық сипаттамасы. 

- Білім беру кеңістігіне субъектілерін белсендіру қабілетті болу; білім беру 

процесінің диагностикасы мен түзетудің практикалық технологияларды қолданады. 

- Білім беру кеңістігі субъектілерінің психологиялық-педагогикалық қолдау 

дағдыларын жағыңыз. 

Кәсіби, ғылыми-зерттеу, коммуникацияны: тәртіп formirovanie kompetentsy 

бағытталған. 

 

Цель: передача студентам системы психолого - педагогических знаний, включающих 

фундаментальные концепции, устоявшихся закономерности, подтверждающие факты, о 

закономерностях психологического развития личности в процессе учебной деятельности. 

Важное место при этом отводится анализу основных категорий и понятий педагогической 

психологии. 

Содержание курса: Общие проблемы психологии личности. Методологические 

основы исследования личности. Основные направления исследования личности в 

отечественной психологии. Теории личности в зарубежной психологии.  

В результате изучения студент должен знать: 

-знать категориальный аппарат педагогической психологии; психологические 

концепции обучения и воспитания; психологические особенности деятельности педагога. 

-уметь активизировать субъектов образовательного пространства; применять 

практические технологии диагностики и коррекции субъектов образовательного процесса. 

- применять навыки психолого-педагогического сопровождения субъектов 

образовательного пространства.    

Дисциплина направлена на формирование компетенций: профессиональной, 

исследовательской, коммуникативной. 

 

Objective: To transfer the system to students psycho pedagogical knowledge, including 

fundamental concepts of established patterns, confirming the facts about the laws of the 

psychological development of the individual in the process of learning activities. An important 

place is given in this analysis of the main categories and concepts of educational psychology. 

Course Content: General problems of personality psychology. Methodological basis of the 

study of personality. The main directions of study of personality in the national psychology. 

Theories of Personality in foreign psychology. 

As a result of studying the student should know: 

- Know the categorical apparatus of educational psychology; psychological concept of 

training and education; psychological characteristics of teacher activities. 

- Be able to activate the subjects of educational space; apply practical technologies of 

diagnosis and correction of educational process. 

- Apply the skills of psycho-pedagogical support of the educational space subjects. 
Пререквизиттер/Пререквизиты/ Prerequisites: 

Мектептегі қоғамдық пәндер. Адам және қоғам. 
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Школьные общественные дисциплины. Человек и общество 

School public disciplines. Person and society 
Ұсынылатын әдебиеттер / Рекомендуемая литература / Recommended literature: 

1 Гуревич, П.С. Психология личности: Учебное пособие для студентов вузов / П.С. 

Гуревич. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. - 559 c. 

2. Дерябин, В.С. Психология личности и высшая нервная деятельность: 

Психофизиологические очерки / В.С. Дерябин. - М.: ЛКИ, 2016. - 202 c. 

3. Калина, Н.Ф. Психология личности: Учебник для ВУЗов / Н.Ф. Калина. - М.: 

Академический проект, 2015. - 214 c. 

4. Немов, Р.С. Общая психология. В 3-х т. Т. 3. Психология личности: Учебник / Р.С. 

Немов. - М.: Юрайт, 2012. - 739 c. 
Парал. загл.: на англ.яз. 
Оқыту әдістері: ауызша, көрнекілік, тәжірибелік 

Әдістер /бағалау формасы: Рейтинг, емтихан 

Оқыту тілі: Қазақша, орысша 
Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения:  казахский, русский 

Teaching Methods Verbal, visual, partially-search 
Methods / assessment forms Oral survey, written survey, abstract defense, testing, individual 

assignment 

Language of instruction Russian, Kazakh 
Conditions (requirements) for training a specialty (level) Perform all kinds of work at the rate 

(lectures, laboratory works, practical exercises), successfully pass the exam. 

 
Курстың атауы/пәндер/юнита 

Название курса/дисциплины/юнита/  

Name 
Педагогикалық қарым-қатынас  

Педагогическое общение  

Pedagogical intercourse  

Пәннің коды/ Код дисциплины/ Code 
POb -2207 

Пәннің типі / Тип дисциплины/ A type 
БД КВ 

Курс деңгейі/пәндер / Уровень курса/дисциплины/ Level of the course / discipline бакалавриат 

Оқу жылы / Год обучения/ Year of study 
2 год 

Оқу семемтрі / Семестр обучения/ Semester of training 

4 семестр 
Кредиттер саны/ Количество  кредитов/ Amount of credits 

5 кредитов 

Дәріс беруші/профессордың/ Ф.И.О лектора/профессора/ FULL NAME 

Абалакова Б.Т. 

Мақсаты - білім беру үдерісінде коммуникативтік өзара іс-қимыл фактілер, мән-

жайлар мен заңдылықтары туралы білімдер жүйесіне негізделген педагогикалық диалог 

студенттердің теориялық және практикалық оқыту. 

Курс мазмұны: педагогикалық білім беру қызметін құрылымында байланыс, 

педагогикалық қарым-қатынас құрылымы, педагогикалық қақтығыстар. 

студент міндетті түрде зерделеу нәтижесінде:мұғалімнің педагогикалық процесінің 

әр түрлі тұлғалармен өзара іс-қимыл қалай -Know; педагогикалық қарым-қатынастың 

психологиялық негіздері; 



Ф ДП ВКГУ 063-13-08 

 

 

- Қабілетті болыңыз: педагогикалық процестің әртүрлі актерлер қарым-қатынас 

қақтығыс-еркін; таңдау және педагогикалық қызметі әдістері мен кәсіби қарым-қатынас 

әдістерін пайдалану; 

- Дағдыларын қолдану: оқу процесін субъектілерімен өзара іс-қимыл, диалогтік 

байланыс әдістері, тиімді коммуникациялық технологиялар балаларға педагогикалық 

әсері. 

Пәннің идеологиялық, коммуникативтік, кәсіби, ғылыми-зерттеу құзыреттілігін 

қалыптастыруға бағытталған. 

Цель – теоретическая и практическая подготовка студентов к педагогическому 

общению, основанной на системе знаний о фактах, закономерностях и условиях 

коммуникативного взаимодействия в образовательном процессе. 

Содержание курса: педагогическое общение в структуре педагогической 

деятельности, структура педагогического общения, педагогические конфликты. 

В результате изучения студент должен: 

- знать  способы взаимодействия педагога с различными субъектами 

педагогического процесса; психологические основы педагогического общения; 

- уметь: бесконфликтно общаться с различными субъектами педагогического 

процесса;подбирать и применять в педагогической деятельности приемы и техники 

профессионального общения; 

- применять навыки:  взаимодействия с субъектами образовательного процесса, 

техниками диалогического общения, коммуникативных технологий эффективного 

педагогического воздействия на детей. 

Дисциплина направлена на формирование мировоззренческой, коммуникативной, 

профессиональной, исследовательской компетенций. 

The goal - theoretical and practical training of students to pedagogical dialogue based on a 

system of knowledge about the facts, circumstances and patterns of communicative interaction in 

the educational process. 

Course content: pedagogical communication in the structure of educational activities, the 

structure of pedagogical communication, pedagogical conflicts. 

As a result of studying a student must: 

-Know how teachers interact with various entities of the pedagogical process; 

psychological bases of pedagogical communication; 

- Be able to: conflict-free to communicate with the different actors of the pedagogical 

process; select and use in pedagogical activity methods and techniques of professional 

communication; 

- Apply skills: interaction with the subjects of the educational process, dialogic 

communication techniques, effective communication technologies pedagogical influence on 

children. 

The discipline is aimed at the formation of the ideological, communicative, professional, 

research competencies. 
Пререквизиттер/Пререквизиты/ Prerequisites: 

Этика  

Этика  

Ethics 
Ұсынылатын әдебиеттер / Рекомендуемая литература / Recommended literature: 

1. Шеламова Г. М. Этикет делового общения; Академия - Москва, 2012. - 192 c. 

2. Самохвалова А. Г. Деловое общение. Секреты эффективных коммуникаций; Речь - 

Москва, 2012. - 336 c. 

3. Лавриненко В. Н. Психология и этика делового общения; Юрайт - Москва, 2012. - 

592 c. 
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4. Бороздина, Г.В. Психология делового общения: Учебник / Г.В. Бороздина. - М.: 

НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 295 c. 
Парал. загл.: на англ.яз. 

Оқыту әдістері: ауызша, көрнекілік, тәжірибелік 
Әдістер /бағалау формасы: Рейтинг, емтихан 

Оқыту тілі: Қазақша, орысша 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 
Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения:  казахский, русский 

Teaching Methods Verbal, visual, partially-search 

Methods / assessment forms Oral survey, written survey, abstract defense, testing, individual 
assignment 

Language of instruction Russian, Kazakh 

Conditions (requirements) for training a specialty (level) Perform all kinds of work at the rate 
(lectures, laboratory works, practical exercises), successfully pass the exam. 

 

Курстың атауы/пәндер/юнита 

Название курса/дисциплины/юнита/  
Name 

Әлеуметтік педагогика  

Социальная педагогика  

Social pedagogiсs  
Пәннің коды/ Код дисциплины/ Code 
SP -2201 

Пәннің типі / Тип дисциплины/ A type 

БД ОК 

Курс деңгейі/пәндер / Уровень курса/дисциплины/ Level of the course / discipline бакалавриат 

Оқу жылы / Год обучения/ Year of study 
2 год 

Оқу семемтрі / Семестр обучения/ Semester of training 

4 семестр 
Кредиттер саны/ Количество  кредитов/ Amount of credits 

5 кредитов 

Дәріс беруші/профессордың/ Ф.И.О лектора/профессора/ FULL NAME 
Абалакова Б.Т. 

Цель изучения курса – ознакомление студентов-психологов с основными методами 

психологической науки, способами работы с ними, их классификациями и особенностями 

применения. Овладение базовыми знаниями,  умениями и навыками научного изучения 

психологических феноменов путем экспериментального исследования.  

Содержание: включает изучение методов исследования в психологии: наблюдения, 

эксперимента, способы работы с методами психологического исследования, область их 

применения, особенности проведения и интерпретации. 

В результате изучения студент  должен: 

- знать понятийный аппарат научной и  практической психологии; основы научной 

организации и проведения психологического исследования; методы и классификации 

методов психологической науки. 

- уметь планировать и проводить психологическое исследование с использованием 

ее основных методов. 

- применять навыки проведения исследования в психологии. 

Дисциплина направлена на формирование профессиональной, исследовательской 

компетенций. 
The purpose of the course is to familiarize students with the main methods of psychological 

science, ways of working with them, their classifications and application features. Mastering the basic 
knowledge, skills and skills of scientific study of psychological phenomena through experimental 
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research. 

Content: includes the study of research methods in psychology: observations, experiments, 
methods of working with methods of psychological research, the scope of their application, the features of 

the conduct and interpretation. 

As a result of the study, the student must: 
- know the conceptual apparatus of scientific and practical psychology; the basis of scientific 

organization and conduct of psychological research; methods and classifications of methods of 

psychological science. 

- be able to plan and conduct psychological research using its basic methods. 
- apply the skills of conducting research in psychology. 

Discipline is aimed at the formation of professional, research competencies. 

Пререквизиттер/Пререквизиты/ Prerequisites: 
Педагогика  

Педагогика  

Pedagogics  

Ұсынылатын әдебиеттер / Рекомендуемая литература / Recommended literature: 

1. Алиева, С.В. Социальная педагогика: Учебное пособие / А.В. Иванов, С.В. Алиева 

. - М.: Дашков и К, 2013. - 424 c. 

2. Липский, И.А. Социальная педагогика: Учебник для бакалавров / И.А. Липский, 

Л.Е. Сикорская. - М.: Дашков и К, 2016. - 280 c. 

3. Мардахаев, Л.В. Социальная педагогика. Основы курса: Учебник для вузов и 

ссузов / Л.В. Мардахаев. - Люберцы: Юрайт, 2015. - 376 c. 

4. Мудрик, А.В. Социальная педагогика: Учебник для студ. учреждений высш. проф. 

образования / А.В. Мудрик. - М.: ИЦ Академия, 2013. - 240 c. 
Парал. загл.: на англ.яз. 

Оқыту әдістері: ауызша, көрнекілік, тәжірибелік 
Әдістер /бағалау формасы: Рейтинг, емтихан 

Оқыту тілі: Қазақша, орысша 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 
Язык обучения:  казахский, русский 

Teaching Methods Verbal, visual, partially-search 

Methods / assessment forms Oral survey, written survey, abstract defense, testing, individual 
assignment 

Language of instruction Russian, Kazakh 

Conditions (requirements) for training a specialty (level) Perform all kinds of work at the rate 
(lectures, laboratory works, practical exercises), successfully pass the exam. 

 

Курстың атауы/пәндер/юнита 

Название курса/дисциплины/юнита/  
Name 

Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі  

Теория и методика воспитательной работы  

Theory and technique of educational work  

Пәннің коды/ Код дисциплины/ Code 

TMVR -2202 
Пәннің типі / Тип дисциплины/ A type 

БД КВ 

Курс деңгейі/пәндер / Уровень курса/дисциплины/ Level of the course / discipline бакалавриат 

Оқу жылы / Год обучения/ Year of study 
2 год 

Оқу семемтрі / Семестр обучения/ Semester of training 

4 семестр 
Кредиттер саны/ Количество  кредитов/ Amount of credits 

5 кредитов 
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Дәріс беруші/профессордың/ Ф.И.О лектора/профессора/ FULL NAME 

Абалакова Б.Т. 
Пәннің мақсаты – мектепке дейінгі және бастауыш білім беру саласындағы баламенқ 

ұзыретті мақсатты өзара іс-қимыл үшін университет түлектерінің педагогтың кәсіби даярлығын 

дамыту, кәсіби бағдар негізінде білім беру кеңістігін үлгісін құруға студенттің-бағдарланған және 
Рефлексивті гуманистік ынтымақтастық және өзара іс-құру, сондай-ақ болашақ мұғалімдердің 

қабілеттерін қалыптастыру принциптерін қамтамасыз ету қазіргі заманғы инновациялық бағыттар 

бойынша. 

Курс мазмұны: Білім беру мен білім беру процесінің мәні жалпы құрылымында оның орны. 
Қозғаушы күштері мен оқу процесін логикалық. Білім беру және жеке дамуының негізгі теориясы. 

Білім заңдылықтары мен принциптері: Даралау, prirodosoobraznost, kulturosoobraznogo, ізгілендіру, 

саралау. Ұлттық ерекшеліктерді білім. Нысандарымен білім беру әдістерін жүйесі. Білім беру 
жүйелерінің түсінігі. Білім беру саласындағы өзара іс-қимыл мұғалімі. Объектінің және білім беру 

мәселелеріде қызметкерлері. Халықаралық диалог мәдениетін тәрбиелеу. Функцияларымен сынып 

мұғалімі қызметінің негізгі бағыттары. 

Пән студент міндетті түрде даму нәтижесінде: 
- білуге: әрине тағайындау және оның негізгі түсініктері; отандық және шетелдік педагогика 

іргелі педагогикалық теориялар мәні; Қазіргі заманғы білім беру үрдістері; жасы, білім беру 

процесінің және оның даму факторлары субъектісі ретінде адамның жеке сипаттамалары; 
байланыс жәнежеке және топтық басқару жолдарын заңдылықтары. 

- Білім беру мәселесіне түрлі тәсілдерді шарлау мүмкіндігіне ие болу үшін; жиынтығы 

мақсаттарымен білім беру міндеттері, мазмұны, формалары мен білім әдістерін таңдау; Әзiрлеу, 
iске асыру, бағалау және білім беру процесін реттеу үшін; тобында жеке тұлға қарым-қатынаста 

салу; Сынып жетекшісі есебін жүргізуге; тәжірибеде теориялық білімдерін қолдана. 

- Команданың оқу мүмкіндіктері туралы білім жүйесін одағдыларын жағыңыз; білім беру 

бағдарламаларын жүзеге асыруды қамтамасыз ету мақсатында профессорлық-оқытушылық 
құрамының басқару; білім беру нәтижелерін бақылауды ұйымдастыру; Оқу орнының толық 

педагогикалық процестің мазмұнымен құрылымын табиғаты туралы білімді O жүйесі; O 

гуманитарлық принциптер мен тұлғалық-бағдарланған тәсіл негізінде балалармен қалай; O жүйесі 
мектепке дейінгі және орта мектеп бітірушілердің жеке сипаттамаларын диагностикасы. 

Пәннің идеологиялық, коммуникативтік, кәсіби, ғылыми-зерттеу құзыреттілігін 

қалыптастыруға бағытталған. 
Целью дисциплины - развитие профессиональной готовности выпускников педагогического 

ВУЗа к компетентному целенаправленному взаимодействию с ребенком в системе дошкольного и 

начального образования, обеспечение принципов личностно-ориентированного и рефлексивно-

гуманистического сотрудничества и сотворчества, а также формирование способностей у будущих 
педагогов создавать модели образовательного пространства на основе профессиональной 

ориентации в современных инновационных тенденциях. 

Содержание курса: Сущность воспитания и его место в целостной структуре 
образовательного процесса. Движущие силы и логика воспитательного процесса. Базовые теории 

воспитания и развития личности. Закономерности и принципы воспитания: персонификация, 

природосообразность, культуросообразность, гуманизация, дифференциация. Национальное 

своеобразие воспитания. Система форм и методов воспитания. Понятие о воспитательных 
системах. Педагогическое взаимодействие в воспитании. Коллектив как объект и субъект 

воспитания. Воспитание культуры межнационального общения. Функции и основные направления 

деятельности классного руководителя. 
В результате освоения данной дисциплины студент должен:  

- знать: назначение курса и его основные понятия; сущность основополагающих 

педагогических теорий в отечественной и зарубежной педагогике; современные тенденции 
воспитания; возрастные, индивидуальные особенности человека как субъекта образовательного 

процесса, факторы его развития; закономерности общения и способы управления индивидом и 

группой. 

- уметь ориентироваться в многообразных подходах к проблеме воспитания; ставить цели и 
задачи воспитания, подбирать содержание, формы и методы воспитания; проектировать, 

реализовывать, оценивать и корректировать воспитательный процесс; строить взаимоотношения с 
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индивидом в группе; вести документацию классного руководителя; применять теоретические 

знания на практике. 
- применять навыки o системе знаний о воспитательных возможностях коллектива; 

управлении педагогическим коллективом в целях обеспечения реализации образовательных 

программ; об организации контроля за результатами воспитания; o системе знаний о сущности 
содержания и структуре целостного педагогического процесса образовательного учреждения; 

o  способах взаимодействия с детьми на основе гуманистических принципов и личностно-

ориентированном подходе; o  системе диагностики личностных характеристик выпускника ДОУ и 

СОШ. 
Дисциплина направлена на формирование мировоззренческой, коммуникативной, 

профессиональной, исследовательской компетенций. 

The purpose of the discipline - the development of professional readiness of the teacher of the 
university graduates for the competent purposeful interaction with a child in pre-school and primary 

education, ensuring the principles of student-centered and reflexive humanistic cooperation and co-

creation, as well as the formation of abilities in the future teachers to create a model of educational space 

on the basis of professional orientation in modern innovative trends. 
Course content: The essence of education and its place in the overall structure of the educational 

process. Driving forces and the logic of the educational process. The basic theory of education and 

personal development. Patterns and principles of education: personalization, prirodosoobraznost, 
kulturosoobraznogo, humanization, differentiation. National originality education. The system of forms 

and methods of education. The concept of educational systems. Teacher interaction in education. The 

staff of both the object and the subject of education. Education of culture of international dialogue. 
Functions and main activities of the class teacher. 

As a result of the development of the discipline a student must: 

- Know: the appointment of the course and its basic concepts; the essence of the fundamental 

pedagogical theories in domestic and foreign pedagogy; modern education trends; age, individual 
characteristics of a person as the subject of the educational process and its development factors; patterns 

of communication and ways to manage the individual and the group. 

- To be able to navigate the diverse approaches to the problem of education; set goals and 
objectives of education, select the content, forms and methods of education; to design, implement, 

evaluate and adjust the educational process; to build a relationship with the individual in the group; 

maintain records of the class teacher; apply theoretical knowledge in practice. 
- Apply the skills o the system of knowledge about the educational possibilities of the team; 

management of teaching staff in order to ensure the implementation of educational programs; the 

organization of control over the results of education; o system of knowledge about the nature of the 

content and structure of complete pedagogical process of educational institution; o how to interact with 
children on the basis of humanitarian principles and personality-oriented approach; o System diagnosis 

personal characteristics of preschool and secondary school graduates. 

The discipline is aimed at the formation of the ideological, communicative, professional, research 
competencies. 

Пререквизиттер/Пререквизиты/ Prerequisites: 
Педагогикалық мамандыққа кіріспе 

Введение в педагогическую профессию 
Introduction to pedagogical speciality 

Ұсынылатын әдебиеттер / Рекомендуемая литература / Recommended literature: 

1 Землянская, Е.Н. Теория и методика воспитания: Учебник и практикум для 
академического бакалавриата / Е.Н. Землянская. - Люберцы: Юрайт, 2015. - 507 c. 

2. Максакова В.И. Теория и методика воспитания. Учебник и практикум для академического 

бакалавриата. – Юрайт, - 2017. – 206 с. 
3. Гликман, И. З. Воспитатика. В 2 частях. Часть 1. Теория и методика воспитания / И.З. 

Гликман. - М.: НИИ школьных технологий, 2018. - 168 c. 

4. Кукушин, В. С. Теория и методика воспитательной работы / В.С. Кукушин. - М.: МарТ, 

Феникс, 2016. - 352 c. 
Парал. загл.: на англ.яз. 

Оқыту әдістері: ауызша, көрнекілік, тәжірибелік 

Әдістер /бағалау формасы: Рейтинг, емтихан 
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Оқыту тілі: Қазақша, орысша 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 
Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения:  казахский, русский 

Teaching Methods Verbal, visual, partially-search 
Methods / assessment forms Oral survey, written survey, abstract defense, testing, individual 

assignment 

Language of instruction Russian, Kazakh 

Conditions (requirements) for training a specialty (level) Perform all kinds of work at the rate 
(lectures, laboratory works, practical exercises), successfully pass the exam. 

 

Курстың атауы/пәндер/юнита 
Название курса/дисциплины/юнита/  

Name 
Психологиялық-педагогикалық зерттеу әдістері мен әдіснамасы  

Методология и методы психолого-педагогических исследований  

The methodology and techniques of psychological and educational research  

Пәннің коды/ Код дисциплины/ Code 
MMPPI -2203 

Пәннің типі / Тип дисциплины/ A type 
БД КВ 

Курс деңгейі/пәндер / Уровень курса/дисциплины/ Level of the course / discipline бакалавриат 

Оқу жылы / Год обучения/ Year of study 

2 год 
Оқу семемтрі / Семестр обучения/ Semester of training 

4 семестр 

Кредиттер саны/ Количество  кредитов/ Amount of credits 
5 кредитов 

Дәріс беруші/профессордың/ Ф.И.О лектора/профессора/ FULL NAME 

Абалакова Б.Т. 

Курстың мақсаты - студенттерді дайындау өткізу ғылыми - зерттеу жұмысының 

беруді; - әдіснамалық негіздері ғылыми зерттеу;студенттерді ең көп таралған әдістері мен 

тәсілдерін педагогикалық зерттеу; студенттерде дағдылар диагностика жүргізу, оқу-

тәрбие процесінің негізінде зерттелетін әдістерін; мүмкіндік сатып алу, студенттердің 

тәжірибесін ұйымдастыру психологиялық-педагогикалық эксперимент сәйкес логикасы 

оны өткізу; студенттерге дарыту тілек ғылыми зерттеулерге белсенді қатысуды; үйрету 

теориялық талдау ғылыми әдебиеттер, дәмі дарыту - тәжірибелік-педагогикалық 

балалармен жұмыс; үйрету ресімдеу, ғылыми зерттеу нәтижелерін қағидаларына сәйкес 

мемлекеттік стандарты. 

Курс мазмұны: психологиялық-педагогикалық зерттеулер әдістемесі. педагогика 

және психология зерттеу әдістері, олардың жіктелуі. Теориялық зерттеу әдістері. 

Сауалнама социологиялық және психологиялық ақпаратты (топтық сұхбат, пікірталас, 

сұхбат, сауалнама, өзін-өзі бағалау, құрбы шолу) алу әдісі болып табылады. жеке 

тәжірибені сипаттамасы (мониторинг, салыстыру әдісін, құжаттама және Өнім сынақ 

қызметі psychosemantic әдістерін талдау жұптасқан). Sociometry. Психологиялық-

педагогикалық зерттеулер. Психологиялық-педагогикалық эксперимент және оның 

түрлері. ғылыми-зерттеу деректерді ұсыну әдістері. Талдау және зерттеу түсіндіру. 

психологиялық және пед математикалық статистика қолдану. зерттеулер. білім беру 

ұйымдарында эксперименттік жұмысты ұйымдастыру. 

Оқып-үйрену нәтижесінде студент тиіс:  

- білуге көріністері туралы шыңғысхан, өз гражданственной ұстаным 

қарастырылатын құбылыстарға, сыни рефлексией және сапқа жеке стратегиясын кәсіби 

және жеке төзімділік. 
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- Ғылыми-зерттеу контекстінде идеяларды бастапқы әзірлеу және қолдану үшін осы 

білімдерін пайдалана алады; қазiргi тұжырымдамаларды сынап, теорияларды талдау және 

процестер мен құбылыстарды талдау тәсілдерін; жаңа белгісіз жағдайда зерттеу мәселесін 

шешу үшін шеңберінде түрлі пәндер білім біріктіруге; толық емес немесе шектеулі 

ақпаратқа негізделген пайымдауды және шешімдер қабылдау үшін білімді интеграциялау 

арқылы; ақпаратты-аналитикалық және ақпараттық-қазіргі заманғы ақпараттық 

технологияларды тарта отырып, библиографиялық жұмыстар жүргізеді; жаңа мәселелер 

мен жағдайларды шешу шығармашылық ойлау және шығармашылық тұрғыдан қарау; 

- Ғылыми-зерттеу қызметі, ғылыми мәселелерді стандартты ерітінді дағдыларын 

жағыңыз; кәсіби қарым-қатынас және мәдениаралық қарым-қатынас. 

Идеологиялық, байланыс, ғылыми-зерттеу, өзін-өзі басқару: Пәннің 

құзыреттіліктерді қалыптастыру бағытталған 

 

Цель курса - подготовить студентов к проведению научно - исследовательской 

работы; дать основы методологии научного исследования;ознакомить студентов с 

наиболее распространенными методами и приемами педагогического исследования; 

сформировать у студентов навыки проведения диагностики учебно-воспитательного 

процесса на основе изучаемых методов; способствовать приобретению студентами опыта 

организации психолого-педагогического эксперимента в соответствии с логикой его 

проведения; привить студентам желание активно участвовать в научных исследованиях; 

научить теоретическому анализу научной литературы, привить вкус к опытно-

педагогической работе с детьми; научить оформлению результатов научного 

исследования в соответствии с правилами ГОСО. 

Содержание курса: Методология психолого-педагогических исследований. Методы 

исследования впедагогике и психологии, их классификация. Теоретические методы 

исследований. Опрос, как метод получения социологической ипсихологической 

информации (групповой опрос, беседа, интервью, анкетирование, самооценка, экспертная 

оценка). Характеристики отдельных практических методов (наблюдение, метод парного 

сравнения, анализдокументации и продуктов деятельности испытуемых, 

психосемантические методики). Социометрия. Психолого-педагогические тесты. 

Психолого-педагогический эксперимент и его виды. Способы представления данных 

исследования. Анализ и интерпретация исследования. Применение методов 

математической статистики в психолого-пед. исследованиях. Организация опытно-

экспериментальной работы в учреждениях образования. 

В результате изучения студент должен:  

-знать о проявлениях этничности, собственной гражданственной позиции к 

рассматриваемым явлениям, с критической рефлексией и построением собственной 

стратегии профессиональной и личностной толерантности. 

-уметь использовать полученные знания для оригинального развития и применения 

идей в контексте научных исследований; критически анализировать существующие 

концепции, теории и подходы к анализу процессов и явлений; интегрировать знания, 

полученные в рамках разных дисциплин для решения исследовательских задач в новых 

незнакомых условиях; путем интеграции знаний выносить суждения и принимать 

решения на основе неполной или ограниченной информации; проводить информационно-

аналитическую и информационно-библиографическую работу с привлечением 

современных информационных технологий; креативно мыслить и творчески подходить к 

решению новых проблем и ситуаций; 

- применять навыки научно-исследовательской деятельности, решения стандартных 

научных задач; профессионального общения и межкультурной коммуникации.  

Дисциплина направлена на формирование компетенций: мировоззренческой, 

коммуникативной, исследовательской, самоменеджмента 
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The aim of the course - to prepare students to conduct scientific - research work; give the 

basis for the methodology of scientific research, to familiarize students with the most common 

methods and techniques of pedagogical research; form students' skills in the diagnosis of the 

educational process on the basis of the studied methods; promote the acquisition of the students 

experience in organizing psychological and pedagogical experiment in accordance with the logic 

of its holding; instill in the students a desire to actively participate in research; teach the 

theoretical analysis of the scientific literature, to instill a taste for research and educational work 

with children; teach the registration of results of scientific research in accordance with the SES 

regulations. 

Course content: Methodology of psychological and educational research. Research 

methods in pedagogy and psychology, their classification. Theoretical research methods. The 

survey is a method of obtaining sociological and psychological information (group interviews, 

discussions, interviews, questionnaires, self-assessment, peer review). Characteristics of 

individual practices (monitoring, paired comparison method, the analysis of documentation and 

product test activities psychosemantic techniques). Sociometry. Psychological and educational 

tests. Psycho-pedagogical experiment and its species. Methods of presentation of research data. 

Analysis and interpretation of the study. Application of mathematical statistics in psychological 

and ped. studies. Organization of experimental work in educational institutions. 

As a result of studying a student must: 

- Znatoproyavleniyahetnichnosti, own civic positions to the considered phenomena with a 

critical reflection and the construction of its own strategy of professional and personal tolerance.  

- Be able to use this knowledge for original development and application of ideas in the 

context of scientific research; critically analyze existing concepts, theories and approaches to the 

analysis of processes and phenomena; integrate knowledge from different disciplines within the 

framework for the solution of research tasks in new unfamiliar conditions; by integrating the 

knowledge to make judgments and decisions based on incomplete or limited information; 

conduct information-analytical and information and bibliographic work with attraction of 

modern information technologies; creative thinking and creative approach to solving new 

problems and situations; 

- Apply the skills of research activity, the standard solution of scientific problems; 

professional communication and cross-cultural communication. 

The discipline is aimed at the formation of competencies: ideological, communication, 

research, self-management 
Пререквизиттер/Пререквизиты/ Prerequisites: 

Өзін-өзі тану пәнінің методологиялық негізі  

Методологические основы самопознания  

Methodological basis of self-study 
Ұсынылатын әдебиеттер / Рекомендуемая литература / Recommended literature: 

1. Методология и методы психологического исследования. Учебное пособие: Б. С. 

Волков, H. B. Волкова — Санкт-Петербург, КноРус, 2014 г.- 344 с. 

2. Методология и методы психологического исследования: Б. С. Волков, Н. В. 

Волкова — Москва, КноРус, 2013 г.- 344 с. 
3. Новиков, А.М. Методология научного исследования. 3-е изд. / А.М. Новиков, Д.А. 

Новиков. - М.: Книжный дом Либроком, 2015. - 272 c.  

4. Тезаурус социологии. Книга 2. Методология и методы социального исследования. Темат. 

словарь-справочник. / Под ред. Ж.Т. Тощенко. - М.: ЮНИТИ, 2015. - 415 c. 
Парал. загл.: на англ.яз. 

Оқыту әдістері: ауызша, көрнекілік, тәжірибелік 

Әдістер /бағалау формасы: Рейтинг, емтихан 

Оқыту тілі: Қазақша, орысша 
Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 
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Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения:  казахский, русский 
Teaching Methods Verbal, visual, partially-search 

Methods / assessment forms Oral survey, written survey, abstract defense, testing, individual 

assignment 
Language of instruction Russian, Kazakh 

Conditions (requirements) for training a specialty (level) Perform all kinds of work at the rate 

(lectures, laboratory works, practical exercises), successfully pass the exam. 

 
Курстың атауы/пәндер/юнита 

Название курса/дисциплины/юнита/  

Name  

Дінтану  

Религиоведение  

Religion studies  

Пәннің коды/ Код дисциплины/ Code 
Rel -2202  

Пәннің типі / Тип дисциплины/ A type  

БД КВ  
Курс деңгейі/пәндер / Уровень курса/дисциплины/ Level of the course / discipline 

бакалавриат 

ОК 
Оқу жылы / Год обучения/ Year of study 

2 год 

Оқу семемтрі / Семестр обучения/ Semester of training 

3 семестр 
Кредиттер саны/ Количество  кредитов/ Amount of credits 

5 кредитов 

Дәріс беруші/профессордың/ Ф.И.О лектора/профессора/ FULL NAME 
Магистр Рякова Е.Г., Шуршитбай М. 

«Дінтану» курсының мақсаты студенттерге дінтану жайлы жалпы түсініктерді, әлемдік және 

негізгі халықтық діндері жайлы мағлұматтарды, қазіргі Қазақстандағы конфессиялық жағдайлар 
жайлы мәліметтерді беру болып табылады.  

Пәннің мазмұны өзіне келесі бөлімдерді қосады: дінтанудың пәні мен құрылымы, 

дінтанудың діндік-теологиялық анықтамалары, дінтану тарихы, діннің пайда болуы 

қарастырылады.  
Студент бұл пәнді оқу нәтижесінде, білуі тиіс: 

- дінтану ғылымының теориялық негіздерімен, әлемнің негізгі діни бейнесімен, 

құндылықтар жүйесімен, әлемдік діндердің этикалық нормалары және олардың қоғамның, соның 
ішінде Қазақстанның да дамуы мен жетілуіне маңызын; 

- Қазақстандағы конфессия аралық келісімнің қағидаларын; 

- өлкетанудың теориялық негіздері, оның ғылыми қағидалары мен әртүрлі бағыттары, туған 

өлкені зерттеудің басты объектілері мен көздері, заманауи өлкетанушылық қозғалыс пен оның 
формалары, соның негізінде Қазақстанның  жан-жақты өлкетанушылық сипаттамаларын. 

меңгеруі тиіс: 

-  күнделікті өмірдегі және кәсіби қызметтегі нақты жағдайды түсінуге дінтанушылық 
тұрғыдан қарау; заманауи қоғамның діни өміріне қатысты сұрақтарды өз бетімен және ұжымдық 

зерделеу. 

Әртүрлі көздерден алынған дін туралы ақпаратты талдау дағдыларына ие болуы қажет. 
Дүниетанымдық құзіреттілік. 

 

Целью курса «Религиоведение» является получение студентами общих представлений о 

религии, мировых и основных национальных религиях, конфессиональной ситуации в 
современном Казахстане, формирование толерантности и веротерпимости. 

Содержание курса включает следующие разделы: предмет и структура религиоведения, 

религиозно-теологические определения религии, история религии, происхождение религии. 
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В результате освоения данной дисциплины студент должен знать: 

- теоретические основы религиоведческой науки, основные религиозные картины мира, 
системы ценностей, этические нормы мировых религий и их значение для развития и 

совершенствования общества, в т. ч. в Казахстане; 

- принципы межконфессионального согласия в Казахстане; 
- теоретические основы краеведения, его научные принципы и различные направления, 

главные объекты и источники изучения родного края, современное краеведческое движение и его 

формы, а на его базе – всесторонние краеведческие характеристики Казахстана; 

уметь: использовать религиоведческий подход к осмыслению конкретной ситуации в 
повседневной жизни и в профессиональной деятельности; самостоятельно и коллективно 

осмысливать вопросы, касающиеся религиозной жизни в современном обществе. 

Иметь навыки анализа информации о религии из различных источников. 
В результате освоения дисциплины студент осваивает мировоззренческие компетенции. 

The purpose of the course "Religious studies" is receiving by students the general ideas of religion, 

world and main national religions, a confessional situation in modern Kazakhstan, formation of tolerance 

and toleration. 
The maintenance of a course includes the following sections: subject and structure of religious 

studies, religious and theological definitions of religion, religion history, origin religions. 

As a result of development of this discipline the student has to,  
- know: - theoretical fundamentals of theological science, the main religious, system of values, 

ethical standards of world religions and their value a and including in Kazakhstan; - principles of an 

interfaith consent in Kazakhstan; - theoretical fundamentals of study of local lore, its scientific principles 
and various directions, the main objects and sources of studying of the native land, the modern local 

history movement and its forms, and on its base – comprehensive local history characteristics of 

Kazakhstan. 

- be able:  to use theological approach to judgment of a concrete situation in everyday life and in 
professional activity; independently and collectively to comprehend the questions concerning religious 

life in modern society. 

- to have skills of the analysis of information on religion from various sources. 
As a result of the development of the discipline the student mastering worldview competence. 

Пререквизиттер/Пререквизиты/ Prerequisites: 
Қазақстан тарихы, Философия 
История Казахстана, Философия 

History of Kazakhstan, Philosophy 

Ұсынылатын әдебиеттер/Рекомендуемая литература/ Recommended literature 

1. История религии. В 2 томах. Том 1; Высшая школа - Москва, 2013. - 464 c. 
2. Подольская, Е.А. Религиоведение: кредитно-модульный курс / Е.А. Подольская, Т.В. 

Подольская. - М.: Дашков и К, 2015. - 336 c. 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 
Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения:  казахский, русский 

Teaching Methods Verbal, visual, partially-search 

Methods / assessment forms Oral survey, written survey, abstract defense, testing, individual 
assignment 

Language of instruction Russian, Kazakh 

Conditions (requirements) for training a specialty (level) Perform all kinds of work at the rate 
(lectures, laboratory works, practical exercises), successfully pass the exam. 

Оқыту әдістері: ауызша, көрнекілік, тәжірибелік 

Әдістер /бағалау формасы: Рейтинг, емтихан 
Оқыту тілі: Қазақша, орысша 

 

Курстың атауы/пәндер/юнита 

Название курса/дисциплины/юнита/  
Name  

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері 

Основы антикоррупционной культуры 
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Bases of anticorruption culture  

Пәннің коды/ Код дисциплины/ Code 
OAK -2202 

Пәннің типі / Тип дисциплины/ A type  

БД КВ  
Курс деңгейі/пәндер / Уровень курса/дисциплины/ Level of the course / discipline 

бакалавриат 

ОК 

Оқу жылы / Год обучения/ Year of study 
2 год 

Оқу семемтрі / Семестр обучения/ Semester of training 

3 семестр 
Кредиттер саны/ Количество  кредитов/ Amount of credits 

3 кредита 

Дәріс беруші/профессордың/ Ф.И.О лектора/профессора/ FULL NAME 

Магистр Рякова Е.Г. 
«Жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері» пәні – жастардың білім алу үдерісіндегі өзінің 

мүмкін болатын салдары бойынша ұзақ мерзімді, стратегиялық және ең тиімді сыбайлас 

жемқорлыққа карсы бағыт.  
Мақсаты: «Жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері» оқу пәнінің негізгі мақсаты – сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы іс-қимыл бойынша және осы негізде аталған құбылысқа қарсы азаматтық 

ұстанымды жүйелі білім арқылы қалыптастыру. 
Куртың мазмұны: «Жемқорлық» түсінігінің теориялық-әдістемелік негіздері. Қазіргі 

мемлекеттердегі сыбайлас жемқорлықтың тасымалдануы. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 

жағдайлары ретінде қазақстандық қоғамның әлеуметтік-экономикалық қатынастарын жетілдіру. 

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениеттің қалыптастыру. Жастардың сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы мәдениетін қалыптастыру ерекшеліктері. Сыбайлас жемқорлықтың мінез-құлық 

табиғатының психологиялық ерекшеліктері. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениеттің 

қалыптасуының этникалық ерекшеліктері. ҚР-ғы ұлттық қауіпсіздіктің факторы ретінде сыбайлас 
жемқорлыққа төзбеушілікті қалыптастыру. Сыбайлас жемқорлық әрекеті үшін құқықтық 

жауапкершілік. Діни ережелер мен құндылықтар қоғамның сыбайлас жемқорлыққа қарсы 

мәдениетінің қағидаты ретінде. Әр түрлі аймақтардағы сыбайлас жемқорлық әрекеті үшін 
моральдық-этикалық жауапкершілік. Шенеунік институтының қалыптасуы және әлеуметтік 

құбылыс ретінде сыбайлас жемқорлықтың көрініс беруі мен таралуы үшін жағдайлардың 

жасалуы. Сыбайлас жемқорлықпен күрес бойынша халықаралық тәжірибе: құқықтық аспект. ҚР-

ғы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылдың құқықтық және ұйымдастырулық негіздері. 
Сыбайлас жемқорлық Қазақстан Республикасының әлеуметтік-мемлекеттік әрекетсіздігінің 

көрінісі мен қауіпсіздігіне қатер ретінде.   

Студент курс аяқталғаннан кейін міндетті  
- білу: Зерттеп отырған саладағы алдыңғы қатарлы білім элементтерін қоса  алғанда, сол 

сала бойынша білімі мен түсінігін көрсете білу. 

- істеу керек: Осы білімі мен түсінігін кәсіби деңгейде қолдана білу.  

- дағдылана білу: Дәйектемелер құрастыру және зерттеп отырған саласындағы мәселелерді 
шешуге дағдылану. 

Пән келесі құзыреттіліктердің қалыптасуына бағытталған: дүниетанымдық, кәсіби, 

зерттеушілік, коммуникативтік, өзіндік менеджметтік.  
Дисциплина «Основы антикоррупционной культуры» изучаетcя студентами в целях 

формирования антикоррупционной культуры, выработке знаний, умений и навыков в области 

противодействия коррупции. 
Цель: формирование знаний, умений и навыков в области деятельности, осуществляемой 

субъектами противодействия коррупции по сохранению и укреплению в обществе системы 

ценностей, отражающей нетерпимость к коррупции, создание нулевой терпимости к явлению  

коррупции в студенческой среде. 
Содержание курса: Курс «Основы антикоррупционной культуры» направлен на изучение 

понятия антикоррупционной культуры, механизмов совершенствования социально-экономических 

отношений, как условий для формирования антикоррупционной культуры,  правового 
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противодействия развитию коррупции в Республике Казахстан; изучение реформ 

государственного управления, направленные на противодействие коррупции,  изучение 
особенностей формирования антикоррупционной культуры в различных социальных группах, 

особенности морально-этической ответственности за коррупционные деяния в различных сферах, 

религиозных норм и ценностей, как принципов антикоррупционной культуры общества, 
психологические особенности природы коррупционного поведения.   

Студенты, завершившие изучение данной дисциплины, в результате должны: 

- знать: основные определения антикоррупционной культуры, международное и 

национальное законодательство, регулирующее противодействие коррупции, основные подходы к 
формированию антикоррупционной культуры в различных социальных группах, меры 

ответственности за коррупционные правонарушения в различных сферах. 

- уметь: применять полученные знания в анализе, в деятельности органов государственного 
управления по формированию антикоррупционной культуры общества в части правового и 

социального противодействия коррупции и борьбе с ней как с социальным явлением.  

- владеть навыками: умением распознавать коррупцию как элемент социально-политической 

жизни общества в международном и национальном контексте, анализом деятельности органов 
государственной власти, политических и общественных организаций в сфере противодействия 

коррупции и принимать в ней участие, навыками формирования антикоррупционной культуры в 

различных социальных средах. 
Дисциплина направлена на формирование компетенций: мировоззренческой, 

профессиональной, исследовательской, коммуникативной,  самоменеджмента. 

The discipline "Bases of anticorruption culture" is studied by students in order to create an anti-
corruption culture, the development of knowledge and skills in the field of combating corruption. 

Purpose: creation of knowledge and skills in the field of the activities carried out anti-corruption 

entities to preserve and strengthen the social value system that reflects intolerance of corruption, creating 

zero tolerance for corruption phenomenon among students. 
Course content: The course " Bases of anticorruption culture" is aimed at studying the concept of 

an anti-corruption culture and mechanisms to improve the socio-economic relations, as the conditions for 

the formation of an anti-corruption culture, counter pravovovogo korrruptsii development in the Republic 
of Kazakhstan; study public administration reforms aimed at fighting corruption, the study of peculiarities 

of forming an anti-corruption culture in different social groups, especially the moral and ethical 

responsibility for acts of corruption in various fields, religious norms and values such as the principles of 
anti-corruption culture in the society, the nature of the psychological characteristics of corrupt behavior. 

Course content: The course " Bases of anticorruption culture" is aimed at studying the concept of 

an anti-corruption culture and mechanisms to improve the socio-economic relations, as the conditions for 

the formation of an anti-corruption culture, counter development in the Republic of Kazakhstan; study 
public administration reforms aimed at fighting corruption, the study of peculiarities of forming an anti-

corruption culture in different social groups, especially the moral and ethical responsibility for acts of 

corruption in various fields, religious norms and values such as the principles of anti-corruption culture in 
the society, the nature of the psychological characteristics of corrupt behavior. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites  

Құқық негіздері, Қазақстан тарихы. 

Основы права, История Казахстана 
Basics of Law, History of Kazakhstan 

Ұсынылатын әдебиеттер/Рекомендуемая литература/ Recommended literature 

1. Основы антикоррупционной культуры: учебное пособие / под общей редакцией д. б. н., 
профессора Б. С. Абдрасилова. - Астана: Академия государственного управления при Президенте 

Республики Казахстан, 2016. – 176 с. 

2. Ростовцева Ю. В. Административная ответственность за коррупционные правонарушения 
в системе государственной службы // Законы России. Опыт. Анализ. Практика. – 2012. – № 3. 

3. О Концепции правовой политики Республики Казахстан на период с 2010 по 2020 год: 

Указ Президента Республики Казахстан от 24 августа 2009 года № 858 // Информационно-

правовая система нормативных правовых актов Республики Казахстан «Әділет». – Астана, 2017. 
4. Кодекс об административных правонарушениях Республики Казахстан от 5 июля 2014 

года // Информационно-правовая система нормативных правовых актов Республики Казахстан 

«Әділет». – Астана, 2017. 
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5. О государственной службе: Закон Республики Казахстан от 23 июля 1999 года № 453-I // 

Информационно-правовая система нормативных правовых актов Республики Казахстан «Әділет». 
– Астана, 2017. 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 
Язык обучения:  казахский, русский 

Teaching Methods Verbal, visual, partially-search 

Methods / assessment forms Oral survey, written survey, abstract defense, testing, individual 

assignment 
Language of instruction Russian, Kazakh 

Conditions (requirements) for training a specialty (level) Perform all kinds of work at the rate 

(lectures, laboratory works, practical exercises), successfully pass the exam. 
Оқыту әдістері: ауызша, көрнекілік, тәжірибелік 

Әдістер /бағалау формасы: Рейтинг, емтихан 

Оқыту тілі: Қазақша, орысша 

 
Курстың атауы/пәндер/юнита 

Название курса/дисциплины/юнита/  

Name  

Қоғамдық сананы жаңғырту пәні   

Модернизация общественного сознания  

Modernization of the public consciousness  
Пәннің коды/ Код дисциплины/ Code 

Пәннің типі / Тип дисциплины/ A type  

ДМ 

Курс деңгейі/пәндер / Уровень курса/дисциплины/ Level of the course / discipline 
бакалавриат 

ОК 

Оқу жылы / Год обучения/ Year of study 
2 год 

Оқу семемтрі / Семестр обучения/ Semester of training 

4 семестр 
Кредиттер саны/ Количество  кредитов/ Amount of credits 

3 кредита 

Дәріс беруші/профессордың/ Ф.И.О лектора/профессора/ FULL NAME 

Магистр Рякова Е.Г., Шуршитбай М. 
Пәннің мақсаты:  қазақстандық жастардың қоғамның рухани жаңғыруы туралы ортақ 

түсінігін қалыптастыру, ұлттық патриотизм құндылықтарын санаға сіңіру, белсенді азаматтық 

және әлеуметтік жауапкершілік қабілетін арттыру.  
Курс мазмұны мынадай бөлімдерді қамтиды: 

Қазақстан тарих толқынында; ҚР Президентінің жолдаулары; жаһандық әлемдегі Қазақстан: 

жаңғырту дамудың басты шарты ретінде; Қазақстандағы саяси жаңғырту; Қазақстандағы 

экономикалық жаңғырту; Қазақстан халқының рухани дамуының мемлекеттік бағдарламалары; 
адам Қазақстанның басты құндылығы ретінде; «Атамекен» бағдарламасын жүзеге асыру; білімнің 

салтанат құруы, білім беру және ғылым; жалпыұлттық нышандар. «Қазақстанның киелі 

орындары» бағдарламасын жүзеге асыру; Шығыс Қазақстанның киелі орындары: семантикалық 
талдау. «Рухани Қазына» бағдарламасын жүзеге асыру; жаһандық әлемдегі қазіргі қазақстандық 

мәдениет . 

Пәнді игеру нәтижесінде студент істей алуы керек:  
- Рухани жаңғыру мемлекеттік бағдарламаларын жүзеге асыру бойынша ғылыми әдебиеттер 

мен қолданбалы зерттеулерді сараптау; 

- жаңғырудың стратегиялық мақсаттарын дұрыс айқындай білу және оларды жүзеге 

асырудың тиімді әдіс-тәсілдерін білу; 
-  қазіргі өркениеттілік дамудың инновациялық жетістіктерін кәсіби қызметінде тиімді 

қолдану. 

Пәнді игеру нәтижесінде студент қабілетті болу керек: 
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- қазақстандық қоғамды жаңғырту бойынша стратегиялық іс-құжатарға сараптама жүргізуге; 

- әлемдік өркениеттілік үрдістегі отандық мәдениеттін әлеуетіне баға беруге; 
- бәсекелік дамуға және прагматикалық мақсаттылыққа. 

Пән келесі құзыреттерді қалыптастыруды көздейді: 

- ғылыми-зерттеу қызметі: өзінің кәсіби қызметі мен әлеуметтік практикасында білімін 
пайдалана алуды; нақты ғылыми зерттеу міндеттерін қоя білу және оларды тиімді жолмен шеше 

алуға, әлемдік тәжірибеде ақпараттық технологияларды қолдануды;   

- ұйымдастыру-басқару қызметінде: ұйымдастыру және басқару қызметінде қоғамды 

жаңғыртудың стратегиялық міндеттерін жүзеге асыра алу;  
- әлеуметтік-мәдени қызметте: сараптамалық кеңес беру жұмысында; ғылыми және 

практикалық міндеттерді шешуге қажетті ақпаратты жинақтау және тұжырымдау, интернет 

көздерін тиімді пайдалану; 
- мәдени-ағарту қызметінде: рухани жаңғыру мемлекеттік саясатын жүзеге асыра алу; 

әлеуметтік мәдени және ғылыми бағдарламаларды құруға және жүзеге асыруга қабілеттілігі;  

- педагогиқалық қызметінде: педагогикалық және тәрбие жұмысында рухани жаңғырудың 

стратегиялық міндеттерін жүзеге асыра алу. 
Пәнді игеру нәтижесінде студент білу қажет:  

- Рухани жаңғырудың тұжырымдамалық негіздері мен категориялар жүйесін;  

- Елбасы Н.Ә. Назарбаевтың қазақстандық қоғамды жаңғыртуға  арналған басты еңбектерін; 
- қазақстандық қоғамды жаңғыртудың стратегиялық құжаттардың мазмұнын; 

- әлемдік қауымдастықтың жаһандық даму үдерістері мен мәселелерін; 

- рухани жаңғырудың басты императивтерін; 
- жаһандық бәсекелестік ортадағы отандық мәдениет пен білім беру жүйесінің құндылығы 

мен әлеуетін. 

 

Цель дисциплины: формирование у молодежи ценностей казахстанского патриотизма, 
активной гражданской и социальной ответственности, всесторонне развитой гармоничной 

личности, способной ответить на глобальные вызовы современности. 

Содержание курса включает следующие разделы: Казахстан в потоке истории ;  
Послания Президента РК; Казахстан в глобальном мире: модернизация как условие 

развития; политическая модернизация в Казахстане; экономическая модернизация в Казахстане; 

государственные программы духовного развития народа Казахстана; человек как основная 
ценность Казахстана; реализация подпрограммы «Атамекен»; культ знания, образование и наука; 

общенациональные символы, реализация программы «Духовные святыни Казахстана»; 

сакральные объекты территории Восточного Казахстана: семантический анализ; подпрограмма 

«Рухани Қазына»; современная казахстанская культура в глобальном мире. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- понятийно-категориальный аппарат и концептуальные основания модернизации 

общественного сознания; 
- содержание основных работ Первого Президента – Елбасы Н. Назарбаева по модернизации 

казахстанского общества; 

- содержание стратегических документов модернизации казахстанского общества; 

- глобальные вызовы и тенденции развития мирового сообщества; 
- основные императивы модернизации общественного сознания; 

- ценностный потенциал и конкурентные преимущества отечественной культуры и системы 

образования в глобальной конкурентной среде. 
Обучающийся должен уметь: 

- самостоятельно анализировать содержание научной литературы и прикладных 

исследований по реализации государственной программы модернизации общественного сознания; 
- грамотно интерпретировать стратегические задачи модернизации и выстроить наиболее 

эффективные способы и механизмы их реализации; 

-  эффективно применять в своей профессиональной деятельности инновационные 

достижения современной цивилизации. 
Должен владеть навыками:  

- анализа стратегических документов по модернизации казахстанского общества; 

- оценки потенциала отечественной культуры в общемировом цивилизационном развитии; 
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- конкурентного развития и прагматической целесообразности. 

Компетенции: 
- научно-исследовательской деятельности: способностью применять знания в 

профессиональной деятельности и социальной практике; способностью самостоятельно ставить 

конкретные задачи научных исследований и решать их с помощью свободно выбираемых теорий и 
методов, информационных технологий с использованием мирового опыта; 

- организационно-управленческой деятельности: готовностью притворять в жизнь 

стратегические задачи модернизации общественного сознания в организационно-управленческой 

работе;  
- социокультурной деятельности: готовностью к экспертно-консультационной работе; 

способностью свободно пользоваться современными методами обработки и интерпретации 

комплексной информации для решения научных и практических задач, в том числе находящихся 
за пределами непосредственной сферы деятельности;  

- способностью использовать современные компьютерные сети, программные продукты и 

ресурсы Интернет для решения задач профессиональной деятельности; 

- культурно-просветительской деятельности: способностью к реализации государственной 
политики по модернизации общественного сознания; способностью к созданию и реализации 

социально-культурных и научных программ;  

- педагогической деятельности (для студентов педагогических специальностей): 
готовностью к педагогической и воспитательной деятельности в государственных и 

негосударственных образовательных учреждениях и организациях с учетом стратегических задач 

модернизации казахстанского общества. 
 

The purpose of the discipline: the formation of youth values of Kazakhstan patriotism, active civil 

and social responsibility, comprehensively developed harmonious personality, able to respond to the 

global challenges of our time. 
Course content includes the following sections: addresses of the President of the Republic of 

Kazakhstan; Kazakhstan in the global world: modernization as a condition of development; political 

modernization in Kazakhstan; economic modernization in Kazakhstan, the state program of spiritual 
development of Kazakhstan people; people as the main value of Kazakhstan; implementation of the 

subprogramme "Atameken"; the cult of knowledge, education and science; national symbols, the 

implementation of the "Spiritual shrines of Kazakhstan"; sacred objects in the territory of East 
Kazakhstan: semantic analysis; subprogram "Rouhani Kazyna"; modern Kazakh culture in the global 

world. 

As a result of the development of discipline student should know: 

- conceptual-categorical apparatus and conceptual foundations of modernization of social 
consciousness; 

- the content of the main works of the First President – Yelbasy N. Nazarbayev on modernization 

of Kazakhstan society; 
- content of strategic documents of Kazakhstan society modernization; 

global challenges and development trends of the world community; 

- imperatives of modernization of the public consciousness; 

- value potential and competitive advantages of the national culture and education system in a 
global competitive environment. 

Learner should be able to: 

- independently analyze the content of scientific literature and applied research on the 
implementation of the state program of modernization of public consciousness; 

- correctly interpret the strategic objectives of modernization and build the most effective ways and 

mechanisms for their implementation; 
 - to effectively apply innovative achievements of modern civilization in their professional 

activities. 

Should have the skills: 

analysis of strategic documents on modernization of Kazakhstan society; 
- assessment of the potential of national culture in the global civilizational development; 

- competitive development and pragmatic expediency. 

Competences: 
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- research activities: the ability to apply knowledge in professional activities and social practice; the 

ability to independently set specific objectives of scientific research and solve them with the help of 
freely selectable theories and methods, information technology using world experience; 

- organizational and managerial activities: the willingness to implement the strategic goals of 

modernising the public consciousness in the organizational management work; 
- socio-cultural activities: readiness for expert consulting work; the ability to freely use modern 

methods of processing and interpretation of integrated data for solving scientific and practical tasks, 

including those outside the immediate sphere of activity; the ability to use modern computer networks, 

software and Internet resources to solve tasks of professional activity; 
cultural and educational activities: the ability to implement state policy on the modernization of 

social consciousness; the ability to create and implement social, cultural and scientific programs; 

- pedagogical activity (for students of pedagogical specialties): readiness for pedagogical and 
educational activity in state and non-state educational institutions and organizations taking into account 

the strategic objectives of modernization of Kazakhstan society. 

Пререквезиттер/ Пререквезиты/ Prerequisites 

Қазақстан тарихы 
История Казахстана 

History of Kazakhstan 

Ұсынылатын әдебиеттер/Рекомендуемая литература/ Recommended literature 
1. Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания (Н. Назарбаев, 12 апреля 2017 

года) 

2.Турысбеков Е. Программа пяти институциональных реформ является конкретным шагом 
на пути реализации курса «М??гілік Ел» - С. Мажитов // КАЗИНФОРМ. - 2015. - 8 мая. 

3. План нации «Сто конкретных шагов» Президента Н.А. Назарбаева // Казахстанская 

правда. - 2015. - 20 мая. 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 
Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения:  казахский, русский 

Teaching Methods Verbal, visual, partially-search 
Methods / assessment forms Oral survey, written survey, abstract defense, testing, individual 

assignment 

Language of instruction Russian, Kazakh 
Conditions (requirements) for training a specialty (level) Perform all kinds of work at the rate 

(lectures, laboratory works, practical exercises), successfully pass the exam. 

Оқыту әдістері: ауызша, көрнекілік, тәжірибелік 

Әдістер /бағалау формасы: Рейтинг, емтихан 
Оқыту тілі: Қазақша, орысша 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 



Ф ДП ВКГУ 063-13-08 

 

 

Приложение 3 
Курстың атауы/пәндер/юнита 

Название курса/дисциплины/юнита/  

Name 

Жас ерекшелік психологиясы  

Возрастная психология  

Age-specific psychology  

Пәннің коды/ Код дисциплины/ Code 
BP -3201 

Пәннің типі / Тип дисциплины/ A type 

БД 
Курс деңгейі/пәндер / Уровень курса/дисциплины/ Level of the course / discipline 

КВ 

Оқу жылы / Год обучения/ Year of study 

3 год 
Оқу семемтрі / Семестр обучения/ Semester o training 

6 семестр 

Кредиттер саны/ Количество  кредитов/ Amount of credits 
5 кредитов 

Дәріс беруші/профессордың/ Ф.И.О лектора/профессора/ FULL NAME 

Матаева Г., Сыздыкова Г. 

Психология развития и возрастная психология. Предмет, задачи, методы исследования 
психологии развития. Ранние теории созревания; биогенетический подход в объяснении развития. 

Жасерекшелік психологиясы және даму психологиясы. Даму психологиясының зерттеу 

әдістері, пәні, міндеттері.  Дамудың алғашқы теориялары; дамуды зерттеудегі биогенетикалық 
келіс. 

Оқу нәтижесінде студент тиісті: 

-алынған білімдерді ғылыми зерттеулерде ерекше дамытып, қолдана білуге; үрдістер мен 
құбылыстарға қатысты бар концепциялар, теориялар мен тұрғыларға сыни талдауға; бейтаныс 

жаңа жағдайларда ғылыми зерттеу міндеттерін шешу үшін әртүрлі пәндер аясында алынған 

білімдерді біріктіруге; толық емес және шектеулі ақпарат негізінде ой қорытып, шешім қабылдау; 

заманауи ақпараттық технологияларды қолдана отырып, ақпараттық-талдау және ақпараттық-
библиографиялық жұмыстарды іске асыруға; шығармашылық тұрғыда ойлап, жаңа жағдайлар мен 

мәселелерді шешуге.  

-ғылыми- зерттеу іс- әрекеті дағдыларына ие болуға, стандартты ғылыми міндеттерді 
шешуге, кәсіби қарым- қатынас пен мәдениет аралық коммуникация дағдыларын меңгеруге. 

-қарастырылатын құбылыстарға қатысты өз азаматтық ұстанымдардың, этникалылығының 

көрінісі жайлы білуге. 
Пән кәсіби, зерттеуші, коммуникативті құзіреттіліктерді қалыптастыруға бағытталған  

Цель курса -дать понятие о методологии и теории в психологии.   

Содержание курса: система теоретических и методологических основ психологии. основные 

теории психологии и методологические проблемы и их решения.  
В результате изучения студент должен:  

-знать о проявлениях этничности, собственной гражданственной позиции к 

рассматриваемым явлениям, с критической рефлексией и построением собственной стратегии 
профессиональной и личностной толерантности. 

-уметь использовать полученные знания для оригинального развития и применения идей в 

контексте научных исследований; критически анализировать существующие концепции, теории и 

подходы к анализу процессов и явлений; интегрировать знания, полученные в рамках разных 
дисциплин для решения исследовательских задач в новых незнакомых условиях; путем 

интеграции знаний выносить суждения и принимать решения на основе неполной или 

ограниченной информации; проводить информационно-аналитическую и информационно-
библиографическую работу с привлечением современных информационных технологий; 

креативно мыслить и творчески подходить к решению новых проблем и ситуаций. 

- применять навыки научно-исследовательской деятельности, решения стандартных 
научных задач;профессионального общения и межкультурной коммуникации.  
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Дисциплина направлена на формирование  компетенций: мировоззренческой, 

коммуникативной, исследовательской, самоменеджмента. 
The discipline focuses students in system of theoretical and methodological fundamentals of 

psychology. The main theories of psychology and methodological problems and their decisions are 

considered and systematized. The course aim is - to give concept about methodology and the theory of 
psychology.   

As a result of studying the student has to:  

- know about manifestations of ethnicity, own civic-minded position to the considered phenomena, 

with a critical reflection and creation of own strategy of professional and personal tolerance. 
- be able to use the gained knowledge for original development and application of ideas in the 

context of scientific researches; critically to analyze the existing concepts, theories and approaches to the 

analysis of processes and the phenomena; to integrate the knowledge gained within different disciplines 
for the solution of research tasks in new unfamiliar conditions; by integration of knowledge to take out 

judgments and to make decisions on the basis of incomplete or limited information; to carry out 

information and analytical and information and bibliographic work with attraction of modern information 

technologies; creatively to think and creatively to approach the solution of new problems and situations. 
- have skills of research activity, the solution of standard scientific tasks; professional 

communication and cross-cultural communication.  

The discipline is directed on formation of competences: world outlook, communicative, research, 
self-management. 

Пререквизиттер /Пререквизиты / Pre-requisites 

Психология  
Психология  

Psychology 

Ұсынылатын әдебиеттер/Рекомендуемая литература Recommended literature: 

1. Батюта, М.Б. Возрастная психология: Учебное пособие / М.Б. Батюта, Т.Н. Князева. - М.: 
Логос, 2015. - 306 c. 

2 Кулагина, И.Ю. Психология развития и возрастная психология. Полный жизненный цикл 

развития человека: Учебное пособи. / И.Ю. Кулагина, В.Н. Колюцкий. - М.: Академический 
проект, 2015. - 420 c. 

3. Обухова, Л.Ф. Возрастная психология: Учебник для СПО / Л.Ф. Обухова. - Люберцы: 

Юрайт, 2016. - 460 c. 
Оқыту әдістері: ауызша, көрнекілік, тәжірибелік 

Әдістер /бағалау формасы: Рейтинг, емтихан 

Оқыту тілі: Қазақша, орысша 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 
Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения:  казахский, русский 

Teaching Methods Verbal, visual, partially-search 
Methods / assessment forms Oral survey, written survey, abstract defense, testing, individual 

assignment 

Language of instruction Russian, Kazakh 

Conditions (requirements) for training a specialty (level) Perform all kinds of work at the rate 
(lectures, laboratory works, practical exercises), successfully pass the exam. 

 
Курстың атауы/пәндер/юнита 

Название курса/дисциплины/юнита/  

Name 

Жас ерекшелік педагогикасы  

Возрастная педагогика  

Age-specific pedagogics  

Пәннің коды/ Код дисциплины/ Code 
VP -3202 

Пәннің типі / Тип дисциплины/ A type 

БД 

Курс деңгейі/пәндер / Уровень курса/дисциплины/ Level of the course / discipline 



Ф ДП ВКГУ 063-13-08 

 

 

КВ 

Оқу жылы / Год обучения/ Year of study 
3 год 

Оқу семемтрі / Семестр обучения/ Semester o training 

6 семестр 
Кредиттер саны/ Количество  кредитов/ Amount of credits 

5 кредитов 

Дәріс беруші/профессордың/ Ф.И.О лектора/профессора/ FULL NAME 

Абалакова Б.Т., Акитбаева Н.К. 

Пәннің даму мақсаттары «Жас педагогика» болып табылады: Patterns зерттеу, 

әдістері, бала кезінен түрлі кезеңдерінде оқу процесін ұйымдастыру құралдары - мектепке 

дейінгі, бастауыш мектеп, жастық, егде - отбасында және мектепке, сондай-ақ арнайы 

қажеттіліктері және психологиялық дамуы, жетекші іс- балалардың түрлі жас топтары, 

олардың барабар білім беру технологиясы. 

Курс мазмұны: педагогика жасына негізгі ұғымдар, балалық шағы жас 

кезеңдеріндегі тән. Мектепке дейінгі, бастауыш мектеп балалық шағы. Жасөспірім бала, 

аға балалық шағы. 

Оқып-үйрену нәтижесінде студент тиіс:  

- білу керек ұғымы "жасы" және "даму" әртүрлі теориялары дамыту; жас кезеңдерге 

бөлу. С. выготскийдің және Д. Б. эльконин, Ж. Пиаже, Э Эриксона; психологиялық-

педагогикалық доминант даму мектепке дейінгі балалық шақ; психологиялық-

педагогикалық доминант даму кіші мектеп балалық шағы; психологиялық-педагогикалық 

доминант даму жасөспірімдік балалық шағы; психологиялық-педагогикалық доминант 

даму старшем балалық шағы; спецификалық тәсілдері, басшылықтың мінез-құлқы бар 

мектепке дейінгі балалар; принциптері ынтымақтастық кіші жастағы оқушылармен 

жұмысқа; вариативтілік бағдарламалар мектепке дейінгі білім беру; критерийлері 

психологиялық мектепке дайындығы; үлгілік негізгі білім беру бағдарламасы бастауыш 

жалпы білім беру. 

- Мектепке дейінгі бала педагогикалық қызметінің негізгі технологиясын қолдана 

білу; бастауыш мектеп бала оқу-әдістемелік қызметінің негізгі технологиясын қолдануға; 

жастық балалық педагогикалық қызметінің негізгі әдістерін қолдануға; егде баланың 

педагогикалық қызметінің негізгі әдістерін қолдануға; 

- Машықтарын рұқсат күрделі педагогикалық жағдайларды жасөспірімдермен 

жұмыс жүргізуге; тәсілдермен бағдар беруде жасөспірімдердің талап қою; тәсілдермен 

өзін-өзі тану және өзін-өзі анықтау жоғары сынып оқушыларының; тәсілдермен алдын алу 

ауытқулар тұлғаның дамуындағы және мінез-құлқы әр түрлі жастағы балаларға. 

Идеологиялық, байланыс, ғылыми-зерттеу, өзін-өзі басқару: Пәннің 

құзыреттіліктерді қалыптастыру бағытталған. 

 

Целями освоения дисциплины «Возрастная педагогика» являются: изучение 

закономерностей, методов, средств организации учебно-воспитательного процесса на 

различных этапах детства - дошкольного, младшего школьного, подросткового, старшего 

- в семье и школе, а также особенности психофизического и психологического развития, 

ведущие виды деятельности разных возрастных групп детей, адекватные им 

педагогические технологии. 

Содержание курса: Основные понятия возрастной педагогики, характеристика 

возрастных периодов детства.Дошкольное детство, младшее школьное детство. 

Подростковое детство, старшее детство. 

В результате изучения студент должен:  
-знать- понятие «возраст» и «развитие» в различных теориях развития; возрастные 

периодизации Л.С.Выготского и Д.Б.Эльконина, Ж.Пиаже, Э.Эриксона; психолого-

педагогические доминанты развития в дошкольном детстве; психолого-педагогические 
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доминанты развития в младшем школьном детстве; психолого-педагогические доминанты 

развития в подростковом детстве; психолого-педагогические доминанты развития в 
старшем детстве; специфические способы руководства поведением дошкольников; 

принципы сотрудничества в работе с младшими школьниками; вариативность программ 

дошкольного образования; критерии психологической готовности к школе; примерные 
основные образовательные программы начального общего образования. 

-уметь применять основные технологии педагогической деятельности в дошкольном 

детстве; применять основные технологии педагогической деятельности в младшем 

школьном детстве; применять основные технологии педагогической деятельности в 
подростковом детстве; применять основные технологии педагогической деятельности в 

старшем детстве; 

-применять навыки разрешения сложных педагогических ситуаций в работе с 
подростками; способами ориентации подростков на самовоспитание; способами 

самопознания и самоопределения старших школьников; способами профилактики 

отклонений в развитии личности и поведении детей разных возрастов. 

Дисциплина направлена на формирование  компетенций: мировоззренческой, 

коммуникативной, исследовательской, самоменеджмента. 

The objectives of the development of the discipline "Age pedagogy" are: the study of 

patterns, methods, means of organization of educational process at different stages of childhood - 

preschool, primary school, adolescence, older - in the family and the school, as well as special 

needs and psychological development, leading activities different age groups of children, their 

adequate educational technology. 

Course content: Basic concepts of age of pedagogy, characteristic of childhood age 

periods. Preschool, primary school childhood. Teenage childhood, older childhood. 

As a result of studying a student must: 

- Know - the concept of "age" and "development" in the various theories of development; 

age periodization Vygotsky and DB Elkonin, Piaget, E.Eriksona; psychological and pedagogical 

dominant development in the preschool child; psychological and educational development in the 

dominant primary school child; psychological and educational development in the dominant 

teenage child; psychological and educational development of the dominant in the older child; 

specific ways to guide the behavior of preschool children; principles of cooperation in working 

with younger students; variability of pre-school education programs; criteria of psychological 

readiness for school; exemplary basic educational programs of primary education. 

- Be able to apply basic technology of pedagogical activity in the preschool child; to apply 

basic technology of teaching activities in primary school child; apply the basic techniques of 

pedagogical activity in adolescence childhood; apply the basic techniques of pedagogical activity 

in the older child; 

- Own ways to resolve difficult situations in the pedagogical work with teenagers; ways of 

orientation of teenagers on self-education; methods of self-knowledge and self-determination of 

senior pupils; ways prevention of deviations in the development of the personality and behavior 

of children of different ages. 

The discipline is aimed at the formation of competencies: ideological, communication, 

research, self-management. 
Пререквизиттер /Пререквизиты / Pre-requisites 

Педагогика 

Педагогика 

Pedagogics 
Ұсынылатын әдебиеттер/Рекомендуемая литература Recommended literature: 

1. Виноградова, Н.А. Дошкольная педагогика: Учебник для бакалавров / Н.А. 

Виноградова, Н.В. Микляева, Ю.В. Микляева. - М.: Юрайт, 2013. - 510 c. 

2. Громкова, М.Т. Педагогика высшей школы: Учебное пособие / М.Т. Громкова. - 

М.: ЮНИТИ, 2013. - 447 c. 
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3. Еремин, В.А. Отчаянная педагогика: организация работы с подростками / В.А. 

Еремин. - М.: Владос, 2014. - 176 c. 
Оқыту әдістері: ауызша, көрнекілік, тәжірибелік 

Әдістер /бағалау формасы: Рейтинг, емтихан 
Оқыту тілі: Қазақша, орысша 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 
Язык обучения:  казахский, русский 

Teaching Methods Verbal, visual, partially-search 

Methods / assessment forms Oral survey, written survey, abstract defense, testing, individual 

assignment 
Language of instruction Russian, Kazakh 

Conditions (requirements) for training a specialty (level) Perform all kinds of work at the rate 

(lectures, laboratory works, practical exercises), successfully pass the exam. 
 

Курстың атауы/пәндер/юнита 

Название курса/дисциплины/юнита/  

Name 

Кәсіптік қазақ (орыс) тілі 

Профессиональный казахский(русский) язык 

Professional Kazakh (Russian) Language 
Пәннің коды/ Код дисциплины/ Code 

PK(R)Ya -2209 

Пәннің типі / Тип дисциплины/ A type 
БД 

Курс деңгейі/пәндер / Уровень курса/дисциплины/ Level of the course / discipline 

ОК 

Оқу жылы / Год обучения/ Year of study 
3 год 

Оқу семемтрі / Семестр обучения/ Semester of training 

6 семестр 
Кредиттер саны/ Количество  кредитов/ Amount of credits 

2 кредита, по ECTS - 3 

Дәріс беруші/профессордың/ Ф.И.О лектора/профессора/ FULL NAME 
Д.ф.н., Картаеава А.М., к.ф.н. Демченко Л.Н. 

Курстың мақсаты – мемлекеттік тілді құрметтеуге, мемлекеттік тілге мәдениет құбылысы 

ретінде саналы қарым-қатынас жасауға тәрбиелеу; қарым-қатынастың, адам қызметінің түрлі 

салаларында білім алу, қоғамда қабылданған моральдық-этикалық нормаларды меңгеру құралы 
мемлекеттік тілді мойындау; қазақ тілінің эстетикалық құндылығын мойындау. 

Курс/пән мазмұны: Қазақ тілі курсының мазмұны білім беру үрдісінің оқытудың метапәндік 

және пәндік мақсаттарға жалпы бағытталуына негізделген. Бұл коммуникативтік, тілдік, 
лингвистикалық және мәдени құзыреттілікті қалыптастыру мен дамытуды қамтамасыз ететін 

құзыреттілік тәсілге негізделген. 

Құзыреттіліктері: коммуникативті.  

- білуі керек:  филология негізгі бөлімдері мазмұнын; 
- істей алуы қажет: өзінің таңдауымен мамандық бойынша ғылыми ақпараттарды алуға және 

таратуға арналған қазақ тіліндегі әлеуметтік-саяси сипаттағы әдебиеттерді оқу, алынған 

ақпараттарды аудармалар, аннотациялар, рефераттар түріндегі шығару; бакалавриаттың 
мамандығына және ғылыми жұмысына, сондай-ақ әлеуметтік-саяси және әлеуметтік тақырыптарға 

байланысты қазақ тілінде баяндамалар жасай алу. 

- дағдылануы тиіс:  мамандығының тақырыптары бойынша және диссертациялық жұмыс 
бойынша байланыс, ақпарат, есеп түрінде дербес дайындалған және дайын емтихан деңгейінде 

монологтық сөйлеу; ол магистрантқа өзінің ғылыми жұмысы мен мамандығына қатысты 

мәселелерді талқылауға қатысуға, сондай-ақ әлеуметтік және қоғамдық-саяси тақырыптар 

бойынша әңгіме жүргізуге мүмкіндік беретін диалогтық сөйлеу. 
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Цель – воспитание уважения к государственному языку, сознательного отношения к нему 

как явлению культуры; осмысление государственного языка как основного средства общения, 
средства получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средства освоения 

морально-этических норм, принятых в обществе; осознание эстетической ценности казахского 

языка. 
Содержание курса дисциплины: содержание курса казахского языка обусловлено общей 

нацеленностью образовательного процесса на достижение метапредметных и предметных целей 

обучения, что возможно на основе компетентностного подхода, который обеспечивает 

формирование и развитие коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой) и 
культуроведческой компетенций. 

Компетенции: 

компетенции общей образованности: 
- обладать базовыми знаниями в области казахского языка способствующих формированию 

высокообразованной интеллектуальной личности и широким кругозором и культурной мышления; 

социально-этические компетенции: 

- быть объективным и толерантным к традициям, культуре других народов мира; 
-  быть способным работать в команде, корректно отстаивать свою точку зрения, предлагать 

новые решения;  

экономическое и организационно-управленческие компетенции: используя полученные 
знания по профессиональному казахскому языку, уметь адекватно ориентироваться в различных 

ситуациях. 

Course Objective. The goal is to foster respect for the state language, a conscious attitude to it as a 
cultural phenomenon; Comprehension of the state language as the main means of communication, a 

means of obtaining knowledge in various spheres of human activity, means of mastering the moral and 

ethical norms accepted in society; Awareness of the aesthetic value of the Kazakh language. 

Course Prerequisites. Knowledge of the structure of the language; Ability to work as a gloryman 
Course outline The content of the course of the Kazakh language is conditioned by the overall 

focus of the educational process on the achievement of meta-subject and objective learning goals, which 

is possible on the basis of a competence approach that ensures the formation and development of 
communicative, linguistic and linguistic (linguistic) and cultural competence. 

Competencies. Competence of general education: 

- to have basic knowledge in the field of the Kazakh language contributing to the formation of a 
highly educated intellectual personality and broad outlook and cultural thinking; 

Socio-ethical competences: 

- to be objective and tolerant to the traditions, culture of other peoples of the world; 

- be able to work in a team, correctly defend your point of view, offer new solutions; 
Economic and organizational-managerial competencies: using the knowledge gained in the 

professional Kazakh 

Пререквизиттер /Пререквизиты/ Pre-requisites 

Қазақ тілі (бакалавриат. В1, В2 деңгейлері). 

Казахский язык (В1, В2 уровень) 

Kazakh language (В1, В2 level) 

Ұсынылатын әдебиеттер/Рекомендуемая литература/ Recommended literature 
1. Сейілхан А.Қ., Советова З.С. Кәсіби қазақ тілі: қазақ тілі пәнінің оқытушыларына 

арналған оқу құралы - Өскемен, ШҚМТУ, 2015. 

2. Ахмедьяров К.К., Жаркынбекова Ш.К.Русский язык. Учебное пособие для студентов 
казахских отделений университетов (бакалавриат) – Алматы, Қазақ университеті, 2014.  

3. Хусаинова М.Ж., Жылқыбаева А.Ш., Сапанова А.М. «Қазақ тілі» оқу-әдістемелік құрал. 

Өскемен, ШҚМУ баспасы, 2014. 
4. Голуб И.Б. Грамматическая стилистика современного русского языка / И.Б. Голуб. - М.: 

Высшая школа, 2014. - 208 c. 

5. Жестерева Е. В. Русский язык: учебное пособие / Е. В. Жестерева, Е. И. Стерина. – 

М.: Вузовский учебник, 2015. – 315 с. 
Оқыту әдістері: ауызша, көрнекілік, тәжірибелік 

Әдістер /бағалау формасы: Рейтинг, емтихан 
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Оқыту тілі: Қазақша, орысша 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 
Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения:  казахский 

Teaching Methods Verbal, visual, partially-search 
Methods / assessment forms Oral survey, written survey, abstract defense, testing, individual 

assignment 

Language of instruction Russian, Kazakh 

Conditions (requirements) for training a specialty (level) Perform all kinds of work at the rate 
(lectures, laboratory works, practical exercises), successfully pass the exam. 

 

Курстың атауы/пәндер/юнита 
Название курса/дисциплины/юнита/  

Name 

Кәсіби-бағытталған шет тілі 

Профессионально-ориентированный иностранный язык 

Professionally-oriented foreign language  
Пәннің коды/ Код дисциплины/ Code 

POIYa -3204 
Пәннің типі / Тип дисциплины/ A type 

БД 

Курс деңгейі/пәндер / Уровень курса/дисциплины/ Level of the course / discipline 
ОК 

Оқу жылы / Год обучения/ Year of study 

3 год 

Оқу семемтрі / Семестр обучения/ Semester o training 
6 семестр 

Кредиттер саны/ Количество  кредитов/ Amount of credits 

2 кредита, по ECTS - 3 
Дәріс беруші/профессордың/ Ф.И.О лектора/профессора/ FULL NAME 

К.ф.н. Абдрахманова Толкын Муратбековна  

Курстың мақсаты - бағдарламаға кіргізілген граматикалық және лексиалық тақараптар 

негізінде тілді тәжірибелік деңгейде меңгеруді қамтамасыз ету.    

Курстың мазмұны: менің ғылыми жұмысым, менің ғылыми жетекшім. Менің жұмыс күнім, 

ғылыми кітапхана, халықаралық қатынас. Магистратурада оқу. Ғылыми конференция. Мамндық 

бойынша әйгілі адамдар. Мамандық бойынша әдібиеттерді аудару  ерекшеліктері. Ғылыми 
жұмыстарға аннотация жазу. Мамандық бойынша мәтінді аудару. 

Компетенции: 

- білу тиіс: филологияның негізгі бөлімдерінің құрылымын. 
- істей алуы тиіс: ғылыми ақпаратты қабылдап және жеткізу үшін мамандығы бойынша шет 

тіліндегі әдебиеттерді өз таңдауы бойынша оқи алу, қоғамдық-саяси әдебиеттерді оқу, реферат, 

аңдатпа, аударма түріндегі ақпарттарды өңдей алу, әңгімелесу жүргізу, мамандығы бойынша,  

студенттің зерттеу тақырыбы бойынша, сондай-ақ қоғамдық-саяси және әлеуметтік тақырыптарда 
шет тілінде хабарламалар, баяндамалар жасай алу. 

- дағдылануы тиіс: баяндама, хабарлама, ақпарат формалары түрінде мамандық тақырыбы 

бойынша, дипломдық жұмыс бойынша, емтихан бойынша  өз бетінше дайындалған және 
дайындалмаған деңгейде монологиялық сөйлеу; студентке мамандығы және ғылыми тақырыбы 

бойынша мәселелерді талқылауға қатысуға, сонымен қататар, әлеуметтік, қоғамдық-саяси 

тақырыптарға әңгімелесуге  мүмкіндік беретін диалогтық сөйлеу. 
Цель - обеспечение практического овладения профессиональным иностранным языком в 

пределах тех грамматических и лексических тем, которые включены в программу и учебник 2 

курса. Овладение языковыми средствами предусматривается в процессе формирования речевых 

навыков и умений.   
Компетенции: 
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- в способах обеспечения  постоянного обновления знаний, расширения профессиональных 

языковых умений и навыков; 
коммуникативные компетенции: 

- быть способным работать в команде, корректно отстаивать свою точку зрения,  предлагать 

новые решения; 
профессиональные компетенции: 

- в области использования иностранного языка в профессиональной деятельности. 

Course Objective  The goal is to foster respect for the state language, a conscious attitude to it as a 

cultural phenomenon; Comprehension of the state language as the main means of communication, a 
means of obtaining knowledge in various spheres of human activity, means of mastering the moral and 

ethical norms accepted in society; Awareness of the aesthetic value of the Kazakh language. 

Course Prerequisites Knowledge of the structure of the language; Ability to work as a 
gloryman 

Course outline The content of the course of the Kazakh language is conditioned by the overall 

focus of the educational process on the achievement of meta-subject and objective learning goals, which 

is possible on the basis of a competence approach that ensures the formation and development of 
communicative, linguistic and linguistic (linguistic) and cultural competence. 

Form of final control 3 semester exam 

Competencies Competence of general education: 
- to have basic knowledge in the field of the Kazakh language contributing to the formation of a 

highly educated intellectual personality and broad outlook and cultural thinking; 

Socio-ethical competences: 
- to be objective and tolerant to the traditions, culture of other peoples of the world; 

- be able to work in a team, correctly defend your point of view, offer new solutions; 

Economic and organizational-managerial competencies: using the knowledge gained in the 

professional Kazakh 

Пререквизиттер /Пререквизиты/ Pre-requisites 
Шетел тілі (B1, B2 деңгейі) 

Иностранный язык (В1, В2 уровень) 
Foreign language (B1, B2 level) 

Ұсынылатын әдебиеттер/Рекомендуемая литература Recommended literature: 

1. Шляхова В.А. Английский язык для экономистов: Учебник для бакалавров / В.А. 
Шляхова, О.Н. Герасина и др. - М.: Дашков и К, 2016. - 296 c. 

2. Голубых И.В., Колесникова Т.А., Семенова С.Д., Рулева Я.С English Text Bank, 2015. 

3. Essential Grammar in Use. Murphy R. 2014. 

4. Understanding and Using English Grammar, 2016. 
5. Ruth Gairns, Stuart Redman  Natural English, Oxford, 2015. 

Оқыту әдістері: ауызша, көрнекілік, тәжірибелік 

Әдістер /бағалау формасы: Рейтинг, емтихан 
Оқыту тілі: Қазақша, орысша 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения:  казахский, русский 
Teaching Methods Verbal, visual, partially-search 

Methods / assessment forms Oral survey, written survey, abstract defense, testing, individual 

assignment 
Language of instruction Russian, Kazakh 

Conditions (requirements) for training a specialty (level) Perform all kinds of work at the rate 

(lectures, laboratory works, practical exercises), successfully pass the exam. 
 

Курстың атауы/пәндер/юнита 

Название курса/дисциплины/юнита/  

Name 

Педагогикалық диагностика  

Педагогическая диагностика  

Educational Diagnosis  
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Пәннің коды/ Код дисциплины/ Code 
PD -3205 

Пәннің типі / Тип дисциплины/ A type 
БД 

Курс деңгейі/пәндер / Уровень курса/дисциплины/ Level of the course / discipline 

КВ 
Оқу жылы / Год обучения/ Year of study 

3 год 

Оқу семемтрі / Семестр обучения/ Semester o training 
6 семестр 

Кредиттер саны/ Количество  кредитов/ Amount of credits 

7 кредитов 

Дәріс беруші/профессордың/ Ф.И.О лектора/профессора/ FULL NAME 
Абалакова Б.Т., Акитбаева Н.К. 

Психодиагностика қолданылатын психодиагностикалық әдістемелер жайлы 

ақпараттар, оларды өткізудің жалпы ережелері мен стандарттары, нормалары 

қарастырылады. 

Оқу нәтижесінде студент тиісті: 

-алынған білімдерді ғылыми зерттеулерде ерекше дамытып, қолдана білуге; үрдістер 

мен құбылыстарға қатысты бар концепциялар, теориялар мен тұрғыларға сыни талдауға; 

бейтаныс жаңа жағдайларда ғылыми зерттеу міндеттерін шешу үшін әртүрлі пәндер 

аясында алынған білімдерді біріктіруге; толық емес және шектеулі ақпарат негізінде ой 

қорытып, шешім қабылдау; заманауи ақпараттық технологияларды қолдана отырып, 

ақпараттық-талдау және ақпараттық-библиографиялық жұмыстарды іске асыруға; 

шығармашылық тұрғыда ойлап, жаңа жағдайлар мен мәселелерді шешуге. 

- ғылыми- зерттеу іс- әрекеті дағдыларына ие болуға, стандартты ғылыми 

міндеттерді шешуге, кәсіби қарым-қатынас пен мәдениет аралық коммуникация 

дағдыларын меңгеруге. 

- қарастырылатын құбылыстарға қатысты өз азаматтық ұстанымдардың, 

этникалылығының көрінісі жайлы білуге. 

Пән құзыреттіліктерді қалыптастыруға бағытталады: дүниетанымдық, 

коммуникативті, зерттеу, өзіндік менеджмент. 

 

Цель – вооружить студентов системой знаний о психолого-педагогической 

диагностике. 

Содержание курса: психодиагностические методы, общие правила, стандарты и 

нормы. 

В результате изучения студент должен:  

-знать о проявлениях этничности, собственной гражданственной позиции к 

рассматриваемым явлениям,скритической рефлексией и построением собственной 

стратегии профессиональной и личностной толерантности. 

-уметь использовать полученные знания для оригинального развития и применения 

идей в контексте научных исследований; критически анализировать существующие 

концепции, теории и подходы к анализу процессов и явлений; интегрировать знания, 

полученные в рамках разных дисциплин для решения исследовательских задач в новых 

незнакомых условиях; путем интеграции знаний выносить суждения и принимать 

решения на основе неполной или ограниченной информации; проводить информационно-

аналитическую и информационно-библиографическую работу с привлечением 

современных информационных технологий;креативномыслить и творчески подходить к 

решению новых проблем и ситуаций. 

-применять навыки научно-исследовательской деятельности, решения стандартных 

научных задач; профессионального общения и межкультурной коммуникации. 



Ф ДП ВКГУ 063-13-08 

 

 

Дисциплина направлена на формирование  компетенций: мировоззренческой, 

коммуникативной, исследовательской, самоменеджмента. 

 

On the Course psychodiagnostic methods, the general rules, standards and norms are 

studied. 

As a result of studying the student has to:  

- to know about manifestations of ethnicity, own civic-minded position to the considered 

phenomena, with a critical reflection and creation of own strategy of professional and personal 

tolerance. 

- to be able to use the gained knowledge for original development and application of ideas 

in the context of scientific researches; critically to analyze the existing concepts, theories and 

approaches to the analysis of processes and the phenomena; to integrate the knowledge gained 

within different disciplines for the solution of research tasks in new unfamiliar conditions; by 

integration of knowledge to take out judgments and to make decisions on the basis of incomplete 

or limited information; to carry out information and analytical and information and bibliographic 

work with attraction of modern information technologies; creatively to think and creatively to 

approach the solution of new problems and situations. 

- to have skills of scientific research activity, the solution of standard scientific tasks; 

professional communication and cross-cultural communication. 
Пререквизиттер /Пререквизиты / Pre-requisites 

Психологиялық-педагогикалық зерттеу әдістері мен әдіснамасы  

Методология и методы психолого-педагогических исследований  

The methodology and techniques of psychological and educational research 
Ұсынылатын әдебиеттер/Рекомендуемая литература Recommended literature: 

1. Диагностика понимания в контекстном обучении [Текст] / А. Вербицкий, Е. 

Креславская. Источник : Высш. образование в России.-2015.- №10.- С. 26-31. 

2. Диагностика готовности учащихся с трудностями в обучении к переходу в среднее 

звено школы [Текст] / Л. В. Годовникова. -2016.- 76 с.  

3. Еремин, В.А. Отчаянная педагогика: организация работы с подростками / В.А. 

Еремин. - М.: Владос, 2014. - 176 c. 
Оқыту әдістері: ауызша, көрнекілік, тәжірибелік 

Әдістер /бағалау формасы: Рейтинг, емтихан 

Оқыту тілі: Қазақша, орысша 
Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения:  казахский, русский 
Teaching Methods Verbal, visual, partially-search 

Methods / assessment forms Oral survey, written survey, abstract defense, testing, individual 

assignment 

Language of instruction Russian, Kazakh 
Conditions (requirements) for training a specialty (level) Perform all kinds of work at the rate 

(lectures, laboratory works, practical exercises), successfully pass the exam. 

 
Курстың атауы/пәндер/юнита 

Название курса/дисциплины/юнита/  

Name  

Инклюзивті мектепке дейінгі білім беру  

Инклюзивное дошкольное образование  

Inclusive early childhood education  

Пәннің коды/ Код дисциплины/ Code 
IDO -3206 

Пәннің типі / Тип дисциплины/ A type  

БД ОК  
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Курс деңгейі/пәндер / Уровень курса/дисциплины/ Level of the course / discipline 

бакалавриат 
ОК 

Оқу жылы / Год обучения/ Year of study 

3 год 
Оқу семемтрі / Семестр обучения/ Semester of training 

5 семестр 

Кредиттер саны/ Количество  кредитов/ Amount of credits 

5 кредитов 
Дәріс беруші/профессордың/ Ф.И.О лектора/профессора/ FULL NAME 

Магистр Смаилова Б.И. 

Курс мақсаты – болашақ педагогтардың кәсіби құзыреттілігін шыңдауға бағытталған, 
инклюзивті білім беру аясында студенттерде керекті ғылыми-теориялық және әдістемелік 

білімдерді қалыптастыру. 

Мазмұны: Инклюзивті білім берудің нормативтік-құқықтық базасы. Мүгедектігі бар 

балаларды қамту ерекшеліктері. Инклюзивті білім беру мекемелерінде кедергісіз білім беру 
ортасын ұйымдастыру. Инклюзивтік оқу орнында отбасымен жұмыс істеу. 

Пәнді меңгеру нәтижесінде студенттер білуі тиіс: 

- инклюзивті білім берудің негізгі түсініктері мен инклюзивті мектепте оқу-тәрбие 
үрдісін нормативті реттеу; 

- БАЕҚЕ оқушылардың психологиялық-педагогикалық ерекшеліктері; 

- мектеп қоғамдастығында позитивті инклюзивті мәдениетті қалыптастыру әдістері; 
- БАЕҚЕ оқушыларды білім алу барысында құрдастарымен біріктіріп оқыту арқылы 

жеке тұлға қалыптастыру; 

- білім беру мазмұнының жаңартылған жағдайында сабақты жоспарлаудың арнайы 

ерекшеліктері; 
- білім алуда БАЕҚЕ оқушыларға арналған жеке психологиялық-педагогикалық 

қолдау бағдарламасының мазмұны; 

- инклюзивті білім беру жағдайында БАЕҚЕ оқушыларды бағалау үрдісін 
ұйымдастыру; 

- инклюзивті білім беру жағдайында БАҚЕ оқушыларды оқытуда қашықтық 

технологияларын қолданудың негізгі аспектілері; 
- инклюзивті білім беру жағдайында жұмыс жасайтын педагог мамандардың қызметтік 

міндеттері; 

- кәсіби күйіп кету синдромының алдын алу әдістері. 

Пәнді меңгеру нәтижесінде студенттер істей білуі тиіс: жалпы білім беру мектептерінде 
инклюзивті білім беру жағдайында оқу-тәрбиелік үрдісті реттейтін әрекет етуші нормативті-

құқықтық актілерді талдау; жалпы білім беру мектептерінде, үй жағдайында оқытуда инклюзивті, 

арнайы сыныптарда оқытудың моделін таңдау бойынша шешім қабылдау, жұмысты ұйымдастыру 
және жоспарлау; білім беру мазмұнының жаңартылған жағдайында әртүрлі категориядағы 

балалармен жұмыс жасауда сабақтық жоспарлау кезеңдерін әдістемелік негіздеу; инклюзивті білім 

беру жағдайында оқушылардың жеке жетістіктерін қадағалау, талдау; инклюзивті білім беру 

жағдайында оқушылардың қашықтықтан білім алу сабақтарын жобалау және модельдеу; 
мұғалімнің инклюзивтік құзыреттілігін талдау. 

 

Курсты меңгеру барысында студенттер келесі дағдыларды иеленуі тиіс: білім беру 
мазмұнының жаңартылған жағдайында нақты сыныпқа, сонымен қатар нақты оқушыға сабақ 

жоспарын даярлау; Блум таксономиясына сәйкес оқытудың және оқу тапсырмаларының белсенді 

әдістерін қолдану; инклюзивті білім беру жағдайында БАЕҚЕ оқушыларға арналған 
психологиялық-педагогикалық қолдаудың жеке жоспарын құрастыру және негіздеу; инклюзивті 

білім беру жағдайында оқушылардың жеке жетістіктерін бағалау; инклюзивті білім беру 

жағдайында БАЕҚЕ оқушыларды қашықтықтан оқытуға арналған оқу сабақтарының құрылымдық 

мазмұнын әзірлеу; кәсіби күйіп кету синдромын түзету әдісін тәжірибеде қолдану. 
Цель освоения дисциплины: формирование у студентов знаний об основных 

концептуальных положениях, идеях, закономерностях, принципах, методиках инклюзивного 
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образования и навыков психолого-педагогического сопровождения процесса интеграции детей с 

особыми потребностями в образовательную и социальную среду. 
Содержание: Нормативно-правовые основы инклюзивного образования. Особенности 

инклюзии детей с ограниченными возможностями. Организация безбарьерной образовательной 

среды в инклюзивных образовательных учреждениях. Работа с семьей в условиях инклюзивного 
образовательного учреждения 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

- знать: теоретические основы инклюзивного образования; нормативную базу инклюзивного 

образования; цель и задачи преподаваемого предмета с учетом современно этапа развития 
инклюзивного образования и обновленного содержания образования; психолого-педагогические 

закономерности и особенности возрастного и личностного развития детей с особыми 

образовательными потребностями; современные технологии инклюзивного образования, 
отечественный и международный опыт организации и воспитания и обучения детей с особыми  

потребностями в условиях образовательного учреждения. 

- уметь: проектировать инклюзивную среду и ее дидактическое наполнение;  разрабатывать 

индивидуальную образовательную программу для детей с особыми образовательными 
потребностями; прогнозировать динамику изменений состояния и развития ребенка в зависимости 

применяемых воздействий. 

- иметь навыки: применения технологий инклюзивного образования в целостном 
педагогическом процессе образовательного учреждения; организации педагогического 

сотрудничества в триаде субъектных отношений (ребенок с особыми образовательными 

потребностями – родитель - педагог) в условиях личностно ориентированного обучения; 
организация совместной деятельности и межличностного взаимодействия субъектов 

образовательной среды, команды специалистов. 

The purpose of mastering the discipline: the formation of students knowledge of the basic 

conceptual provisions, ideas, patterns, principles, methods of inclusive education and the skills of 
psychological and pedagogical support for the process of integrating children with special needs into the 

educational and social environment. 

Content: Regulatory and legal framework for inclusive education. Features of inclusion of children 
with disabilities. Organization of a barrier-free educational environment in inclusive educational 

institutions. Working with the family in an inclusive educational institution 

As a result of mastering the discipline, the student must: 
- know: the theoretical foundations of inclusive education; normative base of inclusive education; 

the purpose and objectives of the taught subject, taking into account the current stage of development of 

inclusive education and updated content of education; psychological and pedagogical patterns and 

features of the age and personal development of children with special educational needs; modern 
technologies of inclusive education, domestic and international experience in organizing and educating 

and educating children with special needs in the conditions of an educational institution. 

- be able to: design an inclusive environment and its didactic content; to develop an individual 
educational program for children with special educational needs; predict the dynamics of changes in the 

state and development of the child in dependence of the applied effects. 

- to have skills: application of technologies of inclusive education in the whole pedagogical process 

of an educational institution; the organization of pedagogical cooperation in the triad of subject relations 
(a child with special educational needs - the parent - the teacher) in conditions of personally oriented 

instruction; organization of joint activities and interpersonal interaction of subjects of the educational 

environment, a team of specialists. 

Пререквизиттер /Пререквизиты / Pre-requistes 
Педагогика, психология  

Педагогика, психология  
Pedagogy, psychology 

Ұсынылатын әдебиеттер/Рекомендуемая литература/ Recommended literature 

1. 1. Искакова А.Т., Закаева Г.З., Шестакова Е.В. Адаптация и модификация 

образовательного процесса в инклюзивной среде. Учебно-методическое пособие. – Алматы., 2016. 
– 100с. 

2. Искакова А.Т., Мовкебаева З.А., Закаева Г., Айтбаева А.Б., Байтурсынова А.А. Основы 

инклюзивного образования: Учебное пособие. – Алматы: 2014.  – 280с. 
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3. Об утверждении Концептуальных подходов к развитию инклюзивного образования в 

Республике Казахстан. // Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 1 июня 
2015 года № 348. [Электронный ресурс] режим доступа: 

http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39711662#pos=0;0 

4. Методические рекомендации по организации интегрированного (инклюзивного) 
образования детей с ограниченными возможностями в развитии // Приказ МОН РК № 4-02-4/450 

от 16 марта 2013.  

5. Программа по инклюзивному образованию в дошкольных организациях. – Астана, 2015. 

- 10с. 
Оқыту әдістері: ауызша, көрнекілік, тәжірибелік 

Әдістер /бағалау формасы: Рейтинг, емтихан 

Оқыту тілі: Қазақша, орысша 
Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения:  казахский, русский 

Teaching Methods Verbal, visual, partially-search 
Methods / assessment forms Oral survey, written survey, abstract defense, testing, individual 

assignment 

Language of instruction Russian, Kazakh 
Conditions (requirements) for training a specialty (level) Perform all kinds of work at the rate 

(lectures, laboratory works, practical exercises), successfully pass the exam. 

 
Курстың атауы/пәндер/юнита 

Название курса/дисциплины/юнита/  

Name  

Қазіргі білім беру технологиялары  

Современные образовательные технологии  

Modern educational technologies  

Пәннің коды/ Код дисциплины/ Code 
SOT -3201 

Пәннің типі / Тип дисциплины/ A type  

БД КВ 

Курс деңгейі/пәндер / Уровень курса/дисциплины/ Level of the course / discipline 
бакалавриат 

КВ 

Оқу жылы / Год обучения/ Year of study 

3 год 
Оқу семемтрі / Семестр обучения/ Semester of training 

5 семестр 

Кредиттер саны/ Количество  кредитов/ Amount of credits 
7 кредитов 

Дәріс беруші/профессордың/ Ф.И.О лектора/профессора/ FULL NAME 

Дюсембава А.Т. 

Пәннің жалпы кәсіби пәндер жатады. Оның студенттер барлық мамандықтар 

үйренеді. 

Курс мазмұны: технология, жіктелуі технологиялар түсінігі. егжей-тегжейлі-

бағдарланған технология оқыту, эвристика технологиясы меңгеру нормаларын 

қалыптастыру, эвристикалық оқу жағдайға оларды сипаттау табиғи технологияларды, 

әсіресе педагогикалық әдістемелер, кәсіптік даярлық пен етістіктерді жылы оқу 

нәтижелерін деңгейдегі жалпы сипаттамасы. 

мақсаты - табиғат түсінуді қалыптастыру үшін, қызмет және өмірде әлеуметтік 

мінез-құлық процесінде құрылымы жеке тұлғаның (қажеттілік, мотивация, ерік және 

қабілеті), жұмыс істеуін және дамыту. 

Нәтижесінде студент: 

http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39711662#pos=0;0
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-білуі тиіс: тұлға құрылымының концепциясын, дамуының қоғаушы күштерін, 

ерік және эмоционалды аспектілерінің мәнін, индивидуалды айырмашалықтар 

табиғатын және көріну механизмдерін.  

-істей алуы тиіс: тұлғаның индивидуалды айырмашылықтарына 

психодиагностика жүргізе алу; тұлғаның іс- әрекет пен қарым- қатынаста 

функционалдануының фенгмендерін талдай алу. 

-тұлғаның индивидуалды ерекшеліктерін, оның эмоционалды- еріктік аймағын 

психологиялық диагностикасын жасай алу.  

Пән дүниетаным және кәсіби құзіреттіліктерін қалыптастыруға бағытталған.  

 

Цель -сформировать понимание сущности, структуры (потребность, мотивация, 

воля, способности),функционирования и развития личности в процессах деятельности и 

социального поведения на жизненном пути. 
Содержание курса: понятие технологии, классификация технологий. общая характеристика 

естественных технологий, особенности педагогических технологий, уровни учебных результатов в 

профессиональной подготовке и глаголы для их описания, предметно-ориентированные 

технологии обучения, создание эталонов усвоения, технология развития эвристических процедур, 
эвристическая образовательная ситуация. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

-знать концепции структуры личности, её движущих сил развития, роль и значение 

волевых и эмоциональных  аспектов; подходы к пониманию природы индивидуальных 

различий и механизмов их проявления. 

-уметь проводить психодиагностику индивидуальных различий личности; 

анализировать феномены функционирования личности в деятельности и общении. 

-применять навыки психологической диагностики и анализа индивидуальных 

особенностей личности, её эмоционально-волевой сферы. 

Дисциплина направлена на формирование компетенции:мировоззренческой и 

профессиональной. 

 

Goal is to generate understanding of the nature, structure (the need, motivation, will, and 

ability), functioning and development of the individual in the process of activity and social 

behavior in life.  

As a result of the discipline a student must:  

-Know concept of personality structure, its driving force of development, the role and 

importance of volitional and emotional aspects; approaches to understanding the nature of 

individual differences and the mechanisms of their manifestation.  

-Be able to conduct Psychodiagnostics of individual differences in personality; analyze the 

phenomena of personality functioning in the activity and communication.  

-Have skills of psychological diagnosis and analysis of individual personality traits, her 

emotional and volitional.  

Discipline aimed at building competence: the ideological and professional. 
Пререквизиттер /Пререквизиты / Pre-requistes 

Информатика, педагогика, психология 

Информатика, педагогика, психология 

Informatics, pedagogics, psychology 
Ұсынылатын әдебиеттер/Рекомендуемая литература/ Recommended literature 

1. Киселев, Г. М. Информационные технологии в педагогическом образовании. Учебник / 

Г.М. Киселев, Р.В. Бочкова. - М.: Дашков и Ко, 2014. - 304 c. 

2. Матяш, Н. В. Инновационные педагогические технологии. Проектное обучение. Учебное 
пособие / Н.В. Матяш. - М.: Academia, 2014. - 160 c. 

3. Трайнев, В.А. Новые информационные коммуникационные технологии в образовании: 

Информационное общество. Информационно-образовательная среда. Электронная педагогика. 
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Блочно-модульное построение информационных технологий / В.А. Трайнев. - М.: Дашков и К, 

2013. - 320 c. 
Оқыту әдістері: ауызша, көрнекілік, тәжірибелік 

Әдістер /бағалау формасы: Рейтинг, емтихан 

Оқыту тілі: Қазақша, орысша 
Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения:  казахский, русский 

Teaching Methods Verbal, visual, partially-search 
Methods / assessment forms Oral survey, written survey, abstract defense, testing, individual 

assignment 

Language of instruction Russian, Kazakh 
Conditions (requirements) for training a specialty (level) Perform all kinds of work at the rate 

(lectures, laboratory works, practical exercises), successfully pass the exam. 

 

Курстың атауы/пәндер/юнита 
Название курса/дисциплины/юнита/  

Name  

Әлеуметтік психология  

Социальная психология  

Social psychology  

Пәннің коды/ Код дисциплины/ Code 
SP -3202 

Пәннің типі / Тип дисциплины/ A type  

БД КВ 

Курс деңгейі/пәндер / Уровень курса/дисциплины/ Level of the course / discipline 
бакалавриат 

КВ 

Оқу жылы / Год обучения/ Year of study 

3 год 
Оқу семемтрі / Семестр обучения/ Semester of training 

5 семестр 

Кредиттер саны/ Количество  кредитов/ Amount of credits 
6 кредитов 

Дәріс беруші/профессордың/ Ф.И.О лектора/профессора/ FULL NAME 

Матаева Г. 

Мақсаты: студенттерге әлеуметтік және психологиялық ғылымның теориялық және 

тәжірибелік негіздерін үйрету. 

Курс мазмұны: әлемнің түрлі өңірлерінде ғылым ретінде әлеуметтік психология 

қалыптасуы мен даму тарихы. әлеуметтік психология тарихы. оның пәні туралы 

Талқылаулар. әлеуметтік психология әдістері. Шолу және жіктеу әдістері. Зерттеу 

әдістері. Араласу және терапия. мектептер мен Батыс әлеуметтік психология дамуының 

бағыттарын шолу. мінез әлеуметтік психология. Фрейд және оның ізбасарлары 

психоаналитическая теориясы. топтардың әлеуметтік психологиясы. әлеуметтік әсер 

салдары. межгрупповые қатынастар психологиясы. байланыс Әлеуметтік психология. 

әлеуметтік мінез-құлық Ішкі реттеу. жеке тұлғаның және әлеуметтік параметрге 

әлеуметтенуі. тұлғалық құрылымы бұзылған және компенсаторлық механизмдер. Лидер 

Тұлға. 

Нәтижесінде студент:  

-білуі тиіс: тұлға құрылымын, қозғаушы күштерін, ерік және эмоционалды 

әлеуметтік аймақтардың ерекшеліктерін, индивидуалды айырмашылықтар табиғатын білу.  

-істей алуы тиіс: тұлғаның индивидуалды айырмашылықтарын психодиагностикалай 

алу, адамның іс-әрекет пен қарым- қатынас барысында функционалдануын талдай алу. 
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-дағды болуы тиіс: тұлғаның индивидуалды ерекшеліктерін психологиялық 

диагностикалай алу және талдау.  

Пән дүниетанымдық және кәсіби құзіреттіліктерін қалыптастыруға бағытталған.  

Цель: обучение студентов теоретическим и прикладным основам социально-

психологической науки. 

Содержание курса: История становления и развития социальной психологии как 

науки в различных регионах мира. История социальной психологии. Дискуссии о ее 

предмете. Методы социальной психологии. Обзор и классификация методов. Методы 

исследования. Методы воздействия и психокоррекции. Обзор школ и направлений 

развития зарубежной социальной психологии. Социальная психология бихевиоризма. 

Психоаналитическая теория З. Фрейда и его последователи. Социальная психология 

групп. Эффекты социального влияния. Психология межгрупповых отношений. 

Социальная психология общения. Внутренняя регуляция социального поведения. 

Социализация личности и социальная установка. Нарушения структуры личности и 

компенсаторные механизмы. Личность лидера.  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

-знать концепции структуры личности, её движущих сил развития, роль и значение 

волевых и эмоциональных  аспектов; подходы к пониманию природы индивидуальных 

различий и механизмов их проявления. 

-уметь  проводить психодиагностику индивидуальных различий личности; 

анализировать феномены функционирования личности в деятельности и общении. 

-применять навыки психологической диагностики и анализа индивидуальных 

особенностей личности, её эмоционально-волевой сферы. 

 Дисциплина направлена на формирование мировоззренческой профессиональной 

компетенций. 

Objective: To teach students theoretical and practical foundations of social and 

psychological science. 

Course content: History of formation and development of social psychology as a science in 

various regions of the world. The history of social psychology. Discussions about her subject. 

Methods of social psychology. Overview and classification methods. Research methods. 

Interventions and therapy. Overview of schools and directions of development of Western social 

psychology. Social psychology of behaviorism. The psychoanalytic theory of Freud and his 

followers. Social psychology of groups. The effects of social influence. Psychology of intergroup 

relations. Social psychology of communication. Internal regulation of social behavior. 

Socialization of personality and social setting. Violations of personality structure and 

compensatory mechanisms. Leader Personality.As a result of the discipline a student must:  

-Know concept of personality structure, its driving force of development, the role and 

importance of volitional and emotional aspects; approaches to understanding the nature of 

individual differences and the mechanisms of their manifestation.  

-Be able to conduct Psychodiagnostics of individual differences in personality; analyze the 

phenomena of personality functioning in the activity and communication.  

-Have skills of psychological diagnosis and analysis of individual personality traits, her 

emotional and volitional.  

Discipline aimed at creating ideological professional competencies. 

Psychological distinctions between individuals, groups of people, the reasons and 

consequences of these distinctions. Differential psychophysiology. Temperament, character, 

abilities. 
Пререквизиттер /Пререквизиты / Pre-requistes 
Психология  

Психология  
Psychology 



Ф ДП ВКГУ 063-13-08 

 

 

Ұсынылатын әдебиеттер/Рекомендуемая литература/ Recommended literature 

1. Алтунина, И.Р. Социальная психология: Учебник / И.Р. Алтунина, Р.С. Немов. - 

Люберцы: Юрайт, 2015. - 427 c. 

2. Андреева, Г.М. Социальная психология: Учебник / Г.М. Андреева. - М.: Аспект-

Пресс, 2016. - 363 c. 

3. Гулевич, О.А. Социальная психология: Учебник и практикум для академического 

бакалавриата / О.А. Гулевич, И.Р. Сариева. - Люберцы: Юрайт, 2015. - 452 c. 

4. Корягина, Н.А. Социальная психология. теория и практика: Учебник для 

бакалавров / Н.А. Корягина, Е.В. Михайлова. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 492 c. 
Оқыту әдістері: ауызша, көрнекілік, тәжірибелік 
Әдістер /бағалау формасы: Рейтинг, емтихан 

Оқыту тілі: Қазақша, орысша 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 
Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения:  казахский, русский 

Teaching Methods Verbal, visual, partially-search 

Methods / assessment forms Oral survey, written survey, abstract defense, testing, individual 
assignment 

Language of instruction Russian, Kazakh 

Conditions (requirements) for training a specialty (level) Perform all kinds of work at the rate 
(lectures, laboratory works, practical exercises), successfully pass the exam. 

 

Курстың атауы/пәндер/юнита 
Название курса/дисциплины/юнита/  

Name  

Әлеуметтік-педагогикалық жұмыс технологиясы  

Технология социально-педагогической работы  

The technology of social and educational work  

Пәннің коды/ Код дисциплины/ Code 
TSPR -3303 

Пәннің типі / Тип дисциплины/ A type  
Пд ОК 

Курс деңгейі/пәндер / Уровень курса/дисциплины/ Level of the course / discipline 

бакалавриат 
КВ 

Оқу жылы / Год обучения/ Year of study 

3 год 

Оқу семемтрі / Семестр обучения/ Semester of training 
6 семестр 

Кредиттер саны/ Количество  кредитов/ Amount of credits 

3 кредита 
Дәріс беруші/профессордың/ Ф.И.О лектора/профессора/ FULL NAME 

Губайдуллина Г.Н. 

Цель: обучение формирование технологической компетентности будущего 

специалиста социальной работы, развитие деятельностных способностей студентов как 

главного критерия профессионализма специалиста социальной сферы. 

Содержание курса: Теоретические основы технологии социальной работы. 

Инструментарий социальной работы. Общие технологии социальной работы. Частные 

технологии социальной работы. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

-знать: основные понятия и категории, формы, методы и уровни технологии 

социальной работы; 
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-уметь: найти технологическое решение социальных проблем различносго уровня 

социальной сферы, спроектировать технологию социальной работы для каждого 

конкретного случая; 

-применять технологии социальной работы в различных сферах жизнедеятельности. 

Дисциплина направлена на формирование мировоззренческой профессиональной 

компетенций. 

Purpose: training the formation of technological competence of the future specialist in 

social work, development of the students' activity abilities as the main criterion of the 

professionalism of a specialist in the social sphere. 

Course contents: Theoretical bases of technology of social work. Toolkit of social work. 

General technology of social work. Private technology of social work. 

As a result of studying the discipline, the student must: 

-know: the basic concepts and categories, forms, methods and levels of social work 

technology; 

- to be able to: find a technological solution to social problems of different levels of social 

sphere, design social work technology for each specific case; 

-to apply technologies of social work in various spheres of life. 

Discipline is aimed at the formation of world outlook professional competencies. 
Пререквизиттер /Пререквизиты / Pre-requistes 
Психология  
Психология  

Psychology 

Ұсынылатын әдебиеттер/Рекомендуемая литература/ Recommended literature 

1. Коныгина, М.Н. Этические основы социальной работы: Учебное пособие / М.Н. 

Коныгина, Е.Б. Горлова. - М.: Проспект, 2016. - 160 c. 

2. Медведева, Г.П. Этические основы социальной работы: Учебник и практикум для 

СПО / Г.П. Медведева. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 443 c. 

3. Наместникова, И.В. Этические основы социальной работы: Учебник и практикум 

для СПО / И.В. Наместникова. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 367 c. 

4. Павленок, П.Д. Основы социальной работы: Учебник / П.Д. Павленок. - М.: 

ИНФРА-М, 2012. - 534 c. 
Оқыту әдістері: ауызша, көрнекілік, тәжірибелік 

Әдістер /бағалау формасы: Рейтинг, емтихан 

Оқыту тілі: Қазақша, орысша 
Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения:  казахский, русский 

Teaching Methods Verbal, visual, partially-search 
Methods / assessment forms Oral survey, written survey, abstract defense, testing, individual 

assignment 

Language of instruction Russian, Kazakh 
Conditions (requirements) for training a specialty (level) Perform all kinds of work at the rate 

(lectures, laboratory works, practical exercises), successfully pass the exam. 

 
Курстың атауы/пәндер/юнита 

Название курса/дисциплины/юнита/  

Name  

Өзін-өзі тануды оқыту әдістемесі  

Методика преподавания самопознания  

Methods of teaching self-study  

Пәннің коды/ Код дисциплины/ Code 
MPS -3304 

Пәннің типі / Тип дисциплины/ A type  
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Пд ОК 

Курс деңгейі/пәндер / Уровень курса/дисциплины/ Level of the course / discipline 
бакалавриат 

Оқу жылы / Год обучения/ Year of study 

3 год 
Оқу семемтрі / Семестр обучения/ Semester of training 

5 семестр 

Кредиттер саны/ Количество  кредитов/ Amount of credits 

5 кредитов 
Дәріс беруші/профессордың/ Ф.И.О лектора/профессора/ FULL NAME 

Губайдуллина Г.Н. 

Курсты оқыту мақсаты: жалпы орта білім беру мекемелерінде оқу пәні ретінде өзін-

өзі тану пәнін оқытудың теориялық білімдерін негіздеу, тәжірибелік іскерлік пен 

дағдыларын қалыптастыру. 

Курс мазмұны: «Өзін-өзі тану» пәнін оқыту әдістемесі тұлғакның рухани жан 

дүниесін байытуына жәрдемдесу, болашақ педагог ретінде қалыптасуына ықпал ету. Курс 

бағдарламасы кәсіби және тұлғалық  құндылық бағдарлар жүйесін қалыптастыру.  Өзіндік 

білім алу мен кәсіби жетілуіне, дамуына және позитивті ойлауын дамытуына аса назар 

аударылып, көптеген әдіс-тәсілдерін меңгеруіне мүмкіндік береді.  Курс барысында 

студенттер өзін-өзі және өзгені тану әдіс-тәсілдерін меңгеруіне, тұлғалық және кәсіби 

өсуіне, өз мүмкіндіктерін бағалай алады.  

Нәтижесінде студент:  
- білу керек: мектепте өзін-өзі тану пәнін оқытудың классикалық және инновациялық 

әдістерін; өзін-өзі тану пәні бойынша  сабақты классикалық және интерактивті түрлерін 

ұйымдастыру;  

- меңгеру керек: мектепте өзін-өзі тану пәнін оқытуда заманауи әртүрлі әдіс-

тәсілдерді қолдану; мектепте өзін-өзі тану пәні бойынша әртүрлі түрде сабақты 

ұйымдастыру және жүргізу; өзін-өзі тану пәнін оқытудаоу жұмыстарын ұйымдастыру; оқу 

пәнінде оқушылардың өзбеттілік әрекетін ұйымдастыру.  
- қолдана алу керек:  кәсіби іс-әрекеттерді ұйымдастыруда тиімді әдіс-тәсілдерді таңдау 

дағыдысын меңгеру. 

Пән коммуникативті, кәсіби және зерттеу құзыреттілігін қалыптастыруға 

бағытталған. 
Цель преподавания курса: выделение и обоснование теоретических основ, и формирование 

практических умений и навыков преподавания самопознания как учебного предмета в средней 

общеобразовательной школе. 

Содержание курса «Методика преподавания Самопознания» призван содействовать 
развитию и обогащению духовного мира человека, становлению и развитию личности будущего 

педагога. Программа курса создает условия для того, чтобы студенты смогли осознать свою 

идентичность и предназначение, сформулировать личную и профессиональную системы 

ценностных ориентиров. Особое внимание в курсе будет уделяться подходам и методам, 
способствующим развитию позитивного мышления, ответственности студентов за 

самообразование и профессиональное развитие. Студенты будут конструировать 

смысложизненные вопросы, которые помогут им понять и принять себя и других. Студенты 
смогут оценивать свои собственные методы познания и увидят перспективы собственного 

личностного и профессионального роста. 

В результате изучения студент должен:  
- знать: классические и инновационные методы обучения самопознания в школе; 

классические и интерактивные формы организации занятий по самопознанию;  

- уметь: применять разнообразные современные методы обучения на уроках самопознания в 

школе; разрабатывать и проводить различные формы занятий по самопознанию в школе; 
организовывать учебную работу на уроках самопознания, самостоятельную работу учащихся на 

уроках и вне уроков. 
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-применять:  навыки выбора адекватного метода организации профессиональной 

деятельности. 
Дисциплина направлена на формирование мировоззренческой, коммуникативной, 

профессиональной, исследовательской компетенций. 

The purpose of the course is to identify and substantiate theoretical foundations, and to develop 
practical skills and skills in teaching self-knowledge as a subject in secondary general education schools. 

The content of the course "Methodology of teaching self-knowledge" is designed to promote the 

development and enrichment of the spiritual world of man, the formation and development of the 

personality of the future teacher. The course program creates the conditions for students to be able to 
realize their identity and mission, to formulate a personal and professional system of value orientations. 

Particular attention in the course will be given to approaches and methods that promote the development 

of positive thinking, students' responsibility for self-education and professional development. Students 
will construct meaningful questions that will help them understand and accept themselves and others. 

Students will be able to evaluate their own methods of cognition and will see the prospects for their 

personal and professional growth. 

As a result of the study, the student must: 
- know: classical and innovative methods of teaching in school; classical and interactive forms of 

organization of classes; 

- to be able to: apply a variety of modern methods of teaching in class at school; develop and 
conduct various forms of school activities; organize teaching work in classrooms, independent work of 

students in classes and outside classes. 

- apply: the skills of choosing an adequate method of organizing professional activity. 
Discipline is aimed at the formation of a world outlook, communicative, professional, research 

competence. 

Пререквизиттер /Пререквизиты/ Pre-requisites 

Общая педагогика. Психология.  

Жалпы педагогика.Психология. 

General pedagogy. Psychology.   

Ұсынылатын әдебиеттер/Рекомендуемая литература/ Recommended literature 
1. Мукажанова Р.А., Омарова Г.А. Методика преподавания дисциплины «Самопознание» в 

школе. – Алматы, 2013. – 176 с. 

2. Амонашвили Ш.А. Учитель, укажи путь к красоте Духа. – М., 2014 
3. Мукажанова Р.А., Омарова Г.А. Общечеловеческие ценности в НДО «Самопознание». –

Алматы, 2014 

4. Мукажанова Р.А. Руководство для тренера: основной уровень. -  Алматы, 2015 

5. Мукажанова Р.А. Руководство для учителя: основной уровень. -  Алматы, 2015 
Оқыту әдістері: ауызша, көрнекілік, тәжірибелік 

Әдістер /бағалау формасы: Рейтинг, емтихан 

Оқыту тілі: Қазақша, орысша 
Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения:  казахский 

Teaching Methods Verbal, visual, partially-search 
Methods / assessment forms Oral survey, written survey, abstract defense, testing, individual 

assignment 

Language of instruction Russian, Kazakh 
Conditions (requirements) for training a specialty (level) Perform all kinds of work at the rate 

(lectures, laboratory works, practical exercises), successfully pass the exam. 

 
Курстың атауы/пәндер/юнита 

Название курса/дисциплины/юнита/  

Name  

Қақтығыстану  

Конфликтология 
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Conflictology  

Пәннің коды/ Код дисциплины/ Code 
K -3301 

Пәннің типі / Тип дисциплины/ A type  

Пд ОК 

Курс деңгейі/пәндер / Уровень курса/дисциплины/ Level of the course / discipline 
бакалавриат 

Оқу жылы / Год обучения/ Year of study 

3 год 
Оқу семемтрі / Семестр обучения/ Semester of training 

5 семестр 

Кредиттер саны/ Количество  кредитов/ Amount of credits 

5 кредитов 
Дәріс беруші/профессордың/ Ф.И.О лектора/профессора/ FULL NAME 

Ауренова М. 

Мақсаты-танысу болашақ мамандарды теориясы қақтығыс тәсілдерімен, алдын алу 

және шешу әлеуметтік және психологиялық қақтығыстар практикалық қызметі. 

Мазмұны: Тарихы мен теориясы, конфликтология. Типологиясы қақтығыстар. 

Түсінігі мен мазмұны дау-шарды. Түрлері мен функциялары қақтығыс. Құрылым 

қақтығыс. Стильдер өзара іс-қимыл. Қақтығыстар. Әлеуметтік қақтығыстар. Негіздері 

жанжалдарды болдырмау. Алдын алу қақтығыс. Әдістері шиеленісті шешу. 

Оқып-үйрену нәтижесінде студент тиіс: 

Орны Қайшылық гуманитарлық маманды оқыту құрылымын – 

- білуі тиіс:  маманды гуманитарлық даярлау құрылымында конфликтологияның 

орнын білу; әлеуметтік жанжалдардың негізгі себептері мен түрлері, олардың пайда 

болуы, дамуы мен шешілуі; 

- істей алуы керек: типтік қақтығыстарды болдырмауға, реттеуге және шешуге, 

оңтайлы шешім қабылдау үшін жанжалды диагнозды жүргізуге; 

- дағдылары:  қақтығыстарда мінез-құлықтың өзіндік стилін анықтау дағдыларын 

қолдану; тұлғааралық қарым-қатынастардағы қақтығыстарды болдырмау; жанжалдармен 

күресуде психологиялық қорғаудың жеке әдістері; жанжалдарды реттеу мен шешудегі 

медиация технологиясын білу. 

Пәннің кәсіби зерттеу құзыреттілігін қалыптастыруға бағытталған. 

 

Цель- знакомство будущих специалистов с основами теории конфликта, способами 

предупреждения и разрешения социальных и психологических конфликтов в 

практической деятельности. 

Содержание курса: История и теория конфликтологии. Типология конфликтов. 

Понятие и содержание конфликта. Виды и функции конфликта. Структура конфликта. 

Стили взаимодействия. Конфликты в организациях. Социальные конфликты. Основы 

предупреждения конфликтов. Профилактика конфликтности. Методы разрешения 

конфликта. 

В результате изучения студент  должен: 

- знать место конфликтологии в структуре гуманитарной подготовки специалиста; 

основные причины и типы социальных конфликтов, закономерностей их возникновения, 

развития и разрешения; 

-уметь предупреждать, регулировать и разрешать типичные конфликты;проводить 

диагностику конфликта для его оптимального разрешения;  

- применять навыки определения собственного стиля поведения в 

конфликтах; предупреждать конфликты в межличностном общении; владеть методами 

психологической защиты в общении с конфликтными людьми; владеть технологией 

посредничества при регулировании и разрешении конфликтов. 
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Дисциплина направлена на формирование профессиональной, исследовательской 

компетенций. 

 

The goal - meeting future professionals with the basics of the theory of conflict, ways of 

preventing and resolving social and psychological conflicts in practice. 

Course content: History and Theory of Conflict. Typology of conflicts. The concept and 

content of the conflict. Types and functions of conflict. The structure of the conflict. Styles 

interaction. Conflicts in organizations. Social conflicts. Basics of conflict prevention. Prevention 

of conflict. Methods of conflict resolution. 

As a result of studying a student must: 

- to know the place of conflictology in the structure of humanitarian training of a specialist; 

the main causes and types of social conflicts, the patterns of their occurrence, development and 

resolution; 

-to be able to prevent, regulate and resolve typical conflicts, conduct conflict diagnosis for 

optimal resolution; 

- аpply skills to determine your own style of behavior in conflicts; prevent conflicts in 

interpersonal communication; own methods of psychological protection in dealing with conflict 

people; know the technology of mediation in the regulation and resolution of conflicts.The 

discipline is aimed at the formation of professional research competencies. 
Пререквизиттер /Пререквизиты/ Pre-requisites 

Общая педагогика. Психология.  

Жалпы педагогика.Психология. 
General pedagogy. Psychology.   

Ұсынылатын әдебиеттер/Рекомендуемая литература/ Recommended literature 

1. Анцупов, А.Я. Конфликтология: Учебник для вузов / А.Я. Анцупов, А.И. 

Шипилов. - СПб.: Питер, 2013. - 512 c. 

2. Руденко, А.М. Конфликтология: Учебное пособие для бакалавров / А.М. Руденко, 

С.И. Самыгин. - Рн/Д: Феникс, 2013. - 316 c. 

3. Сорокина, Е.Г. Конфликтология в социальной работе: Учебник для бакалавров / 

Е.Г. Сорокина, М.В. Вдовина. - М.: Дашков и К, 2013. - 284 c. 

4. Конфликтология: Учебник / Под ред. В.П. Ратникова. - М.: ЮНИТИ, 2013. - 543 c. 
Оқыту әдістері: ауызша, көрнекілік, тәжірибелік 

Әдістер /бағалау формасы: Рейтинг, емтихан 

Оқыту тілі: Қазақша, орысша 
Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения:  казахский 

Teaching Methods Verbal, visual, partially-search 
Methods / assessment forms Oral survey, written survey, abstract defense, testing, individual 

assignment 

Language of instruction Russian, Kazakh 
Conditions (requirements) for training a specialty (level) Perform all kinds of work at the rate 

(lectures, laboratory works, practical exercises), successfully pass the exam. 

 
Курстың атауы/пәндер/юнита 

Название курса/дисциплины/юнита/  

Name  

Әлеуметтік жұмыстағы психологиялық практика 

Психологическая практика в социальной работе 

Psychological practice in social work  

Пәннің коды/ Код дисциплины/ Code 
PTSR -3302 

Пәннің типі / Тип дисциплины/ A type  
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ПД КВ 

Курс деңгейі/пәндер / Уровень курса/дисциплины/ Level of the course / discipline 
бакалавриат 

Оқу жылы / Год обучения/ Year of study 

3 год 
Оқу семемтрі / Семестр обучения/ Semester of training 

6 семестр 

Кредиттер саны/ Количество  кредитов/ Amount of credits 

5 кредитов 
Дәріс беруші/профессордың/ Ф.И.О лектора/профессора/ FULL NAME 

Ауренова М. 

Курста болашақ психологтарға әр түрлі топтағы халықпен жұмыс жүргізу  үшін 

қажетті білім, іскерлік, дағдылар қарастырылады.   

Нәтижесінде студент: 

-әлеуметтік жұмыстағы психологиялық практиканың; кәсіби және стандартты 

ғылыми мәселелерді шешу, ғылыми анализ және ұйымдардағы, кәсіпорындардағы басқару 

қайраткерлігі мен ұйымдардағы практикалық мәселелерді шешу, менеджмент және 

маркетинг облысындағы мәселелерді зерттеу және алынған нәтижелерді кәсіпорынды 

басқарудағы әдістерді шыңдауда қолдануы қажет. 

-қазіргі замандағы ғылыми және практикалық мәселелерді шешу және 

қалыптастыруы қажет. 

-жоғарғы оқу орындарында білім беру қабілеттілігіне ие болу, басқару және зерттеу 

қайраткерлігін ойдағыдай іске асыру. 

 

Дисциплина компетенцияларды қалыптастыруға бағытталған: дүниетанымдық, 

кәсіби, коммуникативтік, зерттеулік, өзіндік менеджменттік. 
Цель курса - формирование компетентности в области психологического сопровождения 

социальной работы в организациях образования.  

Содержание курса: предполагает рассмотрение системы психологической работы в 
социальных структурах. Содержательная и практическая стороны дисциплины предполагают 

рассмотрение методов и технологий психологической поддержки в образовании.  

В результате изучения дисциплины студент должен: 
- знать о сущности социальной работы в образовании, различных психологических техниках 

и методиках социальной поддержки. 

- уметь формулировать и решать проблемы психологического сопровождения 
образовательного процесса и его субъектов. 

- применять навыки социально-психологической деятельности.  

Дисциплина направлена на формирование компетенций: мировоззренческой, 

профессиональной, педагогической, коммуникативной, исследовательской, самоменеджмента. 

 

This course covers the knowledge and skills that will be useful for the conduct of work 

with different groups of the population. 

Course structure involves consideration of psychological work in social structures. The 

content and the practical side of the discipline involves consideration of methods and techniques 

of psychological support in education. 

The purpose of the course - the formation of competence in the field of psychological 

support of social work in educational institutions. 

As a result of study of discipline a student must: 

- Aware of the nature of social work in education, various psychological techniques and 

methods of social support. 

- Be able to formulate and solve the problems of psychological support of the educational 

process and its subjects. 

- Have the skills of psycho-social activities. 
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The course structureinvolves considerationof innovative management 

systemandmethodology foruse of psychologicalknowledgein the structure ofits 

implementation.The contentand the practicalside ofthe disciplineinvolveexamination of the 

methodsand techniquesof management inthe contextof psychological techniques, practices. 
Пререквизиттер /Пререквизиты/ Pre-requisites 

Субъект психологиясы 

Психология субъекта 

Psychology of subject 
Ұсынылатын әдебиеттер/Рекомендуемая литература/ Recommended literature 

1. Галасюк, И.Н. Психология социальной работы: Учебник для бакалавров / И.Н. 

Галасюк, О.В. Краснова, Т.В. Шинина. - М.: Дашков и К, 2016. - 304 c. 

2. Руденко, А.М. Психология социальной работы: Учебное пособие / А.М. Руденко, 

С.И. Самыгин. - М.: Дашков и К, 2016. - 268 c. 

3. Корягина, Н.А. Социальная психология. теория и практика: Учебник для 

бакалавров / Н.А. Корягина, Е.В. Михайлова. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 492 c. 

4. Осадчая, Г.И. Социальное знание и социальная практика / Г.И. Осадчая. - М.: 

Академический проект, 2013. - 160 c. 
Оқыту әдістері: ауызша, көрнекілік, тәжірибелік 
Әдістер /бағалау формасы: Рейтинг, емтихан 

Оқыту тілі: Қазақша, орысша 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 
Язык обучения:  казахский 

Teaching Methods Verbal, visual, partially-search 

Methods / assessment forms Oral survey, written survey, abstract defense, testing, individual 
assignment 

Language of instruction Russian, Kazakh 

Conditions (requirements) for training a specialty (level) Perform all kinds of work at the rate 

(lectures, laboratory works, practical exercises), successfully pass the exam. 
 

Курстың атауы/пәндер/юнита 

Название курса/дисциплины/юнита/  
Name  

Отбасы психологиясы және отбасылық кеңес  

Психология семьи и семейное консультирования 

Psychology of family and domestic advising  

Пәннің коды/ Код дисциплины/ Code 
PCC -3303 

Пәннің типі / Тип дисциплины/ A type  
ПД КВ 

Курс деңгейі/пәндер / Уровень курса/дисциплины/ Level of the course / discipline 

бакалавриат 

Оқу жылы / Год обучения/ Year of study 
3 год 

Оқу семемтрі / Семестр обучения/ Semester of training 

6 семестр 
Кредиттер саны/ Количество  кредитов/ Amount of credits 

5 кредитов 

Дәріс беруші/профессордың/ Ф.И.О лектора/профессора/ FULL NAME 

Ауренова М. 

Жанұялық кеңес жайлы жалпы түсінік беру. Жанұялық психологиясындаа 

қолданылатын әдістер мен тәсілдері. Жанұялық психологияға қатысты қазіргі күнгі 

ықпалдарға үйрету. Жанұя функциялары соның ішінде қазіргі күнгі отбасы 
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ерекшеліктерін, оның құрылымы мен даму динамикасын есепке алу. Жанұялық кеңесте 

түрлі техникаларды  үйрету. 

Нәтижесінде студент:  

-білуі тиіс: отбасы құрылымын, қозғаушы күштерін, ерік эәне эмоционалды 

аймақтардың ерекшеліктерін, индивидуалды айырмашылықтар табиғатын білу.  

-істей алуы тиіс: отбасының индивидуалды айырмашылықтарын 

психодиагностикалай алу, адамның іс-әрекет пен қарым-қатынас барысында 

функционалдануын талдай алу. 

-дағды болуы тиіс: тұлғаның индивидуалды ерекшеліктерін психологиялық 

диагностикалай алу және талдау.  

 

Цель -приобретение знаний в сфере базовых разделов дифференциальной 

психологии.  

Содержание курса: психологические различия между индивидами, группами людей, 

причины и последствия этих различий, дифференциальная психофизиология, 

темперамент, характер и способности. Теоретические подходы в изучении семейного 

отношений. Структурные составляющие семейных  родительских отношений, их 

характеристика. Психологическая диагностика родительских отношений в семьях с 

детьми, испытывающими недостатки в психическом развитии. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

- знать концепции структуры семьи, её движущих сил развития, основные 

концепции семейного консультирования. 

- уметь проводить психодиагностику семьи; строить на основе полученных данных 

эффективные консалтинговые стратегии. 

- применять навыки применения различных методов и приемов психологической 

поддержки семьи и ее консультирования. 

Дисциплина направлена на формирование мировоззренческой профессиональной 

компетенций. 

 

The purpose - to acquire knowledge in the field of basic sections of differential 

psychology. The course examines the psychological differences between individuals, groups, 

causes and consequences of these differences, differential psychophysiology, temperament, 

character and abilities. Theoretical approaches in the study of family relationships. Structural 

components of family relations between parents and their characteristics. Psychological 

diagnostics parental relations in families with children, lacking in mental development. 

As a result of study of discipline a student must: 

- Know the concept of family structure, its driving forces of development, the basic 

concepts of family counseling. 

- Be able to carry out psychodiagnostics family; built on the basis of the effective data 

strategy consulting. 

- Have the skills to use the various methods and techniques of psychological support to the 

family and its advisory services. 

The discipline is aimed at the formation of ideological expertise. 

Psychological distinctions between individuals, groups of people, the reasons and 

consequences of these distinctions. Differential psychophysiology. Temperament, character, 

abilities. 
Пререквизиттер /Пререквизиты/ Pre-requisites 

Субъект психологиясы 

Психология субъекта 

Psychology of subject 
Ұсынылатын әдебиеттер/Рекомендуемая литература/ Recommended literature 
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1. Добрицкая, Е. А. Как создать и сохранить счастливую семью / Е.А. Добрицкая, 

И.Л. Копылов. - М.: Современный литератор, 2014. - 416 c. 

2. Синягина, Н. Ю. Психолого-педагогическая коррекция детско-родительских 

отношений / Н.Ю. Синягина. - М.: Владос, 2015. - 885 c. 

3. Хорсанд, Диана 20 самых глупых ошибок, которые совершают семейные пары / 

Диана Хорсанд. - М.: АСТ, Харвест, 2017. - 224 c. 

4. Кардер, Дэйв Семейные секреты, которые мешают жить / Дэйв Кардер и др. - М.: 

Триада, 2016. - 464 c. 
Оқыту әдістері: ауызша, көрнекілік, тәжірибелік 

Әдістер /бағалау формасы: Рейтинг, емтихан 
Оқыту тілі: Қазақша, орысша 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 
Язык обучения:  казахский 

Teaching Methods Verbal, visual, partially-search 

Methods / assessment forms Oral survey, written survey, abstract defense, testing, individual 

assignment 
Language of instruction Russian, Kazakh 

Conditions (requirements) for training a specialty (level) Perform all kinds of work at the rate 

(lectures, laboratory works, practical exercises), successfully pass the exam. 
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Приложение 4 

Курстың атауы/пәндер/юнита 
Название курса/дисциплины/юнита/  

Name  

Қазіргі білім беру технологиялары  

Современные образовательные технологии  

Modern educational technologies  

Пәннің коды/ Код дисциплины/ Code 
SOT -4201 

Пәннің типі / Тип дисциплины/ A type  

БД КВ 
Курс деңгейі/пәндер / Уровень курса/дисциплины/ Level of the course / discipline 

бакалавриат 

КВ 
Оқу жылы / Год обучения/ Year of study 

3 год 

Оқу семемтрі / Семестр обучения/ Semester of training 

5 семестр 
Кредиттер саны/ Количество  кредитов/ Amount of credits 

7 кредитов 

Дәріс беруші/профессордың/ Ф.И.О лектора/профессора/ FULL NAME 
Дюсембава А.Т. 

Пәннің жалпы кәсіби пәндер жатады. Оның студенттер барлық мамандықтар 

үйренеді. 

Курс мазмұны: технология, жіктелуі технологиялар түсінігі. егжей-тегжейлі-

бағдарланған технология оқыту, эвристика технологиясы меңгеру нормаларын 

қалыптастыру, эвристикалық оқу жағдайға оларды сипаттау табиғи технологияларды, 

әсіресе педагогикалық әдістемелер, кәсіптік даярлық пен етістіктерді жылы оқу 

нәтижелерін деңгейдегі жалпы сипаттамасы. 

мақсаты - табиғат түсінуді қалыптастыру үшін, қызмет және өмірде әлеуметтік 

мінез-құлық процесінде құрылымы жеке тұлғаның (қажеттілік, мотивация, ерік және 

қабілеті), жұмыс істеуін және дамыту. 

Нәтижесінде студент: 

-білуі тиіс: тұлға құрылымының концепциясын, дамуының қоғаушы күштерін, 

ерік және эмоционалды аспектілерінің мәнін, индивидуалды айырмашалықтар 

табиғатын және көріну механизмдерін.  

-істей алуы тиіс: тұлғаның индивидуалды айырмашылықтарына 

психодиагностика жүргізе алу; тұлғаның іс- әрекет пен қарым- қатынаста 

функционалдануының фенгмендерін талдай алу. 

-тұлғаның индивидуалды ерекшеліктерін, оның эмоционалды- еріктік аймағын 

психологиялық диагностикасын жасай алу.  

Пән дүниетаным және кәсіби құзіреттіліктерін қалыптастыруға бағытталған.  

 

Цель -сформировать понимание сущности, структуры (потребность, мотивация, 

воля, способности),функционирования и развития личности в процессах деятельности и 

социального поведения на жизненном пути. 
Содержание курса: понятие технологии, классификация технологий. общая характеристика 

естественных технологий, особенности педагогических технологий, уровни учебных результатов в 
профессиональной подготовке и глаголы для их описания, предметно-ориентированные 

технологии обучения, создание эталонов усвоения, технология развития эвристических процедур, 

эвристическая образовательная ситуация. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
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-знать концепции структуры личности, её движущих сил развития, роль и значение 

волевых и эмоциональных  аспектов; подходы к пониманию природы индивидуальных 

различий и механизмов их проявления. 

-уметь проводить психодиагностику индивидуальных различий личности; 

анализировать феномены функционирования личности в деятельности и общении. 

-применять навыки психологической диагностики и анализа индивидуальных 

особенностей личности, её эмоционально-волевой сферы. 

Дисциплина направлена на формирование компетенции:мировоззренческой и 

профессиональной. 

 

Goal is to generate understanding of the nature, structure (the need, motivation, will, and 

ability), functioning and development of the individual in the process of activity and social 

behavior in life.  

As a result of the discipline a student must:  

-Know concept of personality structure, its driving force of development, the role and 

importance of volitional and emotional aspects; approaches to understanding the nature of 

individual differences and the mechanisms of their manifestation.  

-Be able to conduct Psychodiagnostics of individual differences in personality; analyze the 

phenomena of personality functioning in the activity and communication.  

-Have skills of psychological diagnosis and analysis of individual personality traits, her 

emotional and volitional.  

Discipline aimed at building competence: the ideological and professional. 
Пререквизиттер /Пререквизиты / Pre-requistes 

Информатика, педагогика, психология 

Информатика, педагогика, психология 

Informatics, pedagogics, psychology 
Ұсынылатын әдебиеттер/Рекомендуемая литература/ Recommended literature 

1. Киселев, Г. М. Информационные технологии в педагогическом образовании. Учебник / 
Г.М. Киселев, Р.В. Бочкова. - М.: Дашков и Ко, 2014. - 304 c. 

2. Матяш, Н. В. Инновационные педагогические технологии. Проектное обучение. Учебное 

пособие / Н.В. Матяш. - М.: Academia, 2014. - 160 c. 

3. Трайнев, В.А. Новые информационные коммуникационные технологии в образовании: 
Информационное общество. Информационно-образовательная среда. Электронная педагогика. 

Блочно-модульное построение информационных технологий / В.А. Трайнев. - М.: Дашков и К, 

2013. - 320 c. 
Оқыту әдістері: ауызша, көрнекілік, тәжірибелік 

Әдістер /бағалау формасы: Рейтинг, емтихан 

Оқыту тілі: Қазақша, орысша 
Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения:  казахский, русский 

Teaching Methods Verbal, visual, partially-search 
Methods / assessment forms Oral survey, written survey, abstract defense, testing, individual 

assignment 

Language of instruction Russian, Kazakh 
Conditions (requirements) for training a specialty (level) Perform all kinds of work at the rate 

(lectures, laboratory works, practical exercises), successfully pass the exam. 

 

Курстың атауы/пәндер/юнита 
Название курса/дисциплины/юнита/  

Name  

Ғылыми зерттеуді ұйымдастыру мен жоспарлау  

Организация и планирование научных исследований 
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Organization and planningof research 
Пәннің коды/ Код дисциплины/ Code 
OPNI -4202 

Пәннің типі / Тип дисциплины/ A type  

БД КВ 

Курс деңгейі/пәндер / Уровень курса/дисциплины/ Level of the course / discipline 

бакалавриат 
КВ 

Оқу жылы / Год обучения/ Year of study 

3 год 
Оқу семемтрі / Семестр обучения/ Semester of training 

5 семестр 

Кредиттер саны/ Количество  кредитов/ Amount of credits 
7 кредитов 

Дәріс беруші/профессордың/ Ф.И.О лектора/профессора/ FULL NAME 

Дюсембава А.Т. 

Курстың мақсаты - болашақ маманның ғылыми-зерттеу мәдениетін қалыптастыру. 
Курс мазмұны: Ғылыми зерттеу. Ғылыми-зерттеу жұмыстарының кезеңдері. әдісі туралы 

түсінік. Зерттеудің ғылыми әдістері. Зерттеудің Жеке және арнайы әдістері. ғылыми-зерттеу 

әдіснамасы тұсаукесері. Зерттеу кешенді әдістемесі. ғылыми-зерттеу жұмыстары үшін жоспарлау. 
ғылыми ақпаратты жинау және өңдеу. ғылыми-зерттеу жобаларына қойылатын жалпы талаптар. 

Пән студент міндетті түрде зерттеу нәтижесінде: 

- Қазіргі жағдайда зерттеудің Znatosobennosti ұйымдастыру және жоспарлау 

- Қабілетті болыңыз: көрнекі құралдар; эксперименттік зерттеулердің негізгі әдістерін 
пайдалану; дұрыс нәтижелерін бағалауға және осы зерттеулер бойынша қорытынды тұжырымдау; 

пәнаралық байланыс жаттығулар; тәжірибеде өз білімдерін қолдануға икемi болуы керек.  

- Пәнаралық байланыс болуы. 

Пән қалыптастыруға бағытталған құзыреттілік: кәсіби, зерттеу, коммуникативтік. 

 

Цель курса – формирование научно-исследовательской культуры будущего 

специалиста. 

Содержание курса: Научное исследование. Этапы научно-исследовательской 

работы. Понятие метода. Общенаучные методы научного исследования. Частные и 

специальные методы научного исследования. Представление о методике исследования. 

Комплексная методика исследования. Планирование научно-исследовательской работы. 

Сбор и обработка научной информации. Общие требования к научно-исследовательским 

работам. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

- знать особенности организациии и планирования научных исследований в 

современных условиях 

- уметь: пользоваться наглядными пособиями; использовать основные методы 

экспериментальных исследований; правильно оценивать полученные результаты и 

сформулировать вывод по данным исследований;  осуществлять внутри межпредметные 

связи;уметь применять свои знания на практике. 

- владеть межпредметными связями. 

Дисциплина направлена на формирование компетенции: профессиональной,  

исследовательской, коммуникативной. 

 

The aim of the course - the formation of research culture of the future expert. 

Course content: The scientific study. Stages of research work. The concept of the method. 

Scientific methods of research. Private and special methods of research. Presentation of the 

research methodology. Complex technique of research. Planning for the research work. 

Collection and processing of scientific information. General requirements for research projects. 



Ф ДП ВКГУ 063-13-08 

 

 

As a result of study of discipline a student must: 

- Znatosobennosti organization and planning of research in modern conditions 

- Be able to: use the visual aids; use basic methods of experimental studies; properly 

evaluate the results and formulate a conclusion on these studies; exercise in interdisciplinary 

communication; to be able to apply their knowledge in practice. 

- Possess interdisciplinary communication. 

The discipline is aimed at the formation of competences: professional, research, 

communication. 
Пререквизиттер /Пререквизиты / Pre-requistes 

Өзін-өзі тану пәнінің методологиялық негізі  

Методологические основы самопознания  

Methodological basis of self-study 
Ұсынылатын әдебиеттер/Рекомендуемая литература/ Recommended literature 

1. Кудряшов, А., Ю. Основы научных исследований лесных машин: Учебник / А. Ю. 

Кудряшов. - СПб.: Лань П, 2016. - 528 c. 
2. Кузнецов, И.Н. Основы научных исследований: Учебное пособие для бакалавров / И.Н. 

Кузнецов. - М.: Дашков и К, 2016. - 284 c. 

3. Шкляр, М.Ф. Основы научных исследований: Учебное пособие для бакалавров / М.Ф. 
Шкляр. - М.: Дашков и К, 2016. - 208 c. 

Оқыту әдістері: ауызша, көрнекілік, тәжірибелік 

Әдістер /бағалау формасы: Рейтинг, емтихан 
Оқыту тілі: Қазақша, орысша 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения:  казахский, русский 
Teaching Methods Verbal, visual, partially-search 

Methods / assessment forms Oral survey, written survey, abstract defense, testing, individual 

assignment 
Language of instruction Russian, Kazakh 

Conditions (requirements) for training a specialty (level) Perform all kinds of work at the rate 

(lectures, laboratory works, practical exercises), successfully pass the exam. 
 

Курстың атауы/пәндер/юнита 

Название курса/дисциплины/юнита/  

Name  

Оқыту процесін компьютерлендірудің педагогикалық және психологиялық 

негіздері 

Психолого-педагогические основы компьютеризации процесса обучения 

Psycho-pedagogical computingfoundations of the learning process 

Пәннің коды/ Код дисциплины/ Code 
PPOK -4301 

Пәннің типі / Тип дисциплины/ A type  

ПД КВ 

Курс деңгейі/пәндер / Уровень курса/дисциплины/ Level of the course / discipline 
бакалавриат 

КВ 

Оқу жылы / Год обучения/ Year of study 
3 год 

Оқу семемтрі / Семестр обучения/ Semester of training 

5 семестр 
Кредиттер саны/ Количество  кредитов/ Amount of credits 

7 кредитов 

Дәріс беруші/профессордың/ Ф.И.О лектора/профессора/ FULL NAME 

Оразаметова Г.К. 
Пәннің жалпы кәсіби пәндер жатады. Оның студенттер барлық мамандықтар үйренеді. 
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Курс мазмұны: теориялық оқыту процесінің негіздері, диагностика, технология, 

компьютерлік технология, жұмыс бағдарламалары XL. 
Курстың мақсаты басқармасы өкілінің компьютерлендіру талдаумен байланысты білім беру 

үдерісіне ақпараттық-коммуникациялық технологиялар саласындағы болашақ бакалавр дәрежесін 

кәсіби құзыреттілігі, олардың қолдану жобалау, өтініштер дамыту үшін компьютерлік 
технологияларды практикалық қолдану, студенттерді оқыту болып табылады. 

Студенттер аяқтаған осы пәнді нәтижесінде керек: 

- білуге: алғышарттары, психологиялық-педагогикалық ерекшеліктері мен мәні, 

оқыту процесін компьютерлендіру. 

- білу: өз бетінше жұмыс істеуге пайдалану жөніндегі АКТ-ны білім беру 

үрдісінде.  

- қолдану дағдысы: пользовательскими компьютерлік бағдарламалар 

педагогикалық. 

Осы пән келесі құзыреттіліктерді қалыптастыруға бағытталған:кәсіби және 

өзіндік менеджмент. 
Целью изучения данного курса являются профессиональные компетенции 

будущего бакалавра в области применения ИКТ в образовательном процессе, связанные 

с анализом компьютеризации УВП, проектированием их применения, практическим 

использованием компьютерных технологий для задач, развития, обучения учащихся. 
Содержание курса: теоретические основы процесса обучения, диагностика, 

технологии, компьютерные технологии, работа в программах ХL. 

Студенты, завершившие изучение данной дисциплины, в результате должны: 

-знать: предпосылки, психолого-педагогические особенности и сущность 

компьютеризации процесса обучения. 

-уметь: самостоятельно работать по использованию ИКТ в образовательном 

процессе.   

- применять навыки: пользовательскими компьютерными программами в 

педагогических целях. 

Дисциплина направлена на формирование компетенции: мировоззренческой и 

профессиональной. 

 

Discipline refers to the general professional disciplines. Her students learn all specialties.  

Course content: the theoretical foundations of the learning process, diagnostics, 

technology, computer technology, work programs XL. 

The purpose of this course is the professional competence of the future bachelor's degree 

in the field of ICT in the educational process related to the analysis of the computerization of 

the OHR, the design of their application, the practical use of computer technology for 

applications development, training of students. 

Students who have completed the study of the discipline, the result should be: 

-Know: background, psychological and pedagogical features and nature of the 

computerization of the learning process. 

-umet: work independently on the use of ICT in the educational process. 

-vladet: custom computer software for educational purposes. 

The discipline is aimed at the formation of competence: the ideological and professional. 
Пререквизиттер /Пререквизиты / Pre-requistes 

Өзін-өзі танудағы практикалық психология 

Практическая психология в самопознание 

Applied psychology in self-study 
Ұсынылатын әдебиеттер/Рекомендуемая литература/ Recommended literature 

1. Бабанский Ю. К. Оптимизация процесса образования. М., 2017. 

2. Буняев М. Подготовка учителя - решение проблемы информатизации. 

//Информатика и образование, 2016, № 4.  
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3. Домрачев В. Г., Ретинская И. В. О классификации компьютерных 

образовательных информационных технологий. // Информационные технологии, 2015,  
Оқыту әдістері: ауызша, көрнекілік, тәжірибелік 

Әдістер /бағалау формасы: Рейтинг, емтихан 
Оқыту тілі: Қазақша, орысша 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 
Язык обучения:  казахский, русский 

Teaching Methods Verbal, visual, partially-search 

Methods / assessment forms Oral survey, written survey, abstract defense, testing, individual 

assignment 
Language of instruction Russian, Kazakh 

Conditions (requirements) for training a specialty (level) Perform all kinds of work at the rate 

(lectures, laboratory works, practical exercises), successfully pass the exam. 
 

Курстың атауы/пәндер/юнита 

Название курса/дисциплины/юнита/  

Name  

Оқу-тәрбие процесіндегі құзыреттілік тұрғыдан келу 

Компетентностный подход в учебно-воспитательном процессе 

Competence approach in teaching and educational process  
Пәннің коды/ Код дисциплины/ Code 
KP -4302 

Пәннің типі / Тип дисциплины/ A type  

ПД КВ 

Курс деңгейі/пәндер / Уровень курса/дисциплины/ Level of the course / discipline 
бакалавриат 

КВ 

Оқу жылы / Год обучения/ Year of study 

3 год 
Оқу семемтрі / Семестр обучения/ Semester of training 

5 семестр 

Кредиттер саны/ Количество  кредитов/ Amount of credits 
7 кредитов 

Дәріс беруші/профессордың/ Ф.И.О лектора/профессора/ FULL NAME 

Оразаметова Г.К. 
Осы курстың мақсаты: студенттердің болашақ мұғалімдердің оқу орнының білім беру 

үрдісінде олардан түзілетін тиіс құзыреттіліктерді кәсіби дағдылар болып табылады. 

Курс мазмұны: жаһандану, интернационализация, білім европеизации: Болон реформалары 

контекст, құзыреті тұжырымдамасы, білім берудегі құзыреттілік тәсіл, құзыреттілік тәсілді іске 
асыру үшін шарты ретінде білім беру, қоршаған ортаны, заманауи білім беру, ғылым және 

мәдениет ақпараттық компоненті. 

Оқушылар білуі керек: 
- Табиғат негізгі ұғымдар білу құзыреттілігі мен оларды қалыптастыру тәсілдері; 

студенттер құзыреттерін әдістері мен тәсілдерін білу. 

- Оқушылардың біліктілігін деңгейін диагностикалау қабілетті болыңыз. 

- Тиімді даму стратегиясын дағдыларын қолдану үшін. 
Пәннің құзыреті қалыптастыруға бағытталған: идеологиялық және кәсіби. 

 

Целью изучения данного курса являются профессиональные умения будущих 

педагогов в сфере компетенций учащихся, которые должны быть у них сформированы в 

образовательном процессе учреждения образования. 

Содержание курса: глобализация, интернационализация, европеизация образования: 

контекст болонских реформ, понятие компетенции, компетентностный подход в 
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образовании, образовательная среда как условие реализации компетентностного подхода, 

информационная составляющая современного образования, науки и культуры. 
Студенты должны знать: 

-  знать основные концепции сущности, видов компетенций и подходы к их формированию; 
знать методы и технологии развития компетенций учащихся. 

- уметь диагностировать уровень развития компетенций у учащихся. 

- применять навыкиэффективных стратегий развития. 

Дисциплина направлена на формирование компетенции: мировоззренческой и 

профессиональной. 

 

The purpose of this course are the professional skills of the future teachers in the students 

the competencies that must be generated from them in the educational process of the educational 

institution. 

Course content: globalization, internationalization, Europeanization of education: the 

context of the Bologna reforms, the concept of competence, competence approach in education, 

educational environment as a condition for the implementation of competence-based approach, 

the information component of modern education, science and culture. 

Students need to know: 

- Know the basic concepts of nature, competencies and approaches to their formation; 

to know the methods and techniques of the students competences. 

- Be able to diagnose the level of competence of students. 

- To apply skills of effective development strategies. 

The discipline is aimed at formation of competence: the ideological and professional. 
Пререквизиттер /Пререквизиты / Pre-requistes 

Өзін-өзі танудағы практикалық психология 

Практическая психология в самопознание 

Applied psychology in self-study 
Ұсынылатын әдебиеттер/Рекомендуемая литература/ Recommended literature 

1. Личностный и компетентностный подходы в образовании. Проблемы интеграции: 

А. А. Вербицкий, О. Г. Ларионова — Санкт-Петербург, Логос, 2014 г.- 336 с.  

2. Гагарин, Александр Информационно-коммуникационная компетентность 

личности / Александр Гагарин. - М.: LAP Lambert Academic Publishing, 2014. - 148 c. 

3. Иванова, Светлана Оценка компетенций методом интервью. Универсальное 

руководство / Светлана Иванова. - М.: Альпина Паблишер, 2014. - 160 c. 

4. Хеннер, Е. К. Формирование ИКТ-компетентности учащихся и преподавателей в 

системе непрерывного образования / Е.К. Хеннер. - М.: Бином. Лаборатория знаний, 2015. 

- 192 c. 
Оқыту әдістері: ауызша, көрнекілік, тәжірибелік 
Әдістер /бағалау формасы: Рейтинг, емтихан 

Оқыту тілі: Қазақша, орысша 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 
Язык обучения:  казахский, русский 

Teaching Methods Verbal, visual, partially-search 

Methods / assessment forms Oral survey, written survey, abstract defense, testing, individual 
assignment 

Language of instruction Russian, Kazakh 

Conditions (requirements) for training a specialty (level) Perform all kinds of work at the rate 
(lectures, laboratory works, practical exercises), successfully pass the exam. 

 

Курстың атауы/пәндер/юнита 

Название курса/дисциплины/юнита/  
Name  
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Психологиялық тренинг технологиясы  

Технология психологического тренинга 

Psychological training technology  

Пәннің коды/ Код дисциплины/ Code 
TPT -4203 

Пәннің типі / Тип дисциплины/ A type  

БД КВ 
Курс деңгейі/пәндер / Уровень курса/дисциплины/ Level of the course / discipline 

бакалавриат 

КВ 

Оқу жылы / Год обучения/ Year of study 
3 год 

Оқу семемтрі / Семестр обучения/ Semester of training 

5 семестр 
Кредиттер саны/ Количество  кредитов/ Amount of credits 

7 кредитов 

Дәріс беруші/профессордың/ Ф.И.О лектора/профессора/ FULL NAME 

Оразаметова Г.К. 
Студенттер конструктивті қарым-қатынас тренингін ұйымдастыруды және жүргізуді 

үйренеді. Бұл курс ең алдымен сынып жетекшілеріне, мұғалімдерге және болашақ педагогтар мен 

психологтерге- студенттерге пайдалы. Курс коммуникативті дағдыларды, өзіңе және өзгеге деген 
позитивті қарым- қатынасты дамытады, білім алушылардың өзін-өзі тануға, өз сезімін жеткізе білу 

қабілетін дамытады. 

Нәтижесінде студент:  

-білуі тиіс: тренигтік жұмыстар мен тренингтік топтардағы жұмыстарды 

ұйымдастырудың ерекшеліктерін білу. 

-істей алуы тиіс: психологиялық тренингтік құралдарын қолдана алу.  

-дағдылана алуы тиіс: бағдарламаларды құру және психологиялық тренингтерді 

жүргізе алу.  

Пән дүниетанымдық, кәсіби, коммуникативті құзіреттіліктердің қалыптасуына 

бағытталған.  

Цель - развить коммуникативные навыки, позитивное отношение к себе и другим; 

развить способности учащихся к самопознанию, самоанализу, умению выражать свои 

чувства. 

Содержание курса:тренинг, основы психологияческого тренинга, виды тренингов. 

В результате изучения студент должен: 
-знать   специфику организации психологического тренинга, психологические 

условия и механизмы, определяющие его эффективность; классификации и основные виды 

тренинговых групп; этические принципы психологического тренинга. 
-уметь самостоятельно оперировать полученными знаниями в процессе научно – 

исследовательской деятельности; применять психологические знания в будущей 

профессиональной деятельности и жизненных практических ситуациях; создавать 
оптимальные условия для ведения тренинговых групп; строить конструктивное общение с 

окружающими. проводить тренинговые занятия с различными категориями населения; 

проводить тренинги личностного роста, психологической коррекции в различных формах. 

- применять навыки составления программ  и проведения психологического 

тренинга. 

Дисциплина направлена на формирование мировоззренческой профессиональной 

компетенций. 

Students have to learn to develop and provide psychological training of constructive 

communication. The course is useful first of all to class teachers, teachers and students – future 

teachers and psychologists. The course helps to develop communicative skills, the positive 

attitude towards itself and another; to develop abilities of pupils to self-knowledge, introspection, 

ability to express the feelings.  
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As a result of studying the student has to: 

-  know bases of the organization of training work and feature of group processes in the 

organization of training groups. 

-  be able to apply means of psychological training. 

-  have skills of drawing up programs and carrying out psychological training. 
Пререквизиттер /Пререквизиты / Pre-requistes 
Психология  

Психология  

Psychology 
Ұсынылатын әдебиеттер/Рекомендуемая литература/ Recommended literature 

1. Вачков, И.В. Групповые методы в работе школьного психолога / И.В. 

Вачков. - М.: Ось-89, 2018. - 333 c. 

3. Кейси, Карен Освободи свой разум от стереотипов за 12 недель. Секреты 

профессионального роста. Ты счастливчик! (комплект из 3 книг) / Карен Кейси , Джон Ф. 

Демартини. - М.: ИГ "Весь", 2018. - 768 c. 

3. Шадриков, В.Д. Общая психология: Учебник для академического бакалавриата / 

В.Д. Шадриков, В.А. Мазилов. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 411 c. 
Оқыту әдістері: ауызша, көрнекілік, тәжірибелік 

Әдістер /бағалау формасы: Рейтинг, емтихан 

Оқыту тілі: Қазақша, орысша 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 
Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения:  казахский, русский 

Teaching Methods Verbal, visual, partially-search 
Methods / assessment forms Oral survey, written survey, abstract defense, testing, individual 

assignment 

Language of instruction Russian, Kazakh 
Conditions (requirements) for training a specialty (level) Perform all kinds of work at the rate 

(lectures, laboratory works, practical exercises), successfully pass the exam. 

 

Курстың атауы/пәндер/юнита 
Название курса/дисциплины/юнита/  

Name  

Мәселелерді шешеудің қазіргі әлеуметтік-психологиялық технологиялары 

Современные технологии социально-психологических решении проблем 

Modern technologies of socio-psychological problem solving 

Пәннің коды/ Код дисциплины/ Code 
STSPRP -4204 

Пәннің типі / Тип дисциплины/ A type  

ПД КВ 
Курс деңгейі/пәндер / Уровень курса/дисциплины/ Level of the course / discipline 

бакалавриат 

КВ 
Оқу жылы / Год обучения/ Year of study 

3 год 

Оқу семемтрі / Семестр обучения/ Semester of training 
5 семестр 

Кредиттер саны/ Количество  кредитов/ Amount of credits 

7 кредитов 

Дәріс беруші/профессордың/ Ф.И.О лектора/профессора/ FULL NAME 
Оразаметова Г.К. 

Адамның өмірі бойында жаңа мәселелер туындап тұрады. Осы мәселелерді шешу 

үшін қазіргі заманға сай жаңа технологиялар, әдістер мен келістер қолдану керек. Осы 

курстың мақсаты болашақ мамандарды керекті біліммен қаруландыру болып табылады. 



Ф ДП ВКГУ 063-13-08 

 

 

Оқудың нәтижесінде студент келесіні білу қажет: 

-мәселелерді шешудің қазіргі әлеуметтік- психологиялық технологияларының 

тәсілдерін білу және олардың процесуалды мазмұны;  психотехнологиялық тәжірибені 

ұйымдастыру негіздері. 

-нақты психологиялық міндеттерді шешу кезінде әр- түрлі проблемаларға қаратай 

психотерапиялық тісңлдерді таңдай білу дғдысын игеру. 

-нақты психологиялық міндеттерді шешу кезінде психотехнологиялық тәсілдерду 

қолдана білу дағдысы. 

Осы пән келесі құзыреттіліктерді қалыптастыруға бағытталған:кәсіби және өзіндік 

менеджмент. 
 

Цель этого курса вооружить будущих специалистов современными методами, 

подхадами, технолгиями решений проблем.  

Содержание курса рассмотрение психологических технологии в различных 

направлениях современной практики: образовательные психотехнологии, юридические 

ПТ, спортивные ПТ, клинические ПТ, организационные ПТ. 

В результате изучения студент должен: 

- знать современные  модальности  в  психотерапии и их процессуальное  

содержание;  основы организации  психотехнологической  практики. 

- уметь выбирать соответствующие  модальности  при решении конкретных  

психологических  задач. 

- применять навыки определения и подбора  психотехнологических  средств  при 

решении конкретных  психологических задач. 

Дисциплина направлена на формирование компетенции: профессиональной, 

самоменеджмента. 

 

Life put before civilization new challenges that require a new approach to solving them. 

The purpose of this course to equip future professionals with modern methods, approaches, 

technology solutions. Goal is to develop the students' system competence in the use and analysis 

of modern Psy. The course includes consideration of psychological technologies in various fields 

of modern practice: psycho educational, legal, PT, sports PT, PT clinical, organizational Fri  

As a result of studying a student must:  

-Know modern modalities in psychotherapy and their procedural content; fundamentals of 

psychotehnological practice.  

-Be able to select the appropriate modality in dealing with specific psychological 

problems.  

-Have skills definition and selection psychotehnological means to resolve a specific 

psychological problems.  

Discipline aimed at building competencies: professional, self-management. 
Пререквизиттер /Пререквизиты / Pre-requistes 

Педагогика 

Педагогика 

Pedagogics 
Ұсынылатын әдебиеттер/Рекомендуемая литература/ Recommended literature 

1. Алтунина, И.Р. Социальная психология: Учебник / И.Р. Алтунина, Р.С. Немов. - 

Люберцы: Юрайт, 2015. - 427 c.  

2. Корягина, Н.А. Социальная психология. Теория и практические методы: Учебник / 

Н.А. Корягина. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 316 c. 

3. Корягина, Н.А. Социальная психология. теория и практика: Учебник для 

бакалавров / Н.А. Корягина, Е.В. Михайлова. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 492 c. Оқыту 

әдістері: ауызша, көрнекілік, тәжірибелік 
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Әдістер /бағалау формасы: Рейтинг, емтихан 

Оқыту тілі: Қазақша, орысша 
Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения:  казахский, русский 
Teaching Methods Verbal, visual, partially-search 

Methods / assessment forms Oral survey, written survey, abstract defense, testing, individual 

assignment 

Language of instruction Russian, Kazakh 
Conditions (requirements) for training a specialty (level) Perform all kinds of work at the rate 

(lectures, laboratory works, practical exercises), successfully pass the exam. 

 
Курстың атауы/пәндер/юнита 

Название курса/дисциплины/юнита/  

Name  

Балалар ұжымындағы қақтығыстарды шешудің жолдары 

Технологии разрешения конфликтов в детском коллективе 

Technology resolving conflicts in the childrens group  

Пәннің коды/ Код дисциплины/ Code 
TRKDK -4301 

Пәннің типі / Тип дисциплины/ A type  
ПД КВ 

Курс деңгейі/пәндер / Уровень курса/дисциплины/ Level of the course / discipline 

бакалавриат 
КВ 

Оқу жылы / Год обучения/ Year of study 

3 год 

Оқу семемтрі / Семестр обучения/ Semester of training 
5 семестр 

Кредиттер саны/ Количество  кредитов/ Amount of credits 

7 кредитов 
Дәріс беруші/профессордың/ Ф.И.О лектора/профессора/ FULL NAME 

Оразаметова Г.К. 

Пәннің мақсаты балалар ұжымында қызметінің және байланыс жанжалдар талдау және 
шешу болашақ мұғалімнің кәсіби құзыреттілігі болып табылады. 

Курсмазмұны: ұғымы, түрлері, функциялары, қақтығыстар, әсіресе, жас қақтығыстар 

студенттер, технологиялық шешімдер балалық шағы қақтығыстар оқыту, диагностика, 

жасстуденттер, балалар дауларды шешу үшін білім беру жұмысын ұйымдастыру  қайшы. 
Пән студент міндетті түрде зерттеу нәтижесінде: 

- Тұжырымдамасын, мәнімен қызметімен қарым қақтығыста шыққан, әрине мен қарардың 

негізгі ұғымдар білу. 
- Қақтығыс, оған әкелді қарым-қатынас psychodiagnostics жүзеге асыруға қабілетті болу; 

оның тиімді ажыратымдылық стратегиясын алынған деректер негізінде салынған 

- Әдістері мен қақтығысқа қатысушылар үшін психологиялық қолдау, олардың өзара оң 

даму әртүрлі әдістерді пайдалану дағдыларын жағыңыз. 
Пәннің құзыреті қалыптастыруға бағытталған: идеологиялық және кәсіби. 

 

Цель учебной дисциплины являются профессиональные компетенции будущего 

педагога в сфере анализа и разрешения конфликтов в деятельности и общении в детском 

коллективе . 

Содержание курса: понятие, виды, функции конфликтов, особенности конфликтов 

младших школьников, технологии обучения решения детских конфликтов, Диагностика 

конфликтов младших школьников, организация педагогической работы по разрешению 

детских конфликтов. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
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-знать понятие, сущность и основные концепции возникновения, протекания и 

разрешения конфликтов в деятельности и общениии. 

-уметь проводить психодиагностику конфликта, взаимоотношений, приведших к 

нему; строить на основе полученных данных эффективные стратегии его разрешения 

- применять навыки применения различных методов и приемов психологической 

поддержки участников конфликта, позитивного развития их взаимодействия. 

Дисциплина направлена на формирование компетенции: мировоззренческой и 

профессиональной. 

 

The purpose of discipline is the professional competence of the future teacher in the area of 

conflict analysis and resolution in the activities and fellowship in the children's collective. 

As a result of study of discipline a student must: 

-Know the concept, the essence and the basic concepts of origin, course and resolution of 

conflicts in the activities and fellowship. 

-be able to conduct Psychodiagnostics conflict relations that led to it; It builds on the 

findings of its resolution of effective strategies 

-Have the skills of application of various methods and techniques of psychological support 

to participants of the conflict, the positive development of their interaction. 

Дисциплинанаправленанаформированиекомпетенции: 

мировоззренческойипрофессиональной. 
Пререквизиттер /Пререквизиты / Pre-requistes 

Өзін-өзі танудағы практикалық психология 

Практическая психология в самопознание 

Applied psychology in self-study 
Ұсынылатын әдебиеттер/Рекомендуемая литература/ Recommended literature 

1. Анцупов, А.Я. Конфликтология: Учебник для вузов / А.Я. Анцупов, А.И. 

Шипилов. - СПб.: Питер, 2013. - 512 c. 

2. Руденко, А.М. Конфликтология: Учебное пособие для бакалавров / А.М. Руденко, 

С.И. Самыгин. - Рн/Д: Феникс, 2013. - 316 c. 

3. Сорокина, Е.Г. Конфликтология в социальной работе: Учебник для бакалавров / 

Е.Г. Сорокина, М.В. Вдовина. - М.: Дашков и К, 2013. - 284 c. 

4. Конфликтология: Учебник / Под ред. В.П. Ратникова. - М.: ЮНИТИ, 2013. - 543 c. 
Әдістер /бағалау формасы: Рейтинг, емтихан 

Оқыту тілі: Қазақша, орысша 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 
Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения:  казахский, русский 

Teaching Methods Verbal, visual, partially-search 
Methods / assessment forms Oral survey, written survey, abstract defense, testing, individual 

assignment 

Language of instruction Russian, Kazakh 

Conditions (requirements) for training a specialty (level) Perform all kinds of work at the rate 
(lectures, laboratory works, practical exercises), successfully pass the exam. 

 

Курстың атауы/пәндер/юнита 
Название курса/дисциплины/юнита/  

Name  

Балалар мен жастар ұйымдарының жұмыстарын ұйымдастыру 

Организация работы детских и молодежных организаций 

Work organization of childrens and youth organizations  

Пәннің коды/ Код дисциплины/ Code 
OPD -4302 

Пәннің типі / Тип дисциплины/ A type  
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ПД КВ 

Курс деңгейі/пәндер / Уровень курса/дисциплины/ Level of the course / discipline 
бакалавриат 

КВ 

Оқу жылы / Год обучения/ Year of study 
3 год 

Оқу семемтрі / Семестр обучения/ Semester of training 

5 семестр 

Кредиттер саны/ Количество  кредитов/ Amount of credits 
7 кредитов 

Дәріс беруші/профессордың/ Ф.И.О лектора/профессора/ FULL NAME 

Оразаметова Г.К. 
Пәннің жалпы кәсіби пәндер жатады. Оның студенттер барлық мамандықтар үйренеді. 

Курс мазмұны: жас Бүгінгі қоғамда адамдардың, мемлекеттік жастар саясаты жастардың 

әлеуметтік мәселелерін, балалар мен жастар ұйымдарының ұйымдастыру үшін балалар топтары, 

әдістер мен тәсілдерді пайдалануға шешуде. 
Пәннің мақсаты балалар мен жастар ұйымдарының ұйымдастыру болашақ мұғалімдердің 

кәсіби дағдылар болып табылады. 

Пәнді оқу нәтижесінде студент міндетті: 
- білуге түсінігі, мәні және негізгі концепциялары жұмыс істеуін балалар ұжымдарын, 

жұмыс тарихын әр түрлі балалар және жастар ұйымдары. 

- ӛзін-психодиагностику балалар ұжымдары; салу алынған деректер негізінде тиімді 
стратегииуправления және өзін-өзі басқару жұмысына балалар және жастар ұйымдары. 

- машықтарын қолдану әр түрлі әдістері мен тәсілдерін жұмысты ұйымдастыру балалар мен 

жастар ұйымдарының өзара іс-қимыл олардың мүшелері. 

Түрлі әдістері мен балалар және жастар ұйымдарының, олардың мүшелерінің өзара іс-қимыл 
ұйымдастыру әдістерін қолдана білу дағдыларын Елімізге келіп жатқан. 

Цель учебной дисциплины являются профессиональные умения будущего педагога в 

сфереорганизации работы детских и молодежных организаций. 

Содержание курса: молодежь в условиях современного общества, государственная 

молодежная политика в системе решении социальных проблем молодежи, 

функционирование детских коллективов, методов и приемов организации работы детских 

и молодежных организаций. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

-знать понятие, сущность и основные концепции функционирования детских 

коллективов, историю работы различных видов детских и молодежных организаций. 

-уметь проводить психодиагностику деятельности детских коллективов; строить на 

основе полученных данных эффективные стратегииуправления и самоуправления работой 

детских и молодежных организаций. 

- применять навыки применения различных методов и приемов организации работы 

детских и молодежных организаций, взаимодействия с их членами. 

Дисциплина направлена на формирование компетенции: мировоззренческой и 

профессиональной. 

The purpose of discipline are the professional skills of future teachers in the organization 

of children's and youth organizations. 

As a result of study of discipline a student must: 

-Know the concept, the essence and the basic concepts of the functioning of children's 

groups, the history of the various types of children's and youth organizations. 

-be able to Psychodiagnostics conduct activities of children's groups; It is based on data 

obtained effective control strategy and government working children and youth organizations. 

-Have the skills of application of various methods and techniques of the organization of 

children's and youth organizations, interaction with their members. 
Пререквизиттер /Пререквизиты / Pre-requistes 
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Өзін-өзі танудағы практикалық психология 

Практическая психология в самопознание 

Applied psychology in self-study 
Ұсынылатын әдебиеттер/Рекомендуемая литература/ Recommended literature 

1..Конвенция ООН о правах ребенка. Народное образование. 2016. №5  

2. Бурганова Р.И. Основы подготовки социальных педагогов к работе со 

студенческой молодежью в сфере культурного досуга. Научное издание. Караганда: ТОО 

«САНАТ-Полиграфия», 2013. - 164 с.  

3. Трегубов Б.А. Свободное время молодежи: сущности, типология, управление.- 

СПб: Изд-во СПб. унив-та, 2013. – 152 с.  

4. Кенесарина З.У. Социальное воспитание американских школьников: теория и 

практика (монография). - Алматы: Өлке, 2014. - 384 с. 
Әдістер /бағалау формасы: Рейтинг, емтихан 

Оқыту тілі: Қазақша, орысша 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 
Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения:  казахский, русский 

Teaching Methods Verbal, visual, partially-search 
Methods / assessment forms Oral survey, written survey, abstract defense, testing, individual 

assignment 

Language of instruction Russian, Kazakh 
Conditions (requirements) for training a specialty (level) Perform all kinds of work at the rate 

(lectures, laboratory works, practical exercises), successfully pass the exam. 

 

Курстың атауы/пәндер/юнита 
Название курса/дисциплины/юнита/  

Name  

Педагогикалық шеберлік 

Педагогическое мастерство 

Pedagogical skill  

Пәннің коды/ Код дисциплины/ Code 
PM -4203 

Пәннің типі / Тип дисциплины/ A type  
БД КВ 

Курс деңгейі/пәндер / Уровень курса/дисциплины/ Level of the course / discipline 

бакалавриат 

КВ 
Оқу жылы / Год обучения/ Year of study 

3 год 

Оқу семемтрі / Семестр обучения/ Semester of training 
5 семестр 

Кредиттер саны/ Количество  кредитов/ Amount of credits 

7 кредитов 

Дәріс беруші/профессордың/ Ф.И.О лектора/профессора/ FULL NAME 
Оразаметова Г.К. 

Пәннің жалпы кәсіби пәндер жатады. Оның студенттер барлық мамандықтар үйренеді. 

Курс мазмұны: педагогикалық шеберлік, оның әлеуметтік маңыздылығы мен мазмұны, 
кәсіби және білім беру қызметі - педагогикалық дағдыларды қалыптастыру негізі, педагогикалық 

шеберліктің бөлігі ретінде электроника оқыту, сөйлеу мұғалімі байланыс және педагогикалық әсер 

ету құралы құралы ретінде, кәсіби шеберлік құрылымында педагогикалық қарым-қатынас, өзін-өзі 
білім беру мен қалыптастыру Мұғалімнің кәсіби шеберлігі. 

мақсаты - әлеуметтік-маңызды шығармашылық белсенділігі мен шығармашылық мінез-

құлық қабілетті, болашақ мұғалімнің тұлғаны қалыптастыру үшін студенттер өз адами «I» 

түсінулеріне көмектесу үшін, оның жеке басын куәландыратын және таңдаған мамандығы 
бойынша өзін-өзі іске асыру қабілетін дамыту 



Ф ДП ВКГУ 063-13-08 

 

 

Зерттеу нәтижесінде студент міндетті: 

Педагогикалық шеберлік, оның әлеуметтік маңызы мен мазмұны мәнін -Know; 
Педагогикалық шеберлік бөлігі ретінде педагогикалық әдістері; сөзінде және байланыс 

ерекшеліктері. 

кәсіби қызмет теориялық білімді қолдана -umet; Бір Гностический, сындарлы, 
ұйымдастырушылық, байланыс және қолдану сияқты педагогикалық дағдыларын дамыту; 

өздігінен білім айналысуға. 

Пән дүниетанымдық, кәсіби, коммуникативті құзіреттіліктердің қалыптасуына 

бағытталған.  

Цель – сформировать личность будущего педагога, способную к социально 

значимой творческой деятельности и творческому поведению: помочь студенту осознать 

своё человеческое «я», свою индивидуальность и развивать в себе способность к 

самореализации в избранной профессии 
Содержание курса: педагогическое мастерство, его социальная значимость и содержание, 

профессионально-педагогическая деятельность – основа становления педагогического мастерства, 
педагогическая техника как элемент педагогического мастерства, речь педагога как инструмент 

передачи информации и средство педагогического воздействия, педагогическое общение в 

структуре профессионального мастерства,  самовоспитание и становление профессионального 
мастерства учителя. 

В результате изучения студент должен: 

-знать сущность педагогического мастерства, его социальную значимость и 

содержание; педагогическую технику как элемент педагогического мастерства; 

особенности устной речи и общения. 

-уметь применять теоретические знания в профессиональной деятельности; 

развивать такие педагогические умения как гностические, конструктивные, 

организаторские, коммуникативные и прикладные; заниматься самовоспитанием.  

- применять навыки педагогического мастерства. 

Дисциплина направлена на формирование мировоззренческой профессиональной 

компетенций. 

Discipline refers to the general professional disciplines. Her students learn all specialties.  

Course content: pedagogical skills, his social significance and content, professional and 

educational activities - the basis of formation of pedagogical skills, teaching electronics as part 

of pedagogical skills, speech teacher as a tool for communication and a means of pedagogical 

influence, pedagogical communication in the structure of professional skills, self-education and 

formation professional skill of the teacher. 

The goal - to form the personality of the future teacher, capable of socially significant 

creative activity and creative behavior to help students realize their human "I", his identity and to 

develop the ability to self-realization in the chosen profession 

As a result of the study a student must: 

-Know the essence of pedagogical skills, his social significance and content; pedagogical 

techniques as part of pedagogical skills; peculiarities of speech and communication. 

-umet apply theoretical knowledge in professional activity; develop such pedagogical skills 

as a Gnostic, constructive, organizational, communication and application; to engage in self-

education. 

-Have the skills of pedagogical skills. 

The discipline is aimed at the formation of ideological expertise. 
Пререквизиттер /Пререквизиты / Pre-requistes 
Мамандыққа кіріспе 

Введение в специальность 

Introduction in specialty 
Ұсынылатын әдебиеттер/Рекомендуемая литература/ Recommended literature 

1. Лаборатория педагогического мастерства. Мастер-классы. Проекты. Семинар-

практикум. - М.: Учитель, 2014. - 148 c. 
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2. Романова, К.Е. Модель методической системы формирования и развития 

педагогического мастерства будущих учителей технологии / К.Е. Романова. - М.: Книга по 

Требованию, 2012. - 208 c.  

3. Лаборатория педагогического мастерства. Мастер-классы. Проекты. Семинар-

практикум, 2014. – 148 с. 

4. Якушев С.Д. Основы педагогического мастерства. Академия, 2013. – 256 с. 
Әдістер /бағалау формасы: Рейтинг, емтихан 

Оқыту тілі: Қазақша, орысша 
Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения:  казахский, русский 
Teaching Methods Verbal, visual, partially-search 

Methods / assessment forms Oral survey, written survey, abstract defense, testing, individual 

assignment 

Language of instruction Russian, Kazakh 
Conditions (requirements) for training a specialty (level) Perform all kinds of work at the rate 

(lectures, laboratory works, practical exercises), successfully pass the exam. 

 
Курстың атауы/пәндер/юнита 

Название курса/дисциплины/юнита/  

Name  

Педагогикалық акмеология 

Педагогическая акмеология 

Pedagogical acmeology 

Пәннің коды/ Код дисциплины/ Code 
PA -4204 

Пәннің типі / Тип дисциплины/ A type  
БД КВ 

Курс деңгейі/пәндер / Уровень курса/дисциплины/ Level of the course / discipline 

бакалавриат 
КВ 

Оқу жылы / Год обучения/ Year of study 

3 год 

Оқу семемтрі / Семестр обучения/ Semester of training 
5 семестр 

Кредиттер саны/ Количество  кредитов/ Amount of credits 

7 кредитов 
Дәріс беруші/профессордың/ Ф.И.О лектора/профессора/ FULL NAME 

Оразаметова Г.К. 

Курсын оқытудың мақсаты тұлғаның шығармашылық әлеуетін өзін-өзі жүзеге асыру және 
дамыту тәсілі ретінде шығармашылық қызметі туралы, кәсіптік даярлауға және жеке 

педагогикалық ойлау педагогикалық бағыттағы барысында шығармашылық жеке ойлау 

белсенділігін дамыту, өзін-өзі жетілдіру баса назар, болашақта кәсіби жоғарғы жеткен болып 

табылады. 
Курс мазмұны: ғылым және оқу пәні ретінде акмеология. кәсібилік және оқытушының 

шығармашылық өзін-өзі іске асыру мерзімі. оқытуда Кәсіпқойлық. Қазақстан Республикасының 

саласында оқыту қызметі мамандары. Қазақстан Республикасының саласындағы мамандарды 
дайындауда оқу процесінің құрамдас акмеологиялық бағдар. Қазіргі заманғы білім беру 

технологиялары. Негіздері мен педагогикалық дағдыларын мәні. педагогтың кәсіби біліктілігінің 

деңгейін анықтау.Зерттеу нәтижесінде студент міндетті: 
Жеке және кәсіби акмеологиялық тұрғыдан тұжырымдамасын -Know, техникалық қолдау 

тұлғалық және кәсіби дамыту маманы. 

-umet ересек «Акме» деңгейіне қол жеткізуге мүмкіндік объективті және субъективті 

факторлар бөледі 
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Акмеология құру дағдыларын Елімізге келіп жатқан кәсіби, өзін-өзі басқару: пән құзыреті 

қалыптастыруға бағытталған. 

Осы пән келесі құзыреттіліктерді қалыптастыруға бағытталған:кәсіби және 

өзіндік менеджмент. 
 

Целью преподавания курса является формирование в процессе профессиональной 

подготовки педагогически направленной личности и педагогического мышления, 

творческой индивидуальной мыследеятельности, ориентации на самосовершенствование, 

достижении в будущем вершин профессионализма, на созидательную деятельность как 

способ развития и самореализации творческого потенциала личности. 

Содержание курса: Акмеология как наука и учебная дисциплина. Слагаемые 

профессионализма и творческой самореализации педагога. Профессионализм в 

педагогической деятельности. Обучающая деятельность специалистов в сфере РК. 

Акмеологическая направленность составляющих процесса обучения при подготовке 

специалистов в сфере РК. Современные образовательные технологии. Основы и сущность 

педагогического мастерства. Определение уровня профессионализма педагога. 

В результате изучения студент должен: 

-знать акмеологическую концепцию развития личности и профессионализма, 

технологиями поддержки личностно-профессионального развития специалиста. 

-уметь выделять объективным и субъективным факторам, которые позволяют 

взрослому человеку достичь уровня «акме» 

- применять  навыки создания акмеограммы 

Дисциплинанаправлена на формирование компетенции: профессиональной, 

самоменеджмента. 

 

The purpose of teaching the course is to develop in the course of vocational training and 

pedagogical orientation of the individual pedagogical thinking, creative individual thinking 

activity, focus on self-improvement, reaching the top of professionalism in the future, on the 

creative activity as a way to self-realization and development of the creative potential of the 

person. 

Course content: Akmeology as science and academic discipline. The terms of 

professionalism and creative self-realization of the teacher. Professionalism in teaching. Training 

activities specialists in the sphere of the Republic of Kazakhstan. Akmeologichesky orientation 

of components of the learning process in the preparation of specialists in the sphere of the 

Republic of Kazakhstan. Modern educational technology. Fundamentals and the essence of 

pedagogical skills. Determining the level of professionalism of the teacher. 

As a result of the study a student must: 

-Know acmeological concept of personality and professionalism, technology support 

personal and professional development specialist. 

-umet allocate objective and subjective factors that allow an adult to reach the level of 

"acme" 

-Have the skills of creating akmeogrammy 

The discipline is aimed at the formation of competence: professional, self-management. 
Пререквизиттер /Пререквизиты / Pre-requistes 

Өзін-өзі тану пәнінің методологиялық негізі 

Методологические основы самопознания 

Methodological basis of self-study  
Ұсынылатын әдебиеттер/Рекомендуемая литература/ Recommended literature 

1. Кашапов М. М. Акмеология 2-е изд., испр. и доп. Учебное пособие для 

академического бакалавриата. Ярославский государственный университет имени П.Г. 

Демидова (г. Ярославль). 2018. – 106 с. 
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2. Синякова М.Г. Педагогическая акмеология 2-е изд., пер. и доп. Учебное пособие 

для бакалавриата и магистратуры. ЛитРес, 2018. – 211 с. 

3. Виноградова Н.И. Акмеология профессиональной деятельности педагогов 

дошкольного и начального общего образования. Флинта, 2012. – 256 с. 
Әдістер /бағалау формасы: Рейтинг, емтихан 

Оқыту тілі: Қазақша, орысша 
Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения:  казахский, русский 
Teaching Methods Verbal, visual, partially-search 

Methods / assessment forms Oral survey, written survey, abstract defense, testing, individual 

assignment 

Language of instruction Russian, Kazakh 
Conditions (requirements) for training a specialty (level) Perform all kinds of work at the rate 

(lectures, laboratory works, practical exercises), successfully pass the exam. 

 

 

 

 

 

 

 

 


	- общеобразовательные школы, лицеи, гимназии, дошкольные учреждения, интернаты;
	- учебно-производственные комбинаты (объединения), учебно-курсовые сети, центры по подготовке, переподготовке и повышению квалификации рабочих;
	- центры реабилитации, колонии, детские дома и специализированные школы для детей с отклонениями;
	- социально-педагогические службы специализированных учреждений (домов престарелых, центров реабилитации, центров занятости и др.);
	- комитеты по охране прав ребенка, органы социального обеспечения, департаменты по поддержке детей с умственными и физическими отклонениями;
	- школьные лагеря, клубы, общественные организации.
	- жалпы білім беретін мектеп, лицей, гимназия,мектепке дейінгі орындар, интернаттар;
	- оқу-өндірістіккомбинаттары (бөлімшелері), оқу-курстықжелілері, дайындық орындары, мамандардың біліктілігін көтеру мен қайта даярлау орындары.
	- оңалту орталықтары, колониялар, балалар үйі мен ауытқушылығы бар балаларға арналған арнайы мектептер.
	- арнайы мекемелердегі әлеуметтік –педагогикалық қызметтер (өарттар үйі, оңалту орталықтары, халыққа қызмет көрсету орталықтары және т.б).
	- балалар құқығын қорғаукомитеттері, әлеутік қамсыздардыру органдары, ақыл есі дұрыс емес және қимылы шектеулі балаларды қолдау департаменттерінде.
	- мектеп лагері, клубтар, қоғамдық ұймдар.
	Приложение Б
	Структура программы набора 2017 год, 2 курс
	Приложение В
	Структура программы набора 2016 год, 3 курс
	Приложение Г
	Структура программы набора 2015 год, 4 курс
	В результате изучения дисциплины
	- знать: научные основы профессиональной деятельности педагога, специфику педагогической профессии, методы исследования в работе педагога-психолога; требования, предъявляемые к профессии и к личности педагога; традиционные методы обучения и воспитания...
	- иметь: представления о своей будущей профессии и требованиях, предъявляемых к специалисту;
	- владеть: владеть умениями, проявляющими первый уровень сформированности методологической культуры учителя: нормативно-необходимые, коммуникативные, организаторские, культурологические, познавательные и т.д. обусловленные деятельностью личностных стр...

