






6М010100 «Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу» 

Білім беру бағдарламасы 

 

6М010100 «Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу» мамандығы бағыты бойынша 

мамандарды даярлау мақсаты-жеке қасиеттерін дамыту және МЖЖС  бойынша 

әдістемелік қолдау арқылы жүзеге асыру, сондай-ақ тәрбие мен білім беру үдерісін 

бағдарламаларына сәйкес құзіреттілігін қалыптастыру болып табылады. 

Кәсіби жұмыс салалары:  

Магистранттың кәсіби қызмет функцияларының кәсіби саласына сәйкес болу 

қажет: 

- мектеп жасына дейінгі балаларға түрлі іс-шаралар ұйымдастыру; 

- жеке тұлғаның қалыптасуы мен даму процесін басқару; 

- педагогикалық, ұйымдастырушылық, басқарушылық, білім беру қызметі. 

Бітіргеннен кейінгі жұмыс орындары: 

- мектепке дейінгі мекеме тәрбиешісі; 

- мектепке дейінгі мекеме меңгерушісінің оқу және оқу-әдістемелік жұмысы 

жөніндегі орынбасары (аға тәрбиеші); 

- мектепке дейінгі мекеме меңгеуршісі; 

- білім беру басқармасының мектепке дейінгі білім беру маманы;  

- ЖОО, колледж оқытушысы. 

1. Мамандану: Мектепке дейінгі білім берудегі менеджмент 

Қазіргі кездегі әлемдік проблемалар және Қазақстан Республикасының әлеуметтік –

экономикалық дамуы, білім беру жүйелерінің даму тенденциялары мен жаһандану кезінде 

білім беру мекемелерді басқару теориясы мен тәжірибесін зерттеу, менеджменттің негізі 

мен әлеуметтік маңызын түсіну, қаржылық қарым қатынаста білім беру мекемелерді 

басқару, мекеменің мақсаты мен миссиясы анықтау және оның негізінде даму 

стратегиясын жасап, еңдіруді білуге бағытталған. 

2. Мамандану:Көп мәдениетті қоғамдағы мектепке дейінгі білім беру 

Мектепке дейінгі баланың дамуы әлеуметті-мәдени қоғамда өтеді және бала 

бақшаның оқыту үрдісі баланың жеке тұлға ретінде қалыптастыру, оның ерекшелігін жеке 

дамуын дамытуға арналған.Сондықтан, бала бақшаның педагогикалық үрдісі бала 

тұлғасын дамуына, қоршаған адамдармен қарым-қатынаста болуын дамытуға арналған 

кешенді педагогикалық шарты болады. 

6M010100 - «Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу» мамандығының 

бітірушілерді оқыту нәтижелері 

Дүниетаным құзыретітілігі  

Әлемдегі құндылық-мәнділік бағытындағы құзіреттілік: тұрмыс тіршіліктегі 

құндылық, мәдени құндылықтар, ғылымдағы құндылықтар, өнеркәсіп; қоғамның және өз 

елінің мәдени дамуының тарихы, діндер; 

Интеграциялық құзіреттілік: білім құрылымы, білімді ситуациялық-адекватты 

белсендіру, кеңейту, жинақталған білімді қосымша жетілдіру; 

Азаматтық құзіреттілік: азаматтың құқығы мен міндеттері туралы білім және 

оны сақтау; еркіндік және жауапкершілік, өзіне сенімділік, азаматтық борышы. 

мемлекеттің рәміздері (ту, ән ұран, елтаңба) туралы білімі және мақтанышы;  

Кәсіби құзыреттілігі 

Мектепке дейінгі оқыту пәндері бойынша (ана тілі, әдебиет, математика, 

дүниетану) теориясы мен әдістемесі саласындағы арнайы құзыреттілік. 

Әдістемелік құзыреттілік: Білім беру технологиялар саласын, тұлғалық-

бағдарлық, құзыретті-бағдарлық, ақпараттық және интерактивтік, функционалдық 

сауаттылық дағдыларын, өмір сүру дағдысын, іс-әрекеттің жетекші түрін қалыптастыру 

тиімділігін арттыру мақсатында. 



Психологиялық құзыреттілік: Мотивация, мақсат қою, жоспарлау, іске асыру, 

рефлексия мен өзін-өзі бақылау қалыптастыру. 

Әлеуметтік құзыреттілік: Кәсіби (топ, кооперативтік) қызметі, мамандықтың 

қалыптасқан қарым-қатынас тәсілдері, өзінің кәсіби еңбегінің нәтижесіне әлеуметтік 

жауакершілік. 

Ақпараттық құзіреттілік: Түрлі ақпарат көздерден мағұлмат алып оны өңдеу 

дағдысы. 

Ғылыми-зерттеушілік құзыретілік 

Теориялық зерттеулер, эмпирикалық зерттеу, ғылыми-зерттеу логикасы 

саласындағы құзыреттілік: 

- жоғары деңгейде зерттеу пәнін меңгеру, мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу 

беру саласында жаңа әдістері мен ғылыми-зерттеу тәсілдерін меңгеру; мектепке дейінгі 

оқыту және тәрбиелеудегі жаңа оқу теориясы мен технологиясы және мектепке дейінгі 

мекеме жүйесінің интерпретациясын білу; 

- мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеудің дамуы сараптап, теориясы мен 

практикасы сыни тұрғыдан қарастыру; 

- ғылыми-зерттеу әдістері және мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу процесінің 

тиімділігін арттыру үшін ғылыми және ғылыми-педагогикалық зерттеулердің нәтижелері 

басшылыққа алу; 

- бітіру жұмысы аясында мектепке дейінгі мекеме пәндерінің әдістемесіне өзіндік 

өзгерістерін енгізу; 

- мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу идеяларын жүзеге асыру проблемаларын 

шешуде өзіндік және шығармашылық тұрғыдан көрсету. 

Кәсіби құзыреттілігі 

Мектепке дейінгі оқыту пәндері бойынша (ана тілі, әдебиет, математика, 

дүниетану) теориясы мен әдістемесі саласындағы арнайы құзыреттілік. 

Әдістемелік құзыреттілік:Білім беру технологиялар саласын,тұлғалық-бағдарлық, 

құзыретті-бағдарлық, ақпараттық және интерактивтік, функционалдық сауаттылық 

дағдыларын, өмір сүру дағдысын, іс-әрекеттің жетекші түрін қалыптастыру тиімділігін 

арттыру мақсатында. 

Психологиялық құзыреттілік: Мотивация, мақсат қою, жоспарлау, іске асыру, 

рефлексия мен өзін-өзі бақылау қалыптастыру. 

Әлеуметтік құзыреттілік:Кәсіби(топ, кооперативтік) қызметі, мамандықтың 

қалыптасқан қарым-қатынас тәсілдері, өзінің кәсіби еңбегінің нәтижесіне әлеуметтік 

жауакершілік. 

Ақпараттық құзіреттілік: Түрлі ақпараткөздерден мағұлмат алып оны өңдеу 

дағдысы. 

Ғылыми-зерттеушілік құзыретілік 

Теориялық зерттеулер, эмпирикалық зерттеу,ғылыми-зерттеулогикасы 

саласындағы құзыреттілік: 

- жоғары деңгейде зерттеу пәнін меңгеру, мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу 

беру саласында жаңа әдістері мен ғылыми-зерттеу тәсілдерін меңгеру;мектепке дейінгі 

оқыту және тәрбиелеудегі жаңа оқу теориясы мен технологиясы және мектепке дейінгі 

мекеме жүйесінің интерпретациясын білу; 

- мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеудің дамуы сараптап, теориясы мен 

практикасы сыни тұрғыдан қарастыру; 

- ғылыми-зерттеу әдістері және мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеупроцесінің 

тиімділігін арттыру үшін ғылыми және ғылыми-педагогикалық зерттеулердің нәтижелері 

басшылыққа алу; 

- бітіру жұмысы аясында мектепке дейінгі мекеме пәндерінің әдістемесіне өзіндік 

өзгерістерін енгізу; 



- мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу идеяларын жүзеге асыру проблемаларын 

шешуде өзіндік және шығармашылық тұрғыдан көрсету. 

Коммуникативті құзыреттілік 

Әлеуметтік өзара әрекеттесу құзыреттілігі қарым-қатынас жасау ережелері мен 

нормаларын білу және оның технологияларын меңгеру. 

Тілдік құзыреттілік: 

Жазбаша қарым қатынас жасау: 

- қарапайым тұрғыда өз ойын стандартты өнім түрінде рәсімдей алу;  

- берілген үлгіге сай көмекші сызба мен мәтінді рәсімдеуде тәртіпті сақтамау 

сұрақтары  туындайды. 

халық алдында сөз сөйлеу: 

- жариялайтын сөздердің жоспарын дайындау; 

- халық алдында сөйлейтін сөздердің тәртібін сақтау және регламент; 

-халық алдында сөйлейтін сөздердің мәні мен мағынасына қарай үзілістерді 

қолдану; 

- түсіндіру мен қарастырылатын мәселелер және сұрақтармен жұмыс. 

Диалог 

- пікір-таласта (топтарда), диалог және монологтарда ақпараттарды бағалаудың 

негізгі мазмұнын қабылдау; 

- тәртіптерге сай әңгімелесуді бастау және аяқтау; 

- диалог түріне және мақсатқа сәйкес сұрақтарды қою, оларға жауап беру. 

Өзіндік менеджмент құзыреттілігі: 

сәйкестендіру, мәселені айқындау 

- мұғалім жүйелеген мәселелерді қандай тұрғыда шешу керектігін түсіндіру; 

- шынайы және күтілетін жағдайларды жалпы түрде сипаттау, айырмашылығын 

көрсету. 

Іс-әрекеттерді жоспарлау және мақсат қою 

- тапсырмаларды уақытымен және логикалық тұрғыда әр қадам жолдары бойынша 

анықтау 

Технологияларды қолдану 

- нұсқауға сәйкес технологияларды қатаң түрде өндіру 

Ресурстарды жоспарлау 

- танымал іс-әрекеттерді орындау үшін ресурстарды атау 

Іс-әрекетті бағалау 

-өз іс-әрекетінің ағымдық бақылауын берілген алгоритм бойынша орындау  

Нәтижені бағалау / іс-әрекет өнімдері 

- жоспарланған және алынған өнім сипатын салыстыру және өнімнің сәйкестілігі 

бойынша қорытынды жасау; 

- берілген тәсілмен берілген өлшем бойынша өз іс-әрекет өнімін бағалау  

Өзіндік қозғалыстарын бағалау  

- өз іс-әрекетінің күшті және әлсіз жақтарын көрсетуі; 

- өз әрекетінің түрткілерін (мотивін) атау. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Образовательная программа 

6М010100 «Дошкольное обучение и воспитание» 

 

Цель подготовки специалистов по направлению 6М010100 «Дошкольное 

обучение и воспитание» является в методическом обеспечении реализации ГОСО и 

развитии личностных качеств, а также формировании компетенций в соответствии с 

программами воспитательно-образовательного процесса. 

Сферами профессиональной деятельности  
В соответствии с областью профессиональной деятельности функциями 

профессиональной деятельности магистра являются:  

- организация разнообразной деятельности детей дошкольного возраста; 

- управление процессом формирования и развития личности; 

- педагогическая, организационно-управленческая, образовательная деятельность.  

Места возможной работы по окончании обучения:   

- воспитатель в дошкольном учреждении;  

- заместитель заведующего по воспитательно-методической работе в дошкольных 

учреждениях (старший воспитатель);  

- заведующий дошкольного учреждения;  

- специалист по дошкольному образованию в органах управления образованием 

(департамент образования и др.); 

- преподаватель колледжа, ВУЗа. 

Специализация: Менеджмент в дошкольном образовании 

Осознавая современные проблемы и перспективы социально-экономического 

развития Республики Казахстан, тенденции развития образовательных систем и 

глобализации необходимо изучение исследований вопросов теории и практики 

управления в образовательных учреждениях, понимать сущность и социальную 

значимость менеджмента, понимать сущность управления образовательным учреждением 

в условиях рыночных отношений, уметь определять миссию и цели организации; 

вырабатывать на этой основе стратегию развития и уметь организовать ее внедрение. 

Специализация: Дошкольное образование в поликультурном обществе 

Процесс образования ребенка дошкольного возраста разворачивается в 

поликультурной образовательной среде дошкольного образовательного учреждения, 

которая, являясь частью поликультурной среды и общества, сохраняет все их 

сущностные черты. Поэтому цели педагогического процесса детского сада в первую 

очередь связаны с развитием целостной природы ребенка, его уникальности, 

индивидуального своеобразия. В связи с этим, собственно педагогический процесс 

становится комплексом педагогических условий, направленных на развитие личности 

ребенка, раскрытие его индивидуального мира, способностей и склонностей, накопление 

опыта общения и взаимодействия с миром людей и культурой 

 

Результаты обучения выпускника специальности  

6М010100 - «Дошкольное обучение и воспитание» 

Компетентность мировоззренческая 

Компетентность ценностно-смысловой ориентации в мире: ценности бытия, 

жизни; ценности культуры, науки; производства; истории цивилизаций, собственной 

страны; религии. 

Компетентность интегративная: структурирование знаний, ситуативно-адекватной 

актуализации знаний, расширения, приращения накопленных знаний. 

Компетенции гражданственности: знания и соблюдение прав и обязанностей 

гражданина; свобода и ответственность, уверенность в себе, собственное достоинство, 

гражданский долг; знание и гордость за символы государства. 

 



Компетентность профессиональная 

Компетентность специальная в области теории и методики дисциплин начальной 

школы (родной язык, литература, математика, познание мира). 

Компетентность методическая в области педагогических технологий: личностно-

ориентированного, компетентностно-ориентированных, информационных и 

интерактивных, с целью повышения эффективности формирования навыков 

функциональной грамотности, жизненных навыков, ведущего типа деятельности. 

Компетентность психологическая в области формирования мотивации, 

целеполагания, планирования, выполнения, рефлексии и самоконтроля. 

Компетентность социальная - владение совместной (групповой, кооперативной) 

профессиональной деятельностью, сотрудничество, а также принятыми в данной 

профессии приемами профессионального общения, социальная ответственность за 

результаты своего профессионального труда. 

Компетентность информационная включает навыки получения и обработки 

информации из различных источников. 

 

Компетентность исследовательская 

Компетентность в области логики научного исследования, теоретического 

исследования, эмпирического исследования: 

- владеть предметной областью на повышенном уровне, то есть владеть новейшими 

методами и техниками исследования в области начального образования; знать новейшие 

образовательные теории и технологии и  их интерпретации в системе начального 

образования;  

- критически отслеживать и осмысливать развитие теории и практики начальной 

школы; 

- владеть методами независимого исследования и уметь руководствоваться 

результатами научно-педагогического исследования в целях повышения эффективности 

образовательного процесса в начальной школе;  

- быть способным внести оригинальный вклад в методику преподавания дисциплин 

начальной школы в соответствии с канонами образовательных областей, например, в 

рамках квалификационной работы; 

- продемонстрировать оригинальность и творческий подход в решении проблем 

реализации идей начального образования в условиях его модернизации. 

 

Компетентность коммуникативная 

Компетентность социального взаимодействия знание норм и правил общения, 

владения его технологией. 

Компетентность языковая: 

письменная коммуникация: 

- оформляет свою мысль в форме стандартных продуктов письменной 

коммуникации простой структуры; 

- излагает вопрос с соблюдением норм оформления текста и вспомогательной 

графики, заданных образцом 

публичное выступление: 

- готовит план выступления; 

- соблюдает нормы публичной речи и регламент; 

- использует паузы для выделения смысловых блоков своего выступления; 

- работает с вопросами, заданными на уточнение и понимание. 

Диалог 

- воспринимает основное содержание фактической / оценочной информации в 

монологе, диалоге, дискуссии (группа); 

- начинает и заканчивает разговор в соответствии с нормами; 



- отвечает на вопросы и задает вопросы в соответствии с целью и форматом 

диалога. 

Компетентность самоменеджмента 

идентификация, определение проблемы 

- объясняет, с какой позиции он приступает к разрешению проблемы, 

сформулированной учителем; 

- в общих чертах описывает реальную и желаемую ситуации, указывая, чем они 

отличаются. 

целеполагание и планирование деятельности 

- определяет и выстраивает в логической и временной последовательности шаги по 

решению задач 

применение технологий 

- воспроизводит технологию в строгом соответствии с инструкцией. 

планирование ресурсов 

- называет ресурсы, необходимые для выполнения известной деятельности 

оценка деятельности 

-выполняет по заданному алгоритму текущий контроль своей деятельности. 

оценка результата / продукта деятельности 

- сравнивает характеристики запланированного и полученного продукта и делает 

вывод о соответствии продукта замыслу; 

- оценивает продукт своей деятельности по заданным критериям заданным 

способом. 

оценка собственного продвижения 

- указывает на сильные и слабые стороны своей деятельности; 

- называет мотивы своих действий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Educational program 

6M010100 "Preschool education and training" 

 

 

1.1 List of qualifications and positions 

The graduate of this educational program is awarded the degree of “Master of Pedagogical 

Sciences in the specialty 6M010100 - Pre-school education and upbringing”. A graduate of an 

educational program may hold the following positions: 

- teacher; 

- teacher (assistant); 

- Junior Researcher (if there are recommendations from the councils of higher educational 

institutions (faculties), graduates of higher educational institutions (magistracies) who have 

received work experience during the period of study) may be appointed on an exceptional basis. 

Objectives of education in the specialty: 

- training of highly qualified teachers demanded on the labor market, capable of 

competently organizing various models of pre-school education, developing and supporting the 

implementation of educational programs of pre-school education at the level of requirements of 

the state standard of pre-school education; 

- the formation of key and special competencies of masters with high social and civic 

responsibility, capable of carrying out professional activities; 

- the formation of systematic knowledge in the field of pedagogical disciplines and the use 

of innovative technologies for studying general patterns. 

Sphere of professional activity 

The Master of Education in the specialty 6M010100 - Pre-school education and upbringing 

carries out its activities in the field of education. 

Objects of professional activity: 

- organizing pre-school education of all types and kinds, regardless of the form of 

ownership and departmental subordination; 

- higher education institutions; 

- research institutes; 

- institutions for advanced training and retraining of educators; 

- authorized and local executive bodies in the field of education. 

Types of professional activity 

The Master of Pedagogical Sciences in the specialty 6M010100 - Preschool education and 

training can perform the following types of professional activity: 

- educational (pedagogical); 

- educational; 

- educational and technological; 

- social and pedagogical; 

- research; 

- organizational and managerial. 

Content of professional activity: 

- quality organization and management of the pedagogical process; 

- focus on the active development of cognitive activity by students, the personal 

significance of education; 

- application of a student-centered approach to learning to ensure the possibility of self-

disclosure and self-realization of students; 

The use of various educational technologies, the creation of favorable conditions for self-

education and vocational guidance of students; 

Implementation of professional, research, production activities in accordance with modern 

requirements. 



As part of the educational program 6M010100 "Pre-school education and upbringing" the 

student has the opportunity to choose one of the educational trajectories: 

Specialization: Management in preschool education 

Being aware of modern problems and prospects of the socio-economic development of the 

Republic of Kazakhstan, trends in the development of educational systems and globalization, it is 

necessary to study research issues of management theory and practice in educational institutions, 

to understand the essence and social significance of management, to understand the essence of 

managing an educational institution in market conditions, to be able to define the mission and the 

goals of the organization; develop on this basis a development strategy and be able to organize 

its implementation. 

Specialization: Pre-school education in a multicultural society 

The process of education of a child of preschool age is unfolding in a multicultural 

educational environment of a preschool educational institution, which, as part of a multicultural 

environment and society, retains all their essential features. Therefore, the goals of the 

pedagogical process of the kindergarten are primarily associated with the development of the 

holistic nature of the child, his uniqueness, and individual uniqueness. In this regard, the 

pedagogical process proper becomes a complex of pedagogical conditions aimed at the 

development of the child’s personality, the disclosure of his individual world, abilities and 

inclinations, the accumulation of experience in communication and interaction with the world of 

people and culture 

1.2 Key Competences 

Competence of worldview 

Competence value-semantic orientation in the world: the values of being, life; values of 

culture, science; production; the history of civilizations, their own country; religion. 

Integrative competence: knowledge structuring, situational-adequate knowledge updating, 

expansion, increment of accumulated knowledge. 

Competence of citizenship: knowledge and respect for the rights and duties of a citizen; 

freedom and responsibility, self-confidence, self-worth, civic duty; knowledge and pride in the 

symbols of the state. 

Professional competence 

Competence special in the field of the theory and methodology of disciplines of elementary 

school (mother tongue, literature, mathematics, knowledge of the world). 

Competence is methodological in the field of pedagogical technologies: student-centered, 

competence-oriented, informational and interactive, with the aim of increasing the efficiency of 

functional literacy skills, life skills, and the leading type of activity. 

Psychological competence in the formation of motivation, goal-setting, planning, 

execution, reflection and self-control. 

Social competence - possession of joint (group, cooperative) professional activities, 

cooperation, as well as methods of professional communication adopted in the profession, social 

responsibility for the results of their professional work. 

Competence information includes skills in obtaining and processing information from 

various sources. 

Research competence 

Competence in the field of logic research, theoretical research, empirical research: 

- own the subject area at an increased level, that is, own the latest methods and techniques 

of research in the field of primary education; know the latest educational theories and 

technologies and their interpretation in the primary education system; 

- critically monitor and reflect on the development of the theory and practice of primary 

school; 

- own methods of independent research and be able to be guided by the results of scientific 

and pedagogical research in order to improve the efficiency of the educational process in primary 

school; 



- be able to make an original contribution to the methodology of teaching primary school 

disciplines in accordance with the canons of educational areas, for example, in the framework of 

qualification work; 

- to demonstrate originality and creative approach in solving problems of implementing the 

ideas of primary education in the context of its modernization. 

Competence is communicative 

Competence of social interaction, knowledge of the norms and rules of communication, 

ownership of its technology. 

Language competence: 

written communication: 

- draws his thought in the form of standard products of written communication of a simple 

structure; 

- lays out the question in compliance with the norms of the text and auxiliary graphics 

defined by the sample 

public speaking: 

- prepares a performance plan; 

- Complies with the norms of public speech and regulations; 

- uses pauses to highlight the semantic blocks of his speech; 

- works with questions asked for clarification and understanding. 

Dialogue 

- perceives the main content of factual / evaluative information in a monologue, dialogue, 

discussion (group); 

- starts and ends the conversation in accordance with the rules; 

- answers questions and asks questions in accordance with the purpose and format of the 

dialogue. 

Competence of self-management 

identification, problem determination 

- explains the position from which he starts to solve the problem formulated by the teacher; 

- describes in general terms the real and desired situation, indicating how they differ. 

goal setting and activity planning 

- identifies and builds in the logical and temporal sequence steps to solve problems 

technology application 

- reproduces technology in strict accordance with the instructions. 

resource planning 

- names the resources necessary to perform a known activity 

performance evaluation 

- executes current control of its activity according to a given algorithm. 

performance result / product evaluation 

- compares the characteristics of the planned and received product and makes a conclusion 

about the conformity of the product to the plan; 

- evaluates the product of its activities according to specified criteria in a given way. 

evaluation of own progress 

- indicates the strengths and weaknesses of its activities; 

- calls the motives of their actions. 

 
 

 
 

 

 

 



СВОДНАЯ ТАБЛИЦА, ОТРАЖАЮЩАЯ ОБЪЕМ ОСВОЕННЫХ КРЕДИТОВ 

В РАЗРЕЗЕ МОДУЛЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

6М010100 «Дошкольное обучение и воспитание» 
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Информационный пакет/каталог курсов 

 по ECTS 
Кафедра теории и методики начального образования 

(магистратура) 
 

 

Информац

ия 

об 

университе

те 

Общая информация о вузе 

1. Название и адрес вуза: ВКГУ им. С. Аманжолова, ул. 30-гвардейской 

дивизии 34, учебный корпус № 1, аудитория 244, кафедра педагогического 

образования и менеджмента.  

2. Академический календарь: 1 год обучения (научно-педагогическое 

направление). 

 

2018-2019 учебный год 

Для  магистрантов 1-ого года обучения 

 
 

 

 



 

 
 

 

 

 



3. Руководство вуза 

Ректор - д.ю.н., профессор Толеген М.А. 

Проректор по стратегическому развитию и научной работе - к.п.н., профессор 

Ровнякова И.В. 

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

Директор Департамента академической политики и управления 

образовательными программами - к.п.н. Стеблецова И.С. 

Начальник отдела менеджмента качества, мониторинга и прогнозирования – 

Алимбекова Н.Б. 

Начальник отдела организации и контроля учебного процесса – Садербекова 

Н. 

Декан факультета культуры и спорта - к.м.н. Куленова Г.Б. 

Зав.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 профильного и научно-

педагогического направления. 

- по 3 специальностям докторантуры. 

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 7 факультетах 22 

кафедрами. 

На кафедре педагогического образования и менеджмента ведется подготовка 

по 5 образовательным программам бакалавриата, 4 магистратуры. Осуществляется 

подготовка бакалавров по следующим специальностям: 5В010300 - «Педагогика и 

психология», 5В090500 -«Социальная работа», 5В012300- «Социальная педагогика 

и самопознание», 5В010100 – «Дошкольное обучение и воспитание», 5В010200 – 

«Педагогика и методика начального обучения». Подготовка магистров 

осуществляется по 4 программам: 6М010300 - «Педагогика и психология», 

6М012300- «Социальная педагогика и самопознание», 6М010100 – «Дошкольное 

обучение и воспитание», 6М010200 – «Педагогика и методика начального 

обучения». 

В учебном процессе активно используется материалы всех направлений 

исследований преподавателей, соискателей, магистрантов и студентов кафедры. 

Результаты НИР и НИРСиМ внедрены в учебный процесс. 

 

5. Перечень предлагаемых программ обучения (в том числе стоимость 

обучения):  уточнить стоимость обучения 

Магистратура: 6М010100 «Дошкольное обучение и воспитание»,  Стоимость 

обучения: по очной форме обучения   396 000 тенге в год. 

6. Процедура (правила) приема и зачисления на программу 

Для поступления на ОП 6М010100 «Дошкольное обучение и воспитание» 



необходимо: 

- иметь высшее педагогическое образование по специальности  

- написать заявление на имя ректора вуза, где имеется магистратура по 

данной специальности; 

- предоставить медицинскую справку о пригодности обучения по ОП 

«Педагогика и психология»; 

-  копию трудовой книжки (для имеющих трудовой стаж); 

- копии научных публикаций и рекомендацию выпускающей кафедры 

университета; 

- сдать вступительные экзамены по двум предметам: иностранный язык 

и теория и  

- зачисление в число магистрантов на обучение по государственному 

образовательному заказу осуществляется приемной комиссией на конкурсной 

основе по результатам вступительных экзаменов; 

- в случае одинаковых показателей конкурсных баллов преимущественное 

право при зачислении получают абитуриенты, имеющие наиболее высокую оценку 

по специальности; 

- в случае одинаковых показателей вступительного экзамена по 

специальности, преимущественное право получают лица, имеющие наиболее 

высокую оценку по государственному, русскому и иностранным языкам; 

- затем учитываются научные достижения, соответствующие профилю 

избранной специальности; 

- при подведении итогов конкурса обеспечивается зачисление абитуриентов, 

наиболее способных и подготовленных к освоению магистерских образовательных 

программ «Педагогика и психология». 

 1. Общая характеристика программ обучения 

 Присуждаемые степени/квалификации: 

 Магистр образования по специальности 6М010100 «Дошкольное обучение 

и воспитание» . 

 Уровней (ступеней) обучения: 

Выпускники, успешно освоившие образовательные магистерские программы 

подготовлены к обучению в докторантуре PhD. 

 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 6М010100 «Дошкольное обучение и 

воспитание» необходимо иметь высшее педагогическое образование по 

специальности  При поступлении на специальность «Социальная педагогика и 

самопознание» без базового высшего образования необходимо изучить 

пререквизиты специальности и иметь сертификат о прохождении курсов по 

дисциплинам – пререквизитам: Педагогика, Психология, социальная педагогика. 

Образовательные и профессиональные цели программ/возможность 

дальнейшего продолжения обучения: 

 обеспечить индивидуальную образовательную траекторию обучения в 

соответствии с выбранной магистрантами специализацией;  

 предоставить полноценное и качественное научно-педагогическое 

образование, сформировать профессиональную компетентность, углубить 

теоретическую и практическую, а также индивидуальную подготовку 

магистрантов в области педагогики и психологии; 

 способствовать получению магистрантами наиболее важных и 

устойчивых знаний, обеспечивающих целостное восприятие мира;  

 выработать у обучающихся способность к самосовершенствованию и 



овладению новыми знаниями; 

 подготовить специалистов с высоким уровнем профессиональной 

культуры (в том числе и культуры профессионального общения), имеющих 

гражданскую позицию, способных формулировать и решать современные 

научные и практические проблемы, преподавать в вузах, успешно 

осуществлять исследовательскую и управленческую деятельность;  

 обеспечить освоение гарантирующих профессиональную мобильность 

фундаментальных курсов на стыке наук;  

 способствовать приобретению навыков участия в научных 

мероприятиях различного уровня, продолжению научной подготовки в 

докторантуре; 

 обеспечить получение необходимого объема знаний в области 

вузовской педагогики и психологии и приобретение опыта преподавания в 

вузе; 

 вооружить знаниями  о психолого-педагогических особенностях личности в 

области педагогики и психологии. 

 Структура программы с указанием кредитов: 

Структура программы набора 2016 года (приложение  № 1). 

 Итоговые экзамены 

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

виде экзаменационных билетов или тестирования. 

В 4-ом семестре проводится комплексный экзамен по специальности и 

защита магистерской диссертации. Защита выполняется публично на заседании 

государственной аттестационной комиссии в конце 4-ого семестра. 

 Фамилия, имя, отчество лекторов по каждой дисциплине: 

1. Игибаева А.К. – д.п.н., профессор кафедры педагогического образования и 

менеджмента, читает курсы (на кз. яз.) по дисциплинам: Педагогика 

2. Нургалиева С.А,. – к.п.н., доцент, читает курс по дисциплине» «Теоретико-

методологические проблемы дошкольного образования», «Новые подходы к 

управлению качеством дошкольного образования» и др. 

3. Амангелді А.А. – к.ф.н., ст.преподаватель кафедры казахского языка и 

литературы читает курс по дисциплине «Профессиональный казахский язык». 

4. Савхариева С.Г. – к.п.н., доцент читает курс «Современные проблемы 

дошкольного и начального образования», «Теоретико-методологические проблемы 

дошкольного образования», «Современные тенденции подготовки ребенка в 

школе», «Современные тенденции подготовки ребенка в школе»; 

5. Радченко Н.Н. – к.п.н., доцент читает курс: «Дошкольные образовательные 

технологии», «Методология и методика педагогических исследований», 

«Методология и методика педагогических исследований»; 

6. Чукотаев М.Н. – к.п.н., доцент читает курс: «Особенности формирования и 

диагностики ключевых компетентностей дошкольников», «Особенности 

формирования и диагностики ключевых компетентностей дошкольников» 

7. Данилевич Ю.И. –к.пс.н. доцент кафедры психологии и коррекционной 

педагогики, читает курс по дисциплине: «Психология» 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Структура программы набора 2018 год 

1 курс обучения 

 

Цикл 

дисциплин 

Код 

дисциплины 

Наименование дисциплины Количест

во 

кредитов 

по ECTS 

Семестр 

БД ОК IYa(p) -5201 Шет тілі (кәсіптік)  

Иностранный язык 

(профессиональный)  

Foreign language (professional) 

3 1 

БД ОК Ped -5202 Педагогика  

Педагогика  

Pedagogics 

3 1 

БД ОК Psi -5202 Психология  

Психология  

Psychology 

3 1 

БД ОК IFN -5204 Ғылым тарихы мен философиясы  

История и философия науки  

History and philosophy of science 

3 1 

ПД ОК 

 

TMPDV -

5303 

Мектепке дейінгі білім берудің теория-

әдіснамалық мәселелері  

Теоретико-методологические проблемы 

дошкольного образования  

Theoretical and methodological problems 

of preschool education 

3 1 

ПД КВ NPYKDO -

5304 

Мектепке дейінгі білім берудің сапасын 

басқарудың жаңа тұғырлары  

Новые подходы к управлению 

качеством дошкольного образования  

New approaches to managing the quality 

of preschool education 

7 1 

БД КВ SPDO -5201 Мектепке дейінгі және бастауыш 

мектепте білім берудің қазіргі 

мәселелері  

Современные проблемы дошкольного и 

начального образования  

Modern problems of preschool and 

primary education 

5 2 

ПД КВ ММPI -5302 Педагогикалық зерттеулердің 

әдіснамасы мен әдістемесі  

Методология и методика 

педагогических исследований  

Methodology and methods of educational 

research 

5 2 

БД КВ NTOPChMD

V -5201 

Жоғары оқу орындарында дербес 

әдістемелерді оқытудың ғылыми-

теориялық негіздері  

Научно-теоретические основы 

преподавания частнометодических 

7 2 



дисциплин в вузе  

Scientific-theoretical bases of teaching 

special methods at the university 

БД КВ MMPPPBSPD 

-5202 

Болашақ мамандарды кәсіби қызметке 

дайындаудың әдіснамасы мен 

әдістемесі  

Методология и методика психолого-

педагогической подготовки будущих 

специалистов к профессиональной 

деятельности  

The methodology and technique of 

psycho-pedagogical training of future 

specialists in professional activities 

5 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Структура программы набора 2017 год 

2 курс обучения 

 

Траекториялары бойынша: Мектепке дейінгі білім берудегі менеджмент 

Образовательная траектория: Менеджмент в дошкольном образовании 

Educational trajectories: Management of Pre-School Education 

ПД КВ DOT -2301 Дошкольные образовательные 

технологии 

Мектепке дейінгі білім беру 

технологиялары 

Pre-school educational technology 

4 3 

ПД КВ OFiDKKD -

2302 

Особенности формирования и 

диагностики ключевых 

компетентностей дошкольников 

Мектепке дейінгі балалардың негізгі 

құзіреттіліктерін диагностикалау 

әдістемелерімен мазмұнының 

ерекшеліктері 

Peculiarities of formation and diagnostics 

of key competencies of preschool children 

4 3 

ПД КВ STPRkSh -

2303 

Современные тенденции подготовки 

ребенка в школе 

Баланы мектепке дайындаудың қазіргі 

даму тенденциясы 

Modern trends in preparation of the child 

for school 

5 3 

Траекториялары бойынша: Көп мәдениетті қоғамдағы мектепке дейінгі білім беру 

Образовательная траектория: Дошкольное образование в поликультурном 

обществе 

Educational trajectories: Pre-school education in a multicultural society 

ПД КВ SPTODOME -

2301 

Мектепке дейінгі баланы қоршаған орта 

және экологиямен таныстырудың 

қазіргі мәселелері мен технологиялары 

Современные проблемы и технологии 

ознакомления дошкольников с 

окружающим миром и экологией 

Modern problems and technologies of 

preschoolers’ familiarization with the 

environment and ecology 

4 3 

ПД КВ SPTRRDD -

2302 

Мектепке дейінгі баланың тілін 

дамытудың қазіргі мәселелері мен 

технологиялары 

Современные проблемы и технологии 

развития речевой деятельности 

дошкольников 

Current issues and technologies of 

preschoolers’ speech development 

activities 

5 3 

ПД КВ SPTFMPD -

2303 

Мектепке дейінгі баланың 

математикалық түсініктерін 

қалыптастырудың қазіргі мәселелері 

мен технологиялары 

4 3 



Современные проблемы и технологии 

формирования математических 

представлений дошкольников 

Current problems and techniques of 

forming mathematical representations of 

preschool children 

  Научно-исследовательская работа 

(выполнение маг.диссерт.) 

18 1,2 

  Производственная практика 5 2 

  Комплексный экзамен  4 2 

  Защита магистерской  диссертации 11 2 

 Итого    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1А 

 
Описание отдельных дисциплин (курсов, юнитов): 

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

Name 

Шет тілі  

Иностранный язык  

Foreign language  

Пәннің коды/ Код дисциплины/ Code 
IYa(p) -5201 

Пәннің типі / Тип дисциплины/ A type  

БД ОК 

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

Оқу жылы / Год обучения/ Year of study 

1 год 
Оқу семемтрі / Семестр обучения/ Semester of training 

1 

Кредиттер саны/ Количество  кредитов/ Amount of credits 
2  

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

неподготовленного экзамена по темам специальности в форме сообщения, информации, доклада; 

диалогической речи, позволяющей принимать студенту 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: 

- кnow: 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  

Педагогика  

Педагогика  

Pedagogics  

Пәннің коды/ Код дисциплины/ Code 

Ped -5202 

Пәннің типі / Тип дисциплины/ A type  
БД ОК  

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

магистратура 
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 

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

Магистр Завалко Н.А., Дюсембаева А.Т. 

Курстың мақсаты: 
Курстың қысқаша мазмұны: 

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. 

Prerequisites: pedagogy, psychology. 

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-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; 
- 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 / Pre-requistes 
Жас ерекшелік физиологиясы және мектепке дейінгі гигиена  
Возрастная физиология и дошкольная гигиена  

Developmental physiology and hygiene of preschool 

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. 

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  

Психология  

Психология  

Psychology  

Пәннің коды/ Код дисциплины/ Code 

Psi -5203 
Пәннің типі / Тип дисциплины/ A type  

БД ОК  

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

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 
2 кредита 

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

Магистр Данилевич Ю.И., Ауренова М.Д. 
Курстың мақсаты: 

Курстар пререквезиті: 

Курстың қысқаша мазмұны: 

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 world outlook, communicative, professional, research 

competences 

Пререквизиттер /Пререквизиты / Pre-requistes 
Жас ерекшелік физиологиясы және мектепке дейінгі гигиена  
Возрастная физиология и дошкольная гигиена  

Developmental physiology and hygiene of preschool 

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. Обухова Л.Ф. Возрастная психология: Учебник для бакалавров / Л.Ф. Обухова. - М.: 
Юрайт, 2013. - 460 c. 

3. Хилько М.Е. Возрастная психология: Краткий курс лекций / М.Е. Хилько, М.С. Ткачева. - 

М.: Юрайт, 2013. - 200 c. 

4.  Хухлаева О.В. Психология развития и возрастная психология: Учебник для бакалавров / 
О.В. Хухлаева, Е.В. Зыков, Г.В. Бубнова. - М.: Юрайт, 2013. - 367 c. 

5. Шаповаленко И.В. Психология развития и возрастная психология: Учебник для 

бакалавров / И.В. Шаповаленко. - М.: Юрайт, 2013. - 567 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  

Ғылым тарихы мен философиясы  

История и философия науки  



History and philosophy of science 

Пәннің коды/ Код дисциплины/ Code 
Psi -5203 

Пәннің типі / Тип дисциплины/ A type  

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

магистратура 

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 

2 кредита 

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

 
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, 

написания научных статей, тезисов, выступления на конференциях, симпозиумах, круглых столах, 
дискуссиях и диспутах. 

 

Course Objective to promote the development of future specialists adequate worldview benchmarks 
in today's complex and dynamic world. 



Course Prerequisites modern history of Kazakhstan, political science-sociology 

Course outline 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. 

Form of final control Exam 4-semester 

- to have basic knowledge in the field of philosophy that contribute to the formation of a highly 
educated intellectual personality and broad outlook and cultural thinking; socio-ethical competences: 

- be able to work in a team, correctly defend their point of view, offer new solutions; 

economic and organizational-management competencies: be able to adequately navigate in 
different situations. 

World outlook competence: 

To know: the basic epistemological models, forms and methods of pre-scientific, scientific and 

extrascientific cognition; To 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 skills: conducting independent research activities, applying methodological and 

methodological knowledge in carrying out scientific research, writing scientific articles, theses, speaking 

at conferences, symposiums, round tables, discussions and debates. 

Пререквизиттер /Пререквизиты / Pre-requistes 
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  

Мектепке дейінгі білім берудің теория-әдіснамалық мәселелері  



Теоретико-методологические проблемы дошкольного образования  

Theoretical and methodological problems of preschool education 
Пәннің коды/ Код дисциплины/ Code 

TMPDV -5303 

Пәннің типі / Тип дисциплины/ A type  
ПД ОК  

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

магистратура 

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 

2 кредита 

Дәріс беруші/профессордың/ Ф.И.О лектора/профессора/ FULL NAME 
Пәнаралық мазмұн негізінде білім беру аймағында кіріктірілген пәндердің  байланыстары  

ретінде меңгеруге бағытталған курс. 

Білуі мүмкін: білім берудег мазмұнының кіріктірілген әдістері туралы. 
Білу керек: мектепке дейінгі білім беруді кіріктірудің мазмұны 

Істей алу керек: кіріктіру негізінде мектепке дейінгі білім беруді жоспарлау. 

Қалыптасқан дағды: мектеп жасына дейінгі балаларға сабақ беруде пән аралық байланысты 
қолдану. 

Құзіреттілігі: кіріктіру арқылы ұйымдастырылған сабақтардың әдістері мен тәсілдері. 

 

Цель курса: научить составлять конспекты интегрированного занятия, согласно методике 
Содержание курса: интеграция предметов в дошкольном обучении, уровни интеграции, 

формы интеграции, приемы интеграции, требование к построению занятия 

В результате освоения данной дисциплины студент должен:  
- знать возможности интеграции содержания дошкольного образования 

- уметь планировать работу по освоению содержания дошкольного образования на основе 

интегративного подхода 
- владеть навыками проведения занятий с детьми дошкольного возраста на основе 

межпредметной интеграции. 

Дисциплина направлена на формирование мировоззренческой, коммуникативной, 

профессиональной, исследовательской компетенций. 
 

The aim of the course is to teach you how to draw up abstracts of an integrated lesson, according to 

the methodology 
Course contents: integration of subjects in preschool education, levels of integration, forms of 

integration, methods of integration, the requirement to build classes 

As a result of mastering this discipline, the student must: 

- know the possibilities of integrating the content of preschool education 
- be able to plan work on the development of the content of preschool education on the basis of an 

integrative approach 

- Possess the skills of conducting classes with children of preschool age on the basis of 
interdisciplinary integration. 

Discipline is aimed at the formation of a world outlook, communicative, professional, research 

competence. 

Пререквизиттер /Пререквизиты  / Pre-requistes 

Мектепке дейінгі педагогика 

Дошкольная педагогика 

Рreschool pedagogy 
Ұсынылатын әдебиеттер/Рекомендуемая литература Recommended literature: 

1. Берулава М.Н. Теоретические основы интеграции образования / М.Н. Берулава. - М.: 

Совершенство, 2016.- 173 с. 



2. Данилюк А.Я. Теория интеграции образования / А.Я. Данилюк. - Ростов н/Д: Изд-во 

Ростовского пед. ун-та, 2015. - 448 с. 
3. Гуслова, М.Н. Инновационные педагогические технологии: Учебное пособие для 

студентов учреждений сред. проф. образования / М.Н. Гуслова. - М.: ИЦ Академия, 2013. - 288 c. 

4. Щербакова, Т.Н. Теоретические основы организации обучения в начальных классах. 
Педагогические технологии: Учебное пособие для студентов учреждений среднего 

профессионального образования / В.П. Сергеева, Э.К. Никитина, Т.Н. Щербакова; Под ред. В.П. 

Сергеева. - М.: ИЦ Академия, 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 

 
Курстың атауы/пәндер/юнита 

Название курса/дисциплины/юнита/  

Name  

Мектепке дейінгі білім берудің сапасын басқарудың жаңа тұғырлары  

Новые подходы к управлению качеством дошкольного образования  

New approaches to managing the quality of preschool education 

Пәннің коды/ Код дисциплины/ Code 
NPYKDO -5304 

Пәннің типі / Тип дисциплины/ A type  

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

магистратура 

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 

2 кредита 

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

Пән мақсаты – тарихи және әлеуметтік контексте қарастырылатын менеджмент мәселесін 

магистраға енгізу, жаңа әлеуметтік-экономикалық жағдайда мектепке дейінгі білім беру 

мекемелерін басқару міндеттерін шешуде бағдар жасауға мүмкіндік беру. 
Мектепке дейінгі білім беру мекемелерін басқару үрдісіндегі философиялық және 

теориялық аспектілерін қарастыратын оқу пәні. Тарихи және өзекті аспект ретінде. Мектепке 

дейінгі мекемелердегі заманауи менеджмент заңдылықтары. 
Пәнді оқу нәтижесінде студент: 

- білу керек: мектепке дейінгі мекемелердегі менеджмент мәнін; басқару жүйесінің даму 

тарихын; менеджмент қызметінің өзара байланысы мен құрамын; бақылау қызметі мен 
мотивацияны арттыру әдісін; менеджменттің әлеуметтік-психологиялық аспектісін; шешім 

қабылдау түрлері мен әдіс-тәсілдерін; қақтығыстар түрлері мен оның алдын алу жолдарын; 

мектепке дейінгі мекемелерді ақпараттық қамтамасыз ету; сапа менеджмент ерекшеліктерін; 

инновациялық менеджмент мәселелерін. 
- істей алуы керек: өз білімдерін мектепке дейінгі мекемелерде қолдану; мектепке дейінгі 

мекемелердің іс-әрекетін ұйымдастыру; мектепке дейінгі мекемелердің даму страгиясын 

айқындау; басқарудағы ақпараттық технологияны қолдану; мектепке дейінгі мекемелерді басқару 
жүйесін жетілдіруде ұсыныстарды өңдеу. 



- меңгеру керек: қазіргі жағдайда мектепке дейінгі мекемелерді басқару ерекшеліктері, 

басқару объектісі мен субъектісі жайында білім 
Құзыреттіліктер:  дүниетанымдық, коммуникативті, кәсіби, зерттеушілік. 

 

Цель дисциплины - ввести магистра в проблематику менеджмента, рассматриваемую в 
широком историческом и социальном контексте, и дать ему ориентиры в решении задач 

управления дошкольным образовательным учреждением в новых социально-экономических 

условиях. 

Учебная дисциплина, изучающая философские и Теоретические аспекты процессов 
управления дошкольным образовательным учреждением 

Как в историческом, так и актуальном аспекте.  Предметом изучения выступают 

особенности 
И закономерности менеджмента современного ДОУ. 

В результате студень должен: 

- знать: сущность менеджмента в ДОУ; историю развития систем управления; состав и 

взаимосвязь функций менеджмента; вопросы планирования в системе менеджмента; способы 
повышения мотивации и функции контроля; социально-психологические аспекты менеджмента; 

виды и методы принятия решений; типы конфликтов, их приемы и способы разрешения; 

информационное обеспечение управления ДОУ; особенности менеджмента качества; вопросы 
инновационного менеджмента;  

- уметь: использовать свои знания в практике ДОУ; организовать деятельность ДОУ; 

определить стратегию ДОУ; использовать информационные технологии в управлении; 
разрабатывать предложения по совершенствованию управления ДОУ;  

- владеть: знаниями о субъекте и объекте управления, особенностях управления ДОУ в 

современных условиях. 

Компетенции: мировоззренческая, коммуникативная, профессиональная, исследовательская.  
 

The purpose of the discipline is to introduce a bachelor's degree into the problems of management, 

considered in a broad historical and social context, and to give him guidance in the management of 
preschool educational institutions in new socio-economic conditions. 

Аcademic discipline that studies the philosophical and theoretical aspects of the management 

processes of a pre-school educational institution 
Both in historical and actual aspects. The subject of study are features 

And the regularities of the management of the modern DOW. 

As a result, the student must: 

- know: the essence of management in the DOW; history of the development of management 
systems; composition and interrelation of management functions; planning in the management system; 

ways to increase motivation and control functions; socio-psychological aspects of management; types and 

methods of decision-making; types of conflicts, their methods and methods of resolution; information 
support for the management of the DOW; features of quality management; issues of innovation 

management; 

- be able to: use their knowledge in the practice of DOW; organize the activity of the DOW; 

determine the DOW strategy; use information technology in management; develop proposals for 
improving the management of the DOW; 

- рossess: knowledge about the subject and object of management, features of management of the 

DOW in modern conditions. 
Competences: world outlook, communicative, professional, research. 

Пререквизиттер /Пререквизиты / Pre-requistes 
Мектепке дейінгі педагогика 
Дошкольная педагогика 

Preschool pedagogy 

Ұсынылатын әдебиеттер/Рекомендуемая литература/ Recommended literature 

1. Баева, Л. В. An Introduction to Early Years Education in England / Введение в английское 
дошкольное образование / Л.В. Баева. - М.: Прометей, 2017. - 102 c. 

2. Баева, Л.В. Дошкольное образование в Англии. К проблеме содержания: моногр. / Л.В. 

Баева. - Москва: СПб. [и др.] : Питер, 2016. - 112 c. 



3. Езопова, С. А. Менеджмент в дошкольном образовании / С.А. Езопова. - М.: Академия, 

2016. - 320 c. 
4. Как разработать основную общеобразовательную программу дошкольного образования. - 

М.: Академкнига/Учебник, 2017. - 192 c. 

5. Козлова, А. М. Дошкольное образование / А.М. Козлова, Е.В. Никифорова, Н.А. 
Скопинова. - М.: ЦГЛ, 2017. - 958 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. 

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

Оқыту тілі: Қазақша, орысша 

 
 

Курстың атауы/пәндер/юнита 

Название курса/дисциплины/юнита/  

Name  

Мектепке дейінгі және бастауыш мектепте білім берудің қазіргі мәселелері  

Современные проблемы дошкольного и начального образования  

Modern problems of preschool and primary education 
Пәннің коды/ Код дисциплины/ Code 

SPDO -5201 

Пәннің типі / Тип дисциплины/ A type  
ПД КВ 

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

магистратура 

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 
 

Курс МҰ әкімшіліктері логопедтері,психологтары, педагогтары, психологиялық 

педагогикалық жұмыс аспектісі мен  қазіргі мектепке дейінгі  ұйымдардың мәселелерімен 
таныстырады. 

Білуі мүмкін: мектепке дейінгі білім берудегі өзекті мәселелер; мектепке дейінгі білім 

берудегі қазіргі заман талабына сай  технологиялар; мектепке дейінгі ұйымдардағы әдістемелік 
жұмыстардың инновациясы 

Білуі керек:мектепке дейінгі білім беру жүйесіндегі құқықтық және нормативті әдістеме 

материалдардың инновациялық өзгерісін; мектепке дейінгі білім беру үрдісінде қазіргі заман 

талабына  сай инновациялық технологиялар. 
Істей алуы керек: мектепке дейінгі білім беру үрдісінде қазіргі заман талабына  сай 

инновациялық технологияларды қолдану. 

Қалыптасатын дағды: мектепке дейінгі мекемелерде инновациялық қызметтерді сараптау. 
Құзіреттілігі:педагогикалық білімді игеру, жаңашылдыққа қабілеті болу. 



 

Дисциплина знакомит с проблемами деятельности современной дошкольной организации, 
психолого-педагогическими аспектами работы педагогов, психолога, логопеда, администрации 

ДО. 

Иметьпредставление:  об актуальных проблемах инноваций в дошкольном образовании; о 
современных педагогических технологиях в дошкольном образовании; о воспитателе как субъекте 

инновационной деятельности; об  инновационной методической работе в дошкольной 

организации; 

Знать: законодательные и нормативно-методические материалы по инновационным 
изменениям в системе дошкольного образования; современные инновационные технологии в 

образовательном процессе дошкольной организации; основные   теоретические   подходы   к 

реализации инновационных программ, технологий в дошкольном образовании; 
Уметь: использовать в образовательном процессе дошкольной организации инновационные 

технологии обучения 

Иметь навыки: анализировать инновационную деятельность дошкольных организаций; 

прогнозировать   результаты   педагогического   воздействия; 
Быть компетентным: владеть знаниями в области педагогической инноватики, 

педагогических технологий, умениями навыка и поиска; быть способным к новаторству 

 
Discipline is familiar with the problems of activity of modern preschool organization, 

psychological and pedagogical aspects of the work of teachers, a psychologist, a speech therapist, to the 

administration. 
Have an idea: on the urgent problems of innovations in early childhood education; of modern 

educational technology in early childhood education; on the tutor as the subject of innovation; an 

innovative and methodical work in preschool institution; 

To know: the legislative and regulatory guidance materials on innovative changes in the system of 
pre-school education; modern innovative technologies in the educational process of preschool institution; 

the main theoretical approaches to the implementation of innovative programs, technology in preschool 

education; 
To be able to: use in the educational process of preschool education organization of innovative 

technologies 

Have skills: analyze the innovation activities of preschool institutions; predict the results of the 
pedagogical effects; 

Be competent: possess knowledge in the field of educational innovation, educational technologies, 

skills and research skills; to be able to innovate 

Пререквизиттер /Пререквизиты  / Pre-requistes 
Педагогика 

Педагогика      

Pedagogy 
Ұсынылатын әдебиеттер/Рекомендуемая литература Recommended literature: 

1. Антонов, Ю.Е. Управление дошкольными организациями: актуальная динамика / Ю.Е. 

Антонов. - М.: ТЦ Сфера, 2013. - 128 c. 

2. Никишина, И.В. Технология управления методической работой в образовательном 
учреждении / И.В. Никишина. - М.: Учитель, 2018. - 994 c. 

3. Сладков, Александр Совершенствование процессов управления образовательным 

учреждением / Александр Сладков. - М.: LAP Lambert Academic Publishing, 2018. - 732 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 

Педагогикалық зерттеулердің әдіснамасы мен әдістемесі  

Методология и методика педагогических исследований  

Methodology and methods of educational research 
Пәннің коды/ Код дисциплины/ Code 

ММPI -5302 

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 

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 

 

Пән педагогикалық пәндер жатады. 

Ғылыми және педагогикалық зерттеу - оның кәсіби қызметі негізгі компоненттерінің бірі 
ретінде қамтиды мектепке дейінгі оқытушылар, - бағдарлама болашақ мамандардың арналған. 

Мақсаты - педагогикалық зерттеулер құзыретті басқару студенттерді оқыту. Бұл әрекетті 

орындау үшін, болашақ мұғалімдердің пәндерді оқыту процесінде іздеу қозғалтқыш ғылыми-
зерттеу қызығушылығын оятты керек. 

Курс мазмұны мынадай бөлімдерді қамтиды: ғылыми-зерттеу, оның мақсаттары мен 

міндеттері Ғылыми және педагогикалық. ғылыми және ғылыми-педагогикалық зерттеулер 
ұйымдастыру принциптері, оның кезеңдері. педагогикалық зерттеудің түрлері. педагогика 

ғылыми-зерттеу деңгейлері. теориялық зерттеу әдістері, олардың сипаттамасы. ekspe¬rimentalno-

эмпирикалық деңгейде әдістері. педагогикалық зерттеудің әдісі, оның түрлері сияқты байқау. 

бақылау нәтижелерін түзетуге жолдары. тұлғалық және педагогикалық қызметін зерделеуді 
Сауалнама әдістері, олардың түрлері: сауалнама, сұхбат, әңгіме. Педагогикалық эксперимент, 

оның мағынасы, ұйымдастыру, түрлері, жүзеге асыру әдістері. Бекіту және эксперименттік 

деректерді талдау, эксперимент тиімділігі сандық және сапалық көрсеткіштері. 
Зерттеу нәтижесінде студент міндетті: әдіснамасы және ғылыми-педагогикалық зерттеу 

әдістерінің негіздері білу; практикалық міндеттерді шешу үшін ғылыми-зерттеу әдістерін қолдана 

білу;  түрлі ақпарат көздерімен жұмыс істеу дағдылары болуы тиіс. 

Пәннің зерттеу құзыреттілігін қалыптастыруға бағытталған. 
Программа разработана для будущих специалистов – воспитателей дошкольных 

учреждений, чья профессиональная деятельность включает как один из основных компонентов – 

научно-педагогические исследования.  
Цель - обучение студентов грамотному ведению педагогических исследований. Для этого в 

процессе изучения дисциплины у будущих педагогов должен быть сформирован интерес к 

поисковой исследовательской деятельности.  
Содержание курса включает следующие разделы: Научно-педагогическое исследование, его 

цели и задачи. Принципы организации научно-педагогического исследования, его этапы. Виды 

педагогического исследования. Уровни исследования в педагогике. Методы теоретического 

исследования, их характеристика. Методы экспериментально-эмпирического уровня. Наблюдение 
как метод педагогического исследования, его виды. Способы фиксации результатов наблюдения. 

Опросные методы изучения личности и педагогической деятельности, их виды: анкетирование, 

интервьюирование, беседа. Педагогический эксперимент, его значение, организация, виды, 
методика проведения. Фиксация и анализ данных эксперимента, количественные и качественные 



показатели эффективности проведенного эксперимента. Социометрические и 

аутосоциометрические методы исследования. 
В результате изучения дисциплины студент должен: 

- знать основы методологии и методики научно-педагогического исследования; 

- уметь применять исследовательские методики для решения практических задач; 
- применять навыки работы с различными информационными источниками. 

Дисциплина направлена на формирование исследовательской компетенции. 

 

The goal - literacy students conducting educational research. To do this, in the process of studying 
the discipline at the future teachers should be generated interest in search engine research. 

The course content includes the following sections: Scientific and pedagogical research, its goals 

and objectives. Principles organizatsii scientific and pedagogical research, its stages. Types 
pedagogicheskogo research. Levels of research in pedagogy. The methods of theoretical research, their 

characteristics. Methods experi-mentally-empirical level. Observation as a method of pedagogical 

research, its types. Ways to fix the results of observation. Questionnaires methods of studying personality 

and teaching activities, their types: questionnaires, interviews, conversation. The pedagogical experiment, 
its meaning, organization, types, methods of implementation. Fixation and experimental data analysis, 

and quantitative performance indicators kachestvennye of the experiment. Sotsiometricheskie 

autosotsiometricheskie and research methods. 
As a result of study of discipline a student must: 

- Know the basics of methodology and methods of scientific and pedagogical research; 

- Be able to apply research methods to solve practical problems; 
- Apply the skills to work with a variety of information sources. 

The discipline is aimed at the formation of the research competence. 

Пререквизиттер /Пререквизиты  / Pre-requisites 

Педагогика  
Педагогика  

Pedagogics 

Ұсынылатын әдебиеттер/Рекомендуемая литература/ Recommended literature 
1. Шипилина, Л.А. Методология и методы психолого-педагогических исследований: 

Учебное пособие / Л.А. Шипилина. - М.: Флинта, 2013. - 208 c. 

2. Добреньков, В.И. Методология и методы научной работы: Учебное пособие2 -изд / В.И. 
Добреньков, Н.Г. Осипова. - М.: КДУ, 2012. - 274 c. 

3. Загвязинский, В.И. Методология и методы психолого-педагогического исследования: 

Учебное пособие для студентов учреждений высшего профессионального образования / В.И. 

Загвязинский. - М.: ИЦ Академия, 2012. - 208 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 

Жоғары оқу орындарында дербес әдістемелерді оқытудың ғылыми- теориялық 

негіздері 

Научно-теоретические основы преподавания частнометодических дисциплин в ВУЗе 



Scientific-theoretical bases of teaching special methods at the universityПәннің коды/ Код 

дисциплины/ Code 
NTOPChMDV -5201 

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 
1 год 

Оқу семемтрі / Семестр обучения/ Semester of training 

2 семестр 
Кредиттер саны/ Количество  кредитов/ Amount of credits 

4 кредита 

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

Курс мақсаты: магистранттарға математикалық түсініктер мен нақты мәліметтер жайында 
мағлұматтар беру, балалардың математикалық түсініктерін табысты меңгеруде теориялық білімді 

беру, осы пән арқылы балаларды тәрбиелеу және дамыту.  

Курс мазмұны: математика курсында санау және көлем ұғымдары жайында түсініктерін 
қалыптастыру, «көпше», «қатынас», «сәйкестік» және тағы сол сияқты түсініктерін қалыптастыру. 

Сондықтан болашақ маман жалпы математикалық ұғымдар қатарын білуі маңызды. Курс соңында 

студент: әрбір математикалық түсініктер жайында мағлұмат білу керек (пайымдау, предикаттар, 
логикалық операция, түсініктерді айқындау, теорема, сәйкестік, бейнелеу, қызмет); түсініктерді 

анықтау құрылымын талдауды, қарапайым пайымдауды мен әртүрлі логикалық операцияларды 

орындауды, қатынас кестелерін құруды, әртүрлі қасиеттерді айқындауды меңгеру (сызықтық және 

шаршы қызметі). 
Магистрант меңгеру нәтижесінде:  

- білу керек: «Бастауыш мектептегі математика әдістемесі» пәні бойынша жеке 

әдістемелер мазмұнын білу. 
- меңгеру керек: дәріс және практикалық сабақтарды жүргізу. 

- дағдыны игеру: педагогикалық және жеке әдістемелер технологияларын қолдану. 

Пән зерттеу, кәсіби және коммуникативті құзыреттілігін, дүниетанымын қалыптастыруға 
бағытталған.  

 

Цель курса: раскрыть магистрантам суть важнейших математических понятий и фактов, дать 

теоретическую подготовку, необходимую для успешного обучения математике учащихся 
начальных классов, воспитания и развития их через этот школьный предмет. 

Содержание курса: понятие числа и величины в школьном курсе математики вводится с 

опорой на такие общие понятия математики, как «множество», «отношение», «соответствие» и 
др., поэтому будущие учителя начальной школы должны овладеть определенным рядом 

общематематических понятий. По завершению курса студент должен: иметь представление о 

сущности каждого из общих математических понятий (высказывание, предикат, логическая 

операция, определение понятия, теорема, соответствие, отображение, функция); уметь 
анализировать структуру определения понятия, простейшие рассуждения, выполнять логические 

операции над высказываниями и предикатами, находить множество истинности предиката, 

строить графы отношений, определять какими свойствами они обладают, строить графики 
простейших функций (прямая и обратная пропорциональность, линейная и квадратичная 

функции). 

В результате освоения данной дисциплины магистрант должен:  
- знать:  содержание частнометодической дисциплины «Методика математики в начальной 

школе». 

- уметь: проводить лекции, практические занятия в вузе. 

- применять навыки: применения педагогических и частнопредметных технологий. 
Дисциплина направлена на формирование мировоззренческой, коммуникативной, 

профессиональной, исследовательской компетенций. 

 



Course objective: to reveal undergraduates are the most important mathematical concepts and facts, 

give theoretical knowledge necessary for successful teaching of mathematics primary school children, 
their education and development through this school subject. 

Course content: The concept of numbers and quantities in the school course of mathematics is 

introduced based on these general concepts of mathematics, as a "set", "attitude", "compliance" and 
others, so the future elementary school teacher must master a number of specific general mathematical 

concepts.. Upon completion of the course the student should: have an idea about the nature of each of the 

common mathematical concepts (saying predicate logic operation, definition, theorem, matching, 

mapping function); be able to analyze the structure of the definition, the simplest reasoning, perform 
logical operations on propositions and predicates to find the set of truth-predicate, build graphs of 

relations, to determine what properties they possess, to plot elementary functions (direct and inverse 

proportionality, linear and quadratic functions). 
As a result of the development of the discipline master's degree must: 

- to Know: The content discipline "Methods of mathematics in elementary school." 

- to Be able to: conduct lectures, practical classes in high school. 

- to have skills: the use of pedagogical technologies. 
The discipline is aimed at the formation of the ideological, communicative, professional, research 

competencies. 

Пререквизиттер /Пререквизиты  / Pre-requisites 
Педагогика  

Педагогика  

Pedagogics 
Ұсынылатын әдебиеттер/Рекомендуемая литература/ Recommended literature 

1. 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 
2. 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 

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 

Болашақ мамандарды кәсіби қызметке дайындаудың әдіснамасы мен әдістемесі  

Методология и методика психолого-педагогической подготовки будущих специалистов 

к профессиональной деятельности  

The methodology and technique of psycho-pedagogical training of future specialists in 

professional activities 

Пәннің коды/ Код дисциплины/ Code 
MMPPPBSPD -5202 

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 

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 
Мақсаты: ЖОО педагогикалық үрдісті басқаруға теориялық, технологиялық және 

практикалық тұрғыдан дайындау. 

Мазмұны: оқыту мен тәрбиелеудің әдіснамалық негіздері; оқыту мен тәрбиелеудің негізгі 
түсініктері, педагогикалық теориясы; оқыту мен тәрбиелеудің әдістері, формалары, қағидалары, 

мазмұны, заңдылықтары мен мәні. 

Пәнді оқу нәтижесінде магистрант тиісті: 

- білу керек: болашақ педагогтердің оқу-тәрбие аймағында педагогикалық өзара әрекеттесуі 
және оның кәсіби тұжырымдамалық жағдайы.  

- меңгеру керек: болашақ педагог мамандарын үздіксіз кәсіби маман ретінде даярлау 

жүйелілігі, тұтастығын қамтамасыз ету; субъектінің педагогикалық әрекеттесу саласында 
тұлғалық кәсіби дамуына жағдай жасау. 

- дағдыны меңгеру: отандық және шетелдік педагогикадағы ғылыми идеяларды талдау, 

болашақ мамандарды кәсіби тұрғыда даярлаудағы отандық жүйенің дамуы мен қалыптасуы. 
Пән зерттеу, кәсіби және коммуникативті құзыреттілігін, дүниетанымын қалыптастыруға 

бағытталған.  

 

Цель курса: дать магистранту теоретическую, технологическую и практическую готовность 
к управлению педагогическим процессом в вузе. 

Содержание курса: методологические основы обучения и воспитания; ведущие 

педагогические теории, основные понятия воспитания и обучения; сущность, закономерности, 
принципы, содержания, формы и методы воспитания и обучения; 

В результате освоения данной дисциплины магистрант должен:  

- знать: концептуальные положения профессиональной подготовки будущих учителей к 
педагогическому взаимодействию в учебно-воспитательном пространстве начальной школы. 

- уметь: обеспечить целостность, системность, непрерывность профессиональной 

подготовки будущих учителей начальной школы в органическом единстве общего, особенного и 

частного; создавать действенные стимулы профессионально-личностного развития субъектов 
образовательного процесса в сфере педагогического взаимодействия. 

- применять навыки: анализа генезиса научных идей в отечественной и зарубежной 

педагогике по проблеме педагогического взаимодействия, исследования становления и развития 
отечественной системы профессиональной подготовки будущего учителя.  

Дисциплина направлена на формирование мировоззренческой, коммуникативной, 

профессиональной, исследовательской компетенций. 

 
The course deals with the methodology and methods of  training of future specialists of primary 

education for professional work 

 Have an idea: on the current status, trends and characteristics of the preparation of future 
specialists in primary education to professional work in Kazakhstan and abroad.  

       Know: the conceptual provisions of training future teachers for pedagogical interaction in the 

educational space of elementary school.  
Be able to: ensure the integrity, consistency, continuity of training future primary school teachers in 

the organic unity of the general, special and private; create strong incentives of professional and personal 

development of educational process in the field of pedagogical interaction.  

Apply the skills: analysis of the genesis of scientific ideas in the domestic and foreign pedagogy on 
the issue of pedagogical interaction, study the formation and development of the national system of 

vocational training of the future teacher.  



Be competent: in understanding the impact of globalization and integration of world trends in the 

educational process; in the analysis of the content of training for cross curricular, integration, 
technological, projective levels. 

Пререквизиттер /Пререквизиты  / Pre-requisites 

Педагогика  
Педагогика  

Pedagogics 

Ұсынылатын әдебиеттер/Рекомендуемая литература/ Recommended literature 

1. Шипилина, Л.А. Методология и методы психолого-педагогических исследований: 
Учебное пособие / Л.А. Шипилина. - М.: Флинта, 2013. - 208 c. 

2. Добреньков, В.И. Методология и методы научной работы: Учебное пособие2 -изд / В.И. 

Добреньков, Н.Г. Осипова. - М.: КДУ, 2014. - 274 c. 
3. Загвязинский, В.И. Методология и методы психолого-педагогического исследования: 

Учебное пособие для студентов учреждений высшего профессионального образования / В.И. 

Загвязинский. - М.: ИЦ Академия, 2014. - 208 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 

Іскерлік қазақ тілі 

Деловой казахский язык 

Business Kazakh language 

Пәннің коды/ Код дисциплины/ Code 
DKz -5203 

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 
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 
«Іскерлік қазақ тілі» пәні  - тілдік материалдарды оқып білу, мемлекеттік тілде іс қағаздарын 

жүргізу ережелерін, келісімшарттарды жасай білу, іскери хаттарды жаза білу, сондай-ақ 

магистранттардың қазақ тілінде алған білімдерін ғылыми-зерттеу жұмысында қолдана білуге 

үйрететін пән.  
 Мақсаты–магистранттардың іскерлік қарым-қатынасын дамыту; іс қағаздарын жазу 

негіздерін үйрету; құжаттарды ресімдеу үлгілерімен таныстыру; мемлекеттік тілде іс қағаздарын 

жүргізу, сондай-ақ тіл үйренушілердің ғылыми ойлау қабілетін дамыту, кәсіби терминдерді 



орнымен дұрыс және сауатты пайдалана білуі, өз ойы мен пікірлерін дәлелдей білумен қатар 

рефераттарға дәйексөз жазуға, сұхбат жүргізуге, хабарлама жасауға дағдыландыру. 
Пәннің мазмұнына келесі бөлімдер кіреді: грамматика, морфология, синтаксис.Сөйлем 

құрылысы. Сөйлем түрлері. Құрмалас сөйлем, сабақтас құрмалас сөйлем. Етістіктің шақтары. 

Ырықсыз етіс. Етістіктің тұйық және шартты райлары. Есімше. Көсемше. 
Пәнді оқу нәтижесінде магистрант: 

- құжаттарды ресімдеуге қатысты лексика-грамматикалық, стилистикалық, орфографиялық 

нормаларды білуге; 

- меңгерген материалды өмірде және кәсіби әрекетінде қолдана алуға; 
- құжаттарды мемлекеттік стандарттар мен жазу стилі мен функциялары талаптарына сай 

толтыруда кәсіби терминдерді дұрыс қолдану дағыдыларын игере білуге тиіс. 

Пән тілдік, коммуникативтік, кәсіптік құзырлықты қалыптастыруға бағытталған. 
 

Содержание курса включает следующие разделы: грамматика, морфология, синтаксис. 

Структура казахских предложений. Типы предложений. Типы придаточных предложений. 

Времена всех групп. Модальные глаголы. Страдательный залог. Передача пассивной конструкции 
на родной язык. Сослагательное наклонение. Причастные обороты. Инфинитивные конструкции. 

Цель - учить магистрантов основам написания деловых бумаг; деловому общению на 

государственном языке, ознакомить с образцами оформления документов; научить вести 
делопроизводство на государственном языке. 

В результате изучения дисциплины магистрант должен: 

- знать лексико-грамматические, стилистические, орфографические нормы делового 
казахского языка;  

- уметь использовать изученный материал в жизни и профессиональной деятельности; 

- применять навыки: правильного использования профессиональных терминов при 

заполнении документов в соответствии с государственными стандартами, а также стилями 
написания и функциям. 

Дисциплина направлена на формирование компетенции: языковой, коммуникативной, 

профессиональной. 
 

Discipline "Business Kazakh language" is the study of language material, conducting securities 

business in the state language, the ability to enter into contracts, rules for writing business letters, as well 
as the ability to communicate their thoughts in the state language. 

The goal - to teach the basics of writing a master's degree of business papers; business 

communication in the official language, familiarize with samples of paperwork; learn to keep records in 

the state language. 
The course content includes the following sections: grammar, morphology, syntax. The structure of 

the Kazakh proposals. The types of sentences. Types of subordinate clauses. The times of all groups. 

Modal verbs. Passive voice. Transfer the passive construction in their native language. Subjunctive mood. 
Sacrament momentum. Infinitive constructions. 

A study of undergraduate discipline must: 

- To know the lexical and grammatical, stylistic, orthographic norms of business Kazakh language; 

- Be able to use the learned material and professional life; 
- Have the skills to properly use professional terms in completing the documents in accordance 

with state standards, as well as the writing style and function. 

The discipline is aimed at formation of competence: linguistic, communicative and professional. 

Пререквизиттер/ Пререквизиты/ Рrerequisites 
«Кәсіби қазақ тілі»  

«Профессиональный казахский язык»  
«Professional Kazakh Language» 

Постреквизиттер/ Постреквизиты/ Рostrequisites 

Диссертацияны жазу кезінде практикалық қолдану 

Практическое применение при написании диссертации 
Practical application in the writing of the dissertation 

 

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. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 



Приложение Б 
 

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

Name 

Мектепке дейінгі білім беру технологиялары 

Дошкольные образовательные технологии 

Pre-school educational technology 

Пәннің коды/ Код дисциплины/ Code 
DOT -2301 

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 
2 год 

Оқу семемтрі / Семестр обучения/ Semester of training 

3 семестр 

Кредиттер саны/ Количество  кредитов/ Amount of credits 
4 кредита 

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

Пәнді оқыту мақсаты – мектепке дейінгі білім беру саласында заманауи педагогикалық 
технологияларды жүзеге асыруға студенттердің практикалық дайындығы және білім беру үрдісін 

технологизация мәселесінің теориялық саласында студенттердің кәсіби құзыреттілігін 

қалыптастыру 
Мазмұны. Педагогикалық технологияның түрлері және оны мектепке дейінгі мекемелерде 

қолдану. Заманауи білім беру технолгияларының мәні, оқыту мен тәрбиені ұйымдастыруда 

педагогикалық және отандық тәжірибесі.  

Пәнді оқыту нәтижесінде студент:  
Білуі керек: МДМ технологияларды қолдану 

Меңгеру керек: МДМ тәжірибе жұмысында заманаиу технологияларды қолдану  

Қалыптасатын дағды: технологияларды қарастыру арқылы сабақтарды құру және жүргізу 
Пән кәсіби және зерттеу құзыреттілігін қалыптастыруға бағытталған. 

 

Цель преподавания дисциплины: содействовать становлению профессиональной 

компетентности студентов в области теории вопроса технологизации образовательного процесса и 
практической готовности к реализации современных педагогических технологий в сфере 

дошкольного образования. 

Содержание курса включает в себя следующие разделы: Виды педагогических технологий, 
используемых в дошкольных образовательных учреждениях. Место и роль целеполагания в 

модели педагогической технологии. Основные составляющие технологии воспитания детей.  

В результате изучения дисциплины «Дошкольные образовательные технологии» студент 
должен: 

- знать: технологии, используемые в ДОУ. 

- уметь: применять современные технологии в практике работы ДОУ. 

- применять навыки: к составлению и проведению занятий на основе изученных технологий. 
Дисциплина направлена на формирование профессиональной, исследовательской 

компетенций. 

 
The purpose of teaching discipline: to promote the development of professional competence of 

students in the field of the theory of the issue of technological development of the educational process and 

practical readiness for the implementation of modern pedagogical technologies in the field of preschool 
education. 

The course content includes the following sections: Types of pedagogical technologies used in pre-

school educational institutions. The place and role of goal-setting in the model of pedagogical technology. 

The main components of the technology of raising children. 



As a result of studying the discipline "Preschool educational technologies" the student must: 

- know: the technologies used in the DOW. 
- be able to: apply modern technologies in the practice of the DOW. 

- apply skills: to drawing up and conducting classes based on learned technologies. 

Discipline is aimed at the formation of professional, research competencies. 

Пререквизиттер /Пререквизиты  / Pre-requistes 

Педагогикалық орта 

Педагогика среды 

Pedagogy environment 
Ұсынылатын әдебиеттер/Рекомендуемая литература/ Recommended literature 

1.  Езопова, С. А. Менеджмент в дошкольном образовании / С.А. Езопова. - М.: Академия, 

2016. - 320 c. 
2.  Козлова, А. М. Дошкольное образование / А.М. Козлова, Е.В. Никифорова, Н.А. 

Скопинова. - М.: ЦГЛ, 2017. - 958 c. 

3. Полтавцева Н.В. Современные здоровьесберегающие технологии в дошкольном 

образовании. 2016. – 65 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. 

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

Оқыту тілі: Қазақша, орысша 

 
Курстың атауы/пәндер/юнита 

Название курса/дисциплины/юнита/  

Name 

Особенности формирования и диагностики ключевых компетентностей дошкольников 

Мектепке дейінгі балалардың негізгі құзіреттіліктерін диагностикалау әдістемелерімен 

мазмұнының ерекшеліктері 

Peculiarities of formation and diagnostics of key competencies of preschool children 
Пәннің коды/ Код дисциплины/ Code 

OFiDKKD -2302 

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 

2 год 

Оқу семемтрі / Семестр обучения/ Semester of training 
3 семестр 

Кредиттер саны/ Количество  кредитов/ Amount of credits 

4 кредита 

Дәріс беруші/профессордың/ Ф.И.О лектора/профессора/ FULL NAME 
Курс мазмұны: білім беру тәжірибесіндегі құзыреттілік бағыт, құзыреттілікті 

диагностикалау, мектеп жасына дейінгі балалардың негізгі құзыреттіліктерін қалыптастыру және 

диагностикалау технологиясы. 
Мақсаты: құзыреттілік бағыттың спецификалық құрылымын теориялық тұрғыдан ашу,  



«құзіреттілік», «құзірет» түсінігінің психологиялық- педагогикалық  мазмұнын түсіну және оны 

тәжірибеде қолдану. 
Пәнді оқу нәтижесінде магистрант тиісті: 

Білу керек: мектепке дейінгі білімде құзіреттілік мағынасы туралы. 

Білу:  құзыреттілік бағыттың спецификалық құрылымын, «құзіреттілік», «құзірет», 
«мектепке дейінгі балалардың құзіреттілігі» түсінігінің психологиялық- педагогикалық  мазмұнын 

Меңгеру керек: мектепке дейінгі балалардың құзіреттілігін диагностикалау. 

Дағдылану керек: мектепке дейінгі балалардың негізгі  құзіреттілігін қалыптастыру. 

Құзіретті болу керек: мектепке дейінгі балалардың негізгі  құзіреттілігін қалыптастыруға 
керекті технологиялар ерекшеліктерін негіздеу,  

Пән зерттеу, кәсіби және коммуникативті құзыреттілігін, дүниетанымын қалыптастыруға 

бағытталған.  
 

Содержание курса: компетентностный подход в образовательно  практике, диагностика 

компетентностей, формирование и технология диагностики ключевых компетентностей  

дошкольников.  
Цель курса: теоретическое раскрытие специфики структуры компетентностного подхода, 

осознание смысла и психолого-педагогического содержания понятий «компетентность», 

«компетенция» в практическом овладении диагностикой компетентностей дошкольников и 
технологиями, способствующими их формированию. 

В результате освоения данной дисциплины магистрант должен:  

- знать:  специфику структуры компетентностного подхода, смысл и психолого-
педагогического содержание понятий «компетентность», «компетенция» и «ключевые 

компетентности детей дошкольного возраста». 

- уметь: диагностировать ключевые компетентности дошкольников. 

- применять навыки: формирования ключевых компетентностей детей дошкольного 
возраста.  

Дисциплина направлена на формирование мировоззренческой, коммуникативной, 

профессиональной, исследовательской компетенций. 
 

Course contents: Modern Problems and technologies of formation of mathematical representations 

of preschool children. 
The aim of the course: to introduce the procedure of formation of elementary mathematical 

concepts based on different technologies. 

As a result of the development of the discipline master's degree must: 

- to Know: contemporary issues and technologies of formation of mathematical representations of 
preschool children. 

- to Be able to: organize educational and informative activity of children of preschool age the 

formation of elementary mathematical concepts using different technologies; make notes, lesson plans, 
games, exercises; proper use of mathematical terminology. 

- to have skills: analysis of preschool mathematics learning process in the classroom and in 

everyday life, to diagnose the level of mathematical development of children; the organization of the 

pedagogical process in preschool institutions. 
The discipline is aimed at the formation of the ideological, communicative, professional, research 

competencies. 

Пререквизиттер /Пререквизиты  / Pre-requistes 
Педагогика, жас ерекшелік физиологиясы және гигиена 

Педагогика, возрастная физиология и гигиена  

Pedagogy, age physiology and hygiene 
Ұсынылатын әдебиеттер/Рекомендуемая литература/ Recommended literature 

1. Санникова Н. И. Мониторинг сформированности универсальных учебных действий // 

Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 2016. – Т. 48. – С. 8–19. 

2. Бенькович Т.М. Модель образовательного рейтинга в портфолио учебных достижений // 
Профильная школа. 2012. №2. С. 48- 50. 

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 

Современные тенденции подготовки ребенка в школе 

Баланы мектепке дайындаудың қазіргі даму тенденциясы 

Modern trends in preparation of the child for school 
Пәннің коды/ Код дисциплины/ Code 

STPRkSh -2303 

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 

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 

Баланың мектепте  табысты оқуы, оның жүйелік оқу іс әрекетіне дайындау сапасына 

байланысты. Курс ойын іс-әрекетінен оқу әрекетіне өтуінің физиологиялық, психологиялық 
алғышарттарын, оқушылардың пән бойынша білімінің қалыптасуын  қарастырады. 

Курс мазмұнына келесі бөлімдер енеді: мектеп ұғымы, мектепке келген балалардың 

психологиялық сипаты, баланың мектепке дайындығының жеткіліксіздігінің себебі, балаларға 

психологиялық көмек. 
Пәнді оқып меңгеру нәтижесінде студент білуі керек:  

Білуі керек:кіші мектеп жасындағы оқушылардың оқытуда олардың танымдық дамуын; кіші 

мектеп жасындағы балалардың сабаққа үлгермеуінің педагогикалық-психологиялық себептерін 
анықтау.   

Білуі мүмкін: мектепке оқушыларымен олардың жеке қабілеттерін ескеріп оқу іс-әрекетін 

ұйымдастыру.   

Қалыптасқан дағды: кіші мектеп жасындағы оқуға қызығушылығын қалыптастыруда 
танымдық іс-әрекетін дамыту.  

Құзіреттілігі: кіші мектеп жасындағы оқушылардың оқу іс-әрекетін дамыту. 

Пән дүниетанымдық, коммуникативтік, кәсіби және зерттеу құзыреттілігін қалыптастыруға 
бағытталған 

 

Цель – дать основные направления в подготовке дошкольника к школе.  
Содержание курса включает следующие разделы: основные аспекты школьной зрелости, 

общие психологические характеристики детей поступающих в школу, причины 

неподготовленности детей к школе, психологическая помощь детям. 

В результате изучения магистрант должен: 
- знать  основные педагогические понятия; сущность управления педагогическим 

процессом; сущность процессов развития, воспитания, формирования и социализации личности; 

общую характеристику и развитие познавательных процессов в дошкольном возрасте; психолого-



педагогические причины неуспеваемости дошкольника в учебной деятельности и пути их 

преодоления. 
- уметь  проектировать и осуществлять организацию педагогического процесса в  

образовательном учреждении; определять цели и задачи воспитания и обучения; организовать 

учебную деятельность дошкольника в соответствии с его психологией, возрастных и 
индивидуальных особенностей. 

- применять навыки  работы по самообразованию, творческого подхода к делу воспитания 

через изучение и анализ достижений педагогической науки и опыта работы в образовательном 

учреждении; активизации познавательной деятельности; формирования  интереса к обучению у 
дошкольников. 

Дисциплина направлена на формирование мировоззренческой, коммуникативной, 

профессиональной, исследовательской компетенций. 
 

Discipline "Problems of the child to school" refers to pedagogical disciplines. Her study, all 

students specializing in various fields of science teaching and practice. 

The goal - to help the younger student more fully realize their potential, to reveal their identities; 
maintain mental and emotional well-being of each student. 

Course content includes the following sections: the main aspects of school maturity, general 

psychological characteristics of children entering school, the reasons for lack of preparation of children to 
school, psychological assistance to children. 

As a result of the study a student must: 

- know the basic pedagogical concepts; the essence of the management of the pedagogical process; 
the essence of the processes of development, education, formation and socialization of the individual; 

general characteristics and development of cognitive processes in preschool age; psychological and 

pedagogical causes of preschooler failure in learning activities and ways to overcome them. 

- be able to design and implement the organization of the pedagogical process in an educational 
institution; define the goals and objectives of education and training; to organize a preschooler's 

educational activities in accordance with his psychology, age and individual characteristics. 

- apply the skills of self-education, creative approach to the business of education through the study 
and analysis of the achievements of pedagogical science and work experience in an educational 

institution; activation of cognitive activity; formation of interest in learning from preschoolers. 

The discipline is aimed at the formation of the ideological, communicative, professional, research 
competencies. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ pre-requisites 
Возрастная и педагогическая психология. 

Жас ерекшелік және педагогикалық психология 
Age and pedagogical psychology. 

Ұсынылатын әдебиеттер/Рекомендуемая литература Recommended literature: 

1. Авдулова Т.П. Насыщенность образовательной среды и ее психологическая 
безопасность// Справочник старшего воспитателя.-2014г.-№8.  

2. Красношлык З.П. Психолого-педагогические основы организации предметно-

развивающей среды в дошкольном образовательном учреждении [Текст] / Красношлык // 

Актуальные задачи педагогики: материалы III междунар. науч. конф. (г. Чита, февраль 2013 г.). -- 
Чита: Издательство Молодой ученый, 2013. -- С. 32-34  

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 

 

 

 



Курстың атауы/пәндер/юнита 

Название курса/дисциплины/юнита/  
Name 

Мектепке дейінгі баланы қоршаған орта және экологиямен таныстырудың қазіргі 

мәселелері мен технологиялары 

Современные проблемы и технологии ознакомления дошкольников с окружающим 

миром и экологией 

Modern problems and technologies of preschoolers’ familiarization with the environment and 

ecologyПәннің коды/ Код дисциплины/ Code 
SPTODOME -2301 

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 
2 год 

Оқу семемтрі / Семестр обучения/ Semester of training 

3 семестр 
Кредиттер саны/ Количество  кредитов/ Amount of credits 

4 кредита 

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

Бұл курста мектепке дейінгі баланы қоршаған орта және экологиямен таныстырудың 

қазіргі мәселелері, технологиялары және оқыту ерекшеліктері қарастырылады. 

Мақсаты: магистранттарды әртүрлі жас топтардағы балаларды қоршаған ортамен 

таныстыру технологиясымен қаруландыру. 

Пәнді оқу нәтижесінде магистрант тиісті: 

Білу керек: экологияның өзекті мәселесі туралы. 

Білу:  әр түрлді топтағы балаларды қоршаған ортамен таныстыру технологияларын, 

экологияны оқытуға қызығушылықтарын қалыптастыру. 

Меңгеру керек: мәселені теориялық негіздеу, мектепке дейінгі жастағы балалардың 

эксперименттік әрекеттерін ұйымдастыру. 

Дағдылану керек: мектепке дейінгі жастағы балалармен  эксперимент жүргізуде  

бақылауды ұйымдастыру.  

Құзіретті болу керек: балаларды қоршаған ортамен таныстыруда мәселені анықтауда 

технологияларды таңдау, мектепке дейінгі балаларда ақпараттық-танымдық құзіреттілігін 

қалыптастыру 

Пән зерттеу, кәсіби және коммуникативті құзыреттілігін, дүниетанымын 

қалыптастыруға бағытталған.  

 

Содержание курса: современные проблемы, технологии и особенности изучения 

курса «Окружающий мир и экология». 

Цель курса: познакомить магистрантов с технологией ознакомления детей разных 

возрастных групп с окружающим миром. 

В результате освоения данной дисциплины магистрант должен:  

- знать:  технологии ознакомления детей разных возрастных групп с окружающим 

миром, формирования интереса к изучению экологии. 

- уметь: теоретически обосновать проблемы, организовать опытно-

экспериментальную деятельность детей дошкольного возраста. 

- применять навыки: организации наблюдений, проведения эксперимента с детьми 

дошкольного возраста. 

Дисциплина направлена на формирование мировоззренческой, коммуникативной, 

профессиональной, исследовательской компетенций. 

 



Course content: competence approach in educational practice, diagnostics competencies 

and forming technology diagnostics key competencies of preschool children. 

The aim of the course: theoretical disclosure of the specifics of the structure of the 

competency approach, understanding and sense of psychological and pedagogical content of 

"competence" concepts "competence" in the practical mastery of diagnostic competencies of 

preschool children and technologies that contribute to their formation. 

- to Know: the specifics of the structure of the competency approach, the meaning and 

content of psycho-pedagogical concepts of "competence", "competency" and "key competence 

of pre-school children." 

- to Be able to: diagnose the key competencies of preschool children. 

- to have skills: the formation of the key competencies of preschool age children. 

The discipline is aimed at the formation of the ideological, communicative, professional, 

research competencies. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites: 

Педагогика, Мектепке дейінгі білім берудің теория-әдіснамалық мәселелері 

Педагогика, теоретико-методологические проблемы дошкольного образования  

Pedagogy,theoretical and methodological problems of pre-school education 
Ұсынылатын әдебиеттер/Рекомендуемая литература Recommended literature: 

1. Прошкина И.В. Планирование наблюдений на прогулке в детском саду / И.В. Прошкина. 

— 3-е изд. — Мозырь: Содействие, 2014. — 88 с.  
2. Веретенникова С.А. Ознакомление дошкольников с природой  — М., 2016. - 208 c. 

3. Николаева С.Н. Теория и методика экологического образования детей: Учеб. пособие для 

студ. высш. учеб. заведений / С.Н. Николаева. — 2-е изд., испр. — М.: Издательский центр 

«Академия», 2015. — 336 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 

 

Курстың атауы/пәндер/юнита 

Название курса/дисциплины/юнита/  

Name 

Мектепке дейінгі баланың тілін дамытудың қазіргі мәселелері мен 

технологиялары 

Современные проблемы и технологии развития речевой деятельности 

дошкольников 

Current issues and technologies of preschoolers’ speech development activities 

Пәннің коды/ Код дисциплины/ Code 

SPTRRDD -2302 

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 

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 

Мақсаты: магистранттар кезінде мектеп жасына дейінгі балалардың сөйлеу дамыту 

үшін тәсілдері мен әдістерін қолдану теориялық білімдері мен практикалық дағдыларын 

қалыптастыру. 

Мазмұны: мектепке дейінгі балалар сөз оқытудың теориялық негіздері. Сөйлеу 

коммуникативтік-қызметі оқыту жүйесі. Мектеп жасына дейінгі балалар сөз оқыту 

принциптері. Балабақшадағы сөйлеу мәнерін қалыптастыру шарттары. мектеп жасына 

дейінгі балалардың оқытуда сөйлеу әртүрлі нысандарын қарым-қатынасы. Қамқоршысы 

тілін дамыту бойынша жұмыс. Түрлі жас топтарында сөзінде дамуының ерекшеліктері. 

Отбасында тілін дамыту бойынша жұмыс. 

Пәнді оқу нәтижесінде магистрант тиісті: 

Білуі керек: балаларды ауызша сөйлеуге оқыту әдістемесінің теориялық негіздері 

және оларды практикада қолдана білу. 

Игеру керек: мектеп жасына дейінгі балалардың сөйлеуінің дамуын диагностикалау.  

Дағдыларды меңгеру: балалардың сөйлеу мәнерін қалыптастыру жұмысы бойынша  

түзету-дамыту үдерісін жоспарлау және болжау. 

Құзыретті болуы: мектепке дейінгі балалардың оқудан тыс іс-шаралар барысында тіл 

дамыту әдістемесін қолдану. 

 

Содержание курса: теоретические основы обучения речи дошкольников. 

Коммуникативно-деятельностная система обучения речи. Принципы обучения речи 

дошкольников. Условия формирования речи в детском саду. Взаимосвязь различных форм 

речи в обучении дошкольников. Работа воспитателя по развитию речи. Особенности 

работы по развитию речи в разных возрастных группах. Работа по развитию речи в семье.  

Цель курса: сформировать у магистрантов теоретические знания и практические 

навыки применения методов и приемов для обеспечения речевого развития 

детей дошкольного возраста 

В результате изучения магистрант должен: 

- знать: теоретические основы методики обучения детей устной речи и умением 

использовать их в практической деятельности. 

- уметь: осуществлять диагностику речевого развития дошкольников. 

- применять навыки: прогнозирования и планирования коррекционно-развивающего 

процесса по формированию речи у детей. 

Быть компетентным: в применении методики развития речи дошкольников в 

учебной и внеучебной деятельности. 

 

Course content: Theoretical foundations of teaching preschool children speech. 

Communicative-activity training system of speech. Principles of teaching preschool children 

speech. Conditions of formation of speech in kindergarten. The relationship of various forms of 

speech in teaching preschoolers. Work on the development of caregiver speech. Features of the 

development of speech in different age groups. Work on the development of speech in the 

family. 

Course objective: to generate at undergraduates theoretical knowledge and practical skills 

in the application of methods and techniques for the speech development of children of 

preschool age 

To Have an idea: about the features of speech and mental development of children of 

preschool age. 

To know: the theoretical foundations of methods of teaching the children speech, and 

ability to use them in practice. 

To be able to: diagnose speech development in preschoolers. 



To Have skills: forecasting and planning remedial developmental process of the formation 

of speech in children. 

Be competent: in the application of techniques of speech of preschool children in school 

and extracurricular activities. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ pre-requisites 

Возрастная и педагогическая психология. 

Жас ерекшелік және педагогикалық психология 

Age and pedagogical psychology. 

Ұсынылатын әдебиеттер/Рекомендуемая литература Recommended literature: 

1. Александрова, О.В. Развитие мышления и речи для малышей 4-6 лет / О.В. 

Александрова. - М.: Эксмо, 2013. - 48 c. 

2. Ушакова, О.С. Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи. 

Занятия, игры, метод.реком., мониторинг / О.С. Ушакова. - М.: ТЦ Сфера, 2015. - 288 c. 

3. Янушко, Е.А. Помогите малышу заговорить. Развитие речи детей 1-3 лет / Е.А. 

Янушко. - М.: Эксмо, 2016. - 424 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 

 

Курстың атауы/пәндер/юнита 

Название курса/дисциплины/юнита/  

Name 

Мектепке дейінгі балада математикалық түсініктерін қалыптастырудың 

қазіргі мәселелері мен технологиялары 

Современные проблемы и технологии формирования математических 

представлений дошкольников 

Current problems and techniques of forming mathematical representations of 

preschool children 

Пәннің коды/ Код дисциплины/ Code 

SPTFMPD -2303 

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 

2 год 

Оқу семемтрі / Семестр обучения/ Semester of training 

3 семестр 

Кредиттер саны/ Количество  кредитов/ Amount of credits 

4 кредита 

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

Курс мектепке дейінгі балада математикалық түсініктерін қалыптастырудың қазіргі 

мәселелері мен технологияларын қарастырады. 



Мақсаты: әртүрлі технологиялар негізінде қарапайым математикалық түсініктерін 

қалыптастыру әдістемесімен таныстыру. 

Пәнді оқу нәтижесінде магистрант тиісті: 

Білу керек: мектепке дейінгі ұйымдарда қарапайым математика элементтерінің 

теориялық негіздерін қалыптастыру туралы; балаларда математикалық ұғымдар мен 

математикалық әрекеттерді орындау тәсілдері туралы; мектепке дейінгі ұйымдарда 

құзіреттілікті есепке ала отырып,   мектепке дейінгі білім беруде математика пәні 

бойынша оқу-тәрбие үдерісі ерекшеліктерін білу. 

Білу: мектепке дейінгі балаларда математикалық елестер және қазіргі 

технологияларды  қалыптастыру  

Меңгеру керек:  мектепке дейінгі жастағы балалардың оқу-танымдық әрекеттері 

қарапайым математикалық элементтерді түрлі технологияларды қолдану арқылы 

қалыптастыру; конспект құрастыру, сабақ жоспарын жасау, ойындар, жаттығулар, 

математикалық терминдерді дұрыс қолдан білу. 

Дағдылану керек:  мектеп жасына дейінгі балаларды оқыту үдерісінде математика 

сабағында және күнделікті өмірде талдау, балалардың математикалық даму деңгейлерін 

диагностикалау, мектепке дейінгі ұйымдарда педагогикалық үдерісті ұйымдастыру. 

Құзіретті болу керек: мектеп жасына дейінгі балаларда математикалық қабілеттері 

мен қызығушылықтарын анықтау және дамыту, үнемі ізденісте болу, өзін-өзі жетілдіру, 

алынған нәтижені қолдана білу 

Пән зерттеу, кәсіби және коммуникативті құзыреттілігін, дүниетанымын 

қалыптастыруға бағытталған.  

 

Содержание курса: современные проблемы и технологии формирования 

математических представлений дошкольников. 

Цель курса: познакомить с методикой формирования элементарных математических 

представлений на основе различных технологий. 

В результате освоения данной дисциплины магистрант должен:  

- знать: современные проблемы и технологии формирования математических 

представлений дошкольников. 

- уметь: организовывать учебно-познавательную деятельность детей дошкольного 

возраста по формированию элементарных математических представлений с 

использованием различных технологий; составлять конспекты, планы занятий, игры, 

упражнения; правильно пользоваться математической терминологией. 

- применять навыки:  анализа процесса обучения дошкольников математике на 

занятиях и в повседневной жизни, диагностировать уровень математического развития 

детей; организации педагогического процесса в дошкольных организациях. 

Дисциплина направлена на формирование мировоззренческой, коммуникативной, 

профессиональной, исследовательской компетенций. 

 

Discipline "Problems of the child to school" refers to pedagogical disciplines. Her study, 

all students specializing in various fields of science teaching and practice. 

The goal - to help the younger student more fully realize their potential, to reveal their 

identities; maintain mental and emotional well-being of each student. 

Course content includes the following sections: the main aspects of school maturity, 

general psychological characteristics of children entering school, the reasons for lack of 

preparation of children to school, psychological assistance to children. 

As a result of the study a student must: 

- to Know the basic pedagogical concepts; the essence of management of pedagogical 

process; the essence of the processes of development, education, formation and socialization of 

the individual; general characterization and the development of cognitive processes in the early 



school years; psychological and pedagogical reasons for poor progress of the younger schoolboy 

in educational activity and ways to overcome them. 

- to Be able to design and implement the organization of educational process in educational 

institution; define goals and objectives of education and training; organize educational activity of 

younger schoolboys in accordance with its psychology, age and individual characteristics. 

- to have skills for self-education and creative approach to business education through the 

study and analysis of the achievements of science teaching and work experience in an 

educational institution; enhance the cognitive activity; the formation of interest in learning in 

primary school children. 

The discipline is aimed at the formation of the ideological, communicative, professional, 

research competencies. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites: 

Педагогика, мектепке дейінгі білім берудің теория-әдіснамалық мәселелері,  

Педагогика, теоретико-методологические проблемы дошкольного образования 

Pedagogy, theoretical and methodological problems of pre-school education 

Ұсынылатын әдебиеттер/Рекомендуемая литература Recommended literature: 

1. Минкевич, Л.В. Математика в детском саду. Средняягруппа   / Л.В. Минкевич. – 

М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2013. – 88 с. 

2. Помораева, И.А. Формирование элементарных математических представлений. 

Втораягруппараннеговозраста  / И.А. Помораева, В.А. Позина. – М.: Мозаика-Синтез, 

2014. – 48 с. 

3. Помораева, И.А. Формирование элементарных математических представлений. 

Система работы во второй младшей группе детского сада  / И.А. Помораева, В.А. Позина. 

– М.: Мозаика-Синтез, 2013. – 64 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 

 

 

 

 

 

 



МОДУЛЬДІК АНЫҚТАМА 

МОДУЛЬНЫЙ СПРАВОЧНИК 

MODULAR DIRECTORY 

6М010100 – Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу 

6М010100 – Дошкольное обучение и воспитание 

6М010100 – Pre-school studying and education 

Ғылыми-педагогикалық бағыт 

Научно-педагогическое направление 

Scientific and pedagogical direction 

Модульдің атауы және шифрі 

Название модуля и шифр 

Module name and cipher 

Жалпы ғылыми 

Общенаучный 

General scientific 

О 

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 

Магистратура 

Магистратура 

Magistracy 

Сағаттардың апталық саны 

Количество часов в неделю 

Number of hours per week 

360 

Кредиттер саны 

Количество кредитов 

Amount of credits 

8 

Оқыту түрі  

Форма обучения 

Form of training 

Күндізгі 

Очная 

Full-time  

Семестр  

Семестр 

Semester 

1 семестр  

1 семестр 

1 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). 
Педагогика  

Педагогика  

Pedagogics 

Модульдің мазмұны 

Содержание модуля 

Module Contents 

Шет тілі (кәсіптік)  

Иностранный язык (профессиональный)  

Foreign language (professional) 

Педагогика  

Педагогика  

Pedagogics 

Психология  

Психология  



Psychology 

Ғылым тарихы мен философиясы  

История и философия науки  

History and philosophy of science 

Оқыту нәтижелері  

Результаты обучения 

Learning Outcomes 

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 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. 

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 семестр бойы 

1 семестра 

1 semester 

Әдебиеттер  

Литература 

Literature 

1. 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. 

Фромкин, Виктория. 

2. Тіл біліміне кіріспе [Мәтін] = An Introduction to 

Language : [монография] / В. Фромкин, Р. Родман, Н. 

Хайамс ; ауд.: М. Жаңабекова, Б. Мизамхан, Ұ. Ісләмова. - 

10-бас. - Астана : "Ұлттық аударма бюросы" ҚҚ, 2018. - 

586, [2] б. - (Рухани жаңғыру). - Библиогр.: бөлім 

соңында. - 10 000 (таралым).  

3. 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 

4. 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 

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 

4. Педагогика [] : учеб. для бакалавров / МПГУ ; под общ. 

ред. Л. С. Подымовой, В. А. Сластенина. - М. : Юрайт, 

2012. - 332 с. - ISBN 9785991620505 

5. 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 

6. 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). 

7. 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). 

8. 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). 

9. 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 

10. 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 

11. Сумина Т. Г. Методика воспитательной работы [] : 

учеб. для вузов / Т. Г. Сумина. - М. : Академия, 2014. - 192 

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

9785446809134  

12. Дюсупова, А. К. Развитие гуманистической 

направленности личности старшеклассников [] : [моногр.] 

/ А. К. Дюсупова, Н. А. Завалко. - [S. l.] : ВКПК Арго, 

2016. - 225 с. 

13. Батюта М.Б. Возрастная психология: Учебное пособие 

/ М.Б. Батюта, Т.Н. Князева. - М.: Логос, 2015. - 306 c. 

10. Обухова Л.Ф. Возрастная психология: Учебник для 

бакалавров / Л.Ф. Обухова. - М.: Юрайт, 2013. - 460 c. 

14. Хилько М.Е. Возрастная психология: Краткий курс 

лекций / М.Е. Хилько, М.С. Ткачева. - М.: Юрайт, 2013. - 

200 c. 

15. Хухлаева О.В. Психология развития и возрастная 

психология: Учебник для бакалавров / О.В. Хухлаева, Е.В. 

Зыков, Г.В. Бубнова. - М.: Юрайт, 2013. - 367 c. 

16. Шаповаленко И.В. Психология развития и возрастная 

психология: Учебник для бакалавров / И.В. Шаповаленко. 

- М.: Юрайт, 2013. - 567 c. 

Өңделген күні 

Дата обновления 

Date of update 

28.02.18 



Модульдің атауы және шифрі 

Название модуля и шифр 

Module name and cipher 

Әдіснамалық 1 

Методологический 1 

methodological 1 

М1 

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 

Магистратура 

Магистратура 

Magistracy 

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 

Педагогика  
Педагогика  

Pedagogics 

 

Модульдің мазмұны 

Содержание модуля 

Module Contents 

Мектепке дейінгі және бастауыш мектепте білім берудің қазіргі 
мәселелері  

Современные проблемы дошкольного и начального 

образования  
Modern problems of preschool and primary education 

Педагогикалық зерттеулердің әдіснамасы мен әдістемесі  

Методология и методика педагогических исследований  
Methodology and methods of educational research 

Мектепке дейінгі білім берудің теория-әдіснамалық мәселелері  

Теоретико-методологические проблемы дошкольного 

образования  
Theoretical and methodological problems of preschool education 

Мектепке дейінгі білім берудің сапасын басқарудың жаңа 

тұғырлары  
Новые подходы к управлению качеством дошкольного 

образования  

New approaches to managing the quality of preschool education 

Оқыту нәтижелері  

Результаты обучения 

Learning Outcomes 

білу керек: мектепке дейінгі мекемелердегі менеджмент 
мәнін; басқару жүйесінің даму тарихын; менеджмент 

қызметінің өзара байланысы мен құрамын; бақылау қызметі 

мен мотивацияны арттыру әдісін; менеджменттің әлеуметтік-
психологиялық аспектісін; шешім қабылдау түрлері мен әдіс-



тәсілдерін; қақтығыстар түрлері мен оның алдын алу 

жолдарын; мектепке дейінгі мекемелерді ақпараттық 
қамтамасыз ету; сапа менеджмент ерекшеліктерін; 

инновациялық менеджмент мәселелерін. 

істей алуы керек: өз білімдерін мектепке дейінгі мекемелерде 

қолдану; мектепке дейінгі мекемелердің іс-әрекетін 
ұйымдастыру; мектепке дейінгі мекемелердің даму страгиясын 

айқындау; басқарудағы ақпараттық технологияны қолдану; 

мектепке дейінгі мекемелерді басқару жүйесін жетілдіруде 
ұсыныстарды өңдеу. 

меңгеру керек: қазіргі жағдайда мектепке дейінгі мекемелерді 

басқару ерекшеліктері, басқару объектісі мен субъектісі 
жайында білім 

знать: сущность менеджмента в ДОУ; историю развития 

систем управления; состав и взаимосвязь функций 

менеджмента; вопросы планирования в системе менеджмента; 
способы повышения мотивации и функции контроля; 

социально-психологические аспекты менеджмента; виды и 

методы принятия решений; типы конфликтов, их приемы и 
способы разрешения; информационное обеспечение 

управления ДОУ; особенности менеджмента качества; 

вопросы инновационного менеджмента;  

уметь: использовать свои знания в практике ДОУ; 
организовать деятельность ДОУ; определить стратегию ДОУ; 

использовать информационные технологии в управлении; 

разрабатывать предложения по совершенствованию 
управления ДОУ;  

иметь навыки: знаниями о субъекте и объекте управления, 

особенностях управления ДОУ в современных условиях. 
know: the essence of management in the DOW; history of the 

development of management systems; composition and 

interrelation of management functions; planning in the management 

system; ways to increase motivation and control functions; socio-
psychological aspects of management; types and methods of 

decision-making; types of conflicts, their methods and methods of 

resolution; information support for the management of the DOW; 
features of quality management; issues of innovation management; 

be able to: use their knowledge in the practice of DOW; organize 

the activity of the DOW; determine the DOW strategy; use 
information technology in management; develop proposals for 

improving the management of the DOW; 

apply the skills: knowledge about the subject and object of 

management, features of management of the DOW in modern 

conditions. 

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 

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

England / Введение в английское дошкольное образование / 



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

2. Баева, Л.В. Дошкольное образование в Англии. К 
проблеме содержания: моногр. / Л.В. Баева. - Москва: СПб. [и 

др.] : Питер, 2016. - 112 c. 

3. Езопова, С. А. Менеджмент в дошкольном образовании 

/ С.А. Езопова. - М.: Академия, 2016. - 320 c. 
4. Как разработать основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования. - М.: 

Академкнига/Учебник, 2017. - 192 c. 
5. Козлова, А. М. Дошкольное образование / А.М. 

Козлова, Е.В. Никифорова, Н.А. Скопинова. - М.: ЦГЛ, 2017. - 

958 c. 

Өңделген күні 

Дата обновления 

Date of update 

28.02.18 

Модульдің атауы және шифрі 

Название модуля и шифр 

Module name and cipher 

Қазіргі ғылыми зерттеу 

Современные исследования в науке 

Modern researches in science 

SIN 

Модульға жауапты 

Ответственный за модуль 

Responsible for the module 

 

Модуль түрі 

Тип модуля 

Module type 

Біліктілік шегінен шыққан, таңдау модулі 

Модули по выбору, выходящие за рамки квалификации 

(МВВК) 

Optional modules, beyond qualification 

Модульдің деңгейі 

Уровень модуля 

Module Level 

Магистратура 

Магистратура 

Magistracy 

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 

2 семестр  

2 семестр 

2 semester 

Білім алушылардың саны  

Количество обучающихся 

Number of students 

- 

Модульдің пререквизиттері 

Пререквизиты модуля 

Prerequisites of the module 

Педагогика  

Педагогика  

Pedagogics 

Модульдің мазмұны 

Содержание модуля 

Module Contents 

Жоғары оқу орындарында дербес әдістемелерді оқытудың 

ғылыми-теориялық негіздері  

Научно-теоретические основы преподавания 

частнометодических дисциплин в вузе  

Scientific-theoretical bases of teaching special methods at the 

university 



Болашақ мамандарды кәсіби қызметке дайындаудың 

әдіснамасы мен әдістемесі  

Методология и методика психолого-педагогической 

подготовки будущих специалистов к профессиональной 

деятельности  

The methodology and technique of psycho-pedagogical 

training of future specialists in professional activities 

Болашақ мамандарды кәсіби қызметке дайындаудың 

әдіснамасы мен әдістемесі  

Методология и методика психолого-педагогической 

подготовки будущих специалистов к профессиональной 

деятельности  

The methodology and technique of psycho-pedagogical 

training of future specialists in professional activities 

Іскери казақ тілі  

Деловой казахский язык  

Business Kazakh language 

Оқыту нәтижелері  

Результаты обучения 

Learning Outcomes 

білу керек: болашақ педагогтердің оқу-тәрбие аймағында 

педагогикалық өзара әрекеттесуі және оның кәсіби 

тұжырымдамалық жағдайы; құжаттарды ресімдеуге 

қатысты лексика-грамматикалық, стилистикалық, 

орфографиялық нормаларды білуге; 

меңгеру керек: болашақ педагог мамандарын үздіксіз 

кәсіби маман ретінде даярлау жүйелілігі, тұтастығын 

қамтамасыз ету; субъектінің педагогикалық әрекеттесу 

саласында тұлғалық кәсіби дамуына жағдай жасау; 

меңгерген материалды өмірде және кәсіби әрекетінде 

қолдана алуға; 

дағдыны меңгеру: отандық және шетелдік 

педагогикадағы ғылыми идеяларды талдау, болашақ 

мамандарды кәсіби тұрғыда даярлаудағы отандық жүйенің 

дамуы мен қалыптасуы құжаттарды мемлекеттік 

стандарттар мен жазу стилі мен функциялары 

талаптарына сай толтыруда кәсіби терминдерді дұрыс 

қолдану дағыдыларын игере білуге тиіс. 

знать: концептуальные положения профессиональной 

подготовки будущих учителей к педагогическому 

взаимодействию в учебно-воспитательном пространстве 

начальной школы; лексико-грамматические, 

стилистические, орфографические нормы делового 

казахского языка. 

уметь: обеспечить целостность, системность, 

непрерывность профессиональной подготовки будущих 

учителей начальной школы в органическом единстве 

общего, особенного и частного; создавать действенные 

стимулы профессионально-личностного развития 

субъектов образовательного процесса в сфере 

педагогического взаимодействия; использовать изученный 

материал в жизни и профессиональной деятельности на 

казахском языке. 

иметь навыки: анализа генезиса научных идей в 

отечественной и зарубежной педагогике по проблеме 



педагогического взаимодействия, исследования 

становления и развития отечественной системы 

профессиональной подготовки будущего учителя; 

правильного использования профессиональных терминов 

при заполнении документов в соответствии с 

государственными стандартами, а также стилями 

написания и функциям. 

know: the conceptual provisions of training future teachers 

for pedagogical interaction in the educational space of 

elementary school; the lexical and grammatical, stylistic, 

orthographic norms of business Kazakh language.  

be able to: ensure the integrity, consistency, continuity of 

training future primary school teachers in the organic unity of 

the general, special and private; create strong incentives of 

professional and personal development of educational process 

in the field of pedagogical interaction; be able to use the 

learned material and professional life.  

apply the skills: analysis of the genesis of scientific ideas in 

the domestic and foreign pedagogy on the issue of 

pedagogical interaction, study the formation and development 

of the national system of vocational training of the future 

teacher; skills to properly use professional terms in 

completing the documents in accordance with state standards, 

as well as the writing style and function.  

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 

2 семестр бойы 

2 семестра 

2 semester 

Әдебиеттер  

Литература 

Literature 

1. Шипилина, Л.А. Методология и методы психолого-

педагогических исследований: Учебное пособие / Л.А. 

Шипилина. - М.: Флинта, 2013. - 208 c. 

2. Добреньков, В.И. Методология и методы научной 

работы: Учебное пособие2 -изд / В.И. Добреньков, Н.Г. 

Осипова. - М.: КДУ, 2014. - 274 c. 

3. Загвязинский, В.И. Методология и методы психолого-

педагогического исследования: Учебное пособие для 

студентов учреждений высшего профессионального 

образования / В.И. Загвязинский. - М.: ИЦ Академия, 

2014. - 208 c. 

4. 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. 

5. 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. 

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 : Б. ц. 

Өңделген күні 

Дата обновления 

Date of update 

28.02.18 

Модульдің атауы және шифрі 

Название модуля и шифр 

Module name and cipher 

Технологиялық 

Технологический 

Тechnological 

Т 

Модульға жауапты 

Ответственный за модуль 

Responsible for the module 

 

Модуль түрі 

Тип модуля 

Module type 

Білім беру бағдарламасы:мектепке дейінгі білім берудегі 

менеджмент 

Образовательная программа:менеджмент в дошкольном 

образовании 

Education program:management in preschool education 

Модульдің деңгейі 

Уровень модуля 

Module Level 

Магистратура 

Магистратура 

Magistracy 

Сағаттардың апталық саны 

Количество часов в неделю 

Number of hours per week 

585 

Кредиттер саны 

Количество кредитов 

Amount of credits 

13 

Оқыту түрі  

Форма обучения 

Form of training 

Күндізгі 

Очная 

Full-time  

Семестр  

Семестр 

Semester 

3 семестр  

3 семестр 

3 semester 

Білім алушылардың саны  

Количество обучающихся 

Number of students 

- 

Модульдің пререквизиттері 

Пререквизиты модуля 

Prerequisites of the module 

Педагогика  

Педагогика  

Pedagogics 

 

Модульдің мазмұны 

Содержание модуля 

Module Contents 

Дошкольные образовательные технологии 

Мектепке дейінгі білім беру технологиялары 

Pre-school educational technology 

Особенности формирования и диагностики ключевых 

компетентностей дошкольников 

Мектепке дейінгі балалардың негізгі құзіреттіліктерін 

диагностикалау әдістемелерімен мазмұнының 

ерекшеліктері 

Peculiarities of formation and diagnostics of key 



competencies of preschool children 

Современные тенденции подготовки ребенка в школе 

Баланы мектепке дайындаудың қазіргі даму тенденциясы 

Modern trends in preparation of the child for school 

Оқыту нәтижелері  

Результаты обучения 

Learning Outcomes 

білу керек: педагогикалық түсінік негіздерін; педагогикалық үрдісті 

басқару; тұлғаны әлеуметтендіру, қалыптастыру, дамыту және 

тәрбиелеу үрдісінің мәні; мектеп жасына дейінгі балалардың 

танымдық үрдістерін дамытудың жалпы сипаттамасы; оқу үрдісінде 

мектеп жасына дейінгі балалардың үлгерімінің психологиялық-

педагогикалық себептері мен алдын алу жолдары. 

білуі тиіс: білім беру мекемелерде педагогикалық үрдістерді 

ұйымдастыруды жүзеге асыру мен жобалау; оқыту мен тәрбиелеудің 

мақсат-міндеттерін айқындау; мектеп жасына дейінгі балалардың жас 

және жеке дара ерекшеліктері мен психологиялық қасиеттерін ескере 
отырып оқу әрекетін ұйымдастыру. 

дағылану: білім беру мекемелерінде педагогикалық ғылым мен 

жұмыс тәжірибесі бойынша жетістіктеріне талдау жасау, тәрбиелеу 

үрдісіне зерттеу әрекеті арқылы шығармашылық бағытты ұстану, 

өзіндік білім алумен жұмыс жасау; мектеп жасына дейінгі 

балалардың оқуға деген қызығушылығын қалыптастыру; танымдық 

әрекеттерін белсендіру. 

- знать основные педагогические понятия; сущность 
управления педагогическим процессом; сущность процессов 

развития, воспитания, формирования и социализации 

личности; общую характеристику и развитие познавательных 
процессов в дошкольном возрасте; психолого-педагогические 

причины неуспеваемости дошкольника в учебной деятельности 

и пути их преодоления. 

- уметь  проектировать и осуществлять организацию 
педагогического процесса в  образовательном учреждении; 

определять цели и задачи воспитания и обучения; организовать 

учебную деятельность дошкольника в соответствии с его 
психологией, возрастных и индивидуальных особенностей. 

- применять навыки  работы по самообразованию, 

творческого подхода к делу воспитания через изучение и 
анализ достижений педагогической науки и опыта работы в 

образовательном учреждении; активизации познавательной 

деятельности; формирования  интереса к обучению у 

дошкольников. 
- знать:  основные педагогические понятия; сущность 

управления педагогическим процессом; сущность процессов 

развития, воспитания, формирования и социализации 
личности; общую характеристику и развитие познавательных 

процессов в дошкольном возрасте; психолого-педагогические 

причины неуспеваемости дошкольника в учебной деятельности 

и пути их преодоления. 
- уметь:  проектировать и осуществлять организацию 

педагогического процесса в  образовательном учреждении; 

определять цели и задачи воспитания и обучения; организовать 
учебную деятельность дошкольника в соответствии с его 

психологией, возрастных и индивидуальных особенностей. 

- применять навыки:  работы по самообразованию, 
творческого подхода к делу воспитания через изучение и 

анализ достижений педагогической науки и опыта работы в 

образовательном учреждении; активизации познавательной 

деятельности; формирования  интереса к обучению у 
дошкольников. 

- know the basic pedagogical concepts; the essence of the 



management of the pedagogical process; the essence of the 

processes of development, education, formation and socialization of 
the individual; general characteristics and development of cognitive 

processes in preschool age; psychological and pedagogical causes 

of preschooler failure in learning activities and ways to overcome 

them. 
- be able to design and implement the organization of the 

pedagogical process in an educational institution; define the goals 

and objectives of education and training; to organize a preschooler's 
educational activities in accordance with his psychology, age and 

individual characteristics. 

- apply the skills: of self-education, creative approach to the 
business of education through the study and analysis of the 

achievements of pedagogical science and work experience in an 

educational institution; activation of cognitive activity; formation of 

interest in learning from preschoolers. 

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 семестр бойы 

3 семестра 

3 semester 

Әдебиеттер  

Литература 

Literature 

1. Авдулова Т.П. Насыщенность образовательной среды и 

ее психологическая безопасность// Справочник старшего 

воспитателя.-2014г.-№8.  

2. Красношлык З.П. Психолого-педагогические основы 

организации предметно-развивающей среды в 

дошкольном образовательном учреждении [Текст] / 

Красношлык // Актуальные задачи педагогики: материалы 

III междунар. науч. конф. (г. Чита, февраль 2013 г.). -- 

Чита: Издательство Молодой ученый, 2013. -- С. 32-34  
3. Езопова, С. А. Менеджмент в дошкольном образовании / 

С.А. Езопова. - М.: Академия, 2016. - 320 c. 
4.  Козлова, А. М. Дошкольное образование / А.М. Козлова, 

Е.В. Никифорова, Н.А. Скопинова. - М.: ЦГЛ, 2017. - 958 c. 

5. Полтавцева Н.В. Современные здоровьесберегающие 

технологии в дошкольном образовании. 2016. – 65 с. 

Өңделген күні 

Дата обновления 

Date of update 

28.02.18 

 

Модульдің атауы және шифрі 

Название модуля и шифр 

Module name and cipher 

Технологиялық 

Технологический 

Тechnological 

Т 

Модульға жауапты 

Ответственный за модуль 

Responsible for the module 

 

Модуль түрі 

Тип модуля 

Траекториялары бойынша: Көп мәдениетті қоғамдағы 

мектепке дейінгі білім беру 



Module type Образовательная траектория: Дошкольное образование в 

поликультурном обществе 

Educational trajectories: Pre-school education in a 

multicultural society 

Модульдің деңгейі 

Уровень модуля 

Module Level 

Магистратура 

Магистратура 

Magistracy 

Сағаттардың апталық саны 

Количество часов в неделю 

Number of hours per week 

585 

Кредиттер саны 

Количество кредитов 

Amount of credits 

13 

Оқыту түрі  

Форма обучения 

Form of training 

Күндізгі 

Очная 

Full-time  

Семестр  

Семестр 

Semester 

3 семестр  

3 семестр 

3 semester 

Білім алушылардың саны  

Количество обучающихся 

Number of students 

- 

Модульдің пререквизиттері 

Пререквизиты модуля 

Prerequisites of the module 

Педагогика  

Педагогика  

Pedagogics 

Модульдің мазмұны 

Содержание модуля 

Module Contents 

Мектепке дейінгі баланы қоршаған орта және 

экологиямен таныстырудың қазіргі мәселелері мен 

технологиялары 

Современные проблемы и технологии ознакомления 

дошкольников с окружающим миром и экологией 

Modern problems and technologies of preschoolers’ 

familiarization with the environment and ecology 

Мектепке дейінгі баланың тілін дамытудың қазіргі 

мәселелері мен технологиялары 

Современные проблемы и технологии развития речевой 

деятельности дошкольников 

Current issues and technologies of preschoolers’ speech 

development activities 

Мектепке дейінгі баланың математикалық түсініктерін 

қалыптастырудың қазіргі мәселелері мен технологиялары 

Современные проблемы и технологии формирования 

математических представлений дошкольников 

Current problems and techniques of forming mathematical 

representations of preschool children 

Оқыту нәтижелері  

Результаты обучения 

Learning Outcomes 

білу керек: мектеп жасына дейінгі балалардың қарапайым 
математикалық түсініктерін қалыптастырудың қазіргі мәселесі 

мен технологиясы; мектеп жасына дейінгі балалардың  ауызша 

сөйлеуге оқыту әдістемесінің теориялық негіздері мен оны 
тәжірибелік әрекетте қолдана алуы; әр түрлі жас топтағы 

балаларды қоршаған ортамен таныстыру технологиясы, 

экологияны оқудағы қызығушылығын қалыптастыру. 
- білуі тиіс: мектеп жасына дейінгі балалардың қарапайым 

математикалық түсініктерін әртүрлі  технологияларды қолдана 



отырып қалыптастыруда оқу-танымдық әрекетін ұйымдастыру, 

мектеп жасына дейінгі балалар тілінің дамуына диагностика 
жасауды жүзеге асыру, мектеп жасына дейінгі балалардың 

тәжірибелік-эксперименталды әрекетін ұйымдастыру және 

негізгі мәселелерін теориялық тұрғыдан негіздеу. 

- дағылану: мектеп жасына дейінгі балаларды күнделікті 
өмірде және сабақ барысында математиканы оқыту үрдісін 

талдау; мектепке дейінгі мектемелерде педагогикалық үрдісті 

ұйымдастыру; балалардың тілін дамыту жұмысы бойынша 
түзету-дамыту үрдістерін жоспарлау және жобалау; бақылауды 

ұйымдастыру; мектеп жасына дейінгі балалармен эксперимент 

жұмыстарын жүргізу. 

знать: современные проблемы и технологии 

формирования математических представлений 

дошкольников, теоретические основы методики обучения 

детей устной речи и умением использовать их в 

практической деятельности, технологии ознакомления 

детей разных возрастных групп с окружающим миром, 

формирования интереса к изучению экологии. 

 уметь: организовывать учебно-познавательную 

деятельность детей дошкольного возраста по 

формированию элементарных математических 

представлений с использованием различных технологий, 

осуществлять диагностику речевого развития 

дошкольников, теоретически обосновать проблемы, 

организовать опытно-экспериментальную деятельность 

детей дошкольного возраста. 

 применять навыки:  анализа процесса обучения 

дошкольников математике на занятиях и в повседневной 

жизни, диагностировать уровень математического 

развития детей; организации педагогического процесса в 

дошкольных организациях, прогнозирования и 

планирования коррекционно-развивающего процесса по 

формированию речи у детей, организации наблюдений, 

проведения эксперимента с детьми дошкольного возраста. 

знать: современные проблемы и технологии 

формирования математических представлений 

дошкольников, теоретические основы методики обучения 

детей устной речи и умением использовать их в 

практической деятельности, технологии ознакомления 

детей разных возрастных групп с окружающим миром, 

формирования интереса к изучению экологии. 

 уметь: организовывать учебно-познавательную 

деятельность детей дошкольного возраста по 

формированию элементарных математических 

представлений с использованием различных технологий, 

осуществлять диагностику речевого развития 

дошкольников, теоретически обосновать проблемы, 

организовать опытно-экспериментальную деятельность 

детей дошкольного возраста. 

 применять навыки:  анализа процесса обучения 

дошкольников математике на занятиях и в повседневной 

жизни, диагностировать уровень математического 



развития детей; организации педагогического процесса в 

дошкольных организациях, прогнозирования и 

планирования коррекционно-развивающего процесса по 

формированию речи у детей, организации наблюдений, 

проведения эксперимента с детьми дошкольного возраста. 
 know: modern problems and technologies for the formation of 
mathematical ideas of preschoolers, theoretical foundations of 

methods of teaching children speech and the ability to use them in 

practice, technologies of familiarizing children of different age 
groups with the world around them, generating interest in the study 

of ecology. 

 be able to: organize educational and cognitive activities of 
preschool children on the formation of elementary mathematical 

concepts using various technologies, carry out diagnostics of speech 

development of preschoolers, theoretically substantiate problems, 

organize experimental activities of preschool children. 
 apply skills: analyzing the process of teaching preschoolers to 

mathematics in the classroom and in everyday life, diagnose the 

level of mathematical development of children; organization of the 
pedagogical process in preschool organizations, forecasting and 

planning the correctional-developmental process for forming speech 

in children, organizing observations, conducting an experiment with 
children of preschool age 

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 семестр бойы 

3 семестра 

3 semester 

Әдебиеттер  

Литература 

Literature 

1. Пранцова, Г.В. Методика обучения литературе: 

практикум / Г.В. Пранцова, Е.С. Романичева. - М.: Флинта, 

2014. - 272 c. 

2. Кислинская, С.А. Методика обучения литературному 

чтению: Учебник для студентов учреждений высшего 

профессионального образования / М.П. Воюшина, С.А. 

Кислинская, Е.В. Лебедева; Под ред. М.П. Воюшина. - М.: 

ИЦ Академия, 2013. - 288 c. 

1. Александрова, О.В. Развитие мышления и речи для 

малышей 4-6 лет / О.В. Александрова. - М.: Эксмо, 2013. - 

48 c. 

2. Ушакова, О.С. Ознакомление дошкольников с 

литературой и развитие речи. Занятия, игры, метод.реком., 

мониторинг / О.С. Ушакова. - М.: ТЦ Сфера, 2015. - 288 c. 

3. Янушко, Е.А. Помогите малышу заговорить. Развитие 

речи детей 1-3 лет / Е.А. Янушко. - М.: Эксмо, 2016. - 424 

c. 

4. Авдеева, Ю.В. Коммуникативное развитие детей 5-7 лет 

/ Ю.В. Авдеева. - М.: ТЦ Сфера, 2012. - 64 c. 

5. Бобкова, Т.И. Художественное развитие детей 6-7 лет / 

Т.И. Бобкова, В.Б. Красносельская, Н.Н. Прудыус. - М.: 



ТЦ Сфера, 2014. - 112 c. 

6. Белошистая А.В. Формирование и развитие 

математических способностей дошкольников: Вопросы 

теории и практики. Курс лекций для студ. дошк. 

факультетов высш. учеб. заведений. — М.: Владос, 2013. 

— 400 с. 

7. Шадрина, И.В. Теория и методика математического 

развития: Учебник и практикум для СПО / И.В. Шадрина. 

- Люберцы: Юрайт, 2016. - 279 c.лих 

8. Щербакова Е.И. Теория и методика математического 

развития дошкольников. Учебное пособие. — М.: 

Издательство Московского психолого-социального 

института; Воронеж: Издательство НПО «МОДЭК», 2015. 

— 392 с. 

9. Прошкина И.В. Планирование наблюдений на 

прогулке в детском саду / И.В. Прошкина. — 3-е изд. — 

Мозырь: Содействие, 2014. — 88 с.  

10. Веретенникова С.А. Ознакомление дошкольников с 

природой  — М., 2016. - 208 c. 

11. Николаева С.Н. Теория и методика экологического 

образования детей: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. 

заведений / С.Н. Николаева. — 2-е изд., испр. — М.: 

Издательский центр «Академия», 2015. — 336 с. 
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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 

Жалпы 

ғылыми 

Общенаучн

ый 

General 

scientific 

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 

8 12 1 IYa(p) 

-5201 

Шет тілі (кәсіптік)  

Иностранный язык 

(профессиональны

й)  

Foreign language 

(professional) 

БД  А  ОК 2   емтихан 

экз 

exam 

КК 

КП 

 1 Ped -

5202 

Педагогика  

Педагогика  
Pedagogics 

БД А ОК  2 емтихан 

экз 
exam 

1 Psi -

5203 

Психология  
Психология  

Psychology 

БД А ОК 2 емтихан 
экз 

exam 

1 IFN -

5204 

Ғылым тарихы мен 
философиясы  

История и 

философия науки  

History and 

philosophy of 

science 

БД А ОК 2 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. 

Әдіснамалы

қ 1 

Методологи

ческий 1 

methodologi

cal 1 

білу керек: мектепке дейінгі мекемелердегі 

менеджмент мәнін; басқару жүйесінің даму 

тарихын; менеджмент қызметінің өзара 

байланысы мен құрамын; бақылау қызметі мен 

мотивацияны арттыру әдісін; менеджменттің 

әлеуметтік-психологиялық аспектісін; шешім 
қабылдау түрлері мен әдіс-тәсілдерін; 

қақтығыстар түрлері мен оның алдын алу 

жолдарын; мектепке дейінгі мекемелерді 

ақпараттық қамтамасыз ету; сапа менеджмент 

ерекшеліктерін; инновациялық менеджмент 

мәселелерін. 

істей алуы керек: өз білімдерін мектепке дейінгі 

12 20 2 

SPDO -

5201 

Мектепке дейінгі 

және бастауыш 

мектепте білім 

берудің қазіргі 

мәселелері  

Современные 
проблемы 

дошкольного и 

начального 

образования  

Modern problems of 

preschool and 

primary education 

БД В КВ 3 емтихан 

экз 

exam 

МК 

ПК 



мекемелерде қолдану; мектепке дейінгі 

мекемелердің іс-әрекетін ұйымдастыру; мектепке 

дейінгі мекемелердің даму страгиясын айқындау; 

басқарудағы ақпараттық технологияны қолдану; 
мектепке дейінгі мекемелерді басқару жүйесін 

жетілдіруде ұсыныстарды өңдеу. 

меңгеру керек: қазіргі жағдайда мектепке дейінгі 

мекемелерді басқару ерекшеліктері, басқару 

объектісі мен субъектісі жайында білім 

знать: сущность менеджмента в ДОУ; историю 

развития систем управления; состав и взаимосвязь 

функций менеджмента; вопросы планирования в 

системе менеджмента; способы повышения 

мотивации и функции контроля; социально-

психологические аспекты менеджмента; виды и 
методы принятия решений; типы конфликтов, их 

приемы и способы разрешения; информационное 

обеспечение управления ДОУ; особенности 

менеджмента качества; вопросы инновационного 

менеджмента;  

уметь: использовать свои знания в практике 

ДОУ; организовать деятельность ДОУ; 

определить стратегию ДОУ; использовать 

информационные технологии в управлении; 

разрабатывать предложения по 

совершенствованию управления ДОУ;  

иметь навыки: знаниями о субъекте и объекте 
управления, особенностях управления ДОУ в 

современных условиях. 

know: the essence of management in the DOW; 

history of the development of management systems; 

composition and interrelation of management 

functions; planning in the management system; ways 

to increase motivation and control functions; socio-

psychological aspects of management; types and 

methods of decision-making; types of conflicts, their 

methods and methods of resolution; information 

support for the management of the DOW; features of 
quality management; issues of innovation 

management; 

be able to: use their knowledge in the practice of 

DOW; organize the activity of the DOW; determine 

the DOW strategy; use information technology in 

management; develop proposals for improving the 

management of the DOW; 

apply the skills: knowledge about the subject and 

2 

ММPI -
5302 

Педагогикалық 

зерттеулердің 

әдіснамасы мен 

әдістемесі  
Методология и 

методика 

педагогических 

исследований  

Methodology and 

methods of 

educational research 

ПД В КВ 3 емтихан 

экз 

exam 

1 

TMPDV 
-5303 

Мектепке дейінгі 

білім берудің 

теория-

әдіснамалық 

мәселелері  

Теоретико-
методологические 

проблемы 

дошкольного 

образования  

Theoretical and 

methodological 

problems of 

preschool education 

ПД 

BS 

А ОК 

MC 

2 емтихан 

экз 

exam 

1 

NPYKD
O -5304 

Мектепке дейінгі 

білім берудің 

сапасын 

басқарудың жаңа 
тұғырлары  

Новые подходы к 

управлению 

качеством 

дошкольного 

образования  

New approaches to 

managing the 

quality of preschool 

education 

 

ПД В КВ 4 емтихан 

экз 

exam 



object of management, features of management of the 

DOW in modern conditions. 

Қазіргі 

ғылыми 

зерттеу 
Современны

е 

исследовани

я в науке 

Modern 

researches in 

science 

білу керек: болашақ педагогтердің оқу-тәрбие 

аймағында педагогикалық өзара әрекеттесуі және 

оның кәсіби тұжырымдамалық жағдайы; 
құжаттарды ресімдеуге қатысты лексика-

грамматикалық, стилистикалық, орфографиялық 

нормаларды білуге; 

меңгеру керек: болашақ педагог мамандарын 

үздіксіз кәсіби маман ретінде даярлау жүйелілігі, 

тұтастығын қамтамасыз ету; субъектінің 

педагогикалық әрекеттесу саласында тұлғалық 

кәсіби дамуына жағдай жасау; меңгерген 

материалды өмірде және кәсіби әрекетінде 

қолдана алуға; 

дағдыны меңгеру: отандық және шетелдік 

педагогикадағы ғылыми идеяларды талдау, 
болашақ мамандарды кәсіби тұрғыда даярлаудағы 

отандық жүйенің дамуы мен қалыптасуы 

құжаттарды мемлекеттік стандарттар мен жазу 

стилі мен функциялары талаптарына сай 

толтыруда кәсіби терминдерді дұрыс қолдану 

дағыдыларын игере білуге тиіс. 

знать: концептуальные положения 

профессиональной подготовки будущих учителей 

к педагогическому взаимодействию в учебно-

воспитательном пространстве начальной школы; 

лексико-грамматические, стилистические, 
орфографические нормы делового казахского 

языка. 

уметь: обеспечить целостность, системность, 

непрерывность профессиональной подготовки 

будущих учителей начальной школы в 

органическом единстве общего, особенного и 

частного; создавать действенные стимулы 

профессионально-личностного развития 

субъектов образовательного процесса в сфере 

педагогического взаимодействия; использовать 

изученный материал в жизни и профессиональной 

деятельности на казахском языке. 
иметь навыки: анализа генезиса научных идей в 

отечественной и зарубежной педагогике по 

9 15 2 

NTOP

ChMD

V -

5201 

Жоғары оқу 

орындарында 

дербес 
әдістемелерді 

оқытудың ғылыми-

теориялық 

негіздері  

Научно-

теоретические 

основы 

преподавания 

частнометодически

х дисциплин в вузе  

Scientific-

theoretical bases of 
teaching special 

methods at the 

university 

БД A КВ 4 емтихан 

экз 

exam 

KK 

МК 

ПК  

 

2 

MMPP

PBSPD 

-5202 

Болашақ 

мамандарды кәсіби 

қызметке 

дайындаудың 

әдіснамасы мен 

әдістемесі  

Методология и 

методика 

психолого-

педагогической 
подготовки 

будущих 

специалистов к 

профессиональной 

деятельности  

The methodology 

and technique of 

psycho-pedagogical 

training of future 

specialists in 

professional 
activities 

БД A КВ 3 емтихан 

экз 

exam 



проблеме педагогического взаимодействия, 

исследования становления и развития 

отечественной системы профессиональной 

подготовки будущего учителя; правильного 
использования профессиональных терминов при 

заполнении документов в соответствии с 

государственными стандартами, а также стилями 

написания и функциям. 

know: the conceptual provisions of training future 

teachers for pedagogical interaction in the educational 

space of elementary school; the lexical and 

grammatical, stylistic, orthographic norms of business 

Kazakh language.  

be able to: ensure the integrity, consistency, 

continuity of training future primary school teachers 
in the organic unity of the general, special and 

private; create strong incentives of professional and 

personal development of educational process in the 

field of pedagogical interaction; be able to use the 

learned material and professional life.  

apply the skills: analysis of the genesis of scientific 

ideas in the domestic and foreign pedagogy on the 

issue of pedagogical interaction, study the formation 

and development of the national system of vocational 

training of the future teacher; skills to properly use 

professional terms in completing the documents in 

accordance with 

2 

DKz -

5203 

Іскери казақ тілі  

Деловой казахский 

язык  

Business Kazakh 
language 

БД B КВ 2 емтихан 

экз 

exam 

 

Білім беру бағдарламасы:мектепке дейінгі білім берудегі менеджмент 
Образовательная программа:менеджмент в дошкольном образовании 

Education program:management in preschool education 

Технология

лық 

Технологич

еский 

Тechnologic

al 

білу керек: педагогикалық түсінік негіздерін; 

педагогикалық үрдісті басқару; тұлғаны 

әлеуметтендіру, қалыптастыру, дамыту және 

тәрбиелеу үрдісінің мәні; мектеп жасына дейінгі 

балалардың танымдық үрдістерін дамытудың 

жалпы сипаттамасы; оқу үрдісінде мектеп жасына 

дейінгі балалардың үлгерімінің психологиялық-

педагогикалық себептері мен алдын алу жолдары. 

білуі тиіс: білім беру мекемелерде педагогикалық 

үрдістерді ұйымдастыруды жүзеге асыру мен 

жобалау; оқыту мен тәрбиелеудің мақсат-
міндеттерін айқындау; мектеп жасына дейінгі 

балалардың жас және жеке дара ерекшеліктері 

мен психологиялық қасиеттерін ескере отырып 

оқу әрекетін ұйымдастыру. 

13 23 3 

DOT -

2301 

Дошкольные 

образовательные 

технологии 

Мектепке дейінгі 

білім беру 

технологиялары 

Pre-school educational 

technology 

ПД С КВ 4 емтихан 

экз 

exam 

 

МК 

ПК  

 

3 

OFiDK

KD -

2302 

Особенности 

формирования и 

диагностики 

ключевых 

компетентностей 

дошкольников 

Мектепке дейінгі 

балалардың негізгі 

құзіреттіліктерін 

диагностикалау 

ПД С КВ 4 емтихан 

экз 

exam 



дағылану: білім беру мекемелерінде 

педагогикалық ғылым мен жұмыс тәжірибесі 

бойынша жетістіктеріне талдау жасау, тәрбиелеу 
үрдісіне зерттеу әрекеті арқылы шығармашылық 

бағытты ұстану, өзіндік білім алумен жұмыс 

жасау; мектеп жасына дейінгі балалардың оқуға 

деген қызығушылығын қалыптастыру; танымдық 

әрекеттерін белсендіру. 

- знать:  основные педагогические понятия; 

сущность управления педагогическим процессом; 

сущность процессов развития, воспитания, 

формирования и социализации личности; общую 

характеристику и развитие познавательных 

процессов в дошкольном возрасте; психолого-

педагогические причины неуспеваемости 
дошкольника в учебной деятельности и пути их 

преодоления. 

- уметь:  проектировать и осуществлять 

организацию педагогического процесса в  

образовательном учреждении; определять цели и 

задачи воспитания и обучения; организовать 

учебную деятельность дошкольника в 

соответствии с его психологией, возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

- применять навыки:  работы по 

самообразованию, творческого подхода к делу 
воспитания через изучение и анализ достижений 

педагогической науки и опыта работы в 

образовательном учреждении; активизации 

познавательной деятельности; формирования  

интереса к обучению у дошкольников. 

- know the basic pedagogical concepts; the essence of 

the management of the pedagogical process; the 

essence of the processes of development, education, 

formation and socialization of the individual; general 

characteristics and development of cognitive 

processes in preschool age; psychological and 

pedagogical causes of preschooler failure in learning 
activities and ways to overcome them. 

- be able to design and implement the organization of 

the pedagogical process in an educational institution; 

define the goals and objectives of education and 

training; to organize a preschooler's educational 

activities in accordance with his psychology, age and 

individual characteristics. 

- apply the skills: of self-education, creative 

әдістемелерімен 

мазмұнының 

ерекшеліктері 

Peculiarities of 

formation and 

diagnostics of key 

competencies of 

preschool children 

3 

STPRk

Sh -

2303 

Современные 

тенденции подготовки 

ребенка в школе 

Баланы мектепке 

дайындаудың қазіргі 

даму тенденциясы 

Modern trends in 

preparation of the child 

for school 

ПД С КВ 5 емтихан 

экз 
exam 



approach to the business of education through the 

study and analysis of the achievements of pedagogical 

science and work experience in an educational 
institution; activation of cognitive activity; formation 

of interest in learning from preschoolers. 

Білім беру бағдарламасы: көп мәдениетті қоғамдағы мектепке дейінгі білім беру 

Образовательная программа: дошкольное образование в поликультурном обществе 

Education program: pre-school education in a multicultural society 

Қоршаған 

орта және 

экологияны 

мектепке 

дейінгі 

балалармен 

таныстыру 

әдістемесіні

ң 
ерекшелікте

рі 

Особенност

и методики 

преподаван

ия 

ознакомлен

ия 

дошкольник

ов с 

окружающи
м миром и 

экологией 

Features of 

methods of 

teaching 

preschoolers 

acquaintance 

with the 

environment 

and ecology 

білу керек: мектеп жасына дейінгі балалардың 

қарапайым математикалық түсініктерін 

қалыптастырудың қазіргі мәселесі мен 

технологиясы; мектеп жасына дейінгі балалардың  

ауызша сөйлеуге оқыту әдістемесінің теориялық 

негіздері мен оны тәжірибелік әрекетте қолдана 

алуы; әр түрлі жас топтағы балаларды қоршаған 

ортамен таныстыру технологиясы, экологияны 

оқудағы қызығушылығын қалыптастыру. 
- білуі тиіс: мектеп жасына дейінгі балалардың 

қарапайым математикалық түсініктерін әртүрлі  

технологияларды қолдана отырып 

қалыптастыруда оқу-танымдық әрекетін 

ұйымдастыру, мектеп жасына дейінгі балалар 

тілінің дамуына диагностика жасауды жүзеге 

асыру, мектеп жасына дейінгі балалардың 

тәжірибелік-эксперименталды әрекетін 

ұйымдастыру және негізгі мәселелерін теориялық 

тұрғыдан негіздеу. 

- дағылану: мектеп жасына дейінгі балаларды 
күнделікті өмірде және сабақ барысында 

математиканы оқыту үрдісін талдау; мектепке 

дейінгі мектемелерде педагогикалық үрдісті 

ұйымдастыру; балалардың тілін дамыту жұмысы 

бойынша түзету-дамыту үрдістерін жоспарлау 

және жобалау; бақылауды ұйымдастыру; мектеп 

жасына дейінгі балалармен эксперимент 

жұмыстарын жүргізу. 

знать: современные проблемы и технологии 

формирования математических представлений 

дошкольников, теоретические основы методики 

обучения детей устной речи и умением 
использовать их в практической деятельности, 

технологии ознакомления детей разных 

возрастных групп с окружающим миром, 

формирования интереса к изучению экологии. 

 уметь: организовывать учебно-познавательную 

13 23 3 

SPTOD

OME -

2301 

Мектепке дейінгі 

баланы қоршаған 

орта және 

экологиямен 

таныстырудың 

қазіргі мәселелері 

мен 

технологиялары 

Современные 
проблемы и 

технологии 

ознакомления 

дошкольников с 

окружающим 

миром и экологией 

Modern problems 

and technologies of 

preschoolers’ 

familiarization with 

the environment and 
ecology 

ПД С КВ 4 емтихан 

экз 

exam 

МК 

ПК  

 

3 

SPTRR

DD -

2302 

 

 

Мектепке дейінгі 

баланың тілін 

дамытудың қазіргі 

мәселелері мен 

технологиялары 

Современные 

проблемы и 

технологии 

развития речевой 

деятельности 

дошкольников 

Current issues and 
technologies of 

preschoolers’ 

speech development 

activities 

ПД С КВ 5 емтихан 

экз 

exam 



деятельность детей дошкольного возраста по 

формированию элементарных математических 

представлений с использованием различных 
технологий, осуществлять диагностику речевого 

развития дошкольников, теоретически обосновать 

проблемы, организовать опытно-

экспериментальную деятельность детей 

дошкольного возраста. 

 применять навыки:  анализа процесса обучения 

дошкольников математике на занятиях и в 

повседневной жизни, диагностировать уровень 

математического развития детей; организации 

педагогического процесса в дошкольных 

организациях, прогнозирования и планирования 

коррекционно-развивающего процесса по 
формированию речи у детей, организации 

наблюдений, проведения эксперимента с детьми 

дошкольного возраста. 

 know: modern problems and technologies for the 

formation of mathematical ideas of preschoolers, 

theoretical foundations of methods of teaching 

children speech and the ability to use them in practice, 

technologies of familiarizing children of different age 

groups with the world around them, generating 

interest in the study of ecology. 

 be able to: organize educational and cognitive 
activities of preschool children on the formation of 

elementary mathematical concepts using various 

technologies, carry out diagnostics of speech 

development of preschoolers, theoretically 

substantiate problems, organize experimental 

activities of preschool children. 

 apply skills: analyzing the process of teaching 

preschoolers to mathematics in the classroom and in 

everyday life, diagnose the level of mathematical 

development of children; organization of the 

pedagogical process in preschool organizations, 

forecasting and planning the correctional-
developmental process for forming speech in children, 

organizing observations, conducting an experiment 

with children of preschool age 

3 

SPTFM

PD -

2303 

Мектепке дейінгі 

баланың 

математикалық 
түсініктерін 

қалыптастырудың 

қазіргі мәселелері 

мен 

технологиялары 

Современные 

проблемы и 

технологии 

формирования 

математических 

представлений 

дошкольников 
Current problems 

and techniques of 

forming 

mathematical 

representations of 

preschool children 

ПД С КВ 4 емтихан 

экз 

exam 



Өндірістік 

іс-тәжірибе 

Производст

венная 

практика 

Field 

practice 

білімі: пән бойынша; 

білім мен түсінікті қолдану: кәсіби кеңістікте; 

пікір білдіру: сыни ойлауды қалыптастыру; 
коммуникативтік дағдылар: командамен 

әлеуметтік және коммуникативтік қарым-қатынас, 

ынтымақтастық, төзімділік; 

Оқу қабілеті: өзін-өзі даярлау қабілеті мен 

дайындығы; 

знание: в области преподаваемой дисциплины; 

применение знаний и понимания: в 

профессиональном пространстве;  

выражение суждений: формирование 

критического мышления; 

коммуникативные способности: социально-

коммуникативного взаимодействия с 
коллективом, сотрудничество, толерантность; 

способности к учебе:  готовность и способность к 

самообразованию; 

knowledge: in the field of discipline; 

application of knowledge and understanding: in the 

professional space; 

expression of judgment: the formation of critical 

thinking; 

communication skills: social and communicative 

interaction with the team, cooperation, tolerance; 

learning ability: readiness and ability to self-
education;  

2 5 3 

РР 

Өндірістік іс-

тәжірибе 

Производственная 
практика 

Field practice 

    2 ПК 

Ғылыми-

зерттеу 

Научно-

исследовате

льский 

Scientificalle 

research 

білім мен түсінік: зерттеу әдіснамасы; 

білім мен түсінікті қолдану: кәсіби бағытта 

ғылыми жобалар мен зерттеулер жүргізу; 

шығармашылық ойлау және жаңа проблемаларды 

және жағдайларды шешуге шығармашылық 

көзқарас 

коммуникативтік дағдылар: ауызша және жазбаша 

түрде өз ойларының шешендік, дұрыс және 

логикалық дизайны. 

Оқу қабілеті: өзін-өзі даярлау қабілеті мен 

дайындығы; 

знание и понимание:  методологии научных 
исследований; 

применение знаний и понимания:выполнять 

научные проекты и исследования в 

профессиональной области; 

выражение суждений: креативно мыслить и 

творчески подходить к решению новых проблем и 

ситуаций 

4 18 4 Is Магистранттыңэкс

перименттік- 

зерттеужұмысы, 

магистрлікжобаны

орындаудықосқанд

а 

Экспериментально

-

исследовательская

работамагистранта, 

включаявыполнени

емагистерскогопро

екта 

Experimental 

research of Master 

candidate, including 

    1,2 ПК 



коммуникативные способности: ораторского 

искусства, правильного и логичного оформления 

своих мыслей в устной и письменной форме. 
способности к учебе:  готовность и способность к 

самообразованию;  

knowledge and understanding: research methodology; 

application of knowledge and understanding: to carry 

out research projects and research in the professional 

field; 

expression of judgments: creative thinking and 

creative approach to solving new problems and 

situations 

communication skills: oratory, correct and logical 

design of their thoughts in oral and written form. 

learning ability: readiness and ability to self-
education; 

Master’s Thesis 

Қорытынды 

мемлекеттік 

аттестация 

модулі 

Модуль 

итоговой 

аттестации

МИГА 

Module of 

final 

examination 

(MFE) 

білім мен түсінік: зерттеу әдіснамасы; 

білім мен түсінік қолдану: ғылыми-зерттеу 

жобаларын және кәсіби салада зерттеу жүргізе 

білу; 

сот шешімі: 

білімдерді интеграциялау, шешімдер қабылдау 

және коммуникативтік дағдыларды қалыптастыру 

арқылы: ауызша және жазбаша түрде өз 

ойларының шешімдерін дұрыс және логикалық 

түрде жасау. 

Оқу қабілеті: өзін-өзі даярлау қабілеті мен 
дайындығы; 

знание и понимание:  методологии научных 

исследований; 

применение знаний и понимания:уметь выполнять 

научные проекты и исследования в 

профессиональной области; 

выражение суждений:  

путем интеграции знаний выносить суждения и 

принимать решения коммуникативные 

способности: ораторского искусства, правильного 

и логичного оформления своих мыслей в устной и 

письменной форме. 
способности к учебе:  готовность и способность к 

самообразованию;  

knowledge and understanding: research methodology; 

application of knowledge and understanding: be able 

to perform research projects and research in the 

professional field; 

expression of judgment: 
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through the integration of knowledge, make 

judgments and make decisions communication skills: 

oratory, correct and logical design of their thoughts in 
oral and written form. 

learning ability: readiness and ability to self-

education; 
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