






6М010300-«ПЕДАГОГИКА ЖӘНЕ ПСИХОЛОГИЯ» МАМАНДЫҒЫ 

БОЙЫНША БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫ 

Деңгейі: магистратура 

Мамандығы бойынша білім беру мақсаттары: 

- еңбек нарығында сұранысқа ие жоғары білікті педагогикалық кадрларды 

дайындау; 

- психологиялық-педагогикалық пәндер саласында жүйеленген білімдерін 

қалыптастыру және жалпы заңдылықтарды зерттеудің инновациялық 

технологияларын қолдану; 

- жоғары әлеуметтік және азаматтық жауапкершілікке ие, кәсіби іс-әрекетті 

жүзеге асыруға қабілетті магистратурада түйінді және арнайы құзыреттіліктерін 

қалыптастыру; 

- магистранттардың ғылыми-зерттеушілік негіздерді және экперименталдық 

бақылау әдістерін меңгеруі және педагогикалық процестермен құбылыстарды 

талдауды меңгеру; 

- ғылыми ойлау және дүниетаным контентінде жалпы адамзаттық және 

әлеуметтік-тұлғалық құндылықтарды қалыптастыру. 

Біліктілік және лауазымдар тізімі: 

Бұл білім беру бағдарламасының түлегіне «6М010300-Педагогика және 

психология мамандығы бойынша педагогика ғылымдары магистрі» дәрежесі 

беріледі. Педагогика ғылымдары магистрі келесі лауазымдарды иелене алады: 

- педагог-психолог; 

- оқытушы ( ассистент); 

- кіші ғылыми қызметкер (жоғары оқу орындары кеңесінің ұсыныстары 

болған жағдайда) кіші ғылыми қызметкер лауазымына кейбір жағдайларда жоғары 

оқу орыны түлектері (магистратура) оқу барысында тәжірибе жинақтаған жағдайда 

тағайындалуы мүмкін.  

Білім беру бағдарламасы түлегінің біліктілік сипаттамасы: 

Кәсіби іс-әрекет саласы: 

 6М010300-Педагогиа және психология мамандығы бойынша педагогика 

ғылымдарының магистрі.  

Кәсби іс-әрекет  нысандары: 

- орта кәсіби және жоғары білім беруді ұйымдастыру; 

- ғылыми-зерттеу институттары; 

- білім беру саласындағы уәкілетті және жергілікті атқарушы органдар. 

Кәсіби іс-әрекет түрлері: 

6М010300-Педагогика және психология мамандығы бойынша педагогика 

ғылымдарының магистрі келесідей кәсіби іс-әрекет түрлерін жүзеге асыру, 

-білім беру (педагогикалық); 

- оқу-тәрбиелік; 

- оқу-технологиялық ; 

- әлеуметтік-педагогикалық; 

- ғылыми-зерттеушілік; 

- ұйымдастырушылық-басқарушылық 

Кәсіби іс-әрекеттің мазмұны: 

- педагогикалық үрдісті басқару және сапалы ұйымдастыру; 

- білім алушылардың танымдық іс-әрекет қабілеттерін, және тұлғалық 

белгілерін белсенді меңгертуге бағыттау; 



- білім алушылардың оқытуда өзіндік жетілу мен өзіндік ашылуының 

мүмкіндіктерін қамтамасыз ету үшін тұлғалық бағдарының амалдарын қолдану; 

- білім алушылардың кәсіби бағытында және өзіндік білім алуына қолайлы 

жағдайлар жасау үшін әр түрлі педагогикалық технологияларды қолдану; 

- қазіргі заманғы талаптарға сәйкес кәсіби, ғылыми-зерттеушілік, өндірістік 

іс-әрекетті жүзеге асыру. 

 

1. Даму траекториясы: «Қосымша білім беруді ұйымдастыру» 

Бұл магистрлік бағдарлама қосымша білім беру мекемелері үшін біліктілігі 

жоғары кадрларды дайындауға, сондай-ақ педагогтардың мемлекеттік білім беру 

стандартына сәйкес білім беру ұйымдарында сыныптан тыс жұмыстарын жүзеге 

асыруға бағытталған. Бағдарлама мазмұны қосымша (мектептен тыс) білім беру 

теорияларын, оқу сабақтарын құрастыру және білім беру бағдарламарын әзірлеу 

әдістемелерін, сондай-ақ қосымша білім беру мекемелерінде әлеуметтік-

педагогикалық іс-әрекеттер мен тәрбие жұмысы мәселелерін қарастырады.  

2. Даму траекториясы: «Өндірістік саладағы менеджмент» 

Бағдарлама магистранттармен бизнес, басқару, экономика бойынша жалпы 

және арнайы білімдер алуға бағытталған; тиімді басқару іс-әрекеті іскерліктері мен 

дағдыларын меңгертеді, білім беру саласында сәттілікке қол жеткізуге мүмкіндік 

беретін мінез-құлық негіздерін қалыптастырады. 

Бұл бағдарлама – мемлекеттік салада жобаларды іске асыруға дайын кәсіби 

білікті басқарушыларды дайындауға бағытталған бағдарламалардың бірі.  

 

6М010300-«ПЕДАГОГИКА ЖӘНЕ ПСИХОЛОГИЯ» 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Паспорт 

образовательной программы 

 СПЕЦИАЛЬНОСТИ  

6М010300 – ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ 

Уровень: магистратура 
 

Цели образования по специальности: 

 подготовка высококвалифицированных педагогических кадров, 

востребованных на рынке труда;  

 формирование систематизированных знаний в области психолого-

педагогических дисциплин и применение инновационных технологий изучения 

общих закономерностей;  

 формирование ключевых и специальных компетенций магистров, 

обладающих высокой социальной и гражданской ответственностью, способных 

осуществлять профессиональную деятельность;  

 освоение магистрантами основ научно-исследовательских и 

экспериментальных методов наблюдения и анализа психолого- педагогических 

процессов и явлений;  

 формирование общечеловеческих и социально-личностных ценностей в 

контексте научного мышления и мировоззрения.  

Перечень квалификаций и должностей  
Выпускнику данной образовательной программы присваивается степень 

«Магистр педагогических наук по специальности 6М010300 – Педагогика и 

психология». Магистр педагогических наук может занимать должности:  

 педагог-психолог;  

 преподаватель (ассистент);  

 младший научный сотрудник (при наличии рекомендаций советов высших 

учебных заведений (факультетов) на должность младшего научного сотрудника 

могут быть назначены в порядке исключения выпускники высших учебных 

заведений (магистратуры), получившие опыт работы в период обучения).  

Квалификационная характеристика выпускника образовательной 

программы  

Сфера профессиональной деятельности  

Магистр педагогических наук по специальности 6М010300 – Педагогика и 

психология осуществляет свою деятельность в сфере образования.  

Объекты профессиональной деятельности:  

 организации среднего профессионального и высшего образования;  

 научно-исследовательские институты;  

 уполномоченные и местные исполнительные органы в области 

образования.  

Виды профессиональной деятельности  
Магистр педагогических наук по специальности 6М010300 – Педагогика и 

психология может выполнять следующие виды профессиональной деятельности:  

 образовательную (педагогическую);  

 учебно-воспитательную;  

 учебно-технологическую;  

 социально-педагогическую;  



 научно-исследовательскую;  

 организационно-управленческую.  

Содержание профессиональной деятельности:  

 качественная организация и управление педагогическим процессом;  

 ориентация на активное освоение обучающимися способов познавательной 

деятельности, личностную значимость образования;  

 применение личностно-ориентированного подхода в обучении для 

обеспечения возможности самораскрытия и самореализации обучающихся;  

 применение различных педагогических технологий, создание 

благоприятных условий для самообразования и профессиональной ориентации 

обучающихся;  

 осуществление профессиональной, научно-исследовательской, 

производственной деятельности в соответствии с современными требованиями. 

 

1. Траектория развития: «Организация дополнительного образования» 

 

Данная магистерская программа имеет актуальную направленность на 

подготовку высококвалифицированных кадров для учреждений дополнительного 

образования, а также педагогов, готовых к осуществлению внеурочной работы 

общеобразовательной организации в соответствии с государственным стандартом 

образования. Содержание программы включает темы, связанные с теорией 

дополнительного (внешкольного) образования, методикой разработки 

образовательных программ и конструирования учебных занятий, а также вопросы 

воспитания и социально-педагогической деятельности в учреждении 

дополнительного образования. 

 

2. Траектория развития: «Менеджмент в образовании» 

Программа направлена на получение магистрантами общих и специальных 

знаний по бизнесу, управлению, экономике; приобретение умений и навыков 

эффективной управленческой деятельности; формирование основ поведения, 

позволяющего добиться успеха в сфере образования. 

Данная программа – одна из немногих программ, ориентированных на 

подготовку квалифицированных управленцев, готовых реализовать проекты в 

государственной сфере. 

 

Результаты обучения выпускника специальности 

6М010300 - «Педагогика и психология» 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6М010300 - PEDAGOGY AND PSYCHOLOGY 

 

The purposes of education in the specialty: 

- training of highly qualified teaching staff in demand on the labor market; 

- formation of systematized knowledge in the field of psychological and 

pedagogical disciplines and application of innovative technologies for studying general 

patterns; 

- formation of key and special competences of masters with high social and civil 

responsibility, capable of carrying out professional activities; 

- mastering by master students of the fundamentals of research and experimental 

methods of observation and analysis of psychological and pedagogical processes and 

phenomena; 

- the formation of universal human and social-personal values in the context of 

scientific thinking and worldview. 

List of qualifications and positions 

The graduate of this educational program is awarded the degree "Master of 

Education in the specialty 6M010300 - Pedagogy and Psychology". Master of Education 

can hold positions: 

- Teacher-psychologist; 

- Teacher (assistant); 

-junior researcher (if there are recommendations of the councils of higher 

educational institutions (faculties), the graduates of higher educational institutions 

(magistracy) who have received work experience during the training period can be 

appointed as junior research associate). 

Qualification characteristics of the graduate of the educational program 

Sphere of professional activity 

Master of Education in the specialty 6M010300 - Pedagogy and psychology carries 

out its activities in the field of education. 

Objects of professional activity: 

- organization of secondary vocational and higher education; 

- research institutes; 

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

Types of professional activity 

Master of Education in the specialty 6M010300 - Pedagogy and psychology can 

perform the following types of professional activities: 

- educational (pedagogical); 

- teaching and educational; 

- educational and technological; 

- socio-educational; 

- research; 

- organizational and managerial. 

Content of professional activity: 

- qualitative organization and management of the pedagogical process; 

- Orientation to active learning of students in cognitive activities, personal 

importance of education; 

- application of the person-oriented approach in training to ensure the possibility of 

self-discovery and self-realization of students; 



- application of various pedagogical technologies, creation of favorable conditions 

for self-education and vocational guidance of students; 

- implementation of professional, research and production activities in accordance 

with modern requirements. 

 

1. Development trajectory: "Organization of additional education" 

This master's program has an actual focus on the training of highly qualified 

personnel for institutions of additional education, as well as teachers who are ready to 

carry out after-hour work of the general education organization in accordance with the 

state standard of education. The content of the program includes topics related to the 

theory of additional (out-of-school) education, the methodology for developing 

educational programs and designing training sessions, as well as issues of upbringing and 

social and pedagogical activity in the institution of additional education. 

 

2. Development trajectory: "Management in Education" 

The program is aimed at obtaining general and special knowledge in business, 

management, economics by undergraduates; Acquisition of skills and effective 

management skills; The formation of the foundations of behavior that makes it possible 

to achieve success in the field of education. 

This program is one of the few programs aimed at training qualified managers who 

are ready to implement projects in the public sphere. 

 

The results of training a graduate of a specialty 

6М010300 - "Pedagogy and psychology" 

 

Competence worldview 

Competence of value-sense orientation in the world: the value of life, of life; the 

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

religion. 

Kompetentnost integrativnaya structuring knowledge, situational adequate 

knowledge updating, expanding, the increment of accumulated knowledge. 

Citizenship competence: knowledge and respect for the rights and responsibilities of 

citizenship; freedom and responsibility, self-confidence, dignity, civic duty; knowledge 

and pride in the symbols of the state. 

Professional competence 

Special competence in the field of theory and methodology of elementary school 

subjects (native language, literature, mathematics, knowledge of the world). 

Methodical competence in the field of educational technology: a student-centered, 

competence-oriented, information and interactive, in order to increase the efficiency of 

formation of skills of functional literacy, life skills, leading type of activity. 

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

planning, implementation, reflection and self-control. 

Social competence - joint ownership (group, cooperative) professional activities, 

cooperation, and adopted the profession of professional communication techniques, 

social responsibility for the results of their professional work. 

Kompetentnost informatsionnaya includes skills acquisition and processing of 

information from different sources. 

Competence Research 



Competence in the logic of scientific research, theoretical studies, empirical 

research: 

- To own subject area at a higher level, that is to own the latest methods and 

techniques of research in the field of primary education; know the latest educational 

theory and technology and their interpretation in primary education; 

- Follow critically and interpret 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 to improve the effectiveness of the educational 

process in elementary school; 

- Be able to make an original contribution to the methodology of teaching 

elementary school subjects in accordance with the canons of educational areas, for 

example in the framework of qualifying work; 

- Demonstrate originality and creativity in solving the problems of realization of 

ideas of primary education in the context of its modernization. 

Communicative competence 

Kompetentnost sotsialnogo interaction knowledge of the rules and regulations of 

communication, possession of his technology. 

Language competence: 

written communication: 

- Draws up his thought in the form of standard products written communication 

simple structure; 

- Poses the question in accordance with rules of text design and supporting 

schedules specified model public performance: 

- Prepare a plan for performances; 

- Compliance with rules and regulations of public speaking; 

- Use a pause to separate semantic units of his speech; 

- Working with the questions raised at clarifying and understanding. 

Dialogue 

- Accepts the basic content of the actual / 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 dialogue. 

Kompetentnost samomenedzhmenta 

identification, definition of the problem 

- Explains what position he proceeds to solve the problem, formulated by the 

teacher; 

- Outlines the actual and the desired situation, pointing out how they differ. 

goal-setting and planning activities 

- Defines and builds in a logical and temporal sequence of steps for solving 

problems 

use of technology 

- Technology plays in strict accordance with the instructions. 

Resource Planning 

- Calls the resources required to perform a certain activity 

assessment of activity 

-vypolnyaet given algorithm ongoing monitoring of their activities. 

Interpretation / product activities 



- Compares the characteristics of the plan and the resulting product, and concludes 

that the product under the plan; 

- Evaluates the product of its activity criteria specified manner. 

assessment of their own promotion 

- Indicates the strengths and weaknesses of their activities; 

- Calls the motives of their actions. 
 



СВОДНАЯ ТАБЛИЦА, ОТРАЖАЮЩАЯ ОБЪЕМ ОСВОЕННЫХ КРЕДИТОВ 

В РАЗРЕЗЕ МОДУЛЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

6М010300 «Педагогика и психология» 
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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: 2 года обучения (научно-педагогическое 

направление). 

2018-2019 учебный год 

 
 

 

 

 

 



 
 

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 магистрантов экономических специальностей; с 2004-05 учебного года - 

для магистрантов 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 магистрантов 

кафедры. Результаты НИР и НИРСиМ внедрены в учебный процесс. 

 

5. Перечень предлагаемых программ обучения (в том числе стоимость 

обучения):  уточнить стоимость обучения 

Магистратура: 6М010300 «Педагогика и психология», Стоимость обучения: 

по очной форме обучения   396 000 тенге в год. 

6. Процедура (правила) приема и зачисления на программу 

Для поступления на ОП 6М010300 «Педагогика и психология» 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 

6М010300 «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 6М010300 «Педагогика и 

психология». 

 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 6М010300 «Педагогика и психология»  

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 2018 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. Нургалиева С.А.. - к.п.н., доцент, читает курс по дисциплине» «Развитие 

креативности учителя начальных классов в системе высшего образования», 

«Методология и методика психолого-педагогической подготовки будущих 

специалистов к профессиональной деятельности», «Оценочная деятельность 

учителей начальных классов», «Современные проблемы науки и начального 

образования» и др. 

2.Ровнякова И.В.– к.п.н., доцент кафедры  читает курс по дисциплине 

«Современные тенденции подготовки ребенка в школе». 

3. Койшинова Г.К.. – к.э.н., «Менеджмент». 

4. Ауренова М.Д. –к.пс.н. ст. преподаватель кафедры психологии и коррекционной 

педагогики, читает курс по дисциплине: «Психология»  

5.Капышева Г.К. – к.ф.н., доцент кафедры иностранных языков «Иностранный 

язык (профессиональный)» 

6. Сейтембетов Е.Ж. – к.ф.н. «История и философия науки» 

7. Игибаева А.К. – д.п.н. «Педагогика» 

8. Ровнякова И.В. – к.п.н. «Мониторинг качества образования в начальной школе», 

«Методология и методика педагогических исследований» 

9. Оразалин С.К. – к.ф.н. «Деловой казахский язык» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 
Структура программы набора 2018 год 

1 курс обучения 

 

Цикл 

дисциплин 

Код 

дисциплины 

Наименование дисциплины Количест

во 

кредитов 

по ECTS 

Семестр 

БД ОК Ped -5201 Педагогика  

Педагогика  

Pedagogics 

3 1 

БД ОК Psi -5202 Психология  

Психология  

Psychology 

3 1 

БД КВ DKz -5203 Іскери казақ тілі  

Деловой казахский язык  

Business Kazakh language 

3 2 

БД ОК IFN -5204 Ғылым тарихы мен философиясы  

История и философия науки  

History and philosophy of science 

3 1 

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

Иностранный язык (профессиональный)  

Foreign language (professional) 

3 1 

БД КВ UPUO -5201 Білім беру мекемесіндегі персоналды 

басқару  

Управление персоналом в учреждениях 

образования  

Human Recourse Management in 

educational institutions 

5 2 

БД КВ ММPI -5202 Педагогикалық зерттеулердің 

әдіснамасы мен әдістемесі 

Методология и методика 

педагогических исследований 

Methodology and methods of educational 

research 

3 1 

ПД ОК KIDPPO -

5303 

Психология мен білім берудегі мәдени-

тарихи және іс-әрекеттік тұғырлар 

Культурно-исторический и 

деятельностный подходы в психологии 

и образовании 

Cultural-historical and activity approach in 

psychology and education 

3 1 

БД КВ PRL -5201 Тұлғаның даму мәселелері  

Проблемы развития личности  

Problems of the individual development 

3 1 

БД КВ PPOP -5202 Болашақ мамандарды кәсіби қызметке 

дайындаудың психологиялық-

педагогикалық негіздері  

Психолого-педагогические основы 

подготовки будущих специалистов к 

профессиональной деятельности 

5 2 



Psycho-pedagogical bases preparation of 

future specialists for professional activities 

Білім беру бағдарламасы:өндірістік саладағы менеджмент 

Образовательная программа:менеджмент в образовании 

Education program:management in education 

ПД КВ SOT -1301 Современные образовательные 

технологии 

Қазіргі білім беру технологиялары 

Modern educational technologies 

5 2 

ПД КВ MKO -1302 Мониторинг качества образования 

Білім беру сапасының мониторингі 

Monitoring of education quality 

5 2 

Білім беру бағдарламасы:Қосымша білім беруді ұйымдастыру 

Образовательная программа:Организация дополнительного образования 

Education program:Organizasion of additional education 

ПД КВ RLSO -1303 Қосымша білім беру жүйесіндегі 

көшбасшылықты дамыту 

Развитие лидерства в системе 

дополнительного образования 

Leadership development in supplementary 

education system 

5 2 

ПД КВ STDO -1304 Қазақстандағы қосымша білім беру 

жүйесінің мазмұны мен технологиялары 

Содержание и технологии 

дополнительного образования в 

Казахстане 

The content and technologies of 

supplementary education in Kazakhstan 

5 2 

  Научно-исследовательская работа 

(выполнение маг.диссерт.) 

 1,2,3,4 

  Производственная практика  3 

  Комплексный экзамен  4 

  Защита магистерской  диссертации  4 

 Итого    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Структура программы набора 2017 год 

2 курс обучения 

 

Цикл 

дисциплин 

Код 

дисциплины 

Наименование дисциплины Количест

во 

кредитов 

по ECTS 

Семестр 

Білім беру бағдарламасы: өндірістік саладағы менеджмент 

Образовательная программа: менеджмент в образовании 

Education program: management in education 

ПД КВ UPI -2301 Управление педагогической 

инноватикой 

Педагогикалық инноватиканы басқару 

Management of pedagogical innovations 

5 3 

ПД КВ TPU -2302 Теория и практика управления в 

системе образования 

Білім беру жүйесіндегі басқару 

теориясы және тәжірибесі 

The theory and practice of management in 

the educational system 

5 3 

ПД КВ PUO -2303 Психология управления 

образовательной организацией  

Білім беру ұйымын басқару 

психологиясы 

Psychology of management educational 

organization 

7 3 

ПД КВ CPO -2304 Современные проблемы 

организационной психологии 

Ұйымдастырушылық психологияның 

заманауи мәселелері 

Modern problems of organizational 

psychology 

7 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1А 

 
Описание отдельных дисциплин (курсов, юнитов): 

 
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 магистрант:  

- 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 магистрант 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 – магистранттердің 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 магистрант: 
- 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 магистрантов 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 магистрант 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 

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. 

 
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 магистранттердің әлемге тұжырымдық жүйе тұрғыда қатынасын 

қамтамасыз етеді. Ғылыми дүниетанымын қалыптастыру зерттелініп отырған материалдар 

мазмұнына магистранттердің 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 магистрантов концептуальной 
системой мироотношения. Формирование подлинно научного мировоззрения предполагает 

выявление личностного отношения магистранта 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 

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,  

магистранттің 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; магистрантке 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 магистранту участие в обсуждении вопросов, 

связанных с его научной работой и специальностью, а также вести беседу на социальные и 

общественно -политические темы. 

 
Fostering respect for the state language, a conscious attitude to it as a cultural phenomenon; 

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

knowledge in various spheres of human activity, means of mastering the moral and ethical norms 
accepted in society; Awareness of the aesthetic value of the Kazakh language. 



The content of the course of the Kazakh language is conditioned by the overall focus of the 

educational process on the achievement of meta-subject and objective learning objectives, which is 
possible on the basis of a competence approach that ensures the formation and development of 

communicative, linguistic and linguistic (linguistic) and cultural competence. 

Competence communicative: 
- 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  

Білім беру мекемесіндегі персоналды басқару  

Управление персоналом в учреждениях образования  

Human Recourse Management in educational institutions  

Пәннің коды/ Код дисциплины/ Code 

UPUO -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 мазмұны: адам ресурстарын басқару теориясы, персоналды басқару және 

персоналды басқару жүйесін қалыптастыру әдістемесі, стратегиялық адам ресурстарын 

басқару және жоспарлау кадрлық ұйымда жұмыс істейді, оның дамуына кадрлық 

менеджмент және технология, сондай-ақ оның қызметін ұйымдастыру және бағалау мінез-

құлқын басқару қызметкерлерінің мәселелері. 

Мақсаты: ұйымның кадр саясатын жүзеге асырудың ғылыми тетіктерін тұтас 

түсінуді беруге. 

Оқу нәтижесінде магистрант тиісті: 

- білу: Басқару қызметінің ғылыми негіздері; Еңбек департаментінің қазақстандық 

заңнаманың нормативтік талаптар; ұйымның персоналды басқару жүйесінің негізгі 

функциялары; ұйымдастыру және топтық психология қызметкерлерін әсер ететін 

факторларды; ғылыми-зерттеу персоналдың әдістері; қызметкерлері үшін ең маңызды 

әдістер мен рәсімдер. 

- Қабілетті болыңыз: практикалық кәсіби қызмет сатып алынған теориялық 

білімдерді қолдану; арнайы әдістері мен сынақтар бар кадрларды іріктеу қызметкерлердің 

іскерлік және жеке қасиеттерін бағалау, іріктеу және жалдау; дербес кадр саясаты 

персоналды басқару жүйесінің мақсаттары мен міндеттерін тұжырымдау; кадрлық 

қажеттіліктерін есептеу; ұйымның персоналын еңбек қызметін ынталандыру кәсіби 

жұмыс әдістерін үздік таңдау және қолдану; қызметкерлердің кәсіби және 

ұйымдастырушылық бейімдеу жұмысын ұйымдастырады; ұйым қызметкерлері, кадрлық 

резерв ұйымын құру кәсіби жылжыту бойынша жұмыс жоспары мен жүзеге асыруға; 

жұмысшылар арасындағы жанжалдардың алдын алу және шешу; персоналды басқару 

жүйесінің тиімділігін бағалау. 

- Идеясы бар: қазіргі жағдайда мемлекеттік және жеке мекемелер мен 

кәсіпорындарда персоналды басқару байланысты негізгі мәселелер; еңбек ресурстарын 

Қазақстан нарығында үрдістер туралы; басқару қызметкерлерінің негізгі ғылыми 

мектептер туралы; тиімді персоналын басқарудың озық отандық және шетелдік 

тәжірибесі. 

Пән идеологиялық, коммуникативтік, кәсіби, ғылыми-зерттеу құзыреттілігін 

қалыптастыруға бағытталған.Дисциплина относится к профессиональным дисциплинам. 

Её изучают все магистранты специальности. 

 

Содержание курса: теория управления человеческими ресурсами, методология 

управления персоналом и формирования системы управления персоналом организации, 

стратегическое управление персоналом и планирование кадровой работы в организации, 

технология управления персоналом и его развитием, а также вопросы управления 

поведением персонала организации и оценки результатов его деятельности. 

Цель: дать целостное научное представление о механизмах реализации кадровой 

политики в организации. 

В результате  изучения магистрант должен:  

-знать: научные основы управленческой деятельности; нормативные требования 

казахстанского законодательства к управлению трудом; основные функции системы 

управления персоналом организации; факторы, влияющие на работников организации и 

групповую психологию; методы исследования персонала; важнейшие методики и 

процедуры работы с кадрами. 

- уметь: использовать приобретённые теоретические знания в практической 

профессиональной деятельности; оценивать деловые и личностные качества работников 



при отборе, подборе и найме персонала при помощи специальных методов и тестов; 

самостоятельно формулировать цели и задачи кадровой политики системы управления 

персоналом; рассчитывать потребности в персонале; выбирать и использовать в 

профессиональной деятельности оптимальные методы мотивации трудовой активности 

персонала организации; организовать работу по профессиональной и организационной 

адаптации работников; планировать и осуществлять работу по профессиональному 

продвижению работников организации, созданию в организации кадрового резерва; 

предотвращать и разрешать конфликты между работниками; оценивать эффективность 

функционирования системы управления персоналом. 

- иметь представление: об основных проблемах, связанных с управлением 

персоналом в государственных и негосударственных учреждениях и предприятиях в 

современных условиях; о тенденциях на казахстанском рынке трудовых ресурсов; об 

основных научных школах менеджмента персоналом; о передовом отечественном и 

зарубежном опыте эффективного управления персоналом организаций. 

Дисциплина направлена на формирование мировоззренческой, коммуникативной, 

профессиональной, исследовательской компетенций. 

 

The course "Management of the personnel in educational institutions" allows you to give 

integrity-ing the scientific understanding of the mechanisms of implementation of human 

resources policies of the organization. 

The object of the discipline are the administrative relations of subjects and objects of 

management regarding the functioning and development organizations. 

The discipline deals with issues of key importance for the spec-sheet management 

personnel and executives of organizations on the broadest sense, the theory of human resource 

management, methodology, personnel management and the formation of the system of personnel 

management, strategic human resource management and planning personnel work in the 

organization, management technology per-sonnel and its development, as well as issues of 

behavior management staff of the organization and evaluation of its activities. 

As a result of studying undergraduate should: 

Know: the scientific basis of management activities; regulations ka-zahstanskogo 

legislation to the Department of Labor; the main functions of the councils-ment staff of the 

organization; factors influencing the employees of the organization and group psychology-out 

batch; methods of research personnel; the most important techniques and procedures for staff. 

Be able to: use the acquired theoretical knowledge in practical profes sional-activity; 

evaluate the business and personal qualities of the workers at the Bora, the selection and hiring 

of personnel with special methods and tests; self parking-enforcement formulate goals and 

objectives of personnel policy personnel management system; calculate staffing needs; select and 

use the best in professional work methods of motivation of labor activity of personnel of the 

organization; organize the work of professional and organizational adaptation of workers; plan 

and carry out work on the professional advancement of employees of the organization, the 

establishment of the organization of the personnel reserve; prevent and resolve conflicts between 

workers; evaluate the effectiveness of the system of personnel management. 

Have an idea: the main issues related to the management person-scrap in public and 

private institutions and enterprises in modern conditions; on trends in the Kazakhstan market of 

labor resources; on the main scientific schools of management staff; of advanced domestic and 

foreign experience of effective personnel management. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites: 

Педагогика, Психология, Пән оқытудың әдістемесі 

Педагогика, Психология, Методика обучения предмета 

Pedagogy, Psychology, Methodology study of the subject 
Ұсынылатын әдебиеттер/Рекомендуемая литература/ Recommended literature 



1. Словарь-справочник менеджера / Под ред. М.Г. Лапусты/ М.: ИНФРА-М, 2015, 

399c. 

2. Егоршин А.П. Управление персоналом: учебник для вузов/5-е изд., доп. и 

перераб.- Н. Новгород, НИМБ, 2015.- 720 с. 

3. Половинко В.С. Управление персоналом: системный подход и его реализация: 

Монография / под науч. ред. Ю.Г. Одегова. - М.: Информ-Знание, 2014.- 484с. 

4. Одегов Ю.Г. Управление персоналом в структурно-логических схемах. - М.: 

Академический проект, 2014. - 1088 с. 

 5. Кибанов А.Я. Основы управления персоналом. - М.: ИНФРА-М., 2013. - 640 с. 

6. Армстронг М. Стратегическое управление человеческими ресурсами: Пер.с англ. - 

М.: ИНФРА-М, 2012. - VIII, 328 с.Методы преподавания – традиционные и 

инновационные методы преподавания, технологии мультимедиа 
Парал. загл.: на англ.яз. 

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

Оқыту тілі: Қазақша, орысша 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 
Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения:  казахский, русский 

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

assignment 

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

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

 
Курстың атауы/пәндер/юнита 

Название курса/дисциплины/юнита/  
Name  

Педагогикалық зерттеулердің әдіснамасы мен әдістемесі  

Методология и методика педагогических исследований  

Methodology and methods of educational research 

Пәннің коды/ Код дисциплины/ Code 

ММPI -5202 
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 
3 кредита 

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

 

Курстың мақсаты: магистрдің педагогикалық ғылым саласында дүниетанымдық-

әдіснамалық жалпы ғылыми құзыреттілігін қалыптастыру, ғылыми зерттеуге дайындық; 

әдіснамалық қағидаларды зерттеу, танымдық модель, бағыт, әдістерді білім саласында 

білім беру және зерттеу міндеттерін шешу үшін қолдану. 

Мазмұны: әдіснамалық зерттеу әлеуметтік-технологиялық үрдіс ретінде, 

педагогикалық-психологиялық зерттеу қағидалары, мәселелері мен теориялық негіздері; 

зерттеудің теориялық әдісі, зерттеудің эмперикалық әдісі, диссертация әдіснамасы, 



қорғауға дайындық, психологиялық-педагогикалық мәселелер бойынша ғылыми 

баяндамалар жасау. 

Нәтижесінде осы пәнді игеру барысында магистрант:  

- білуі керек: ғылыми таным әдісі, зерттеудің концептуалды апаратын құрастыру 

алгоритмі. 

- меңгеруі керек: мәселені теориялық тұрғыда негіздеу, концептуалды апаратты 

құрастыру, зерттеу міндеттерін шешу. 

- дағдыларының қалыптасуы: педагогикалық экспериментті ұйымдастыру. 

Пән зерттеу, кәсіби және коммуникативті құзыреттілігін, дүниетанымын 

қалыптастыруға бағытталған.  

 

Цель курса: формирование мировоззренческо-методологической общенаучной 

компетенции магистра в области педагогических наук, готовности к научным 

исследованиям; изучение методологических принципов, парадигм, познавательных 

моделей, подходов и методов, используемых для решения образовательных и 

исследовательских задач в предметной области знаний.  

Содержание курса: методология исследования как социально-технологический 

процесс, теоретические основы, проблематика и принципы психолого-педагогического 

исследования, теоретические методы исследования, эмпирические методы исследования, 

методология диссертационного исследования, автореферат диссертации и подготовка к 

защите, подготовка и публикация научной статьи по психолого-педагогической 

проблематике. 

В результате освоения данной дисциплины магистрант должен:  

- знать:  методы научного познания; алгоритм формулирования концептуального 

аппарата исследования. 

- уметь: теоретически обосновать проблему, сформулировать концептуальный 

аппарат, решить задачи исследования. 

- применять навыки: организации педагогического эксперимента. 

Дисциплина направлена на формирование мировоззренческой, коммуникативной, 

профессиональной, исследовательской компетенций. 

 

The aim of the course: the formation of world outlook and methodology of general 

scientific competence Masters in the field of pedagogical sciences, readiness to scientific 

research; study of methodological principles, paradigms, cognitive models, approaches and 

methods used for educational and research tasks in the domain of knowledge. 

Course content: methodology of research as a social process, the theoretical basis, 

problems and principles of psycho-pedagogical research, theoretical research methods empirical 

research methods, the methodology of the research, the thesis abstract and preparations for 

protection, preparation and publication of scientific articles on psychological and educational 

issues. 

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

- to know: methods of scientific knowledge; algorithm formulation concept study vehicle. 

- to Be able to: theoretically, prove a problem to formulate a conceptual apparatus, to solve 

research problems. 

- to have skills: organization of pedagogical experiment. 

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

research competencies. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites: 

Педагогика, Психология, Философия 

Педагогика, Психология, Философия 

Pedagogy, Psychology, Philosophy 

Ұсынылатын әдебиеттер/Рекомендуемая литература/ Recommended literature 



1. Волков Ю.Г. Как написать диплом, курсовую, реферат [Текст] / Ю.Г. Волков. 2-е 

изд. – Ростов н/Д: Феникс, 2013. 

2. Загвязинский В.И., Атаханов Р. Методология и методы психолого – 

педагогического исследования. – М., Академия, 2014, - 208с. 

3. Краевский В. В., Бережнова Е.В. Методология педагогики: учеб. пособие. – М.: 

Академия, 2015. – 400 с. 

4. Рогожин М. Как написать курсовую и дипломную работу [Текст] / М. Рогожин. – 

СПб.: Питер, 2015. 

5. Францифоров Ю.В., Павлова Е.П. от реферата к курсовой, от диплома к 

диссертации [Текст]: практическое руководство по подготовке, изложению и защите 

научных работ. – М.: Кн. Сервис: Приор-издат, 2013. 
Парал. загл.: на англ.яз. 

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

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

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

Teaching Methods Verbal, visual, partially-search 

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

assignment 
Language of instruction Russian, Kazakh 

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

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

 
Курстың атауы/пәндер/юнита 

Название курса/дисциплины/юнита/  

Name  

Психология мен білім берудегі мәдени-тарихи және іс-әрекеттік тұғырлар  

Культурно-исторический и деятельностный подходы в психологии и 

образовании  

Cultural-historical and activity approach in psychology and education 
Пәннің коды/ Код дисциплины/ Code 

KIDPPO -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 

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

 

"Білім берудегі және психологиядағы мәдени-тарихи және іс-әрекеттік тәсіл" 

пәні психологиялық-педагогикалық білім бағыты бойынша магистрлерді 

даярлаудағы бейіндеуші пән болып табылады. Бұл курс бойынша білімді меңгеру 

магистранттардан "Жалпы психология", "Адам психологиясы", "Жас ерекшелік 

психологиясы және даму психологиясы" курстары бойынша қалыптасқан білім мен 

іскерлікті талап етеді. 



Пәннің мақсаты - болашақ маманның дүниетанымын қалыптастыру, кәсіби 

ойлау негіздері, психологияның мәдени - тарихи және іс-әрекеттік мектептерінің 

өзекті мәселелерін белгілеу. 

Білуі керек: мәдени-тарихи және іс - әрекет тәсілдерінің мазмұны мен мәнін, 

объектілердің пайда болуы мен қызмет етуінің әлеуметтік-экономикалық және 

мәдени-тарихи жағдайлары туралы ақпарат жинау алгоритмін; қақтығыс 

динамикасының құрылымы мен заңдылықтарын (проблемалар, қайшылықтар) 

және өңірдің этномәдени ерекшелігін. 

меңгеруі керек: кәсіби тапсырмаларды шешуде мәдени-тарихи және іс-

әрекеттік шараларды қолдану; объектілердің пайда болуы мен қызмет етуінің 

әлеуметтік - экономикалық және мәдени-тарихи жағдайлары туралы ақпараттың 

нақты көздерін табу; әртүрлі қақтығыстарды идентификациялау, жанжал 

субъектілерінің әрекет етуінің ерекше этномәдени стратегиясын анықтау 

болуы тиіс: мәдени - тарихи және іс-әрекет тәсілдерінің әдіснамасы; 

объектілердің пайда болуы мен қызмет етуінің әлеуметтік-экономикалық және 

мәдени-тарихи жағдайлары туралы ақпаратты талдау тәсілдері; даулы жағдайларды 

реттеу әдістері мен әдістері және этномәдени ерекшелікті ескере отырып, 

проблемалық және дағдарыстық жағдайларда адамдарға қолдау көрсету. 
 

Дисциплина «Культурно-исторический и деятельностный подход в психологии и 

образовании» является профилирующей дисциплиной в подготовке магистров по 

направлению психолого-педагогическое образование. Освоение знаний по этому курсу 

требует от магистрантов сформированных знаний и умений по курсам «Общая 

психология», «Психология человека», «Психология развития и возрастная психология».  

Цель дисциплины - формирование мировоззрения будущего специалиста, основы 

для профессионального мышления, обозначение актуальных проблем культурно- 

исторической и деятельностной школ психологии.  

Знать: содержание и сущность культурно-исторического и деятельностного 

подходов, алгоритм сбора информации о социоэкономических и культурно- исторических 

условиях происхождения и функционирования объектов; структуру и закономерности 

динамики конфликта (проблемы, противоречия) и этнокультурную специфику региона  

уметь: применять культурно- исторический и деятельностный под- ход в решении 

профессиональных задач; находить достоверные источники информации о 

социоэкономиче- ских и культурно-исторических условиях происхождения и 

функционирования объектов; идентифицировать конфликты разных видов, выявлять 

специфические этнокультурные стратегии реагирования субъектов конфликта 

иметь: методологией культурно- исторического и деятельностного подходов; 

способами анализа информации о социоэкономических и культурно-исторических 

условиях происхождения и функционирования объектов; методами и методиками 

урегулирования конфликтных ситуаций и оказания поддержки в проблемных и кризисных 

ситуациях людям с учетом этнокультурной спецификой. 

Дисциплина направлена на формирование мировоззренческой, коммуникативной, 

профессиональной, исследовательской компетенций. 

 

Discipline "cultural-historical and activity approach in psychology and education" is 

majors in training masters in the direction of psychological and pedagogical education. The 

development of knowledge in this course requires undergraduates formed knowledge and skills 

on the courses "General Psychology", "Psychology of Man", "Developmental Psychology and 

Developmental Psychology." 



The purpose of the discipline - the formation of the future professional world, the basis for 

professional thinking, identification of actual problems of cultural history-cal and activity-school 

psychology. Problems of the discipline.  

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

As a result of studying undergraduate should: 

Knows the content and essence of the cultural-historical and activity ap-ing algorithm 

collect information on socio-economic, cultural and historical conditions of the origin and 

operation of facilities; the structure and patterns of conflict dynamics (problems, contradictions) 

and ethno-cultural specifics of the region 

able to: apply the cultural historical and activity approach to professional decision of tasks; 

finding reliable sources of information about sotsioekono miche--cal, cultural and historical 

conditions of the origin and operation of facilities; identify the different types of conflicts, to 

identify specific ethnic and cultural subjects of the conflict response strategy 

have: the methodology of the historical and cultural activity approaches; od-Bami analyze 

information on socio-economic and cultural-historical conditions of the origin and operation of 

facilities; methods and techniques of conflict resolution and support in problem and crisis 

situations peo-ple, taking into account ethnic and cultural characteristics. 

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

research competencies. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites: 

Педагогика, Психология, Пән оқытудың әдістемесі 

Педагогика, Психология, Методика обучения предмета 

Pedagogy, Psychology, Methodology study of the subject 
Ұсынылатын әдебиеттер/Рекомендуемая литература/ Recommended literature 

Помогайбин, В.Н. История психологии: Эволюция основ / В.Н. Помогайбин.. - М.: 

Олма Медиа Гр., 2013. - 520 c.  
2. Шабельников, В.К. История психологии. Психология души / В.К. Шабельников. - М.: Гаудеамус, 

2013. - 391 c. 

3. Батыршина, А.Р. История психологии: Учебное пособие / А.Р. Батыршина. - М.: Флинта, 2014. - 

224 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  

Тұлғаның даму мәселелері  

Проблемы развития личности  

Problems of the individual development  
Пәннің коды/ Код дисциплины/ Code 

PRL -5201 
Пәннің типі / Тип дисциплины/ A type  
БД 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 

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

 

Мақсаты: оқу қызметінің үдерісінде жеке тұлғаның психологиялық даму 

заңдылықтары туралы фактiлердi растайтын, магистранттер үшін құрылған 

заңдылықтарын іргелі ұғымдар, оның ішінде психологиялық-педагогикалық білімдерін, 

жаңа жүйесін ауыстыру үшін. Маңызды орын оқу психология негізгі категориялар мен 

түсініктер осы талдау берілген. 

Курс мазмұны: тұлғалық психология Бас мәселелері. тұлғаны зерттеу әдістемелік 

негізі. ұлттық психология жеке зерттеу негізгі бағыттары. шетелдік психология тұлғаның 

теориялары. 

магистрант оқу нәтижесінде білуі тиіс: 

- Білім беру психология категориялық аппаратын білу; оқыту мен тәрбиелеу 

психологиялық тұжырымдамасы; мұғалімі іс-психологиялық сипаттамасы. 

- Білім беру кеңістігіне субъектілерін белсендіру қабілетті болу; білім беру 

процесінің диагностикасы мен түзетудің практикалық технологияларды қолданады. 

- Білім беру кеңістігі субъектілерінің психологиялық-педагогикалық қолдау 

дағдыларын жағыңыз. 

Кәсіби, ғылыми-зерттеу, коммуникацияны: тәртіп formirovanie kompetentsy 

бағытталған. 

 

Цель: передача магистрантам системы психолого - педагогических знаний, 

включающих фундаментальные концепции, устоявшихся закономерности, 

подтверждающие факты, о закономерностях психологического развития личности в 

процессе учебной деятельности. Важное место при этом отводится анализу основных 

категорий и понятий педагогической психологии. 

Содержание курса: Общие проблемы психологии личности. Методологические 

основы исследования личности. Основные направления исследования личности в 

отечественной психологии. Теории личности в зарубежной психологии.  

В результате изучения магистрант должен знать: 

-знать категориальный аппарат педагогической психологии; психологические 

концепции обучения и воспитания; психологические особенности деятельности педагога. 

-уметь активизировать субъектов образовательного пространства; применять 

практические технологии диагностики и коррекции субъектов образовательного процесса. 

- применять навыки психолого-педагогического сопровождения субъектов 

образовательного пространства.    

Дисциплина направлена на формирование компетенций: профессиональной, 

исследовательской, коммуникативной. 

 

Objective: to transfer the system to students psycho pedagogical knowledge, including 

fundamental concepts of established patterns, confirming the facts about the laws of the 

psychological development of the individual in the process of learning activities. An important 

place is given in this analysis of the main categories and concepts of educational psychology. 



Course Content: General problems of personality psychology. Methodological basis of the 

study of personality. The main directions of study of personality in the national psychology. 

Theories of Personality in foreign psychology. 

As a result of studying the student should know: 

- Know the categorical apparatus of educational psychology; psychological concept of 

training and education; psychological characteristics of teacher activities. 

- Be able to activate the subjects of educational space; apply practical technologies of 

diagnosis and correction of educational process. 

- Apply the skills of psycho-pedagogical support of the educational space subjects. 

The discipline aims to formirovanie kompetentsy: professional, research, communication. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites 

Психология 

Психология  

Psychology 
Ұсынылатын әдебиеттер/Рекомендуемая литература/ Recommended literature 

1 Гуревич, П.С. Психология личности: Учебное пособие для магистрантов вузов / 

П.С. Гуревич. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. - 559 c. 

2. Дерябин, В.С. Психология личности и высшая нервная деятельность: 

Психофизиологические очерки / В.С. Дерябин. - М.: ЛКИ, 2016. - 202 c. 

3. Калина, Н.Ф. Психология личности: Учебник для ВУЗов / Н.Ф. Калина. - М.: 

Академический проект, 2015. - 214 c. 

4. Немов, Р.С. Общая психология. В 3-х т. Т. 3. Психология личности: Учебник / Р.С. 

Немов. - М.: Юрайт, 2012. - 739 c. 
Парал. загл.: на англ.яз. 

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

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

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

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

assignment 
Language of instruction Russian, Kazakh 

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

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

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

Name  

Болашақ мамандарды кәсіби қызметке дайындаудың психологиялық-

педагогикалық негіздері  

Психолого-педагогические основы подготовки будущих специалистов к 

профессиональной деятельности  

Psycho-pedagogical bases preparation of future specialists for professional activities 
Пәннің коды/ Код дисциплины/ Code 

PPOP -5202 
Пәннің типі / Тип дисциплины/ A type  

БД 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 мазмұны: педагог кәсібінің, педагог-психолог функциялар мен оған қойылатын 

талаптарды әлеуметтік маңыздылығы; білім беру психолог, мамандық негізінде кәсіби 

қызмет даярлау жүйесін кәсіби қызметінің мазмұны сипатталады; теориялық көзделген 

біліктілік сипаттамасы мен оқыту және өзін-өзі тәрбиелеу процесінде оларды игеру 

жолдарын теориялық білім мен кәсіби дағдыларын ауқымы. 

Мақсаты: Мамандық ескере кәсіби қызмет үшін дайындау 

Магистрант тиіс зерттеу нәтижесінде: 

Білуі керек: мұғалімнің кәсіби жұмысының ғылыми негіздерін, педагог кәсібінің 

ерекшеліктерін, педагог-психолог ғылыми-зерттеу әдістерін; мамандық және 

оқытушының тұлғалық талаптар - гуманистік педагогика талаптарына медиация оқыту 

мен дайындау дәстүрлі әдістері; деп ойлаймын және жеке деңгейде әрекет қабілеті үшін 

негіз ретінде теориялық және әдістемелік білімдерін меңгеру. 

Байланыс бастапқы нысаны мен балалар оқытушымен жеке қатынастардың дәстүрлі 

емес стилі жобалау педагогикалық шеберлігін: мүмкіндігіне ие болу үшін. 

Оқытушының әдістемелік мәдениеті: түсінігі болуы және т.б., қажетті, реттеуші 

байланыс, ұйымдастырушылық, мәдени, білім беру сана тұлғалық құрылымдардың 

қызметіне байланысты - және т.б. критичности, мотивация, рефлексия, кәсіби, байланыс, 

ғылыми-зерттеу құзыреттілігін қалыптастыруға бағытталған пән. 

 

Цель: подготовка к профессиональной деятельности с учетом специальности 

Содержание курса: социальная значимость педагогической профессии, функции 

педагога-психолога и требования к нему; характеризуются содержание профессиональной 

деятельности педагога-психолога, система подготовки к профессиональной деятельности 

с учетом специальности; круг теоретических знаний и профессионально-теоретических 

умений, предусмотренных квалификационной характеристикой и пути овладения ими в 

процессе обучения и самообразования. 

В результате изучения магистрант должен: 

 - знать: научные основы профессиональной деятельности педагога, специфику 

педагогической профессии, методы исследования в работе педагога-психолога; 

требования, предъявляемые к профессии и к личности педагога;- традиционные методы 

обучения и воспитания в опосредовании с требованиями гуманистической педагогики; 

овладение теоретико-методологическими знаниями как основой для умения мыслить и 

действовать на личностном уровне. 

- уметь: сформировать первичные умения педагогического общения и 

конструирования нетрадиционного личностного стиля отношений с детьми педагога.  

- применять навыки: представления: методологической культуры учителя: 

нормативно-необходимые, коммуникативные, организаторские, культурологические, 

познавательные и т.д. обусловленные деятельностью личностных структур сознания – 

критичностью, мотивированием, рефлексией и т.д. 

Дисциплина направлена на формирование профессиональной, коммуникативной, 

исследовательской  компетенций. 

 

The discipline focuses on graduate profession and contributes to the social role of the 

teacher, the radical improvement of its vocational training - as one of the leading areas of the 

reform of general education and vocational schools. This course opens up the whole cycle of 

psycho-pedagogical disciplines and log-cally linked with the basic theoretical courses of 

pedagogy and psychology and the subsequent-guide pedagogical practice. The content of this 



discipline is revealed sotsi-cial importance of the teaching profession, educational psychologist 

functions and the requirements for it; characterized by the content of the professional activities 

of an educational psychologist, a system of training of professional activity based on a specially-

sti; range of theoretical knowledge and professional skills of theoretical as scheduled in-

indigenous qualifying characteristic and ways of mastering them in the process of learning and 

self-education. 

To know: the scientific bases of professional work of the teacher, the specifics of the pedal 

gineering profession, research methods in the educational psychologist; requirements to the 

profession and to the personality of the teacher - the traditional methods of teaching and training 

in mediation with the requirements of humanistic pedagogy; mastery of theoretical and 

methodological knowledge as the basis for the ability to think and act on a personal level.  

To be able to: primary form of communication and pedagogical skills konstruirova-style of 

unconventional personal relationships with children of the teacher. 

Have an idea: the methodological culture of the teacher: the necessary regulatory, 

communication, organizational, cultural, educational, etc. due to the activity of personality 

structures of consciousness - criticality, mo-tivirovaniem, reflexes, etc. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites: 

Педагогика, Психология, Пән оқытудың әдістемесі 

Педагогика, Психология, Методика обучения предмета 

Pedagogy, Psychology, Methodology study of the subject 
Ұсынылатын әдебиеттер/Рекомендуемая литература/ Recommended literature 

1 Загвязинский В.И., Атаханов Р. Методология и методика психолого-

педагогического исследования: Учеб. пособие для магистрантов высш. пед. учеб. завед. — 

М.: Академия, 2015. — 208 с. 

2 Степанов Е.Н., Лузина Л.М. Педагогу о современных подходах и концепциях 

воспитания. — М.: ТЦ «Сфера», 2015.—  160 с. 

3 Яковлев Е.В., Яковлева Н.О. Педагогическое исследование: содержание и 

представление результатов. — Челябинск: Изд-во РБИУ, 2013. — 316 с. 

Управление качеством образования. под ред. М.М.Поташника, М.2016. 
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  

Современные образовательные технологии 

Қазіргі білім беру технологиялары 

Modern educational technologies  

Пәннің коды/ Код дисциплины/ Code 

SOT -1301 
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 
 

Жоғары мектеп пәндерін оқыту барысында педагогикалық және ақпараттық 

технологияларды қолдану ерекшеліктері қарастырады. 

Білуі мүмкін: білім беру технологиясының келешегі жайында түсініктердің болуы. 

Білуі керек: технологияның жүйелі көрсеткішін білу керек  

Істей алуы керек: бастауыш білім беру жүйесінде қолдану тиімділігін бағалау, 

технологияны таңдау мәселесін теориялық тұрғыдан негіздеуді білу керек. 

Қалыптасқан дағды: бағдарлама құралымен жұмыс жасау дағдысын білу керек. 

Құзіреттілігі. біліктілікті арттыру және өзіндік білім алу үрдісінде болашақ кәсіби 

іс-әрекеті, оқу  әрекетінде технологияны шығармашылық тұрғыда әрі өнімді қолдану 

құзыретті болуы керек 

 

Цель: ознакомление обучающихся с теоретико-методологическими основами  и 

структурой технологий, психолого-педагогическими подходами к реализации конкретных 

технологий с учетом возраста  и особенностей обучающихся;  знакомство с методами  

диагностики реализации технологического подхода. 

Содержание курса: психолого-педагогические сущности феномена технологичности 

образования,  особенности  реализации конкретных технологий на различных ступенях и 

уровнях образования, методы диагностики  успешности обучения, воспитания и 

управления при опоре на технологический подход в профессиональной деятельности.  

В результате изучения магистрант должен: 

- знать:  классификационные параметры технологий. 

- уметь: теоретически обосновать проблему выбора технологии, оценить 

эффективность использования в системе начального образования. 

- применять навыки: работы с программными средствами. 

Дисциплина направлена на развитие коммуникативной, информационной и 

исследовательской компетенций. 

 

Objective: to familiarize students with the theoretical and methodological foundations and 

structure of technologies, psychological and pedagogical approaches to the implementation of 

specific technologies, taking into account the age and characteristics of students; familiarity with 

the methods of diagnosing the implementation of the technological approach. 

Course content: psychological and pedagogical essence of the phenomenon of 

technological effectiveness of education, features of the implementation of specific technologies 

at various levels and levels of education, methods of diagnosing the success of training, 

education and management based on the technological approach in professional activities. 

The features of the use of educational and information technology in the teaching of high 

school subjects are considered. 

Have an idea: apromising educational technology.  

Know: classification parameters technologies. 

Be able to:a theoretical basis forthe issue of choice of technology, to assess the efficiency 

of the system of primary education. 

Have skills: working withsoftware. 



Be competent: a creative and productive use of technology in theirschool, their future 

professional activity, in the process of self-education and training. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/Prerequisites:  

Педагогика, психология, педагогикалық зерттеулердің әдіснамасы мен әдістемесі 

Педагогика, психология, методология и методика педагогических исследований 

Pedagogy, psychology, methodology and techniques of educational research 
Ұсынылатын әдебиеттер/Рекомендуемая литература/ Recommended literature 

1. Педагогические технологии / Авт.-сост. Т.П. Сальникова. – М.: ТЦ Сфера, 2012. 

– 128 с. 

2. Сластенин В.А. Педагогика: учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по пед. спец. / 

В. А. Сластенин, И. Ф. Исаев, Е. Н. Шиянов. – М.: AcademiA, 2014. – 567 с. 

3. Селевко Г.К. Энциклопедия образовательных технологий: в 2-х т. Т. 1 – М.: 

НИИ школьных технологий, 2013. – 816 с. 
Парал. загл.: на англ.яз. 

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

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

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

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

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

assignment 
Language of instruction Russian, Kazakh 

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

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

 
 
Курстың атауы/пәндер/юнита 

Название курса/дисциплины/юнита/  

Name  

Мониторинг качества образования 

Білім беру сапасының мониторингі 

Monitoring of education quality  

Пәннің коды/ Код дисциплины/ Code 

MKO -1302 
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 

Білім беру сапасын жақсартуында басқару ісі және мониторингтің ролі түралы 

түсінік қалыптастыру. 

Нәтижесінде магистрант: 

-кәсіби қатынастың мәдениетін білу, азаматтық позицияларды; кәсіби және 

стандартты ғылыми мәселелерді шешу, ғылыми анализ және ұйымдардағы, 

кәсіпорындардағы басқару қайраткерлігі мен ұйымдардағы практикалық мәселелерді 



шешу, менеджмент және маркетинг облысындағы мәселелерді зерттеу және алынған 

нәтижелерді кәсіпорынды басқарудағы әдістерді шыңдауда қолдануы қажет; 

-қазіргі замандағы ғылыми және практикалық мәселелерді шешу және 

қалыптастыруы қажет; 

-жоғарғы оқу орындарында білім беру қабілеттілігіне ие болу, басқару және зерттеу 

қайраткерлігін ойдағыдай іске асыру. 

Дисциплина компетенцияларды қалыптастыруға бағытталған: дүниетанымдық, 

кәсіби, коммуникативтік, зерттеулік, өзіндік менеджменттік. 

 

Цель: изучение   системных основ и формирование у магистрантов ценностного 

отношения к профессиональной научной    деятельности.  

Содержание курса: управление качеством как система менеджмента качества через 

призму психологической науки. Особый акцент ставится на системных психологических 

основаниях для организации и  проведения СМК в содержательном аспекте, в системе 

человек-человек.  

В результате изучения магистрант должен: 

- знать о культуре профессионального общения, гражданской позиции; решения 

стандартных научных и профессиональных задач; научного анализа и решения 

практических проблем в организации и управлении деятельностью организаций и 

предприятий; исследования проблем в области менеджмента и маркетинга и использовать 

полученные результаты для совершенствования методов управления предприятием;  

- уметь формулировать и решать современные научные и практические проблемы;  

- применять навыки преподавания в вузах, успешно осуществлять исследовательскую 

и управленческую деятельность.  

Дисциплина направлена на формирование компетенций: мировоззренческой, 

профессиональной, коммуникативная, исследовательской,  самоменеджмента. 

 

Objective: To study the foundations of the system and formation of the masters of the 

valuable relation to professional scientific activities. 

Course content: Quality management as a quality management system through the lens of 

psychology. Particular emphasis is placed on the system of psychological bases for the 

organization and conduct of the QMS in a meaningful aspect in man-man system. 

As a result of the study graduate student should: 

- Be aware of the culture of professional communication, citizenship; solutions of standard 

scientific and professional tasks; scientific analysis and solution of practical problems in the 

organization and management of the activities of organizations and enterprises; Research in the 

field of management and marketing issues and use the results to improve business management 

practices; 

- Be able to formulate and solve modern scientific and practical problems; 

- Apply the skills of teaching in higher education, to successfully carry out research and 

administrative activity. 

The discipline is aimed at the formation of competencies: ideological, professional, 

communication, research, self-management. 

Пререквизиттер /Пререквизиты/ Prerequisites: 

Экономикалық теория, Құқық негізі 

Экономическая теория, Основы права  

Economic Theory, Law 
Ұсынылатын әдебиеттер/Рекомендуемая литература/ Recommended literature 

1. Бахмутский А.Е. Мониторинг школьного образования: проблемы и реше- ния. 

СПб.: КАРО, 2013.  

2.  Блейхер В.М., Крук И.В. Толковый словарь психологических терминов.  



3. Бочерашвили В.Т. Педагогический аудит качества знаний.: Из опыта рабо- ты.- 

М.:АПКиППРО, 2014.  

4. Волков В.Н. Политика образовательного учреждения в области качества (из 

опыта работы школы № 619 Калининского района С-Петербурга) // Управление 

качеством образования № 3, 2015, с. 165.  
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  

Қосымша білім беру жүйесіндегі көшбасшылықты дамыту 

Развитие лидерства в системе дополнительного образования 

Leadership development in supplementary education system  

Пәннің коды/ Код дисциплины/ Code 

RLSO -1303 
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 

 

Мақсаты: магистранттардың әкімшілік мәдениетін қалыптастыру, осы заманғы 

басқару теориясы мен практикасының даму тенденцияларын, идеялар мен тиімді 

стратегиялар басқару технологияларының ережелеріне сәйкес дағдыларын дамыту. 

Пәнді оқыту аяқталғаннан кейін магистрант  

Білуі қажет: 

-көшбасшылық теориясы мен басты қағидалары 

-қазіргі заманғы қосымша білім беру жүйесінің нормативтік-құқықтық базасынының 

жұмыс істеуі және бәсекелестік  жағдайда білім беру мекемелерінің экономикалық негізі; 

-басқару шешімінің құрастыру және қабылдау теоретикалық-методологиялық негізі; 

-қосымша білім беру мекемелерінің ұжымын басқарудың психологиялық-

педогогикалық негізі; 

-білім беру мекемесінің заманауи басшысының бәсекелестік және жетістік факторы, 

білім беру қызметіндегі басшының тиімділігі, педагогикалық ұжымда басшының тиімді 

өзара әрекет жасау қабілеті. 



-жекепсихологиялық жеке қасиеттер көшбасшысы сипатын зерделеу, әсіресе шешім 

қабылдау, төтенше жағдайлардағы мінез-құлық; 

-оқу орнында сапалы кәсіби сауатты, жетекші кадрларды белгілі бір құралдары  мен 

әдістерін болжауға ; 

Меңгеру 

Қосымша білім беру саласындағы көшбасшылығын дамытудың түрлі басқару 

тәсілдерін пайдалану дағдылары. 

Пәндік байланыс, ақпарат және ғылыми-зерттеу құзыреттілігін дамытуға 

бағытталған. 

 

Цель формирование  управленческой культуры магистрантов, развитие умений,  

соответствующих современным идеям и положениям эффективных стратегий и 

технологий управления, тенденциям развития теории и практики менеджмента. 

Содержание курса: принципы и подходы теории лидерства; нормативно-

законодательная база функционирования современной системы дополнительного 

образования, психолого-педагогические основы управления коллективами учреждений 

дополнительного образования;  факторы успешности и конкурентноспособности 

современного руководителя. 

В результате изучения магистрант должен: 

- знать: основные принципы и подходы теории лидерства; нормативно-

законодательную базу функционирования современной системы дополнительного 

образования и экономические основы деятельности её образовательных учреждений в 

конкурентных условиях;  теоретико-методологические основы принятия и разработки 

управленческих решений,  выбора их оптимальных вариантов;  психолого-педагогические 

основы управления коллективами учреждений дополнительного образования;  факторы 

успешности и конкурентноспособности современного руководителя образовательным 

учреждением, эффективности лидера образования в деятельности, способности лидера 

эффективно взаимодействовать педагогическом коллективе. 

- уметь:активизировать личностный потенциал руководителя  системой 

дополнительного образования; изучать характерные индивидуально-психологических 

черты личности лидера, особенности принятия решений, поведения в экстремальных 

условиях; - предполагать определенные средства и методы качественного улучшения 

профессионально грамотных, руководящих кадров в образовательном учреждении.  

- применятьнавыки использования различных управленческих подходов в развитии 

лидерства в сфере дополнительного образования. 

Дисциплина направлена на развитие коммуникативной, информационной и 

исследовательской компетенций. 

 

The purpose of the formation of administrative culture of undergraduates, the development 

of skills relevant to modern ideas and provisions of effective strategies and technology 

management, development trends of management theory and practice 

After completing undergraduate disciplines must 

To know: 

-Basic principles and approaches theories of leadership; 

- Regulatory and legal framework of functioning of a modern system of additional 

education and economic bases of its activity of educational institutions in a competitive 

environment; 

- Theoretical and methodological foundations of development and adoption of 

upravlenche-ray solutions, select the best option; 

- Psycho-pedagogical bases of management teams of institutions of further education; 



- Factors of success and competitiveness of the modern heads of educational institutions, 

the effectiveness of the leader education activities, the ability of the leader to communicate 

effectively teaching staff. 

Пререквизиттер /Пререквизиты/ Prerequisites: 

Педагогика, психология 

Педагогика, психология  

Pedagogy, psychology 
Ұсынылатын әдебиеттер/Рекомендуемая литература/ Recommended literature 
1. Бурганова Р.И. Основы подготовки социальных педагогов к работе со студенческой молодежью в 

сфере культурного досуга. Научное издание. Караганда: ТОО «САНАТ-Полиграфия», 2013. - 164 с.  

2. Трегубов Б.А. Свободное время молодежи: сущности, типология, управление.- СПб: Изд-во СПб. 

унив-та, 2013. – 152 с.  

3. Кенесарина З.У. Социальное воспитание американских школьников: теория и практика 

(монография). - Алматы: Өлке, 2014. - 384 с. 

Парал. загл.: на англ.яз. 

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

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

Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

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

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

assignment 
Language of instruction Russian, Kazakh 

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

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

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

Name  

Қазақстандағы қосымша білім беру жүйесінің мазмұны мен технологиялары 

Содержание и технологии дополнительного образования в Казахстане 

The content and technologies of supplementary education in Kazakhstan 
Пәннің коды/ Код дисциплины/ Code 

STDO -1304 
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 

 

Пәннің мақсаты қосымша білім беру жүйесін дамыту және ғылыми негізделген  

мазмұны мен технологиясын тиімді жүзеге асыру іргелі білімді меңгеру болып табылады. 

Бұл қосымша білім беру мақсаттарының іске асыруды қол жеткізген, ол нақты 

құралдарын жобалау, қосымша білім беру мақсаттарына мұғалім  оқыту әдістері мен 

құралдарын таңдауға, сіз ғылыми талаптарды негіздеу және әрбір сессиясын өткізуге 

мүмкіндік береді. 



Әрине оларға зерттеуге тиіс, қосымша білім беру жүйесінде мазмұны және білім 

беру жүйесінде мазмұны және білім беру технологиясын жүйелі көзқарасты қалыптастыру 

керек. 

Білу: қосымша білім беру қазіргі заманағы жүйенің жұмыс істеуінің нормативтік-

құқықтық базасы ; қосымша білім беру жүйесінде мазмұны мен технологиясы білім 

берудің таңдаулы негізгі принциптері; негізгі қосымша білім беру жүйесінде мазмұны 

және білім беру технологиясын меңгеру тәсілдері немесе ең жақсы параметрлерді таңдау;  

Орындай алу: оқыту технологияларын жобалау, оқу жоспарлары мен 

бағдарламаларының құрылымын таңдау; қосымша білім беру жүйесінде оқытудың тиісті 

әдістері мен нысандарын таң  беру процесінің сапасын бақылау және т.б. 

Меңгеру: біліктілігін арттыру мазмұны мен технологиясы қосымша білім беру және 

оларды пайдалануда оңтайлы нұсқаларын таңдау; пән аралық байланыс, ақпарат және 

ғылыми-зерттеу құзыреттілігін дамытуға бағытталған; 

 

Цель изучения дисциплины заключается в овладении фундаментальными знаниями 

в области разработки и эффективной  реализации научно обоснованного содержания и 

технологий в системе дополнительного образования. 

Содержание курса: технологии обучения дополнительного образования, методы и 

формы проведения занятий, мониторинг. 

Она позволяет  научно обосновать требования и проведению каждого занятия, к 

выбору преподавателем методов и средств обучения с учетом специфики целей 

дополнительного образования, сконструировать конкретный инструментарий, с помощью 

которого достигается реализация целей дополнительного образования.  

В результате изучения магистрант должен: 

- знать: нормативно-законодательную базу функционирования современной 

системы дополнительного образования; основные принципы отбора содержания и 

технологий обучения в системе дополнительного образования; основные подходы к 

разработке содержания и технологий обучения в системе дополнительного образования и 

выбора оптимальных вариантов. 

- уметь: анализировать структуру учебных планов и программ, конструирования 

технологий обучения»,  подбирать  адекватные  методы и формы проведении  занятий в 

системе дополнительного образования; осуществлять мониторинг качества 

образовательного процесса и др. 

- применять  навыки разработки содержания и технологий обучения в системе 

дополнительного образования и выбора оптимальных вариантов их использования. 

Дисциплина направлена на развитие коммуникативной, информационной и 

исследовательской компетенций. 

 

The purpose of the discipline is the mastery of fundamental knowledge in the development 

and effective implementation of science-based content and technology in additional education 

system. 

Course content: technology training additional education, methods and forms of 

employment, and monitoring. 

It allows you to scientifically substantiate the claims and conduct each session, to the 

choice of methods and means teacher training, taking into account the specifics of the additional 

education goals, to design specific tools with which achieved the realization of additional 

education purposes. 

As a result of the study graduate student should: 

- Know: regulatory and legal framework of functioning of the modern system of additional 

education; the basic principles of content selection and training technologies in the system of 

supplementary education; the main approaches to the development of content and teaching 

techniques in additional education system and select the best options. 



- Be able to: analyze the structure of curricula, teaching design technology ", select the 

appropriate methods and forms of training in additional education system; monitor the quality of 

the educational process, and others. 

- Apply the skills content development and learning technologies in additional education 

system and select the best options for their use. 

The discipline aims to develop communication, information and research competencies. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites: 

Педагогика, Психология, Нарық жағдайында білім беруді басқару. 

Педагогика, Психология. Управление образованием в условиях рынка.  

Pedagogy, Psychology. Education Management in the market.  
Ұсынылатын әдебиеттер/Рекомендуемая литература/ Recommended literature 
1. Актуальные проблемы развития ребенка в дошкольном и дополнительном образовании. - М.: 

Детство-Пресс, 2013. - 192 c. 

2. Березина, В. А. Дополнительное образование детей в России / В.А. Березина. - М.: Диалог культур, 

2013. - 512 c. 
3. Большая детская энциклопедия. Дополнительный том. Птицы и звери. - М.: Аванта+, 2015. - 448 c. 

4. Золотарева, А. В. Дополнительное образование детей / А.В. Золотарева. - М.: Академия развития, 

2016. - 304 c. 

5. Моргун, Д. В. Дополнительное образование детей в вопросах и ответах / Д.В. Моргун, Л.М. 

Орлова. - М.: ЭкоПресс, 2016. - 140 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение Б 

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

Name  

Управление педагогической инноватикой 



Педагогикалық инноватиканы басқару 

Management of pedagogical innovations  

Пәннің коды/ Код дисциплины/ Code 

UPI -2301 
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 
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 

 

Осы пән оқуда магистранттар педагогикалық инноватиканың мазмұнымен, 

инновациялық оқыту технологиялары, жоғары кәсіптік білім берудегі инновациялық білім 

беру іс-әрекетінің  құрылымы, ұйымдастырылуы және дамуымен танысады. 

Нәтижесінде магистрант: 

-кәсіби қатынастың мәдениетін білу, азаматтық позицияларды; кәсіби және 

стандартты ғылыми мәселелерді шешу, ғылыми анализ және ұйымдардағы, 

кәсіпорындардағы басқару қайраткерлігі мен ұйымдардағы практикалық мәселелерді 

шешу, менеджмент және маркетинг облысындағы мәселелерді зерттеу және алынған 

нәтижелерді кәсіпорынды басқарудағы әдістерді шыңдауда қолдануы қажет; 

-қазіргі замандағы ғылыми және практикалық мәселелерді шешу және 

қалыптастыруы қажет; 

-жоғарғы оқу орындарында білім беру қабілеттілігіне ие болу, басқару және зерттеу 

қайраткерлігін ойдағыдай іске асыру. 

Пәнкелесі компетенцияларды қалыптастыруға бағытталған: дүниетанымдық, кәсіби, 

коммуникативтік, зерттеулік, өзіндік менеджменттік. 

 

Цель: формирование компетентности в области психологического сопровождения 

инновационных процессов в организации. Приобретаются знания  об основных подходах 

к управлению инновационными процессами в организации, компетенции в области 

применения основных методов анализа ситуации в организации в контексте ожидаемых  

инноваций.  

Содержание курса: предполагает рассмотрение системы инновационного 

менеджмента и методологию использования психологических знаний в структуре его 

осуществления. Содержательная и практическая стороны дисциплины предполагают 

рассмотрение методов и технологий менеджмента в контексте психологических техник, 

практик.  

В результате изучения дисциплины магистрант должен:  

-знать о культуре профессионального общения, гражданской позиции; решения 

стандартных научных и профессиональных задач; научного анализа и решения 

практических проблем в организации и управлении деятельностью организаций и 

предприятий; исследования проблем в области менеджмента и маркетинга и использовать 

полученные результаты для совершенствования методов управления предприятием;  

-уметь формулировать и решать современные научные и практические проблемы. 

-применять навыки: преподавания в вузе, успешно осуществлять исследовательскую 

и управленческую деятельность.  



Дисциплина направлена на формирование компетенций: мировоззренческой, 

профессиональной, педагогической, коммуникативной, исследовательской, 

самоменеджмента. 

 
Goal: Formation of competence in the field of psychological support of innovative 

processes in the organization. Acquire knowledge about the basic approaches to the management 

of innovation processes in the organization, competence in the field of application of the basic 

methods of analysis of the situation in the organization in the context of the expected innovation. 

Course content: involves consideration of innovation management system and methodology 

for use of psychological knowledge in the structure of its implementation. The content and the 

practical side of the discipline require the consideration of methods and management techniques 

in the context of psychological techniques, practices. 

A study of undergraduate discipline must: 

-Know about professional communication culture, citizenship; solutions of standard 

scientific and professional tasks; scientific analysis and solution of practical problems in the 

organization and management of the activities of organizations and enterprises; Research in the 

field of management and marketing issues and use the results to improve business management 

practices; 

-umet formulate and solve modern scientific and practical problems. 

-primenyat skills: teaching in high school, to successfully carry out research and 

administrative activity. 

The discipline is aimed at the formation of competencies: ideological, professional, 

educational, communication, research, self-management. 

Пререквизиттер /Пререквизиты/ Prerequisites: 

Педагогика. Ғылыми зерттеулердің әдістемесі. 

Педагогика. Методология научных исследований. 

Pedagogy.The methodology of scientific research. 

Pedagogy, Psychology, Social Pedagogy, Philosophy 
Ұсынылатын әдебиеттер/Рекомендуемая литература/ Recommended literature 

1. Мартиросян Б. П. Оценка инновационной деятельности школы. М., 2013. 

2.   Лазарев В. С. Системное развитие школы. М., 2013. 

3.  Пригожин А. И. Нововведения: стимулы и препятствия. М., 2014. 

4. Сластенин В. А., Подымова Л. С. Педагогика: инновационная деятельность. М., 

2015. 

5. Хомерики О. Г., Поташник М. М., Лоренсов А. В . Развитие школы как 

инновационный процесс. М., 2014. 
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  



Теория и практика управления в системе образования 

Білім беру жүйесіндегі басқару теориясы және тәжірибесі 

The theory and practice of management in the educational system  

Пәннің коды/ Код дисциплины/ Code 

TPU -2302 
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 

2 год 

Оқу семемтрі / Семестр обучения/ Semester of training 
3 семестр 

Кредиттер саны/ Количество  кредитов/ Amount of credits 

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

 

Мақсаты: әдістемелік мәдениетті қалыптастыру, эксперименталды біліктілік пен 

щығармашылық қабілетті арттыру, магистрант магистранттерді басқару дағдысы. 

Магистр магистрант білу керек:Әдіснамалықты, дамудың теориясы мен практикасы, 

білім беруде сферасында басқарулық шешім қабылдауды іске асыру және қабылдау.  

Іске асыра алу қажет: нақты оқу жағдайларды талдау немесе басқа да білім 

жағдаяттарына анализ жасай алу, оларды шешудің амал-тәсілдерін ұсына білу, ғылыми-

зерттелген әрі әсерлі басқару шешімді қабылдай алу, әртүрлі технологиялық формалар 

мен метологияларды, әдістемелерді пайдалану.  

Мыналарды жасай алу керек: Білім беруде басқарудың әртүрлі бағыттарын іске 

асыра алу қабілетін оқу сферасында басқарушылық функцияны іске асыру (жүйелік, 

рефлексивтік, жағдайлық және т.б). 

Пән коммуникативтік , информациондық және зерттеулік бағытқа негізделген. 

 

Цель– формирование методологической культуры, развитие творческих 

способностей и управленческих  умений и навыков обучающихся магистратуры. 

Содержание курса: управление как организационная деятельность, наука управления 

и ее развитие, основные законы и принципы управления, эффективность управления, 

процессы управления, управление как функциональная деятельность, управление как 

информационный процесс,  планирование как вид управленческой деятельности, методы 

управления, технологии управления и их особенности . 

В результате изучения дисциплины магистранты магистратуры должны:  

- знать: методологию, теорию и практику разработки, принятия и реализации 

управленческих решений в сфере образования,  особенности управленческой 

деятельности в сфере образования.  

- уметь: выявлять проблемы использования тех или иных новшеств при анализе 

конкретных образовательных ситуаций, предлагать способы их решения с учетом 

критериев  эффективности, оценки рисков и возможных социально-педагогических 

последствий; принимать научно обоснованные эффективные управленческие решения; 

использовать различные формы, методы, технологии и инструменты для формирования и 

совершенствования системы управленческой деятельности. 

- применять  навыки использования различных управленческих подходов 

(системный, рефлексивный, ситуационный и др.) в реализации управленческих функций в 

сфере образования. 

Дисциплина направлена на развитие коммуникативной, информационной и 

исследовательской компетенций. 



 

The goal - formation of methodological culture, creativity and managerial skills of students 

magistrate-ry. 

As a result of the discipline graduate students must: 

Know: methodology, theory and practice of development, adoption and implementation of 

administrative decisions in the field of education, especially of administrative activity in the field 

of education. 

To be able to: identify problems of using those or other innovations in the analysis of 

specific educational situations, to offer ways of their decision based on performance criteria, risk 

assessment and possible social and educational implications; take effective science-based 

management decisions; use a variety of forms, methods, technologies and tools to build and 

improve the system of management. 

Own: skills using different management approaches (systematic, reflective, situational, and 

others.) in the implementation of administrative functions in the field of education. 

The discipline aims to develop communication, information and research skills. 

Пререквизиттер /Пререквизиты/ Prerequisites: 

Педагогика, Психология, Педагогикалық зерттеулер әдіснамасы мен әдістемесі. 

ЖОО білім беру мазмұны мен оқыту технологиясының ғылыми-теориялық негіздері, 

Нарық жағдайында білім беруді басқару 

Педагогика, Психология. Методология и методика педагогических 

исследований.Научно-теоретические основы содержания образования и технологий 

обучения в вузе. Управление образованием в условиях рынка. 

Pedagogy, Psychology. Methodology and methods of educational research. Scientific-

theoretical basis of the content of education and learning technologies at the university. 

Education Management in the market.   
Ұсынылатын әдебиеттер/Рекомендуемая литература/ Recommended literature 

1. Маслова, В.М. Управление персоналом: Учебник для бакалавров / В.М. Маслова. - 

М.: Юрайт, 2013. - 492 c. 

2. Яхонтова, Е.С. Стратегическое управление персоналом: Учебное пособие / Е.С. 

Яхонтова. - М.: ИД Дело РАНХиГС, 2013. – 384 
Парал. загл.: на англ.яз. 

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

Оқыту тілі: Қазақша, орысша 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические. 
Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 

Язык обучения:  казахский, русский 

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

assignment 

Language of instruction Russian, Kazakh 

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

 
Курстың атауы/пәндер/юнита 

Название курса/дисциплины/юнита/  
Name  

Психология управления образовательной организацией  

Білім беру ұйымын басқару психологиясы 

Psychology of management educational organization  

Пәннің коды/ Код дисциплины/ Code 

PUO -2303 
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 

3 семестр 

Кредиттер саны/ Количество  кредитов/ Amount of credits 

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

 

Мазмұны: және т.б. позициялық оқыту жүйесі, құрылымдық және диалектикалық 

әдіс, жоба әдісі) және жұмыс түрлері «жерге» (семинарлар, психологиялық мектеп 

семинарлар, 

Мақсаты - білім беруді басқару саласындағы мамандарды даярлау. 

Бағдарлама түлектері және олардың жеке даму кәсіби өзін-өзі анықтау үшін жағдай 

жасау, сондай-ақ осындай жолмен құрылымдалған. оқыту арнайы технологиясын 

пайдаланып, кәсіби ойлау дамытуға бағытталған. 

Пән шеберлерінің нәтижесінде керек: 

Білу: ең маңызды классикалық және қазіргі заманғы теориялары, әдіс-тәсілдері мен 

зерттеу педагогикалық басқару саласында жұмыс істейді; Қазақстан Республикасына 

ерекше білім беру жүйесін басқарудың негізгі модельдері; Қазақстан Республикасының 

білім беру саласындағы заңнамасы 

Білуі керек: білім беру саласындағы мазмұнды басқару қызметін талдау; білім беру 

жүйесін басқару стратегиясы мен практикасын ажырата; нақты мақсаттары мен міндеттері 

байланысты, педагогикалық менеджмент функцияларын таңдаңыз: және т.б. талдау, 

мақсат-параметр, жоспарлау, мониторинг, 

Өз: білім беру саласындағы басқару ғылымының категориялық аппараты; талдау 

және жобалау педагогикалық құралдары; ірі ғылыми теориялардың мысалында мүмкіндік 

беретін кәсіби педагогикалық ойлау, қазіргі заманғы білім берудің шешілмеген 

проблемалар қараңыз. 

Пән байланыс, ақпараттық және ғылыми-зерттеу дағдыларын дамытуға бағытталған. 

 

Цель– подготовить специалистов в сфере управления образованием.  

Содержание курса: система позиционного обучения, структурно-диалектический 

метод, проектный метод) и формы работы (мастер-классы, психологические школы, 

практикумы «на местах» и др 

Программа построена таким образом, чтобы создать условия для профессионального 

самоопределения магистрантов и их личностного развития. В ходе обучения делается 

акцент на развитие профессионального мышления, для чего используются специальные 

технологии. 

В результате изучения дисциплины магистранты должны:  

- знать: наиболее значимые классические и современные теории, подходы, методы 

исследования и труды в области педагогического менеджмента; основные модели 

управления образовательными системами, характерные для РК; законодательство в 

области образования в РК 

- уметь: анализировать содержание управленческой деятельности в образовании; 

различать стратегии и методы управления образовательными системами; выбирать 

функции педагогического управления в зависимости от конкретных целей и задач: анализ, 

целеполагание, планирование, контроль и т.д. 

- применять навыки: категориального аппарата управленческой науки в области 

образования; инструментарием педагогического анализа и проектирования; 

профессиональным педагогическим мышлением, позволяющим на примере анализа 



наиболее крупных научных теорий видеть нерешенные проблемы современного 

образования.  

Дисциплина направлена на развитие коммуникативной, информационной и 

исследовательской компетенций. 

 

The program is aimed at training professionals in the field of management education. The 

program is structured in such a way as to create conditions for professional-sa-determination 

undergraduates and their personal development. The training is done ac-cents on the 

development of professional thinking, using special tech-nology (system positional training, 

structural and dialectical method, project method) and forms of work (workshops, psychological 

school workshops "to me-Stach" and etc.). 

know: the most important classical and contemporary theories, approaches, methods and 

research works in the field of pedagogical management; basic models of management of 

educational systems, specific to the Republic of Kazakhstan; legislation in the field of education 

in the Republic of Kazakhstan 

be able to: analyze the content management activity in education; distinguish between 

strategy and management practices of educational systems; select the functions of pedagogical 

management, depending on the specific goals and objectives: Analysis, goal-setting, planning, 

monitoring, etc. 

own: categorical apparatus of management science in the field of education; pedagogical 

tools of analysis and design; professional pedagogical thinking, allowing on the example of the 

largest scientific theories see the unresolved problems of modern education. 

Пререквизиттер /Пререквизиты/ Prerequisites: 

Педагогика, Психология, Педагогикалық зерттеулер әдіснамасы мен әдістемесі. 

ЖОО білім беру мазмұны мен оқыту технологиясының ғылыми-теориялық негіздері, 

Нарық жағдайында білім беруді басқару 

Педагогика, Психология. Методология и методика педагогических 

исследований.Научно-теоретические основы содержания образования и технологий 

обучения в вузе. Управление образованием в условиях рынка. 

Pedagogy, Psychology. Methodology and methods of educational research. Scientific-

theoretical basis of the content of education and learning technologies at the university. 

Education Management in the market.   
Ұсынылатын әдебиеттер/Рекомендуемая литература/ Recommended literature 
1. Базаров, Т.Ю. Психология управления персоналом: Учебник и практикум для академического 

бакалавриата / Т.Ю. Базаров. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 381 c. 

2. Захарова, Л.Н. Психология управления: Учебное пособие / Л.Н. Захарова. - М.: Логос, 2013. - 376 c. 
3. Королев, Л.М. Психология управления: Учебное пособие / Л.М. Королев. - М.: Дашков и К, 2016. - 

188 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  

Современные проблемы организационной психологии 

Ұйымдастырушылық психологияның заманауи мәселелері 



Modern problems of organizational psychology  

Пәннің коды/ Код дисциплины/ Code 

CPO -2304 
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 
3 семестр 

Кредиттер саны/ Количество  кредитов/ Amount of credits 

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

 

Пән магистрлерді психологияның теориялық және әдіснамалық негіздері жүйесінде 

бағдарлайды. Психологияның негізгі теориялары, олардың әдіснамалық мәселелері және 

оларды шешу жолдары жүйеленеді және қарастырылады. Курс мақсаты – психологиядағы 

әдіснама мен теория жайлы түсінікті қалыптастыру. 

Оқу нәтижесінде магистрант тиісті: 

-қарастырылатын құбылыстарға қатысты өз азаматтық ұстанымдардың, 

этникалылығының көрінісі жайлы білуге; 

 

Цель курса -  дать понятие о методологии и теории в психологии.   

Содержание курса: основные теории психологии и методологические проблемы и их 

решения.  

В результате изучения магистрант должен:  

- знатьо проявлениях этничности, собственной гражданственной позиции к 

рассматриваемым явлениям,  с критической рефлексией и построением собственной 

стратегии профессиональной и личностной толерантности; 

- уметь использовать полученные знания для оригинального развития и применения 

идей в контексте научных исследований; критически анализировать существующие 

концепции, теории и подходы к анализу процессов и явлений; интегрировать знания, 

полученные в рамках разных дисциплин для решения исследовательских задач в новых 

незнакомых условиях; путем интеграции знаний выносить суждения и принимать 

решения на основе неполной или ограниченной информации;проводить информационно-

аналитическую и информационно-библиографическую работу с привлечением 

современных информационных технологий; креативно мыслить и творчески подходить к 

решению новых проблем и ситуаций; 

-алынған білімдерді ғылыми зерттеулерде ерекше дамытып, қолдана білуге; үрдістер 

мен құбылыстарға қатысты бар концепциялар, теориялар мен тұрғыларға сыни талдауға; 

бейтаныс жаңа жағдайларда ғылыми зерттеу міндеттерін шешу үшін әртүрлі пәндер 

аясында алынған білімдерді біріктіруге; толық емес және шектеулі ақпарат негізінде ой 

қорытып, шешім қабылдау; заманауи ақпараттық технологияларды қолдана отырып, 

ақпараттық-талдау және ақпараттық-библиографиялық жұмыстарды іске асыруға; 

шығармашылық тұрғыда ойлап, жаңа жағдайлар мен мәселелерді шешуге;  

-ғылыми-зерттеу іс-әрекеті дағдыларына ие болуға, стандартты ғылыми міндеттерді 

шешуге, кәсіби қарым-қатынас пен мәдениет аралық коммуникация дағдыларын 

меңгеруге; 

Пән құзыреттіліктерді қалыптастыруға бағытталады: дүниетанымдық, 

коммуникативті, зерттеу, өзіндікменеджмент. 



- применять навыки научно-исследовательской деятельности, решения стандартных 

научных задач;профессионального общения и межкультурной коммуникации.  

Дисциплина направлена на формирование  компетенций: мировоззренческой, 

коммуникативной, исследовательской, самоменеджмента. 

 

The discipline orientates graduates in the system of theoretical and methodological 

foundations of psychology. The basic theoriesof psychology and methodological problemsand 

their solutions are  considered and systematized. The aim of the course - to give an idea about the 

methodology and theory in psychology.  

A study of undergraduate should:  

-Know manifestations of ethnicity own civic position to examine phenomena, with a 

critical reflection and the construction of its own strategy of professional and personal tolerance;  

-umet use this knowledge for the original development and application of ideas in the context of 

scientific research; critically analyze existing concepts, theories and approaches to the analysis of 

processes and phenomena; to integrate the knowledge gained in the framework of different 

disciplines to address research challenges in new unfamiliar surroundings; through the 

integration of knowledge to make judgments and decisions based on incomplete or limited 

information; conduct information analysis and information-bibliographic work using modern 

information technologies; creative thinking and creative approach to solving new problems and 

situations;  

-Have skills of research activities, the standard solution of scientific problems; professional 

communication and intercultural communication.  

Discipline aimed at building competencies: worldview, communication, research, self-

management. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites: 

Психология, Педагогика, Әлеуметтік педагогика 

Психология, Педагогика, Социальная педагогика 

Psychology, Pedagogy, Social pedagogy 
Ұсынылатын әдебиеттер/Рекомендуемая литература/ Recommended literature 
1. Корнилова Т.В. Экспериментальная психология. М.: Юрайт, 2014. 

2. Петровский В.А. Человек над ситуацией. М.: Смысл, 2013.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 

 



МОДУЛЬДІК АНЫҚТАМА 

МОДУЛЬНЫЙ СПРАВОЧНИК 

MODULAR DIRECTORY 

6М010300 – Педагогика и психология 

6М010300 – Педагогика және психология 

6М010300 – Pedagogy and Psychology 

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  

ON 

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 

450 

Кредиттер саны 

Количество кредитов 

Amount of credits 

10 

Оқыту түрі  

Форма обучения 

Form of training 

Күндізгі 

Очная 

Full-time  

Семестр  

Семестр 

Semester 

1,2 семестр  

1,2 семестр 

1,2 semester 

Білім алушылардың саны  

Количество обучающихся 

Number of students 

- 

Модульдің пререквизиттері 

Пререквизиты модуля 

Prerequisites of the module 

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

Дисциплина «Иностранный язык» (уровень владения А1, А2, 

В1, В2). 

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

B2). 

Педагогика  

Педагогика  

Pedagogics 

Модульдің мазмұны 

Содержание модуля 

Module Contents 

Педагогика  

Педагогика  

Pedagogics 

Психология  

Психология  

Psychology 

Іскери казақ тілі  

Деловой казахский язык  

Business Kazakh language  

Ғылым тарихы мен философиясы  

История и философия науки  



History and philosophy of science  

Шет тілі (кәсіптік)  

Иностранный язык (профессиональный)  

Foreign language (professional) 

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 

1,2 семестр бойы 

1,2 семестра 

1,2 semester 

Әдебиеттер  

Литература 

1. Тер-Минасов С.Г. Тіл және мәдениетаралық коммуникация [] 

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



Literature 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 

Әдіснама және басқару 

Методологии и управления 

Methodology and managements  

MiU 

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 

315 

Кредиттер саны 

Количество кредитов 

Amount of credits 

7 

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 

Білім беру мекемесіндегі персоналды басқару 

Управление персоналом в учреждениях образования 

Human Recourse Management in educational institutions 

Педагогикалық зерттеулердің әдіснамасы мен әдістемесі 

Методология и методика педагогических исследований 

Methodology and methods of educational research 

Психология мен білімберудегімәдени-тарихижәнеіс-

әрекеттіктұғырлар 

Культурно-исторический и деятельностный подходы в 

психологии и образовании 

Cultural-historicalandactivityapproachinpsychologyandeducation 

Оқыту нәтижелері  

Результаты обучения 

Learning Outcomes 

білуі керек: ғылыми таным әдісі, зерттеудің концептуалды 

апаратын құрастыру алгоритмі; басқару қызметінің ғылыми 

негіздері; Еңбек департаментінің қазақстандық заңнаманың 

нормативтік талаптар; ұйымның персоналды басқару жүйесінің 

негізгі функциялары; ұйымдастыру және топтық психология 

қызметкерлерін әсер ететін факторларды; ғылыми-зерттеу 

персоналдың әдістері; қызметкерлері үшін ең маңызды әдістер 

мен рәсімдер 

 меңгеруі керек: мәселені теориялық тұрғыда негіздеу, 

концептуалды апаратты құрастыру, зерттеу міндеттерін шешу;  

практикалық кәсіби қызмет сатып алынған теориялық 

білімдерді қолдану. 

 дағдыларының қалыптасуы: педагогикалық экспериментті 

ұйымдастыру;  қазіргі жағдайда мемлекеттік және жеке 

мекемелер мен кәсіпорындарда персоналды басқару 

байланысты негізгі мәселелер. 

знать:  методы научного познания; алгоритм формулирования 

концептуального аппарата исследования;  научные основы 

управленческой деятельности; нормативные требования 

казахстанского законодательства к управлению трудом; 

основные функции системы управления персоналом 

организации; факторы, влияющие на работников организации и 

групповую психологию; методы исследования персонала; 

важнейшие методики и процедуры работы с кадрами. 

уметь: теоретически обосновать проблему, сформулировать 

концептуальный аппарат, решить задачи исследования;  

использовать приобретённые теоретические знания в 

практической профессиональной деятельности. 

применять навыки: организации педагогического 

эксперимента; представление: об основных проблемах, 

связанных с управлением персоналом в государственных и 

негосударственных учреждениях и предприятиях в 

современных условиях. 

to know: methods of scientific knowledge; algorithm formulation 

concept study vehicle; the scientific basis of management activities; 

regulations ka-zahstanskogo legislation to the Department of Labor; 

the main functions of the councils-ment staff of the organization; 

factors influencing the employees of the organization and group 

psychology-out batch; methods of research personnel; the most 

important techniques and procedures for staff.. 

to be able to: theoretically, prove a problem to formulate a 

conceptual apparatus, to solve research problems; use the acquired 

theoretical knowledge in practical profes sional-activity; evaluate 



the business and personal qualities of the workers at the Bora. 

to have skills: organization of pedagogical experiment; the main 

issues related to the management person-scrap in public and private 

institutions and enterprises 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 

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, 2015. - 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, 2015. - 208 c. 

4. Словарь-справочник менеджера / Под ред. М.Г. Лапусты/ 

М.: ИНФРА-М, 2015, 399c. 

5. Егоршин А.П. Управление персоналом: учебник для вузов/5-

е изд., доп. и перераб.- Н. Новгород, НИМБ, 2015.- 720 с. 

6. Одегов Ю.Г. Управление персоналом в структурно-

логических схемах. - М.: Академический проект, 2014. - 1088 с. 

Өңделген күні 

Дата обновления 

Date of update 

28.02.18 

Модульдің атауы және шифрі 

Название модуля и шифр 

Module name and cipher 

Инноватиканы басқару 

Управление инноватикой 

Management by an innovation 

UI 

Модульға жауапты 

Ответственный за модуль 

Responsible for the module 

 

Модуль түрі 

Тип модуля 

Module type 

Білім беру бағдарламасы:өндірістік саладағы менеджмент 

Образовательная программа:менеджмент в образовании 

Education program:management in education 

Модульдің деңгейі 

Уровень модуля 

Module Level 

Магистратура 

Магистратура 

Magistracy 

Сағаттардың апталық саны 

Количество часов в неделю 

Number of hours per week 

270 

Кредиттер саны 

Количество кредитов 

Amount of credits 

6 

Оқыту түрі  

Форма обучения 

Form of training 

Күндізгі 

Очная 

Full-time  

Семестр  

Семестр 

2 семестр  

2 семестр 



Semester 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 

Современные образовательные технологии 

Қазіргі білім беру технологиялары 

Modern educational technologies 

Мониторинг качества образования 

Білім беру сапасының мониторингі 

Monitoring of education quality 

Оқыту нәтижелері  

Результаты обучения 

Learning Outcomes 

білуі мүмкін: кәсіби қатынастың мәдениетін білу, азаматтық 

позицияларды; кәсіби және стандартты ғылыми мәселелерді 

шешу, ғылыми анализ және ұйымдардағы, кәсіпорындардағы 

басқару қайраткерлігі мен ұйымдардағы практикалық 

мәселелерді шешу, менеджмент және маркетинг облысындағы 

мәселелерді зерттеу және алынған нәтижелерді кәсіпорынды 

басқарудағы әдістерді шыңдауда қолдануы қажет және  

білуі керек: қазіргі замандағы ғылыми және практикалық 

мәселелерді шешу және қалыптастыруы қажет; 

істей алуы керек: жоғарғы оқу орындарында білім беру 

қабілеттілігіне ие болу, басқару және зерттеу қайраткерлігін 

ойдағыдай іске асыру. 

знать о культуре профессионального общения, гражданской 

позиции; решения стандартных научных и профессиональных 

задач; научного анализа и решения практических проблем в 

организации и управлении деятельностью организаций и 

предприятий; исследования проблем в области менеджмента и 

маркетинга и использовать полученные результаты для 

совершенствования методов управления предприятием; 

классификационные параметры технологий  

уметь формулировать и решать современные научные и 

практические проблемы; теоретически обосновать проблему 

выбора технологии, оценить эффективность использования в 

системе начального образования 

применять навыки преподавания в вузах, успешно 

осуществлять исследовательскую и управленческую 

деятельность. 

be aware of the culture of professional communication, 

citizenship; solutions of standard scientific and professional tasks; 

scientific analysis and solution of practical problems in the 

organization and management of the activities of organizations and 

enterprises; Research in the field of management and marketing 

issues and use the results to improve business management 

practices; classification parameters technologies. 

be able to formulate and solve modern scientific and practical 

problems; a theoretical basis forthe issue of choice of technology, 

to assess the efficiency of the system of primary education 

аpply the skills of teaching in higher education, to successfully 

carry out research and administrative activity.    

Қорытынды бақылау түрі 

Форма итогового контроля 

Form of final control 

Емтихан 

Экзамен  

Exam 

Кредиттерді алу шарты 

Условия для получения 

Емтиханды табысты тапсыру 

Успешная сдача экзаменов 



кредитов 

Conditions for obtaining loans 

Successful passing of exams 

Модульдің ұзақтығы 

Продолжительность модуля 

Duration of the module 

2 семестр бойы 

2 семестра 

2 semester 

Әдебиеттер  

Литература 

Literature 

1. Ксензова Г.Ю. Инновационные технологии обучения и 

воспитания школьников. – М.: Пед. общ-во России, 2013. – 127 

с. 

2. Сластенин В.А. Педагогика: учеб. пособие для студ. вузов, 

обуч. по пед. спец. / В. А. Сластенин, И. Ф. Исаев, Е. Н. 

Шиянов. – М.: AcademiA, 2014. – 567 с. 

3. Селевко Г.К. Энциклопедия образовательных технологий: в 

2-х т. Т. 1 – М.: НИИ школьных технологий, 2013. – 816 с. 

Өңделген күні 

Дата обновления 

Date of update 

28.02.18 

Модульдің атауы және шифрі 

Название модуля и шифр 

Module name and cipher 

Әдіснамалық 

Методологический 

Methodological 

М 

Модульға жауапты 

Ответственный за модуль 

Responsible for the module 

 

Модуль түрі 

Тип модуля 

Module type 

Модули по выбору, выходящие за рамки квалификации (МВВК) 

Модульдің деңгейі 

Уровень модуля 

Module Level 

Магистратура 

Магистратура 

Magistracy 

Сағаттардың апталық саны 

Количество часов в неделю 

Number of hours per week 

225 

Кредиттер саны 

Количество кредитов 

Amount of credits 

5 

Оқыту түрі  

Форма обучения 

Form of training 

Күндізгі 

Очная 

Full-time  

Семестр  

Семестр 

Semester 

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 

Тұлғаның даму мәселелері  

Проблемы развития личности  

Problems of the individual development 

Болашақ мамандарды кәсіби қызметке дайындаудың 

психологиялық-педагогикалық негіздері  

Психолого-педагогические основы подготовки будущих 

специалистов к профессиональной деятельности  

Psycho-pedagogical bases preparation of future specialists for 

professional activities  



Оқыту нәтижелері  

Результаты обучения 

Learning Outcomes 

білуі мүмкін:  білім беру психология категориялық аппаратын 

білу; оқыту мен тәрбиелеу психологиялық тұжырымдамасы; 

мұғалімі іс-психологиялық сипаттамасы. 

білуі керек:  білім беру кеңістігіне субъектілерін белсендіру 

қабілетті болу; білім беру процесінің диагностикасы мен 

түзетудің практикалық технологияларды қолданады. 

істей алуы керек: білім беру кеңістігі субъектілерінің 

психологиялық-педагогикалық қолдау дағдыларын жағыңыз. 

знать: категориальный аппарат педагогической психологии; 

психологические концепции обучения и воспитания; 

психологические особенности деятельности педагога. 

уметь: активизировать субъектов образовательного 

пространства; применять практические технологии 

диагностики и коррекции субъектов образовательного 

процесса. 

применять навыки: психолого-педагогического 

сопровождения субъектов образовательного пространства. 

know: the categorical apparatus of educational psychology; 

psychological concept of training and education; psychological 

characteristics of teacher activities. 

вe able to: activate the subjects of educational space; apply 

practical technologies of diagnosis and correction of educational 

process. 

Have skills: the skills of psycho-pedagogical support of the 

educational space subjects. 

Қорытынды бақылау түрі 

Форма итогового контроля 

Form of final control 

Емтихан 

Экзамен  

Exam 

Кредиттерді алу шарты 

Условия для получения 

кредитов 

Conditions for obtaining loans 

Емтиханды табысты тапсыру 

Успешная сдача экзаменов 

Successful passing of exams 

Модульдің ұзақтығы 

Продолжительность модуля 

Duration of the module 

1,2 семестр бойы 

1,2 семестра 

1,2 semester 

Әдебиеттер  

Литература 

Literature 

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

деятельность: Психофизиологические очерки / В.С. Дерябин. - 

М.: ЛКИ, 2016. - 202 c. 

2. Калина, Н.Ф. Психология личности: Учебник для ВУЗов / 

Н.Ф. Калина. - М.: Академический проект, 2015. - 214 c. 

3. Калина, Н.Ф. Психология личности / Н.Ф. Калина. - М.: 

Академический проект, 2015. - 214 c.4. Бороздина, Г.В. 

Психология делового общения: Учебник / Г.В. Бороздина. - М.: 

НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 295 c. 

Өңделген күні 

Дата обновления 

Date of update 

28.02.18 

 
Модульдің атауы және шифрі 

Название модуля и шифр 

Module name and cipher 

Білім беру бағдарламасы: Қосымша білім беруді ұйымдастыру 

Образовательная программа: Организация дополнительного 

образования 

Education program: Organizasion of additional education 

Модульға жауапты 

Ответственный за модуль 

Responsible for the module 

 

Модуль түрі 

Тип модуля 

Білім берудің өзекті мәселелері және беталыстары 

Актуальные проблемы и тенденции образования 



Module type Issues of the day and tendencies of education 

Модульдің деңгейі 

Уровень модуля 

Module Level 

Магистратура 

Магистратура 

Magistracy 

Сағаттардың апталық саны 

Количество часов в неделю 

Number of hours per week 

 

Кредиттер саны 

Количество кредитов 

Amount of credits 

6 

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 

Қосымша білім беру жүйесіндегі көшбасшылықты дамыту 

Развитие лидерства в системе дополнительного образования 

Leadership development in supplementary education system 

Қазақстандағы қосымша білім беру жүйесінің мазмұны мен 

технологиялары 

Содержание и технологии дополнительного образования в 

Казахстане 

The content and technologies of supplementary education in 

Kazakhstan 

Оқыту нәтижелері  

Результаты обучения 

Learning Outcomes 

білуі керек: көшбасшылық теориясының негізгі принциптері 

мен тәсілдерін; қазіргі қосымша білім беру жүйесінің 

нормативтік-заңнамалық базасын және оның білім беру 

мекемелері қызметінің экономикалық негіздерін; 

меңгеруі керек: қосымша білім беру жүйесі басшысының жеке 

потенциалын жандандыру;  көшбасшы тұлғасының жеке-

психологиялық ерекшеліктерін, шешім қабылдау 

ерекшеліктерін, экстремалды жағдайларда өзін-өзі ұстауы; 

білім беру мекемесінде кәсіби сауатты, басшы кадрларды 

сапалы жақсартудың белгілі бір құралдары мен әдістерін 

болжау. 

істей алуы қажет: қосымша білім беру саласында 

көшбасшылықты дамытуда әртүрлі басқару тәсілдерінің  

дағдыларын қолдану. 

знать: основные принципы и подходы теории лидерства; 

нормативно-законодательную базу функционирования 

современной системы дополнительного образования и 

экономические основы деятельности её образовательных 

учреждений; уметь: активизировать личностный потенциал 

руководителя системой дополнительного образования; изучать 

характерные индивидуально-психологических черты личности 

лидера, особенности принятия решений, поведения в 

экстремальных условиях; - предполагать определенные 

средства и методы качественного улучшения профессионально 

грамотных, руководящих кадров в образовательном 

учреждении.  



применять навыки использования различных управленческих 

подходов в развитии лидерства в сфере дополнительного 

образования. 

know: basic principles and approaches of the theory of leadership; 

regulatory and legal framework of the functioning of the modern 

system of additional education and the economic basis of the 

activities of its educational institutions;  

be able to: activate the personal potential of the head of the system 

of additional education; to study the characteristic individual 

psychological traits of the leader’s personality, decision-making 

features, behavior in extreme conditions; - to assume certain means 

and methods for the qualitative improvement of professionally 

literate, managerial personnel in an educational institution. 

apply skills to use various management approaches in leadership 

development in the field of additional education. 

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. Айбатыров К.С. Моделирование занятия со студентами, 

ориентированного на формирование креативности / К.С. 

Айбатыров, Л.Н. Харченко // Известия Волгоградского 

государственного педагогического университета. 2014. № 4 

(89). С. 76-80. 

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

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

технологий, 2014. - 608 с. 

3. Смолькина Т.П. Теория и практика решения творческих 

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

185с., ил. 

Өңделген күні 

Дата обновления 

Date of update 

28.02.18 

Модульдің атауы және шифрі 

Название модуля и шифр 

Module name and cipher 

Білім беру бағдарламасы:өндірістік саладағы менеджмент 

Образовательная программа:менеджмент в образовании 

Education program:management in education 

Модульға жауапты 

Ответственный за модуль 

Responsible for the module 

 

Модуль түрі 

Тип модуля 

Module type 

Білім берудегі маркетинг 

Маркетинг в образовании 

Marketing is in education 

Модульдің деңгейі 

Уровень модуля 

Module Level 

Магистратура 

Магистратура 

Magistracy 

Сағаттардың апталық саны 

Количество часов в неделю 

Number of hours per week 

270 

Кредиттер саны 

Количество кредитов 

Amount of credits 

6 



Оқыту түрі  

Форма обучения 

Form of training 

Күндізгі 

Очная 

Full-time  

Семестр  

Семестр 

Semester 

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 

Управление педагогической инноватикой 

Педагогикалық инноватиканы басқару 

Management of pedagogical innovations 

Теория и практика управления в системе образования 

Білім беру жүйесіндегі басқару теориясы және тәжірибесі 

The theory and practice of management in the educational system 

Оқыту нәтижелері  

Результаты обучения 

Learning Outcomes 

білуі мүмкін:  кәсіби қатынастың мәдениетін білу, азаматтық 

позицияларды; кәсіби және стандартты ғылыми мәселелерді 

шешу, ғылыми анализ және ұйымдардағы, кәсіпорындардағы 

басқару қайраткерлігі мен ұйымдардағы практикалық 

мәселелерді шешу, менеджмент және маркетинг облысындағы 

мәселелерді зерттеу және алынған нәтижелерді кәсіпорынды 

басқарудағы әдістерді шыңдауда қолдануы қажет; 

білуі керек: қазіргі замандағы ғылыми және практикалық 

мәселелерді шешу және қалыптастыруы қажет; 

істей алуы керек: жоғарғы оқу орындарында білім беру 

қабілеттілігіне ие болу, басқару және зерттеу қайраткерлігін 

ойдағыдай іске асыру. 

-знать: о культуре профессионального общения, гражданской 

позиции; решения стандартных научных и профессиональных 

задач; научного анализа и решения практических проблем в 

организации и управлении деятельностью организаций и 

предприятий; исследования проблем в области менеджмента и 

маркетинга и использовать полученные результаты для 

совершенствования методов управления предприятием;  

-уметь: формулировать и решать современные научные и 

практические проблемы. 

-применять навыки: преподавания в вузе, успешно 

осуществлять исследовательскую и управленческую 

деятельность. 

-кnow: about professional communication culture, citizenship; 

solutions of standard scientific and professional tasks; scientific 

analysis and solution of practical problems in the organization and 

management of the activities of organizations and enterprises; 

Research in the field of management and marketing issues and use 

the results to improve business management practices; 

вe able to: umet formulate and solve modern scientific and 

practical problems. 

have skills: teaching in high school, to successfully carry out 

research and administrative activity. 

Қорытынды бақылау түрі 

Форма итогового контроля 

Form of final control 

Емтихан 

Экзамен  

Exam 

Кредиттерді алу шарты 

Условия для получения 

Емтиханды табысты тапсыру 

Успешная сдача экзаменов 



кредитов 

Conditions for obtaining loans 

Successful passing of exams 

Модульдің ұзақтығы 

Продолжительность модуля 

Duration of the module 

3 семестр бойы 

3 семестра 

3 semester 

Әдебиеттер  

Литература 

Literature 

1. Мартиросян Б. П. Оценка инновационной деятельности 

школы. М., 2013. 

2. Лазарев В. С. Системное развитие школы. М., 2013. 

3.  Пригожин А. И. Нововведения: стимулы и препятствия. М., 

2014. 

4. Сластенин В. А., Подымова Л. С. Педагогика: 

инновационная деятельность. М., 2015. 

5. Хомерики О. Г., Поташник М. М., Лоренсов А. В . Развитие 

школы как инновационный процесс. М., 2014. 

6.Маслова, В.М. Управление персоналом: Учебник для 

бакалавров / В.М. Маслова. - М.: Юрайт, 2013. - 492 c. 

7.Яхонтова, Е.С. Стратегическое управление персоналом: 

Учебное пособие / Е.С. Яхонтова. - М.: ИД Дело РАНХиГС, 

2013. - 384  

Өңделген күні 

Дата обновления 

Date of update 

28.02.18 

Модульдің атауы және шифрі 

Название модуля и шифр 

Module name and cipher 

Білім беру бағдарламасы:өндірістік саладағы менеджмент 

Образовательная программа:менеджмент в образовании 

Education program:management in education 

Модульға жауапты 

Ответственный за модуль 

Responsible for the module 

 

Модуль түрі 

Тип модуля 

Module type 

Психология және басқару 1 

Психология и управление 1 

Psychology and management 1 

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 

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 

Психология управления образовательной организацией  

Білім беру ұйымын басқару психологиясы 

Psychology of management educational organization 

Современные проблемы организационной психологии 



Ұйымдастырушылық психологияның заманауи мәселелері 

Modern problems of organizational psychology  

Оқыту нәтижелері  

Результаты обучения 

Learning Outcomes 

білуі мүмкін:  ең маңызды классикалық және қазіргі заманғы 

теориялары, әдіс-тәсілдері мен зерттеу педагогикалық басқару 

саласында жұмыс істейді; Қазақстан Республикасына ерекше 

білім беру жүйесін басқарудың негізгі модельдері; Қазақстан 

Республикасының білім беру саласындағы заңнамасы 

білуі керек: білім беру саласындағы мазмұнды басқару 

қызметін талдау; білім беру жүйесін басқару стратегиясы мен 

практикасын ажырата; нақты мақсаттары мен міндеттері 

байланысты, педагогикалық менеджмент функцияларын 

таңдаңыз: және т.б. талдау, мақсат-параметр, жоспарлау, 

мониторинг, 

істей алуы керек: білім беру саласындағы басқару 

ғылымының категориялық аппараты; талдау және жобалау 

педагогикалық құралдары; ірі ғылыми теориялардың 

мысалында мүмкіндік беретін кәсіби педагогикалық ойлау, 

қазіргі заманғы білім берудің шешілмеген проблемалар 

қараңыз.  

знать: наиболее значимые классические и современные теории, 

подходы, методы исследования и труды в области 

педагогического менеджмента; основные модели управления 

образовательными системами, характерные для РК; 

законодательство в области образования в РК 

 уметь: анализировать содержание управленческой 

деятельности в образовании; различать стратегии и методы 

управления образовательными системами; выбирать функции 

педагогического управления в зависимости от конкретных 

целей и задач: анализ, целеполагание, планирование, контроль 

и т.д. 

применять навыки: категориального аппарата 

управленческой науки в области образования; 

инструментарием педагогического анализа и проектирования; 

профессиональным педагогическим мышлением, позволяющим 

на примере анализа наиболее крупных научных теорий видеть 

нерешенные проблемы современного образования. 

know: the most important classical and contemporary theories, 

approaches, methods and research works in the field of pedagogical 

management; basic models of management of educational systems, 

specific to the Republic of Kazakhstan; legislation in the field of 

education in the Republic of Kazakhstan 

be able to: analyze the content management activity in education; 

distinguish between strategy and management practices of 

educational systems; select the functions of pedagogical 

management, depending on the specific goals and objectives: 

Analysis, goal-setting, planning, monitoring, etc. 

have skills: categorical apparatus of management science in the 

field of education; pedagogical tools of analysis and design; 

professional pedagogical thinking, allowing on the example of the 

largest scientific theories see the unresolved problems of modern 

education. 

Қорытынды бақылау түрі 

Форма итогового контроля 

Form of final control 

Емтихан 

Экзамен  

Exam 

Кредиттерді алу шарты 

Условия для получения 

кредитов 

Емтиханды табысты тапсыру 

Успешная сдача экзаменов 

Successful passing of exams 



Conditions for obtaining loans 

Модульдің ұзақтығы 

Продолжительность модуля 

Duration of the module 

3 семестр бойы 

3 семестра 

3 semester 

Әдебиеттер  

Литература 

Literature 

1. Корнилова Т.В. Экспериментальная психология. М.: Юрайт, 

2014. 

2. Петровский В.А. Человек над ситуацией. М.: Смысл, 2013. 

Өңделген күні 

Дата обновления 

Date of update 

28.02.18 

 

 



6М010300 – Педагогика и психология 

6М010300 – Педагогика және психология 

6М010300 – Pedagogy and Psychology 
Модульді

ң атауы 

 

Название 

модуля 

Thename 

of the 

module 

Оқытуда күтілетін нәтижелер 

 

Ожидаемые результаты обучения  

 

Expected learning outcomes 
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Модуль компоненттері 
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дисциплины 
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Қалыптасқан 

құзыреттілікте
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Формируемые

компетенции 

Mouldedcompe
tence 

 

Ж
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ғы
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м
и

 

О
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щ
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ч
н

ы
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G
en
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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 

10 

 

17 

 

 

1 Ped -5201 Педагогика  

Педагогика  

Pedagogics 

БД А ОК 2 Етихан 

Экзамен 

Exam 

 

Коммуникатив

ная 

Профессионал

ьная 

 

1 Psi -5202 Психология  

Психология  

Psychology 

БД А ОК 2 Етихан 

Экзамен 

Exam 

2 DKz -5203 Іскери казақ тілі  

Деловой казахский 
язык  

Business Kazakh 

language 

БД А КВ 2 Етихан 

Экзамен 
Exam 

1 IFN -5204 Ғылым тарихы 

мен философиясы  

История и 

философия науки  

History and 

philosophy of 

science 

БД А ОК 2 Етихан 

Экзамен 

Exam 



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. 

1 IYa(p) -5205 Шет тілі (кәсіптік)  

Иностранный язык 

(профессиональны

й)  

Foreign language 

(professional) 

БД А ОК 2 Етихан 

Экзамен 

Exam 
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білуі керек: ғылыми таным әдісі, 

зерттеудің концептуалды апаратын 

құрастыру алгоритмі; басқару 

қызметінің ғылыми негіздері; Еңбек 

департаментінің қазақстандық 

заңнаманың нормативтік талаптар; 

ұйымның персоналды басқару 

жүйесінің негізгі функциялары; 
ұйымдастыру және топтық 

психология қызметкерлерін әсер 

ететін факторларды; ғылыми-зерттеу 

персоналдың әдістері; 

қызметкерлері үшін ең маңызды 

әдістер мен рәсімдер 

 меңгеруі керек: мәселені 

теориялық тұрғыда негіздеу, 

концептуалды апаратты құрастыру, 

зерттеу міндеттерін шешу;  
практикалық кәсіби қызмет сатып 

алынған теориялық білімдерді 
қолдану. 

 дағдыларының қалыптасуы: 

педагогикалық экспериментті 

ұйымдастыру;  қазіргі жағдайда 

мемлекеттік және жеке мекемелер 

мен кәсіпорындарда персоналды 

басқару байланысты негізгі 

мәселелер. 

 знать:  методы научного познания; 

алгоритм формулирования 

концептуального аппарата 
исследования;  научные основы 

управленческой деятельности; 

нормативные требования 

казахстанского законодательства к 

управлению трудом; основные 

функции системы управления 

персоналом организации; факторы, 

влияющие на работников 

организации и групповую 

психологию; методы исследования 

персонала; важнейшие методики и 
процедуры работы с кадрами. 

 уметь: теоретически обосновать 

проблему, сформулировать 

концептуальный аппарат, решить 

7 12 2 UPUO -5201 Білім беру 

мекемесіндегі 

персоналды 

басқару 

Управление 

персоналом в 

учреждениях 

образования 
Human Recourse 

Management in 

educational 

institutions 

БД В КВ 3  Коммуникатив

ная 

Профессионал

ьная 

Исследователь

ская  

Самоменеджм

ента 
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ММPI -5202 

 

 

 

 

 

 

 
 

Педагогикалық 

зерттеулердің 

әдіснамасы мен 

әдістемесі 

Методология и 

методика 

педагогических 

исследований 
Methodology and 

methods of 

educational research 

БД 
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2 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Етихан 

Экзамен 

Exam 

 

 

 

 

 
 

 

 

1 KIDPPO  

5303 

Психология мен 

білімберудегімәде

ни-тарихижәнеіс-

әрекеттіктұғырлар 

Культурно-

исторический и 

деятельностный 

подходы в 

психологии и 

образовании 
Cultural-

historicalandactivity

approachinpsycholo

gyandeducation 

ПД А ОК 2 Етихан 

Экзамен 

Exam 

 



задачи исследования;  использовать 

приобретённые теоретические 

знания в практической 

профессиональной деятельности. 

 применять навыки: организации 

педагогического эксперимента; 

представление: об основных 

проблемах, связанных с 
управлением персоналом в 

государственных и 

негосударственных учреждениях и 

предприятиях в современных 

условиях. 

 to know: methods of scientific 

knowledge; algorithm formulation 

concept study vehicle; the scientific 

basis of management activities; 

regulations ka-zahstanskogo legislation 

to the Department of Labor; the main 

functions of the councils-ment staff of 
the organization; factors influencing 

the employees of the organization and 

group psychology-out batch; methods 

of research personnel; the most 

important techniques and procedures 

for staff.. 

 to be able to: theoretically, prove a 

problem to formulate a conceptual 

apparatus, to solve research problems; 

use the acquired theoretical knowledge 

in practical profes sional-activity; 
evaluate the business and personal 

qualities of the workers at the Bora. 

to have skills: organization of 

pedagogical experiment; the main 

issues related to the management 

person-scrap in public and private 

institutions and enterprises in modern 

conditions. 
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n
 білуі мүмкін: кәсіби қатынастың 

мәдениетін білу, азаматтық 

позицияларды; кәсіби және 

стандартты ғылыми мәселелерді 
шешу, ғылыми анализ және 

ұйымдардағы, кәсіпорындардағы 

басқару қайраткерлігі мен 

6 10 2 SOT -1301 Современные 

образовательные 

технологии 

Қазіргі білім беру 
технологиялары 

Modern educational 

technologies 

ПД В КВ 3 Етихан 

Экзамен 

Exam 

 

Коммуникатив

ная 

Профессионал

ьная 

Исследователь

ская  

Самоменеджм



ұйымдардағы практикалық 

мәселелерді шешу, менеджмент 

және маркетинг облысындағы 

мәселелерді зерттеу және алынған 

нәтижелерді кәсіпорынды 

басқарудағы әдістерді шыңдауда 

қолдануы қажет және  

білуі керек: қазіргі замандағы 
ғылыми және практикалық 

мәселелерді шешу және 

қалыптастыруы қажет; 

істей алуы керек: жоғарғы оқу 

орындарында білім беру 

қабілеттілігіне ие болу, басқару 

және зерттеу қайраткерлігін 

ойдағыдай іске асыру. 

 знать о культуре 

профессионального общения, 

гражданской позиции; решения 

стандартных научных и 
профессиональных задач; научного 

анализа и решения практических 

проблем в организации и 

управлении деятельностью 

организаций и предприятий; 

исследования проблем в области 

менеджмента и маркетинга и 

использовать полученные 

результаты для совершенствования 

методов управления предприятием; 

классификационные параметры 
технологий  

- уметь формулировать и решать 

современные научные и 

практические проблемы; 

теоретически обосновать проблему 

выбора технологии, оценить 

эффективность использования в 

системе начального образования 

- применять навыки преподавания 

в вузах, успешно осуществлять 

исследовательскую и 
управленческую деятельность. 

be aware of the culture of professional 

communication, citizenship; solutions 

of standard scientific and professional 

2 MKO -1302 Мониторинг 

качества 

образования 

Білім беру 

сапасының 

мониторингі 

Monitoring of 

education quality 

ПД В КВ 3 Етихан 

Экзамен 

Exam 

 

ента 

 



tasks; scientific analysis and solution 

of practical problems in the 

organization and management of the 

activities of organizations and 

enterprises; Research in the field of 

management and marketing issues and 

use the results to improve business 

management practices; classification 
parameters technologies. 

be able to formulate and solve modern 

scientific and practical problems; a 

theoretical basis forthe issue of choice 

of technology, to assess the efficiency 

of the system of primary education 

аpply the skills of teaching in higher 

education, to successfully carry out 

research and administrative activity.   
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білуі мүмкін:  білім беру 

психология категориялық аппаратын 

білу; оқыту мен тәрбиелеу 
психологиялық тұжырымдамасы; 

мұғалімі іс-психологиялық 

сипаттамасы. 

білуі керек:  білім беру кеңістігіне 

субъектілерін белсендіру қабілетті 

болу; білім беру процесінің 

диагностикасы мен түзетудің 

практикалық технологияларды 

қолданады. 

істей алуы керек: білім беру 

кеңістігі субъектілерінің 

психологиялық-педагогикалық 
қолдау дағдыларын жағыңыз. 

знать: категориальный аппарат 

педагогической психологии; 

психологические концепции 

обучения и воспитания; 

психологические особенности 

деятельности педагога. 

уметь: активизировать субъектов 

образовательного пространства; 

применять практические технологии 

диагностики и коррекции субъектов 
образовательного процесса. 

применять навыки: психолого-

педагогического сопровождения 

3 5 1 PRL -5201 Тұлғаның даму 

мәселелері  

Проблемы 
развития 

личности  

Problems of the 

individual 

development 

БД В КВ 2  Коммуникатив

ная 

Профессионал
ьная 

Исследователь

ская  

Самоменеджм

ента 

 2 PPOP -5201 Болашақ 

мамандарды 

кәсіби қызметке 

дайындаудың 

психологиялық-

педагогикалық 

негіздері 

Психолого-
педагогические 

основы 

подготовки 

будущих 

специалистов к 

профессиональной 

деятельности 

Psycho-pedagogical 

bases preparation of 

future specialists for 

professional 
activities 

БД В КВ 3 

 

Етихан 

Экзамен 

Exam 

 



субъектов образовательного 

пространства. 

know: the categorical apparatus of 

educational psychology; psychological 

concept of training and education; 

psychological characteristics of teacher 

activities. 

вe able to: activate the subjects of 
educational space; apply practical 

technologies of diagnosis and 

correction of educational process. 

Have skills: the skills of psycho-

pedagogical support of the educational 

space subjects. 

Білім беру бағдарламасы:өндірістік саладағы менеджмент 

Образовательная программа:менеджмент в образовании 

Education program:management in education 
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білуі мүмкін:  кәсіби қатынастың 

мәдениетін білу, азаматтық 

позицияларды; кәсіби және 

стандартты ғылыми мәселелерді 
шешу, ғылыми анализ және 

ұйымдардағы, кәсіпорындардағы 

басқару қайраткерлігі мен 

ұйымдардағы практикалық 

мәселелерді шешу, менеджмент 

және маркетинг облысындағы 

мәселелерді зерттеу және алынған 

нәтижелерді кәсіпорынды 

басқарудағы әдістерді шыңдауда 

қолдануы қажет; 

білуі керек: қазіргі замандағы 

ғылыми және практикалық 
мәселелерді шешу және 

қалыптастыруы қажет; 

істей алуы керек: жоғарғы оқу 

орындарында білім беру 

қабілеттілігіне ие болу, басқару 

және зерттеу қайраткерлігін 

ойдағыдай іске асыру. 

-знать: о культуре 

профессионального общения, 

гражданской позиции; решения 

стандартных научных и 
профессиональных задач; научного 

анализа и решения практических 

8 14 3 UPI -2301 Управление 

педагогической 

инноватикой 

Педагогикалық 
инноватиканы 

басқару 

Managementofpeda

gogicalinnovations 

ПД В КВ 3 Етихан 

Экзамен 

Exam 

 

Коммуникатив

ная 

Профессионал

ьная 

Исследователь

ская  

Самоменеджм

ента 

 3 TPU -2302 

 

Теория и практика 

управления в 

системе 

образования 

Білім беру 

жүйесіндегі 

басқару теориясы 

және тәжірибесі 

The theory and 
practice of 

management in the 

educational system 

ПД В КВ 3 Етихан 

Экзамен 

Exam 

 



проблем в организации и 

управлении деятельностью 

организаций и предприятий; 

исследования проблем в области 

менеджмента и маркетинга и 

использовать полученные 

результаты для совершенствования 

методов управления предприятием;  
-уметь: формулировать и решать 

современные научные и 

практические проблемы. 

-применять навыки: преподавания 

в вузе, успешно осуществлять 

исследовательскую и 

управленческую деятельность. 

-кnow: about professional 

communication culture, citizenship; 

solutions of standard scientific and 

professional tasks; scientific analysis 

and solution of practical problems in 
the organization and management of 

the activities of organizations and 

enterprises; Research in the field of 

management and marketing issues and 

use the results to improve business 

management practices; 

вe able to: umet formulate and solve 

modern scientific and practical 

problems. 

have skills: teaching in high school, to 

successfully carry out research and 
administrative activity. 
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білуі мүмкін:  ең маңызды 

классикалық және қазіргі заманғы 

теориялары, әдіс-тәсілдері мен 

зерттеу педагогикалық басқару 

саласында жұмыс істейді; Қазақстан 

Республикасына ерекше білім беру 

жүйесін басқарудың негізгі 

модельдері; Қазақстан 

Республикасының білім беру 

саласындағы заңнамасы 

білуі керек: білім беру саласындағы 
мазмұнды басқару қызметін талдау; 

білім беру жүйесін басқару 

стратегиясы мен практикасын 

8 14 3 PUO -2303 Психология 

управления 

образовательной 

организацией  

Білім беру 

ұйымын басқару 

психологиясы 

Psychology of 

management 

educational 

organization 

ПД В КВ 4 Етихан 

Экзамен 

Exam 

 

Коммуникатив

ная 

Профессионал

ьная 

Исследователь

ская  

Самоменеджм

ента 

 

3 CPO -2304 Современные 
проблемы 

организационной 

ПД В КВ 4 Етихан 
Экзамен 

Exam 



ажырата; нақты мақсаттары мен 

міндеттері байланысты, 

педагогикалық менеджмент 

функцияларын таңдаңыз: және т.б. 

талдау, мақсат-параметр, жоспарлау, 

мониторинг, 

істей алуы керек: білім беру 

саласындағы басқару ғылымының 
категориялық аппараты; талдау және 

жобалау педагогикалық құралдары; 

ірі ғылыми теориялардың 

мысалында мүмкіндік беретін кәсіби 

педагогикалық ойлау, қазіргі 

заманғы білім берудің шешілмеген 

проблемалар қараңыз.  

знать: наиболее значимые 

классические и современные теории, 

подходы, методы исследования и 

труды в области педагогического 

менеджмента; основные модели 
управления образовательными 

системами, характерные для РК; 

законодательство в области 

образования в РК 

 уметь: анализировать содержание 

управленческой деятельности в 

образовании; различать стратегии и 

методы управления 

образовательными системами; 

выбирать функции педагогического 

управления в зависимости от 
конкретных целей и задач: анализ, 

целеполагание, планирование, 

контроль и т.д. 

применять навыки: 

категориального аппарата 

управленческой науки в области 

образования; инструментарием 

педагогического анализа и 

проектирования; профессиональным 

педагогическим мышлением, 

позволяющим на примере анализа 
наиболее крупных научных теорий 

видеть нерешенные проблемы 

современного образования. 

know: the most important classical and 

психологии 

Ұйымдастырушыл

ық психологияның 

заманауи 

мәселелері 

Modern problems 

of organizational 

psychology 

 



contemporary theories, approaches, 

methods and research works in the 

field of pedagogical management; 

basic models of management of 

educational systems, specific to the 

Republic of Kazakhstan; legislation in 

the field of education in the Republic 

of Kazakhstan 
be able to: analyze the content 

management activity in education; 

distinguish between strategy and 

management practices of educational 

systems; select the functions of 

pedagogical management, depending 

on the specific goals and objectives: 

Analysis, goal-setting, planning, 

monitoring, etc. 

have skills: categorical apparatus of 

management science in the field of 

education; pedagogical tools of 
analysis and design; professional 

pedagogical thinking, allowing on the 

example of the largest scientific 

theories see the unresolved problems of 

modern education. 
Білім беру бағдарламасы: Қосымша білім беруді ұйымдастыру 

Образовательная программа: Организация дополнительного образования 

Education program: Organizasion of additional education 
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білуі қажет: стратегиялық 

маркетинг саласының негізгі 

қағидалары мен жолдарын білу; 

қосымша білім берудің  қазіргі 

заманғы жүйесінің жұмыс істеуі 
және бәсекелестік ортада оқу 

орындарының өз қызметінің 

экономикалық негіздерін 

нормативтік-құқықтық базасын; 

маркетинг тұжырымдамасын 

стратегиялық жоспарлау негізінде 

басқару шешімдерін қабылдау, 

олардың ең жақсы нұсқаларды 

іріктеу, әзірлеу және қабылдау 

теориялық және әдістемелік 

негіздері; қосымша білім беру 
орындарындағы ұжымды 

басқарудың психология-

6 10 3 USDO -2301 Қосымша білім 

беру жүйесін 

басқару 

Управление 

системой 
дополнительного 

образования 

Management with 

the system of 

supplementary 

education 

ПД В КВ 3 Етихан 

Экзамен 

Exam 

 

Коммуникатив

ная 

Профессионал

ьная 

Исследователь
ская  

Самоменеджм

ента 

 

3 SMSDO -2302 Қосымша білім 

беру жүйесіндегі 

стратегиялық 

маркетинг 

Стратегический 

маркетинг в 
системе 

ПД В КВ 3 Етихан 

Экзамен 

Exam 

 



педагогикалық негіздері. 

білуі керек: қосымша білім беру 

мекемесінің  ішкі және сыртқы 

ортасының жағдайына анализ жасау, 

білім беру қызметінің нарықтағы 

дамуына болжам жасау және де 

маркетингтік зерттеулер 

қорытындысынан есеп дайындау; 
маркетингтік стратегияларды 

дамыту; маркетингтік 

стратегиялардың орындалуын  

қадағалау; білім беру процессін 

модельдеу,жобалау және олардың 

оқушылармен өзара 

байланысын,өзінің кәсіби-

педагогикалық қызметінің сапа 

қорытындысын бағалау. 

істей алуы қажет: қосымша білім 

беру саласында басқарушылық 

функцияларды жүзеге асыруда 
әртүрлі маркетингтік жолдарды 

қолдану шеберлігі 

знать: основные принципы и 

подходы к стратегической 

маркетинговой деятельности; 

нормативно-законодательную базу 

функционирования современной 

системы дополнительного 

образования и экономические 

основы деятельности её 

образовательных учреждений в 
конкурентных условиях; теоретико-

методологические основы принятия 

и разработки управленческих 

решений,  выбора их оптимальных 

вариантов, планирования на основе 

стратегической маркетинговой 

концепции; психолого-

педагогические основы управления 

коллективами учреждений 

дополнительного образования. 

уметь: анализировать состояние 
внешней и внутренней среды 

учреждения дополнительного 

образования, разрабатывать 

прогнозы развития рынка 

дополнительного 

образования 

Strategic Marketing 

in supplementery 

education system 



образовательных услуг и готовить 

отчеты по результатам 

маркетинговых исследований;  

разрабатывать маркетинговые 

стратегии; контролировать 

осуществление маркетинговых 

стратегий;  моделировать и 

проектировать образовательный 
процесс и взаимодействие с 

обучающимися, оценивать качество 

результатов своей профессионально-

педагогической деятельности; 

применять навыки использования 

различных маркетинговых подходов 

в реализации управленческих 

функций в сфере дополнительного 

образования. 

know: the basic principles and 

approaches to strategic marketing 

activities; regulatory and legal 
framework of functioning of a modern 

system of additional education and 

economic bases of its activity of 

educational institutions in a 

competitive environment; theoretical 

and methodological foundations of 

development and adoption of 

upravlenche-ray solutions, select the 

best option, based on the strategic 

planning of the marketing concept; 

psycho-pedagogical bases of 
management teams of institutions of 

additional education. 

to be able to: аnalyze the state of the 

external and internal environment 

institutions of further education, to 

develop forecasts of the market of 

educational services and report on the 

results of marketing research; to 

develop marketing strategies; мonitor 

the implementation of marketing 

strategies; to model and design the 
educational process and the interaction 

with the students Business Plan, to 

assess the quality of the results of their 

professional-educational activities; 



have skills: skills using different 

marketing approaches in the 

implementation of administrative 

functions in the sphere of additional 

education. 
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білуі керек: көшбасшылық 

теориясының негізгі принциптері 

мен тәсілдерін; қазіргі қосымша 

білім беру жүйесінің нормативтік-
заңнамалық базасын және оның 

білім беру мекемелері қызметінің 

экономикалық негіздерін; 

меңгеруі керек: қосымша білім 

беру жүйесі басшысының жеке 

потенциалын жандандыру;  

көшбасшы тұлғасының жеке-

психологиялық ерекшеліктерін, 

шешім қабылдау ерекшеліктерін, 

экстремалды жағдайларда өзін-өзі 

ұстауы; білім беру мекемесінде 
кәсіби сауатты, басшы кадрларды 

сапалы жақсартудың белгілі бір 

құралдары мен әдістерін болжау. 

істей алуы қажет: қосымша білім 

беру саласында көшбасшылықты 

дамытуда әртүрлі басқару 

тәсілдерінің  дағдыларын қолдану. 

знать: основные принципы и 

подходы теории лидерства; 

нормативно-законодательную базу 

функционирования современной 

системы дополнительного 
образования и экономические 

основы деятельности её 

образовательных учреждений; 

уметь: активизировать личностный 

потенциал руководителя системой 

дополнительного образования; 

изучать характерные 

индивидуально-психологических 

черты личности лидера, особенности 

принятия решений, поведения в 

экстремальных условиях; - 
предполагать определенные 

средства и методы качественного 

улучшения профессионально 

6 10 2 RLSO -1303 Қосымша білім 

беру жүйесіндегі 

көшбасшылықты 

дамыту 
Развитие 

лидерства в 

системе 

дополнительного 

образования 

Leadership 

development in 

supplementary 

education system 

ПД В КВ 3 Етихан 

Экзамен 

Exam 

 

Коммуникатив

ная 

Профессионал

ьная 

Исследователь

ская  

Самоменеджм

ента 

 

2 STDO -1304 Қазақстандағы 

қосымша білім 

беру жүйесінің 
мазмұны мен 

технологиялары 

Содержание и 

технологии 

дополнительного 

образования в 

Казахстане 

The content and 

technologies of 

supplementary 

education in 

Kazakhstan 

ПД В КВ 3 Етихан 

Экзамен 

Exam 
 



грамотных, руководящих кадров в 

образовательном учреждении.  

применять навыки использования 

различных управленческих 

подходов в развитии лидерства в 

сфере дополнительного образования. 

know: basic principles and approaches 

of the theory of leadership; regulatory 
and legal framework of the functioning 

of the modern system of additional 

education and the economic basis of 

the activities of its educational 

institutions;  

be able to: activate the personal 

potential of the head of the system of 

additional education; to study the 

characteristic individual psychological 

traits of the leader’s personality, 

decision-making features, behavior in 

extreme conditions; - to assume certain 
means and methods for the qualitative 

improvement of professionally literate, 

managerial personnel in an educational 

institution. 

apply skills to use various 

management approaches in leadership 

development in the field of additional 

education. 

Ж
о

ға
р

ы
 м

ек
те

п
 п

ед
аг

о
ги

к
ас

ы
 ж

ән
е 

п
си

х
о
л
о
ги

яс
ы

 

П
ед

аг
о

ги
ка

 и
 п

си
х
о
л
о
ги

я 
в
ы

сш
ей

 ш
к
о
л
ы

 

P
ed

ag
o
g

ic
s 

an
d

 p
sy

ch
o
lo

g
y
 o

f 
th

e 
h
ig

h
er

 s
ch

o
o

 білуі қажет: мүмкіндігі болуы үшін: 

психологиялық пәндерді оқыту 

мақсатына тұжырымдау; 

психологиялық ұғымдарды 
анықтамалар формальды логика 

тиісті маңызды талаптарын береді. 

білуі керек: идея туралы болуы: 

психологиялық білімді бақылау 

нысандарын меңгеру; психология 

оқыту әдістемесі әдістемелік, 

философиялық, логикалық және 

психологиялық негіздері; оқу-

әдістемелік психология дәстүрлі 

және инновациялық әдістері, оқу 

психология әдістерін дамуының 
негізгі заңдылықтары. 

істей алуы қажет:: психология 

барысында танымдық қызметін 

8 14 3 PJC -2305 Ыңғайлы және 

қауіпсіз оқыту 

ортасын 

қалыптастырудың 
психологиялық 

негіздері 

Психологические 

основы 

формирования 

комфортной и 

безопасной 

образовательной 

среды 

Psychological bases 

of formation of a 
comfortable and 

safe learning 

environment 

ПД В КВ 4 Етихан 

Экзамен 

Exam 

 

 



дидактикалық оңтайлы басқару 

стратегиясы қалыптастыру. 

знать: о формах контроля усвоения 

психологических знаний; 

методологических, 

мировоззренческих, логических и 

психологических основах методики 

преподавания психологии; 
традиционных и инновационных 

технологиях преподавания 

психологии, основных 

закономерностях развития методики 

преподавания психологии. 

уметь: формулировать учебные 

задачи по психологическим 

дисциплинам; давать определения 

психологических понятий, 

соответствующих основным 

требованиям формальной логики. 

применять навыки: оптимальной 
дидактической стратегией 

управления формированием 

познавательной деятельности в 

курсе психологии. 

know: about the forms of control of the 

mastery of psychological knowledge; 

methodological, ideological, logical 

and psychological principles of 

teaching psychology; traditional and 

innovative technologies of teaching 

psychology, the basic laws of 
development of methods of teaching 

psychology. 

be able to: formulate educational tasks 

in psychological disciplines; define 

psychological concepts that meet the 

basic requirements of formal logic. 

apply skills: the optimal didactic 

strategy of managing the formation of 

cognitive activity in the course of 

psychology. 

3 PPC -2306 Жоғары, жалпы 

және қосымша 

білім беру 

жүйесіндегі 

психологияны 

оқыту 

Преподавание 

психологии в 
системе высшего, 

общего и 

дополнительного 

образования  

Teaching 

psychology in 

higher, general and 

further education 

ПД В КВ 4 Етихан 

Экзамен 

Exam 

 



Өндірістік 

іс-

тәжірибе 

Производс

твенная 

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;  

    Педагогикалық іс-

тәжірибе 

Педагогическая 

практика 

Teaching practice 

   3  Коммуникатив

ная 

Профессионал

ьная 

Исследователь

ская  

Самоменеджм

ента 
 

Ғылыми-

зерттеу 

Научно-

исследова

тельский 

Scientifical

le 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 

  4  Зерттеу іс-

тәжірибе 

Исследовательская 

практика 

Research Practice 

   3  Все К 



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 

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; 

Қорытынд

ы 

мемлекетт

ік 

аттестаци

я модулі 

Модуль 

итоговой 

аттестаци

иМИГА 
Module of 

final 

examinatio

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 

    Магистранттың 

ғылыми-зерттеу 

жұмысы, 

магистерлік 

диссертацияны 

орындауды 

қосқанда (МҒЗЖ) 

Научно-

исследовательская 

работа 
магистранта, 

включая 

выполнение 

     Все К 



n (MFE) 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: 

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; 

магистерской 

диссертации 

The research work 

of a of a candidate 

for a Master’s 

degree, including 

the implementation 

of master’s thesis 

 

Все компетентности ОП   4  Комплексный 
экзамен 

   1  Все К 

4  Защита 

магистерской 

работы 

   3  Все К 
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