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1 6М050300 – «Психология» мамандығы түлегінің  білім беру 

бағдарламасының паспорты 

1.1 Біліктіліктер жəне қызметтер тізімі:  

Ғылыми-педагогикалық бағыттағы 6M050300 - «Психология» мамандығы 

бойынша магистратураның бойынша даярлық бағытындағы түлекке 6M050300 - 

«Психология» мамандығы бойынша əлеуметтік ғылымдар магистрі академиялық 

дəрежесі беріледі. 

6M050300 - «Психология» мамандығы бойынша магистрлердің кəсіби 

қызметінің салалары: 

- білім берудің ғылыми-зерттеу, тұлғаның үйлесімді дамуы институттары; 

- психологиялық-педагогикалық бағыттағы ғылыми зертханалар; 

- мемлекеттік жəне мемлекеттік емес жоғары оқу орындары; 

- білім беру жəне денсаулық сақтау саласындағы мемлекеттік басқару 

органдары; 

- энергетика министрліктері мен ведомстволарының, пенитенциарлық 

мекемелер мен əскери ұйымдардың құрылымдары; 

- əлеуметтік-психологиялық оңалту жəне бейімдеу орталықтары; 

- психологиялық түзету жəне психотерапия орталықтары. 

Екінші деңгейдегі дескрипторлар келесі қабілеттерді қамтиды: 

1) ғылыми зерттеу барысында идеялардың оригиналды дамуына немесе 

қолданылуына негіз болып табылатын жоғары білім деңгейінде алынған білімдер мен 

түсініктерді көрсету; 

2) психологиямен байланысты жаңа немесе таныс емес жағдайларда жəне одан да 

кең (немесе пəнаралық) аймақтарда мəселелерді түсіну жəне шешу, білімдерін 

қолдану;  

3) білімдерін ықпалдастыру, күрделіліктерді жеңу жəне толық емес немесе 

шектелген ақпараттар негізінде пікірлер мен білімдерді этикалық жəне əлеуметтік 

жауапкершілікті есепке ала отырып ұсыну;  

4) өзінің шешімдерін жəне білімін нақты жəне анық хабарлау жəне оны мамандар 

мен маман еместерге негіздеп беру  

5) білімін өз бетімен жаалғастыру. 

1.2  Негізгі құзыреттіліктер: 

6M050300 - «Психология» мамандығы бойынша «Əлеуметтік ғылымдар» 

магистрі келесі аймақтар бойынша кілтті құзыреттіліктерге ие: 

1) білімі болуы тиіс (КК1) 

− қоғамдық өмірдегі ғылым мен білімнің рөлі;  

− ғылыми білімді дамытудың заманауи тенденциялары туралы;  

− табиғи (əлеуметтік, гуманитарлық, экономикалық) ғылымдардың нақты 

методологиялық жəне философиялық мəселелері бойынша;  

− жоғары білім беру мұғалімінің кəсіби құзыреттілігі туралы;  

− жаһандану үдерістерінің қайшылықтары мен əлеуметтік-экономикалық 

салдары туралы; 

− ғылыми білімді дамытудың заманауи тенденциялары туралы; 
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2) Білуі тиіс (КК2) 

− ғылыми білімдердің əдістемесі;  

− ғылыми қызметті ұйымдастыру принциптері мен құрылымы;  

− оқу процесінде студенттердің танымдық белсенділігінің психологиясы;  

− білім берудің тиімділігі мен сапасын арттырудың психологиялық əдістері 

мен құралдары; 

− ғылыми танымның əдіснамасын; 

3) Істей алуы керек: (КК3) 

− ғылыми зерттеулер контексінде идеялардың түпнұсқасын əзірлеу жəне 

қолдану үшін жиналған білімін қолдану;  

− процестер мен құбылыстарды талдаудың қолданыстағы ұғымдарын, 

теорияларын жəне тəсілдерін сыни талдау;  

− таныс емес жағдайларда зерттеу мəселелерін шешу үшін түрлі пəндер 

шеңберінде алынған білімді интеграциялау;  

− толық емес немесе шектелген ақпаратқа негізделген білімді интеграциялау, 

шешімдер қабылдау жəне шешім қабылдау;  

− педагогикалық қызметте жоғары мектептің педагогикасы мен 

психологиясы туралы білімін қолдану;  

− интерактивті оқыту əдістерін қолдануға; заманауи ақпараттық 

технологияларды қолданумен ақпараттық-талдамалық жəне ақпараттық-

библиографиялық жұмыстарды жүргізу;  

− шығармашылық ойлау жəне жаңа проблемаларды жəне жағдайларды 

шешуге шығармашылық көзқарас;  

− университеттерде арнайы пəндерді зерттеуге жəне оқытуға мүмкіндік 

беретін кəсіби деңгейде шет тілін еркін меңгеру;  

− диссертация, ғылыми мақала, баяндама, аналитикалық жазба жəне т.б. 

түрінде ғылыми-зерттеу жəне аналитикалық жұмыстың нəтижелерін қорытындылау; 

4) Дағдыға ие болу: (КК4) 

− ғылыми-зерттеу қызметі, стандартты ғылыми проблемаларға арналған 

шешімдер;  

− кредиттік оқыту технологиясы бойынша оқу-педагогикалық қызметті 

жүзеге асыру;  

− кəсіптік пəндерді оқыту əдістемесі;  

− оқу үдерісіне заманауи ақпараттық технологияларды пайдалану;  

− кəсіби қарым-қатынас жəне мəдениетаралық қарым-қатынас;  

− шешендік жəне жазбаша түрдегі ойларды дұрыс жəне логикалық түрде 

қалыптастыру;  

− күнделікті кəсіби жұмыс жəне докторантурада үздіксіз білім алу үшін 

қажетті білімді кеңейту жəне тереңдету. 

5) Құзыретті болуға тиіс: (КК5) 

− жоғары білім деңгейінде алынған білімдер мен түсініктерді дамытe, 

ғылыми зерттеулер контексінде идеяларды бастапқы əзірлеу немесе қолдану; 
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− əлемнің философиялық түсінігінің ерекшеліктерін түсінуді оның өмір 

сүруінің əмбебап заңдары тұрғысынан қарастырады. 

− əлемнің ғылыми көрінісін қалыптастыру қағидаттарына ие болуды 

болжайды. 

− отансүйгіштік пен толеранттылық қағидаттарына негізделген маңызды 

азаматтық позицияның болуын болжайды. 

− психологиямен байланысты кең ауқымды (немесе пəнаралық) 

облыстардың контексттерінде жəне жаңа немесе белгісіз жағдайларда проблемаларды 

шешуге, түсінуге жəне білімді меңгеру; 

− жоғары білімді психологиялық пəндер бойынша сабақ жүргізуде терең 

кəсіби білім мен дағдыларды жүзеге асыру; 

− мемлекеттік жəне бизнес-құрылымдардың жүйесіндегі сараптамалық 

топтар, мекемелер мен ұйымдар құрылымында аналитикалық жұмысты жəне кеңес 

беруді жүргізу; 

− білімді интеграциялау, қиындықтармен күресу жəне толық емес немесе 

шектеулі ақпарат негізінде шешімдер қабылдау; 

− танымдық əрекеттердің стратегияларын қалыптастыруда дағдылардың 

болуы; 

− психологиялық зерттеулердің мақсаттары мен міндеттерін қалыптастыру; 

− зерттеу жобаларын тиімді жүзеге асыру; 

− өздерінің білімдері мен білімдерін жəне олардың негіздемесін мамандар 

мен қызметкерлерге нақты жəне нақты түрде жеткізу; 

− теориялық жəне практикалық тұрғыдан тəжірибедегі кəсіби қызметтің 

əртүрлі түрлерін қолдану; 

− кəсіби мемлекеттік, орыс жəне шет тілдерінің болуы; 

− тəуелсіз оқытуды жалғастыру; 

− интеллектуалды деңгейін жақсарту жəне дамыту; 

− жалпы мəдени деңгейін жетілдіру жəне дамыту. 

6M050300 Психология мамандығы бойынша əлеуметтік ғылымдар магистрі 

өздерінің кəсіби білімдерін, дағдыларын жəне икемділіктерін қолдану саласында 

келесі кəсіби құзыреттіліктерге ие: 

1) КҚ1 – мамандандыру шеңберінде іргелі ғылымдардың негіздерін білу, 

психологиялық зерттеулердің мақсаттары мен міндеттерін қалыптастыру. 

Психологиялық мазмұндағы жəне кəсіби қызметті жүзеге асыру кезінде 

туындайтын мəселелерді шешу үшін қажетті деңгейде таным мен оларды меңгерудің 

заманауи ғылыми əдістеріне ие болу; психологиялық ақпаратпен жұмыс істеу дағдысы. 

2) КҚ2 – психологиямен байланысты кең (немесе пəнаралық) аймақтардың 

контексттерінде жəне шеңберлерінде жаңа немесе белгісіз жағдайларда мəселелерді 

шешуге; жоғары білім берудегі психологиялық пəндер бойынша сабақ өткізуде терең 

кəсіби білім мен дағдыларды жүзеге асыру. Мемлекеттік жəне іскерлік құрылымдар 

жүйесінің мекемелері мен ұйымдарында пəнаралық сараптамалық топтар құрамында 

аналитикалық жұмыс жəне кеңес беру жұмыстарын жүргізу. 
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3) КҚ3 - ұйымдардың жəне білім беру мекемелерінің қызметтерінің 

психологиялық жəне кəсіби аспектілерін ақпараттық қамтамасыз ету; психология 

саласындағы маңызды идеялардың жетістіктерін қолдау, дамыту жəне насихаттау; 

4) КҚ4 - психологиялық қызмет көрсету орталықтары, психологиялық-

медициналық-педагогикалық комиссия, ғылыми-зерттеу зертханалары,  

педагогикалық, өндірістік жəне басқарушы ұйымдар мен бұқаралық ақпарат 

құралдарының  практикалық қызметін қамтамасыз ету үшін ақпарат дайындау жəне 

өңдеу.  

5) КҚ5 - үкімет пен жергілікті өзін-өзі басқару органдарының шешімдер 

қабылдау үшін аналитикалық ақпаратты дайындау жəне өңдеу; деректер базалары мен 

ақпараттық жүйелермен аналитикалық жұмыс; басқару шешімдерін қабылдау; 

тəжірибелік мəліметтерді өңдеуге математикалық статистиканы қолдану.      
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1 Паспорт образовательной программы выпускника специальности  

6М050300 – «Психология»  

1.1 Перечень квалификаций и должностей 

Выпускнику магистратуры по специальности 6М050300 – «Психология» по 

научно-педагогическому направлению подготовки присуждается академическая 

степень «магистр социальных наук по специальности 6М050300 «Психология» 

Сферами профессиональной деятельности магистров по специальности 

6М050300 – «Психология» являются:   

научно-исследовательские институты образования, гармонического развития 

личности;  

- научные лаборатории психологического и педагогического направления; 

- высшие учебные заведения государственного и негосударственного профиля; 

- органы государственного управления в области образования и 

здравоохранения; 

         -  структуры силовых  министерств  и  ведомств,  пеницитарные  

учреждения  и военные организации; 

  -   центры социально-психологической реабилитации и адаптации; 

  -   центры психологической коррекции и психотерапии. 

Дескрипторы второго уровня предполагают способности: 

      1) демонстрировать развивающие знания и понимание, полученные на уровне 

высшего образования, которые являются основой или возможностью для 

оригинального развития или применения идей, часто в контексте научных 

исследований; 

2) применять знания, понимание и способность решать проблемы в новых или 

незнакомых ситуациях в контекстах и рамках более широких (или 

междисциплинарных) областей, связанных с психологией; 

3) интегрировать знания, справляться со сложностями и выносить суждения на 

основе неполной или ограниченной информации с учетом этической и социальной 

ответственности за применения этих суждений и знаний; 

4) четко и ясно сообщать свои выводы и знания и их обоснование специалистам 

и неспециалистам; 

5) продолжать обучение самостоятельно. 

 

1.2  Ключевые компетенции 

«Магистр психологии» по специальности 6М050300 «Психология» владеет 

следующими ключевыми компетенциями в области: 

1) иметь представление (КК1) 

− о роли науки и образования в общественной жизни;  

− о современных тенденциях в развитии научного познания;  

− об актуальных методологических и философских проблемах естественных 

(социальных, гуманитарных, экономических) наук;  

− о профессиональной компетентности преподавателя высшей школы;  
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− о противоречиях и социально-экономических последствиях процессов 

глобализации; 

2) знать (КК2) 

− методологии научного познания;  

− принципов и структуры организации научной деятельности;  

− психологии познавательной деятельности студентов в процессе обучения;   

− психологических методов и средств повышения эффективности и качества 

обучения; 

3) уметь: (КК3) 

− 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;  

− применять знания педагогики и психологии высшей школы в своей 

педагогической деятельности;  

− применять интерактивные методы обучения;  

− проводить информационно-аналитическую и информационно-

библиографическую работу с привлечением современных информационных 

технологий;  

− креативно мыслить и творчески подходить к решению новых проблем и 

ситуаций;  

− свободно владеть иностранным языком на профессиональном уровне, 

позволяющим проводить научные исследования и осуществлять преподавание 

специальных дисциплин в вузах;  

− обобщать результаты научно-исследовательской и аналитической работы в 

виде диссертации, научной статьи, отчета, аналитической записки и др. 

4) иметь навыки: (КК4) 

− научно-исследовательской деятельности, решения стандартных научных 

задач; осуществления образовательной и педагогической деятельности по кредитной 

технологии обучения;  

− методики преподавания профессиональных дисциплин;  

− использования современных информационных технологий в 

образовательном процессе;  

− профессионального общения и межкультурной коммуникации;  

− ораторского искусства, правильного и логичного оформления своих 

мыслей в устной и письменной форме;  

− расширения и углубления знаний, необходимых для повседневной 

профессиональной деятельности и продолжения образования в докторантуре. 
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5) быть компетентным: (КК5) 

− демонстрировать развивающие знания и понимание, полученные на уровне 

высшего образования, которые являются основой или возможностью для 

оригинального развития или применения идей, часто в контексте научных 

исследований; 

− понимание особенностей философского понимания мира с точки зрения 

универсальных законов его существования. 

− владение принципами  формирования научной картины мира.  

− наличие осмысленной гражданской позиции, основанной на принципах 

патриотизма, толерантности. 

− применять знания, понимание и способность решать проблемы в новых 

или незнакомых ситуациях в контекстах и рамках более широких (или 

междисциплинарных) областей, связанных с психологией;  

− способность реализовывать углубленные профессиональные знания и 

умения при проведении занятий по психологическим дисциплинам в высшей школе.  

− способность проводить аналитическую работу и консультирование в 

составе междисциплинарных экспертных групп, учреждений и организаций системы 

государственных и бизнес структур. 

− интегрировать знания, справляться со сложностями и выносить суждения 

на основе неполной или ограниченной информации с учетом этической и социальной 

ответственности за применения этих суждений и знаний; 

− наличие навыков формирования стратегии познавательной деятельности.  

− умение формулировать цели и задачи психологического исследования. 

− способность эффективной реализации научно-исследовательских 

проектов.  

− четко и ясно сообщать свои выводы и знания и их обоснование 

специалистам и неспециалистам; 

− использование в различных видах профессиональной деятельности знаний 

в области теории и практики аргументации.  

− владение профессиональными государственным, русским и иностранным 

языком. 

− продолжать обучение самостоятельно. 

− формирование способности совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный уровень. 

− формирование способности совершенствовать и развивать свой 

общекультурный уровень. 

Магистр психологии по специальности 6М050300 Психология» владеют 

следующими профессиональными компетенциями в области применения своих 

профессиональных знаний, умений и навыков: 

1) ПК1 -знание основ фундаментальных наук в рамках специализации, 

формулировать цели и задачи психологического исследования. 

Владеть современными научными методами познанияи владения ими на уровне, 

необходимом для решения задач, имеющих психологическое содержание и 
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возникающих при выполнении профессиональных функций; навыками работы с 

психологическойинформацией. 

2) ПК2 –решать проблемы в новых или незнакомых ситуациях в контекстах и 

рамках более широких (или междисциплинарных) областей, связанных с 

психологией;Реализовывать углубленные профессиональные знания и умения при 

проведении занятий по психологическим дисциплинам в высшей школе. Проводить 

аналитическую работу и консультирование в составе междисциплинарных экспертных 

групп, учреждений и организаций системы государственных и бизнес структур. 

3) ПК3 - информационное обеспечение психологических и профессиональных 

аспектов деятельности организаций и учреждений образования; поддержка, развитие и 

продвижение достижений значимых идей  в области психологии; 

4) ПК4 - подготовка и обработка информации для обеспечения практической 

деятельности центров психологических служб, психолого-медико-педагогической 

комиссии;научно-исследовательских лабораторий; педагогических, производственно-

управленческих организаций и средствах массовой информации. 

5) ПК5 - подготовка и обработка аналитической информации для принятия 

решений органами государственного управления и местного 

самоуправления;аналитическая работа с базами данных и информационными 

системами;принимать управленческие решения; применение методов математической 

статистики для обработки экспериментальных данных. 
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1 Passport of the educational program of the graduate of the specialty 6M050300 

– «Psychology» 

1.1 List of qualifications and positions 

The graduate of the master's degree in specialty 6M050300 – «Psychology» in the 

scientific and pedagogical area of training is awarded an academic degree «Master of Social 

Sciences» in specialty 6M050300 «Psychology» 

The spheres of professional activity of masters in the specialty 6M050300 – 

«Psychology» are: 

research institutes of education, harmonious development of personality; 

- scientific laboratories of psychological and pedagogical direction; 

- higher educational institutions of state and non-state profile; 

- public administration bodies in the field of education and health; 

- structures of power ministries and departments, penitentiary institutions and military 

organizations; 

  - Centers for socio-psychological rehabilitation and adaptation; 

  - Centers for psychological correction and psychotherapy. 

Descriptors of the second level assume abilities: 

1) demonstrate developing knowledge and understanding gained at the level of higher 

education, which are the basis or opportunity for the original development or application of 

ideas, often in the context of scientific research; 

2) apply knowledge, understanding and ability to solve problems in new or unfamiliar 

situations in the contexts and frameworks of broader (or interdisciplinary) areas related to 

psychology; 

3) integrate knowledge, cope with complexities and make judgments based on 

incomplete or limited information, taking into account ethical and social responsibility for 

the application of these judgments and knowledge; 

4) clearly and clearly communicate their findings and knowledge and their rationale to 

specialists and laymen; 

5) continue training independently. 

1.2  Core competencies 

«Master of Psychology» specializing in 6M050300 «Psychology» has the following 

key competencies in the field: 

1) have a representation (KС1) 

− on the role of science and education in public life; 

− on current trends in the development of scientific knowledge; 

− on actual methodological and philosophical problems of natural (social, 

humanitarian, economic) sciences; 

− on the professional competence of the teacher of higher education;  

− on the contradictions and socio-economic consequences of the processes of 

globalization; 

2) know (KС 2) 

− methodology of scientific knowledge; 

− principles and structure of the organization of scientific activity; 
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− psychology of cognitive activity of students in the learning process; 

− psychological methods and tools to improve the effectiveness and quality of 

training; 

3) be able to: (KС 3) 

− use the knowledge gained 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; 

− integrate knowledge gained from different disciplines to solve research 

problems in new unfamiliar conditions; 

− by integrating knowledge, make judgments and make decisions based on 

incomplete or limited information; 

− apply knowledge of pedagogy and psychology of higher education in their 

pedagogical activities; 

− apply interactive teaching methods; 

− conduct information and analytical and information-bibliographic work with the 

use of modern information technologies; 

− to think creatively and creatively to solve new problems and situations; 

− abe fluent in a foreign language at a professional level, allowing research and 

teaching of special subjects in universities; 

− generalize the results of research and analytical work in the form of a 

dissertation, a scientific article, a report, an analytical note, etc. 

4) have the skills: (KС 4) 

− research activities, solutions to standard scientific problems; 

− the implementation of educational and pedagogical activities on credit 

technology training; 

− methods of teaching professional disciplines; 

− the use of modern information technology in the educational process; 

− professional communication and intercultural communication; oratorical art, the 

correct and logical formulation of their thoughts in oral and written form; 

− expanding and deepening the knowledge necessary for day-to-day professional 

work and continuing education in doctoral studies. 

5) be competent: (KС 5) 

− to demonstrate the developmental knowledge and understanding gained at the 

level of higher education, which are the basis or opportunity for the original development or 

application of ideas, often in the context of scientific research; 

− ontological implies understanding of the features of the philosophical 

understanding of the world from the point of view of the universal laws of its existence. 

− the epistemological assumption presupposes the possession of the principles of 

the formation of a scientific picture of the world. 

− axiological suggests a meaningful civic position based on the principles of 

patriotism and tolerance. 
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− understanding and the ability to solve problems in new or unfamiliar situations 

in the contexts and frameworks of broader (or interdisciplinary) areas related to psychology; 

− the ability to implement in-depth professional knowledge and skills in 

conducting classes in the psychological disciplines in higher education. 

− ability to conduct analytical work and consulting as part of interdisciplinary 

expert groups, institutions and organizations of the system of state and business structures. 

− integrate knowledge, cope with difficulties and make judgments based on 

incomplete or limited information, taking into account the ethical and social responsibility 

for the application of these judgments and knowledge; 

− the availability of skills to formulate strategies for cognitive activity. 

− ability to formulate goals and objectives of psychological research. 

− the ability to effectively implement research projects. 

− clearly and clearly communicate their findings and knowledge and their 

rationale to specialists and laymen; 

− use in various kinds of professional activity of knowledge in the field of theory 

and practice of argumentation. 

− possession of professional state, Russian and foreign languages. 

− continue learning on your own. 

− the formation of the ability to improve and develop their intellectual level. 

− the formation of the ability to improve and develop its general cultural level. 

 

Master of Psychology in the specialty 6M050300 Psychology have the following 

professional competencies in the field of applying their professional knowledge, skills and 

habits: 

1) PK1 - knowledge of the fundamentals of fundamental sciences within the framework of 

specialization, formulate goals and tasks of psychological research. 

To possess modern scientific methods of cognition and possession at a level necessary for 

solving problems that have a psychological content and arise when performing professional 

functions; the skills of working with psychological information. 

2) PK2 – solve problems in new or unfamiliar situations in the contexts and 

frameworks of broader (or interdisciplinary) areas related to psychology; Realize in-depth 

professional knowledge and skills in conducting classes in psychological disciplines in 

higher education. To conduct analytical work and consulting in the structure of 

interdisciplinary expert groups, institutions and organizations of the system of state and 

business structures. 

3) PK3 - information support of psychological and professional aspects of the activities of 

organizations and educational institutions; support, development and promotion of the 

achievements of significant ideas in the field of psychology. 

4) PK4 - preparation and processing of information to ensure the practical activities of the 

centers of psychological services, psychological-medical-pedagogical commission; research 

laboratories; pedagogical, production and management organizations and the media. 

5) PK5 - preparation and processing of analytical information for decision-making by 

government and local government; analytical work with databases and information systems; 
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make managerial decisions; application of methods of mathematical statistics for the processing 

of experimental data. 
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6М050300 Психология 
6М050300 Psychology 

Ғылыми-педагогикалық бағыт 
Научно-педагогическое направление 

Scientific and pedagogical direction 
 

Модульдің атауы 

жəне шифрі 

Название модуля и 

шифр 

Module name and 

cipher 

Жалпы ғылыми 
Общенаучный 
General scientific 
ON 

Модульға жауапты 

Ответственный за 

модуль 

Responsible for the 

module 

Данилевич Ю.И. 

Модуль түрі 

Тип модуля 

Module type 

ООМ 

Модульдің деңгейі 

Уровень модуля 

Module Level 

Магистратура  

Магистратура  

Master's Courses 

Сағаттардың апталық 

саны 

Количество часов в 

неделю 

Number of hours per 

week 

24 

Кредиттер саны 

Количество кредитов 

Amount of credits 

8 

Оқыту түрі  

Форма обучения 

Form of training 

Күндізгі 

Очная 

Full-time  

Семестр  

Семестр 

Semester 

1 семестр  

1 семестр 

1 semester 

Білім алушылардың 

саны  

Количество 

обучающихся 

Number of students 

- 

Модульдің 

пререквизиттері 

Пререквизиты модуля 

Prerequisites of the 

module 

Бакалавриат 

Бакалавриат 

Bachelor's program 



Модульдің мазмұны 

Содержание модуля 

Module Contents 

1. Шет тілі (кəсіптік) 

Иностранный язык (профессиональный) 

Foreign language (professional) 

2. Психологияның теориялық-əдіснамалық негіздері 

Теоретико-методологические основы психологии 

Theoretical and methodological foundations of psychology  

3. Ғылым тарихы мен философиясы 

История и философия науки 

History and philosophy of science 

4. Педагогика 

Педагогика 

Pedagogics 
Оқыту нəтижелері  

Результаты обучения 

Learning Outcomes 

Түсініктері болуы тиіс: дамудың қазіргі жағдайындағы жалпы 

кəсіби қызметтің ғылыми негіздері туралы  

білуі тиіс:  психология ғылымының дамуы мен даму тарихы; 

негізгі ұғымдары мен анықтамалары; жалпы психологияның 

іргелі білім ретінде мақсаттары, міндеттері мен мазмұны; 

психологиялық ғылым мен практиканың теориялық негіздері; 

əлеуметтік-психологиялық құбылыстар мен процестердің 

заңдылықтары; басқару жəне маркетинг саласындағы ғылыми-

зерттеу проблемалары жəне кəсіпорынды басқаруды жақсарту 

үшін алынған нəтижелерді пайдалану; сөйлеу жағдайындағы 

қарым-қатынас нысандарын қалыптастыру үшін негізгі 

орфографиялы жəне пунктуация ережелері; 

істей алуы керек: психологиялық фактілерді, құбылыстарды 

салыстыру, талдау жəне интерпретациялау; шет тіліндегі ауызша 

жəне жазбаша түрдегі түрлі стилистикалық жəне тақырыптық 

мəтіндерін жасау; 

дағдылары: тəжiрибе жəне когнитивтiк қызметте, кəсiби 

қызметте де психологиядан алынған бiлiмдердi тəуелсiз 

қолдануға; стандартты ғылыми жəне кəсіби мəселелерді шешу; 

ұйымдар мен кəсіпорындарды ұйымдастыру мен басқарудағы 

практикалық мəселелерді ғылыми талдау жəне шешу; тыңдау 

жəне шет тілін білу. 
иметь представление:  об общенаучных основах 

профессиональной деятельности в условиях современной 

ситуации развития 

знать:  историю развития и становления психологической науки; 

основные понятия и определения; цели, задачи и содержание 

общей психологии как фундаментальной дисциплины; 

теоретические основы психологической  науки и практики; 

закономерности социально – психологических явлений и 

процессов; исследования проблем в области менеджмента и 

маркетинга и использовать полученные результаты для 

совершенствования методов управления предприятием; 

основные  орфографические и пунктуационные правила 

оформления речи в ситуационных формах общения; 

уметь:  сопоставлять, анализировать и интерпретировать 

психологические факты, явления;; создавать тексты 

разнообразной стилевой и тематической принадлежности в 

устной и письменной формах на иностранном языке;   

иметь навыки:  самостоятельно применять на практике 



полученные знания по психологии как в процессе учебно-

познавательной деятельности, так и в профессиональной 

деятельности; решения стандартных научных и 

профессиональных задач; научного анализа и решения 

практических проблем в организации и управлении 

деятельностью организаций и предприятий; аудировать и 

говорить на иностранном языке. 

have representation on the general scientific basis of the 

professional activity in the conditions of the present situation 

know: the history of development and formation of psychological 

science; basic concepts and definitions; goals, objectives and content 

of general psychology as a fundamental discipline; theoretical basis 

of psychological science and practice; patterns of socio - 

psychological phenomena and processes; research issues in the field 

of management and marketing, and use the results to improve the 

management company; basic spelling and punctuation rules of 

making a speech in situational forms of communication; 

be able to: compare, analyze and interpret psychological facts, 

events; create texts of various stylistic and thematic accessories in 

oral and written forms in a foreign language; 

have skills: self-use the acquired knowledge in psychology in the 

process of teaching and learning activities, as well as in professional 

activities; standard solutions of scientific and professional objectives; 

scientific analysis and solution of practical problems in the 

organization and management of the organizations and enterprises; 

audited and speak a foreign language. 
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Successful passing of exams 
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образовательных услуг. Анализ управленческих решений. – М.: 

Дело, 2015. –124 с. 

Өңделген күні 

Дата обновления 

Date of update 

28.02.18 

 

Модульдің атауы 

жəне шифрі 

Название модуля и 

шифр 

Module name and 

cipher 

Методологиялық 
Методологический 
Мethodological 
М 

Модульға жауапты 

Ответственный за 

модуль 

Responsible for the 

module 

Стельмах С.A. 

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  

Master's Courses   

Сағаттардың апталық 

саны 

Количество часов в 

неделю 

Number of hours per 

week 

24 

Кредиттер саны 

Количество кредитов 

Amount of credits 

8 

Оқыту түрі  

Форма обучения 

Form of training 

Күндізгі 

Очная 

Full-time 

Семестр  

Семестр 

Semester 

3 семестр бойы 

3семестра 

3 semester 

Білім алушылардың 

саны  

Количество 

обучающихся 

- 



Number of students 

Модульдің 

пререквизиттері 

Пререквизиты модуля 

Prerequisites of the 

module 

Қолданбалы методология 
Прикладной методологии 
Аpplied methodology 
 

Модульдің мазмұны 

Содержание модуля 

Module Contents 

1. Психологиялық эксперименттің теориясы мен практикасы 

Теория и практика психологического эксперимента 

Theory and practice of psychological experiment 

2. Этнопсихологиядағы эксперименттік жəне кроссмəдени 

зерттеулер 

Экспериментальные и кросскультурные исследования в 

этнопсихологии 

Experimental and cross-cultural research in ethnic psychology 

Оқыту нəтижелері  

Результаты обучения 

Learning Outcomes 

түсінігі болуы тиіс: психологиялық эксперименттің нақты 

ғылыми əдістемесі мен əдістемесі 

білу керек: психологиядағы ғылыми-практикалық зерттеулердің 

принциптері; психологиядағы ғылыми зерттеулер əдістерін 

жіктеу; психологиялық эксперимент жоспарлары мен 

бағдарламалары 

істей алуы керек: практикалық зерттеулер əдісін таңдау; 

ғылыми психологиялық зерттеулер жүргізу; психологиядағы 

практикалық эксперименталды зерттеулер бағдарламасын 

құрастыру 

дағдылары: психологиялық ақпараттарды жинау, өңдеу жəне 

интерпретациялау  

иметь представление: конкретно-научной методологии и 

методологии психологического эксперимента 

знать: принципы научного и практического исследования в 

психологии; классификации методов научного исследования в 

психологии; планы и программы психологического 

эксперимента 

уметь: осуществлять выбор метода практического исследования; 

проводить научное психологическое исследование; строить 

программу практического экспериментального исследования в 

психологии 

иметь навыки: сбора, обработки и интерпретации 

психологической информации 

have an idea: concrete scientific methodology and methodology of 

psychological experiment 

know: the principles of scientific and practical research in 

psychology; classification methods of scientific research in 

psychology; plans and programs of psychological experiment 

be able to: make a choice of the method of practical research; 

conduct scientific psychological research; build a practical program 

of experimental research in psychology 

have skills: collection, processing and interpretation of psychological 

information 

Қорытынды бақылау 

түрі 

Форма итогового 

контроля 

Емтихан 
Экзамен  
Exam 



Form of final control 

Кредиттерді алу 

шарты 

Условия для 

получения кредитов 

Conditions for 

obtaining loans 

Емтиханды табысты тапсыру 

Успешная сдача экзаменов 

Successful passing of exams 

Модульдің ұзақтығы 

Продолжительность 

модуля 

Duration of the module 

1 семестр бойы 

1 семестра 

1 semester  

Əдебиеттер  

Литература 

Literature 

1. Бадмаев Б.Ц. Методика преподавания психологии. – М.: 

Владос, 1999. 

2. Балахчи Л.В. Мониторинг как инструмент управления 

образовательным процессом. Методическое пособие. - Иркутск: 

Изд-во Главного управления общего и профессионального 

образования администрации иркутской области, 2014. - 56с. 

3. Аронсон Эллиот. Көпке ұмтылған жалғыз. Əлеуметтік 

психологияға кіріспе. 11- басылым. - Алматы: «Ұлттық аударма 

бюросы» қоғамдық қоры. 2018 жыл. – 408 бет. 

4. Шульц Д.П., Щульц С.Э.  Қазіргі психология тарихы. 11-

басылым. – Алматы: «Ұлттық аударма бюросы» қоғамдық қоры. 

2018 жыл. – 448 бет. 

5. Майерс Д., Туенж Ж. 12-басылым. – Алматы: «Ұлттық 

аударма бюросы» қоғамдық қоры. 2018 жыл. – 648 бет. 

Өңделген күні 

Дата обновления 

Date of update 

28.02.18 

 

Модульдің атауы 

жəне шифрі 

Название модуля и 

шифр 

Module name and 

cipher 

Методологиялық 1 
Методологический 1  
Methodological 1 
М1 

Модульға жауапты 

Ответственный за 

модуль 

Responsible for the 

module 

Дергачева Е.В. 

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  

Master's Courses   

Сағаттардың апталық 

саны 

Количество часов в 

неделю 

Number of hours per 

week 

15 



Кредиттер саны 

Количество кредитов 

Amount of credits 

5 

Оқыту түрі  

Форма обучения 

Form of training 

Күндізгі 

Очная 

Full-time 

Семестр  

Семестр 

Semester 

1 семестр бойы 

1 семестра 

1 semester 

Білім алушылардың 

саны  

Количество 

обучающихся 

Number of students 

- 

Модульдің 

пререквизиттері 

Пререквизиты модуля 

Prerequisites of the 

module 

Жалпы ғылыми 
Общенаучный 
General scientific 

Модульдің мазмұны 

Содержание модуля 

Module Contents 

1. Тарих, күй, қазіргі психологияның дамуының үрдістері 

История, состояние, тенденции развития современной 

психологии 

The history, status and trends of contemporary psychology 

2.Психология заманауи статистика 

Современная статистика в психологии 

Modern statistics in psychology 

Оқыту нəтижелері  

Результаты обучения 

Learning Outcomes 

түсінігі болуы тиіс: заманауи психологияның теориялық, 

əдістемелік жəне тарихи негіздері туралы 

білу керек: психологияның əдіснамасының деңгейлері, 

психологияның негізгі принциптері мен санаттары; 

психологиялық ғылымның өзекті мəселелері; Қазақстандағы 

психологиялық ғылымның дамуындағы іргелі жəне теориялық 

проблемалар, оның əлемдік өркениет жүйесіндегі орны, 

Қазақстанда өркениетті процестерді дамытудағы жалпы жəне 

арнайы, психологиялық білімді дамытудың негізгі бағыттары мен 

мектептері; психологиялық ғылым көздерінің негізгі 

компоненттері; психология ғылымының дамуы мен даму тарихы; 

негізгі ұғымдар мен анықтамалар; 

істей алуы керек: психологиялық фактілерді, құбылыстарды 

салыстыру, талдау жəне интерпретациялау; 
дағдылары: оқу-танымдық қызметте де, кəсіби қызметте де 

психологиядан алынған білімді іс жүзінде қолдану 

иметь представление: о теоретико-методологических и 

исторических основах современной психологии 

знать: уровни методологии психологии, основные принципы и 

категории психологии; актуальные проблемы психологической 

науки; фундаментальные и теоретические проблемы в развитии 

психологической науки в Казахстане, ее место в системе мировой 

цивилизации, общее и особенное в развитии цивилизационных 

процессов в Казахстане, основные направления и школы в 

развитии психологического знания; основные компоненты 

источников психологической науки; историю развития и 



становления психологической науки; основные понятия и 

определения; 

уметь: сопоставлять, анализировать и интерпретировать 

психологические факты, явления;  

иметь навыки: самостоятельно применять на практике 

полученные знания по психологии как в процессе учебно-

познавательной деятельности, так и в профессиональной 

деятельности 

have an idea: a theoretical and methodological and historical 

foundations of modern psychology 

know: the levels of methodology of psychology, basic principles and 

categories of psychology; actual problems of psychology; 

fundamental and theoretical problems in the development of 

psychological science in Kazakhstan, its place in the world 

civilization, general and particular in the development of civilization 

processes in Kazakhstan, the main directions and schools in the 

development of psychological knowledge; the main components of 

the sources of psychological science; history of development and 

formation of psychological science; basic concepts and definitions; 

be able to: compare, analyze and interpret psychological facts, 

phenomena; 

have skills: self-use the acquired knowledge in psychology in the 

process of teaching and learning activities, as well as in professional 

activities 

Қорытынды бақылау 

түрі 

Форма итогового 

контроля 

Form of final control 

Емтихан 
Экзамен  
Exam 

Кредиттерді алу 

шарты 

Условия для 

получения кредитов 

Conditions for 

obtaining loans 

Емтиханды табысты тапсыру 

Успешная сдача экзаменов 

Successful passing of exams 

Модульдің ұзақтығы 

Продолжительность 

модуля 

Duration of the module 

1 семестр бойы 

1 семестра 

1 semester  

Əдебиеттер  

Литература 

Literature 

1. Аронсон Эллиот. Көпке ұмтылған жалғыз. Əлеуметтік 

психологияға кіріспе. 11- басылым. - Алматы: «Ұлттық аударма 

бюросы» қоғамдық қоры. 2018 жыл. – 408 бет. 

2. Шульц Д.П., Щульц С.Э.  Қазіргі психология тарихы. 11-

басылым. – Алматы: «Ұлттық аударма бюросы» қоғамдық қоры. 

2018 жыл. – 448 бет. 

3. Майерс Д., Туенж Ж. 12-басылым. – Алматы: «Ұлттық 

аударма бюросы» қоғамдық қоры. 2018 жыл. – 648 бет. 

4. Долгов, Александр Иванович. Методология научных 

исследований : учеб. Пособие. Дон. гос. техн. ун-т. - Ростов-на-

Дону : ДГТУ, 2013- 160 с. 

5. Ельчанинов, Валентин Александрович. Роль негативной 

методологии в научном познании / В. А. Ельчанинов ; Алт. гос. 



ун-т. — Барнаул: Изд-во Алтайского гос. ун-та, 2013. - 123 с. 

6. Лапина, Олимпиада Александровна. Методология и 

методы научного исследования: учеб. пособие для магистрантов 

/ О. А. Лапина; Вост.-Сиб. гос. акад. образования. - Иркутск: 

Изд-во Восточно-Сибирской гос. академии образования, 2014. - 

101 с. 

Өңделген күні 

Дата обновления 

Date of update 

28.02.18 

 

Модульдің атауы 

жəне шифрі 

Название модуля и 

шифр 

Module name and 

cipher 

Қолданбалы методология 
Прикладной методологии 
Аpplied methodology 
PM  

Модульға жауапты 

Ответственный за 

модуль 

Responsible for the 

module 

Барабанова Е.И. 

Модуль түрі 

Тип модуля 

Module type 

МВОС 

Модульдің деңгейі 

Уровень модуля 

Module Level 

Магистратура  

Магистратура  

Master's Courses   

Сағаттардың апталық 

саны 

Количество часов в 

неделю 

Number of hours per 

week 

12 

Кредиттер саны 

Количество кредитов 

Amount of credits 

6 

Оқыту түрі  

Форма обучения 

Form of training 

Күндізгі 

Очная 

Full-time 

Семестр  

Семестр 

Semester 

3  

Білім алушылардың 

саны  

Количество 

обучающихся 

Number of students 

- 

Модульдің 

пререквизиттері 

Пререквизиты модуля 

Prerequisites of the 

module 

Негізгі əдіснама 
Базовая методология 
Basic methodology 



Модульдің мазмұны 

Содержание модуля 

Module Contents 

Білім беру бағдарламасы: психологиялық экспертиза 

Образовательная программа: психологическая экспертиза 

Education program: psychological examination 

1. Психологиядағы аналитикалық жəне эксперттік зерттеулердің 

мəселелері 

Проблемы аналитических и экспертных исследований 

Problems of research and expert analysis 

2. Сапалы басқаруды жүйелеу негіздері 

Системные основания управления качеством 

Quality Management System base 

Білім беру бағдарламасы:дамуды басқару 

Образовательная программа: управление развитием 

Education program:Management of development 

1. Психологиядағы дамыту жəне коррекциялық зерттеулердің 

мəселелері 

Проблемы развивающих и коррекционных исследований 

Problems of developmental and remedial studies 

2. Инновациялы менеджмент психологиясы 

Психология инновационного менеджмента 

Psychology of Innovation Management 

Оқыту нəтижелері  

Результаты обучения 

Learning Outcomes 

Түсінігі болуы керек: ғылыми зерттеулердің түрлі салаларында 

аналитикалық жəне сараптамалық зерттеулер жасаудың қазіргі 

заманғы теорияларын, осы зерттеулерді жүргізудің əдістерін 

жəне əдістемелерін, сондай-ақ осындай зерттеулер жүргізу үшін 

психолог білімдерін практикалық қолдануды; 

білуі керек: ұйымдағы инновациялық үдерістерді басқарудың 

негізгі тəсілдерін; психологиядағы аналитикалық жəне 

сараптамалық зерттеу əдістерін, əдістері мен тəсілдерін; даму 

жəне психокоррекция технологияларын; 

істей алуы керек: ғылыми-зерттеу бағдарламаларын 

əдіснамалық түрде құрастыру; жүйенің жеке зерттелген 

элементтері арасындағы байланыстар жүйесін одан əрі 

психологиялық əсер ету шараларын бөлу арқылы құру; 

зерттеушінің дамуы мен түзету зерттеулері шеңберіндегі 

қызметін бағалау; зерттеудің əдістерін таңдап жəне оны тиімді 

пайдалануды ескере отырып, дамушы жəне түзетуші табиғатты 

зерттеуді жоспарлау жəне ұйымдастыруда арнайы тактикалық 

əдістерді қолдану; 

дағдылары: ұйымдағы инновациялық процестерді 

психологиялық қолдау; күтілетін жаңалықтар контексіндегі 

ұйымдағы жағдайды талдаудың негізгі əдістерін қолдану. 
иметь представление:  о современных теориях построения 

аналитических и экспертных исследований в различных 

областях науки, методах и приемах проведения данных 

исследований, о практическом применении знаний психолога 

для проведения подобных исследований. 

знать: основные подходы к управлению инновационными 

процессами в организации; методологию, приемы и техники 

аналитического и экспертного исследования в психологии; 

технологии развития и психокоррекции;  

уметь:  методологически выстроить программу исследования; 

построить систему связей между отдельно изучаемыми  



элементами системы  с последующим выделением мер 

психологического воздействия; производить оценку 

деятельности исследователя в рамках развивающих и 

коррекционных исследований; выбрать и эффективно 

использовать методы исследования с учетом его 

направленности; использовать специальные тактические приемы 

при планировании и организации исследования развивающего и 

коррекционного характера. 

иметь навыки:  психологического сопровождения 

инновационных процессов в организации; в области применения 

основных методов анализа ситуации в организации в контексте 

ожидаемых  инноваций.  

have representation on modern theories of constructing analytical 

and expert studies in various fields of science, the methods and 

techniques for conducting these studies, and on the practical 

application of the knowledge of a psychologist for conducting similar 

studies; 

know: basic approaches to the management of innovative processes 

in the organization; methodology, techniques and techniques of 

analytical and expert research in psychology; technologies of 

development and psychocorrection; 

be able to: methodologically build a research program; to build a 

system of links between separately studied elements of the system 

with the subsequent allocation of measures of psychological impact; 

to evaluate the activity of the researcher in the framework of 

developmental and corrective research; select and effectively use 

research methods, taking into account its focus; use special tactical 

techniques in planning and organizing research of the developing and 

corrective nature; 

have skills: psychological support of innovative processes in the 

organization; in the field of application of the basic methods of the 

analysis of a situation in the organization in a context of expected 

innovations. 

Қорытынды бақылау 

түрі 

Форма итогового 

контроля 

Form of final control 

Емтихан 
Экзамен  
Exam 

Кредиттерді алу 

шарты 

Условия для 

получения кредитов 

Conditions for 

obtaining loans 

Емтиханды табысты тапсыру 

Успешная сдача экзаменов 

Successful passing of exams 

Модульдің ұзақтығы 

Продолжительность 

модуля 

Duration of the module 

1 семестр бойы 

1 семестра 

1 semester  

Əдебиеттер  

Литература 

Literature 

1. Аронсон Эллиот. Көпке ұмтылған жалғыз. Əлеуметтік 

психологияға кіріспе. 11- басылым. - Алматы: «Ұлттық аударма 

бюросы» қоғамдық қоры. 2018 жыл. – 408 бет. 

2. Шульц Д.П., Щульц С.Э.  Қазіргі психология тарихы. 11-



басылым. – Алматы: «Ұлттық аударма бюросы» қоғамдық қоры. 

2018 жыл. – 448 бет. 

3. Майерс Д., Туенж Ж. 12-басылым. – Алматы: «Ұлттық 

аударма бюросы» қоғамдық қоры. 2018 жыл. – 648 бет. 

4. Егидес, А.П. Психология конфликта: Учебное пособие / 

А.П. Егидес. - М.: МФПУ Синергия, 2013. - 320 c. 

5. Цветков, В.Л. Психология конфликта. От теории к 

практике: Учебное пособие для студентов вузов / В.Л. Цветков. - 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. - 183 c. 

6. Ефимова, Н.С. Психология общения. Практикум по 

психологии: Учебное пособие / Н.С. Ефимова. - М.: ИД 

ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 192 c. 

7. Ильин, Е.П. Психология общения и межличностных 

отношений / Е.П. Ильин. - СПб.: Питер, 2013. - 576 c. 

8. Столяренко, Л.Д. Психология общения: Учебник / Л.Д. 

Столяренко, С.И. Самыгин. - Рн/Д: Феникс, 2013. - 317 c. 

9. Шеламова, Г.М. Деловая культура и психология общения: 

Учебник для начального проф. образования / Г.М. Шеламова. - 

М.: ИЦ Академия, 2013. - 192 c. 

10. Резепов, И.Ш. Психология рекламы и PR: Учебное 

пособие / И.Ш. Резепов. - М.: Дашков и К, 2013. - 224 c. 

11. Тимофеев, М.И. Психология рекламы: Учебное пособие / 

М.И. Тимофеев. - М.: ИЦ РИОР, 2013. - 224 c. 

12. Гольдштейн, Н. Психология убеждения. 50 доказанных 

способов быть убедительным / Н. Гольдштейн, С. Мартин, Р. 

Чалдини; Пер. с англ. Г. Федотова. - М.: Манн, Иванов и 

Фербер, 2013. - 224 c. 

13. Захарова, Л.Н. Психология управления: Учебное пособие 

/ Л.Н. Захарова. - М.: Логос, 2013. - 376 c. 

14. Шуванов, В.И. Социальная психология управления: 

Учебник для студентов вузов / В.И. Шуванов. - М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2013. - 463 c. 

15. Экман, П. Психология эмоций / П. Экман; Пер. с англ. В. 

Кузин; Под науч. ред. Е.П. Ильин. - СПб.: Питер, 2013. - 240 c. 

16. Еникеев, М.И. Общая и социальная психология: Учебник 

/ М.И. Еникеев. - М.: Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 640 c. 

17. Ефимова, Н.С. Социальная психология: Учебное пособие 

/ Н.С. Ефимова. - М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 192 

c. 

Өңделген күні 

Дата обновления 

Date of update 

28.02.18 

 

Модульдің атауы 

жəне шифрі 

Название модуля и 

шифр 

Module name and 

cipher 

Негізгі əдіснама 
Базовая методология 
Basic methodology 
BM 

Модульға жауапты 

Ответственный за 

модуль 

Стельмах С.А. 



Responsible for the 

module 

Модуль түрі 

Тип модуля 

Module type 

МВОС 

Модульдің деңгейі 

Уровень модуля 

Module Level 

Магистратура  

Магистратура  

Master's Courses   

Сағаттардың апталық 

саны 

Количество часов в 

неделю 

Number of hours per 

week 

21 

Кредиттер саны 

Количество кредитов 

Amount of credits 

7 

Оқыту түрі  

Форма обучения 

Form of training 

Күндізгі 

Очная 

Full-time 

Семестр  

Семестр 

Semester 

1,2 

Білім алушылардың 

саны  

Количество 

обучающихся 

Number of students 

- 

Модульдің 

пререквизиттері 

Пререквизиты модуля 

Prerequisites of the 

module 

Методологиялық 1 
Методологический 1 
Methodological 1 
 

Модульдің мазмұны 

Содержание модуля 

Module Contents 

Білім беру бағдарламасы:психологиялық экспертиза 

Образовательная программа: психологическая экспертиза 

Education program:psychological examination 

1. Қазіргі кездегі əлеуметтік методология 

Современная социальная методология 

Contemporary social Methodology 

2. Ұйымдастыру əлеуметтік процесстер зерттеу объектісі ретінде 

Организация и социальные процессы как объект исследования 

Organization and social processes as the object of study  

Білім беру бағдарламасы:дамуды басқару 
Образовательная программа: управление развитием 
Education program:Management of development 

1. Қазіргі кездегі ғылыми-табиғи əдіснама 

Современная естественно-научная методология 

Modern natural-science methodology  

2. Адам зерттеу объектісі ретінде 

Человек как объект исследования 

Man as an object of study 

Оқыту нəтижелері  түсінігі болуы керек: психологиядағы ғылыми зерттеулердің 



Результаты обучения 

Learning Outcomes 

методологиялық негіздері бойынша ғылымның негізгі 

бағыттарын; 

білуі керек: заманауи ғылыми білімдердегі жетекші тəсілдерді; 

ұйымдарды жəне жеке тұлға ғылыми-зерттеудің əдіснамасын; 

істей алуы керек: əлеуметтік процестерді зерттеудің əртүрлі 

əдістері мен тəсілдерін енгізу; 

дағдылары: шындықты ғылыми білу деңгейінде жеке тұлғаны 

зерттеу əдістерін қолдану: əдіснамалық, теориялық, 

эмпирикалық жəне нақты əдістер мен əдістердің деңгейі. 

иметь представление: о методологических основах 

исследования в психологии в условиях основных направлений 

науки 

знать: ведущие подходы в современном научном познании; 

методологию исследования организации и отдельной личности; 

уметь:  внедрять различные методы и методики в исследования  

социальных процессов 

иметь навыки:  применения методов исследования личности на 

уровнях научного познания реальности: методологическом, 

теоретическом, эмпирическом и уровне конкретных техник и 

методик 

have an idea: the methodological basis of research in psychology 

under the main areas of science 

know: the leading approaches in modern scientific knowledge; 

research methodology and organization of the individual; 

be able to: implement a variety of methods and techniques in the 

study of social processes 

have skills: application of research on individual levels of scientific 

knowledge of reality: methodological, theoretical, empirical, and the 

level of specific techniques and methods 

Қорытынды бақылау 

түрі 

Форма итогового 

контроля 

Form of final control 

Емтихан 
Экзамен  
Exam 

Кредиттерді алу 

шарты 

Условия для 

получения кредитов 

Conditions for 

obtaining loans 

Емтиханды табысты тапсыру 

Успешная сдача экзаменов 

Successful passing of exams 

Модульдің ұзақтығы 

Продолжительность 

модуля 

Duration of the module 

2 семестр бойы 

2 семестра 

2 semester 

Əдебиеттер  

Литература 

Literature 

1. Аронсон Эллиот. Көпке ұмтылған жалғыз. Əлеуметтік 

психологияға кіріспе. 11- басылым. - Алматы: «Ұлттық аударма 

бюросы» қоғамдық қоры. 2018 жыл. – 408 бет. 

2. Шульц Д.П., Щульц С.Э.  Қазіргі психология тарихы. 11-

басылым. – Алматы: «Ұлттық аударма бюросы» қоғамдық қоры. 

2018 жыл. – 448 бет. 

3. Майерс Д., Туенж Ж. 12-басылым. – Алматы: «Ұлттық 

аударма бюросы» қоғамдық қоры. 2018 жыл. – 648 бет. 



4. Клочко В.Е. Самоорганизация в  психологических  

системах: проблемы становления ментального пространства 

личности (введение в трансспективный анализ). – Томск: ТГУ, 

2015.-174 с. 

5. Лавриненко В. Н., Ратникова В. П. Концепции 

современного естествознания.  М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2014  

Өңделген күні 

Дата обновления 

Date of update 

28.02.18 

 

Модульдің атауы 

жəне шифрі 

Название модуля и 

шифр 

Module name and 

cipher 

Қазақстандық қоғам жағдайындағы тұлғаның қалыптасуы 
жəне дамуы 
Становление и развитие личности в условиях 
казахстанского общества 
Formation and development of the individual in the Kazakh 
society  
SRL 

Модульға жауапты 

Ответственный за 

модуль 

Responsible for the 

module 

Ковалев С.Э. 

Модуль түрі 

Тип модуля 

Module type 

МВВК 

Модульдің деңгейі 

Уровень модуля 

Module Level 

Магистратура  

Магистратура  

Master's Courses   

Сағаттардың апталық 

саны 

Количество часов в 

неделю 

Number of hours per 

week 

24 

Кредиттер саны 

Количество кредитов 

Amount of credits 

8 

Оқыту түрі  

Форма обучения 

Form of training 

Күндізгі 

Очная 

Full-time 

Семестр  

Семестр 

Semester 

1, 2 

Білім алушылардың 

саны  

Количество 

обучающихся 

Number of students 

- 

Модульдің 

пререквизиттері 

Пререквизиты модуля 

Prerequisites of the 

Бакалавриат 



module 

Модульдің мазмұны 

Содержание модуля 

Module Contents 

1. Іскери казақ тілі 

Деловой казахский язык 

Business Kazakh language 

2. Қиын өмір жағдайларды жеңу стратегияларын түзету жəне 

диагностикалау 

Диагностика и коррекция стратегий совладания с трудными 

жизненными ситуациями 

Diagnosis and correction of coping strategies with difficult life 

situations 

3. Ғылыми жəне педагогикалық іс-əрекетінің акмеологиясы 

Акмеология научной и педагогической деятельности 

Psychology of research and teaching activities 

Оқыту нəтижелері  

Результаты обучения 

Learning Outcomes 

түсінігі болуы керек: Қазақстанда психологияны дамытудың 

заманауи шарттары  
білуі керек: психологияның мемлекеттік тілдегі категориялы 

аппараты; көп этникалық кеңістіктегі толеранттық 

қатынастардың негізгі принциптері; акмеология ұғымдары 

істей алуы керек: мемлекеттік тілде кəсіптік мəтіндерді түсіну; 

кəсiби акмеологиялық дамудың психологиялық қолдауын 

жүзеге асыру 
дағдылары: мемлекеттік тілде сөйлеу жəне тыңдау; кəсіби 

психологиялық қызмет акмеологиялық дамудың тəсілі ретінде 

иметь представление: о современных условиях развития 

психологии в Казахстане 
знать: категориальный аппарат психологии на государственном 

языке; основные принципы толерантного отношения в 

полиэтническом пространстве; концепции акмеологии 

уметь: понимать профессиональные тексты на государственном 

языке; осуществлять психологическое сопровождение 

акмеологического развития профессионала 

иметь навыки:  аудировать и говорить на государственном 

языке; профессиональной психологической деятельности как 

пути акмеологического развития 

have a representation of modern conditions of psychology in 

Kazakhstan 

know: categorical apparatus of psychology in the state language; the 

basic principles of tolerance in a multi-ethnic space; concept 

acmeology 

be able to: understand professional texts in the official language; 

implement psychological support professional development 

acmeological 

have skills: audited and speak the official language; professional 

psychological activity as a way of acmeological 

Қорытынды бақылау 

түрі 

Форма итогового 

контроля 

Form of final control 

Емтихан 
Экзамен  
Exam 

Кредиттерді алу 

шарты 

Условия для 

Емтиханды табысты тапсыру 

Успешная сдача экзаменов 

Successful passing of exams 



получения кредитов 

Conditions for 

obtaining loans 

Модульдің ұзақтығы 

Продолжительность 

модуля 

Duration of the module 

2 семестр  

2 семестра 

2 semester 

Əдебиеттер  

Литература 

Literature 

1. Коккозева К. Ш., Барабанова Е. И. Акмеология и методы 

развития персонала в специальных учреждениях образования: 

учеб. пособие / К. Ш. Коккозева, Е. И. Барабанова ; М-во 

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

Каменогорск : Берел : Изд-во ВКГУ, 2016. - 90 с. 

2.Волков И. В., Афанасьева И. В., Горохов В. А. Факторы 

эффективного использования трудового потенциала // Вестник 

НГИЭИ. 2016. № 5 (60). С. 18–25. 

3. Аронсон Эллиот. Көпке ұмтылған жалғыз. Əлеуметтік 

психологияға кіріспе. 11- басылым. - Алматы: «Ұлттық аударма 

бюросы» қоғамдық қоры. 2018 жыл. – 408 бет. 

4. Шульц Д.П., Щульц С.Э.  Қазіргі психология тарихы. 11-

басылым. – Алматы: «Ұлттық аударма бюросы» қоғамдық қоры. 

2018 жыл. – 448 бет. 

5. Майерс Д., Туенж Ж. 12-басылым. – Алматы: «Ұлттық 

аударма бюросы» қоғамдық қоры. 2018 жыл. – 648 бет. 

Өңделген күні 

Дата обновления 

Date of update 

28.02.18 

 

Модульдің атауы 

жəне шифрі 

Название модуля и 

шифр 

Module name and 

cipher 

Іс-тəжірибе модулдер 
Модули практик (МП) 
Мodules of practices (MP) 

Модульға жауапты 

Ответственный за 

модуль 

Responsible for the 

module 

Стельмах С.А. 

Модуль түрі 

Тип модуля 

Module type 

ДМ 

Модульдің деңгейі 

Уровень модуля 

Module Level 

Магистратура  

Магистратура  

Master's Courses   

Сағаттардың апталық 

саны 

Количество часов в 

неделю 

Number of hours per 

week 

18 

Кредиттер саны 

Количество кредитов 

6 



Amount of credits 

Оқыту түрі  

Форма обучения 

Form of training 

Күндізгі 

Очная 

Full-time 

Семестр  

Семестр 

Semester 

3, 4 семестр бойы 

3, 4 семестра 

3, 4 semester 

Білім алушылардың 

саны  

Количество 

обучающихся 

Number of students 

- 

Модульдің 

пререквизиттері 

Пререквизиты модуля 

Prerequisites of the 

module 

Магистратураның барлық модульдері 

Все модули магистратуры 

Successful defense of the thesis 

Модульдің мазмұны 

Содержание модуля 

Module Contents 

1. Педагогикалық іс-тəжірибе (үздіксіз) 

Педагогическая практика (непрерывная) 

Teaching practice (continuous) 

2. Зерттеу іс-тəжірибе 

Исследовательская практика 

Research Practice 

Оқыту нəтижелері  

Результаты обучения 

Learning Outcomes 

білім:  психологиялық жəне педагогикалық ғылымның өзекті 

мəселелері; ғылыми талдау үшін қажетті дағдылар мен тəсілдер; 

түрлі аймақтардағы сараптамалық зерттеулерді жəне 

талдауларды құрудың заманауи теориялары, ол зерттеулерді 

өткізу əдістері мен тəсілдері;  

дағды:  білім беру үдерістерін талдауда жаһандану, 

мəдениеттану жəне формациялық бағыттардың қағидаларына 

негізделе отырып, практикалық міндеттерді шешу; кешенді 

пəнаралық мəселелерді шешу; 

біліктілік: педагогикалық талдау тəсілдері; ақпараттарды 

белсенді қолдануға мүмкіндік беретін кəсіби іс əрекет 

үдерісіндегі білімдерді жаңарту; дефектологиялық ғылымда 

жалпы ғылыми əдіснаманы жəне əдістемелік аппараттарды 

қолдану; осы сияқты зерттеулерді өткізуде дефектолог білімін 

практикалық пайдалану;  

знать: актуальные проблемы психологической и педагогической 

науки; необходимые навыки и приемы научного анализа; о 
современных теориях построения аналитических и экспертных 

исследований в различных областях, методах и приемах проведения 

данных исследований; 

уметь:  решать практические задачи, опираясь на принципы 

цивилизованного культурологического и формационного подходов к 

анализу образовательных процессов; решать комплексные 

междисциплинарные проблемы; 

иметь навыки:  приемов педагогического анализа; обновления 

знаний в процессе профессиональной деятельности, 

обеспечивающей активное использование информации; 

использования общенаучной методологии и методического 

аппарата дефектологической науки; в практическом применении 



знаний дефектолога для проведения подобных исследований. 

know: actual problems of psychological and pedagogical sciences; 

the necessary skills and techniques of scientific analysis; about 

modern theories of building analytical and expert research in various 

fields, methods and techniques of research data; 

be able to: solve practical problems, based on the principles of 

cultural and civilized formative approaches to the analysis of 

educational processes; solve complex interdisciplinary problems; 

have skills: teaching methods of analysis; update knowledge in 

professional activities, providing the active use of information; the 

use of scientific methodology and analytical tools defectological 

science; in the practical application of knowledge pathologists to 

conduct such research. 

Қорытынды бақылау 

түрі 

Форма итогового 

контроля 

Form of final control 

Есепті қорғау 
Защита отчета 
Protect your report 

Кредиттерді алу 

шарты 

Условия для 

получения кредитов 

Conditions for 

obtaining loans 

Есепті табысты қорғау 

Успешная защита отчета 

Successful report protection 

Модульдің ұзақтығы 

Продолжительность 

модуля 

Duration of the module 

2 семестр бойы 

2 семестра 

2 semester 

Əдебиеттер  

Литература 

Literature 

1. Волков И. В., Афанасьева И. В., Горохов В. А. Факторы 

эффективного использования трудового потенциала // Вестник 

НГИЭИ. 2016. № 5 (60). С. 18–25. 

2. Аронсон Эллиот. Көпке ұмтылған жалғыз. Əлеуметтік 

психологияға кіріспе. 11- басылым. - Алматы: «Ұлттық аударма 

бюросы» қоғамдық қоры. 2018 жыл. – 408 бет. 

3. Шульц Д.П., Щульц С.Э.  Қазіргі психология тарихы. 11-

басылым. – Алматы: «Ұлттық аударма бюросы» қоғамдық қоры. 

2018 жыл. – 448 бет. 

4. Майерс Д., Туенж Ж. 12-басылым. – Алматы: «Ұлттық 

аударма бюросы» қоғамдық қоры. 2018 жыл. – 648 бет. 

Өңделген күні 

Дата обновления 

Date of update 

28.02.18 

 

Модульдің атауы 

жəне шифрі 

Название модуля и 

шифр 

Module name and 

cipher 

Ғылыми-зерттеу жұмысы 
Научно-исследовательская работа 
Research work 
NIR 

Модульға жауапты 

Ответственный за 

модуль 

Стельмах С.А. 



Responsible for the 

module 

Модуль түрі 

Тип модуля 

Module type 

ДМ 

Модульдің деңгейі 

Уровень модуля 

Module Level 

Магистратура  

Магистратура  

Master's Courses   

Сағаттардың апталық 

саны 

Количество часов в 

неделю 

Number of hours per 

week 

21 

Кредиттер саны 

Количество кредитов 

Amount of credits 

7 

Оқыту түрі  

Форма обучения 

Form of training 

Күндізгі 

Очная 

Full-time 

Семестр  

Семестр 

Semester 

1, 2, 3 семестр  

1, 2, 3 семестра 

1, 2, 3 semester 

Білім алушылардың 

саны  

Количество 

обучающихся 

Number of students 

- 

Модульдің 

пререквизиттері 

Пререквизиты модуля 

Prerequisites of the 

module 

Магистратураның барлық модульдері 

Все модули магистратуры 

Successful defense of the thesis 

Модульдің мазмұны 

Содержание модуля 

Module Contents 

1. Магистрдің ғылыми-зерттеу жұмысы, сонымен қатар 

магистрлік диссертацияны дайындау 

Научно исследовательская работа магистранта, включая 

выполнение магистрской диссертации (НИРМ) 

Scientific research work of master student, including masters thesis 

(SRWM) 

Оқыту нəтижелері  

Результаты обучения 

Learning Outcomes 

білім: эксперименттік жұмыстарды өткізу жəне зерттеу əдістері; 

дағды: зерттеу тақырыбы бойынша ғылыми ақпараттарды 

жүйелеу, талдау жүргізу; қойылған міндеттер шегінде 

теориялық жəне эксперименттік зерттеулер жүргізу; алынған 

мəліметтердің сенімділігін тексеру; 

біліктілік:  ғылыми зерттеу мақсаты мен міндеттерін 

қалыптастыру; зерттеу əдістемелерін таңдау жəне негіздеу; 

ғылыми зерттеулерді өткізуде қолданылатын редакторлық 

бағдарламалармен жəне қолданбалы ғылыми пакеттермен 

жұмыс; ғылыми зерттеулердің нəтижелерін рəсімдеу (есепті 

рəсімдеу, ғылыми мақала, баяндама тезистерін жазу).  

иметь представление: о современных методах научных 

исследований, обработки и интерпретации экспериментальных 



данных 

знать: методы исследования и проведения экспериментальных 

работ;  

уметь:  проводить анализ, систематизацию и обобщение 

научной информации по теме исследований, теоретическое или 

экспериментальное исследование в рамках поставленных задач, 

анализ достоверности полученных результатов; 

иметь навыки:  формулирования целей и задач научного 

исследования; выбора и обоснования методики исследования; 

работы с прикладными научными пакетами и редакторскими 

программами, используемыми при проведении научных 

исследований и разработок; оформления результатов научных 

исследований (оформление отчёта, написание научных статей, 

тезисов докладов). 

have representation on modern methods of scientific research, 

processing and interpretation of experimental data 

know: research methods and experimental works; 

be able to: analyze, organize and synthesize scientific information 

on research, theoretical and experimental research in the framework 

of objectives, analysis of the reliability of the results obtained; 

have skills: formulating goals and objectives of scientific research; 

select and justify research methodology; work with applied research 

and editorial package programs used in scientific research and 

development; design of research results (report design, writing 

scientific articles, abstracts). 

Қорытынды бақылау 

түрі 

Форма итогового 

контроля 

Form of final control 

Диссертация қорғау 
Защита диссертации 
Defense of the thesis 

Кредиттерді алу 

шарты 

Условия для 

получения кредитов 

Conditions for 

obtaining loans 

Диссертацияны табысты қорғау 

Успешная защита диссертации 

Successful defense of the thesis 

Модульдің ұзақтығы 

Продолжительность 

модуля 

Duration of the module 

3 семестр  

3 семестра 

3 semester 

Əдебиеттер  

Литература 

Literature 

Зерттеу бағыты бойынша 

По направлению исследования 

In the direction of the study 

Өңделген күні 

Дата обновления 

Date of update 

28.02.18 

 
 



                                                                                                                                     Қосымша 2 
АҚПАРАТТЫҚ  ПАКЕТ/КУРСТАР КАТАЛОГЫ 

УНИВЕР
СТИТЕТ 
ТУРАЛЫ 
АҚПАРА
Т  
 

ЖОО туралы жалпы ақпарат  
1. ЖОО атауы жəне мекен жайы: С. Аманжолов атындағы ШҚМУ, 
ғимарат № 1, дəрісхана № 250, психология жəне коррекциялық педагогика 
кафедрасы, 30-шы Гв. Дивизия көшесі, 34. 

 
2. Академиялық күнтізбе: 2 жылдық оқу (күндізгі оқу түрі). 

2018-2019 оқу жылына арналған ғылыми-педагогикалық бағыттағы 
магистранттар үшін   

Академиялық күнтізбе 
1 семестр 

21-25 тамыз  Магистранттарды университетке қабылдау   
30  тамыз Қазақстан Республикасының Конституция күні
26-29  тамыз Элективті пəндерге тіркеу  
1  қырқүйек  Білім күні жəне оқу жылының салтанатты  

ашылуы 
1 қыркүйек   – 29  
желтоқсан    

1 семестр 

1қыркүйек  – 15 желтоқсан   Теориялық оқу 
1-9 қазан   Аралық бақылау. Рейтинг №1 
1  желтоқсан    Қақақстан Республикасының Бірінші 

Президентінің күні  
26 қараша -8  желтоқсан   Теориялық оқумен қатар ғылыми-зерттеу  

жұмыстары  
10-15  желтоқсан   Аралық бақылау. Рейтинг №2 
16-17  желтоқсан    Қазақстан Республикасының Тəуелсіздік күні 
17-29  желтоқсан    Емтихан сессиясы 
1-2 қаңтар Жаңа жыл  
29  желтоқсан 1 семестрдің аяқталуы 
7 қаңтар  Рождество 
1-12 қаңтар  Қысқы демалыс 

2 семестр 
14 қаңтар – 27 сəуір Теориялық оқу 
25 ақпан -2 наурыз Аралық бақылау. Рейтинг №1 
8  наурыз Халықаралы əйелдер күні 
21 - 23  наурыз Наурыз мейрамы 
15-27  сəуір Теориялық оқумен қатар ғылыми-зерттеу  

жұмыстары  
22 -27  сəуір Аралық бақылау. Рейтинг №2 
1  мамыр   Қазақстан халықының бірлігі күні  
29  сəуір  - 18  мамыр Емтихан сессиясы 



7 мамыр Отан Қорғаушылар күні  
9  мамыр Жеңіс Күні  
20  мамыр  – 20 маусым Ғылыми-зерттеу жұмысы 
6 маусым Астана күні 
22 маусым - 03 тамыз Жазғы демалыс 

3. ЖОО басшылығы 
Ректор - з.ғ.д., Төлеген М.А. 
Стратегиялық даму жəне ғылыми жұмыстар жөніндегі проректор – Ph.D 
докторы, Сералин Г.А. 
Оқу-əдістемелік жұмыстар жөніндегі проректор - б.ғ.д., Мырзагалиева А.Б.  
Тəрбие жұмысы жөніндегі проректор -  п.ғ.к. Ровнякова И.В. 
Академиялық саясат жəне білім беру бағдарламаларын басқару 
департаментінің директоры – п.ғ.к. Стеблецова И.С.      
ППж/еК факультетінің деканы – м.ғ.к. Куленова Г.Б. 
Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бөлімінің бастығы м.а.-  
Ныкмуканова М.М. 
Психология жəне коррекциялық педагогикасы кафедрасының меңгерушісі –
пс.ғ.к., Стельмах С.А. 
4. ЖОО жалпы сипаттамасы:  

Қазіргі уақытта Университет жоғары кəсіби білім берудің көп 
деңгейлі құрылымы шеңберінде мамандарды орта кəсіптік, жоғары жəне 
жоғары оқу орнынан кейінгі кəсіби білім беру саласындағы қызметті жүзеге 
асыру құқығында мемлекеттік лицензияға сəйкес жарамдылық мерзімін 
шектеусіз оқытуды жүзеге асырады: 

- 30 магистратура мамандықтары бойынша даярлау жүргізеді.  
Университетте білім берудің кредиттік жүйесі енгізілді: 2003-04 оқу 

жылынан бастап - экономикалық мамандық студенттері үшін; 2004-05 оқу 
жылынан бастап - жоғары кəсіби білімнің барлық мамандықтарының 1 курс 
студенттері үшін. 

ППж/еМ факультетінде 10 бакалавриат білім беру бағдарламасы, 7 
магистратура бағдарламасы бойынша мамандар даярлау жүргізіледі. Келесі 
мамандықтар бойынша бакалаврлар: 5В010300- «Педагогика жəне 
психология», 5В012300 - «Əлеуметтік педагогика жəне өзін-өзі тану», 
5В010500 «Дефектология», 5В050300 - «Психология», 5В010100 - «Мектепке 
дейінгі оқыту жəне тəрбиелеу», 5В010200 - « Бастауыш оқытудың 
педагогикасы мен əдістемесі», 5В010400 – «Бастапқы əскери дайындық», 
5В010800 - «Дене шынықтыру», 5В010600 – «Музыкалық білім», 5В090500 – 
«Əлеуметтік жұмыс». 7 мамандық бойынша магистранттар дайындалады: 
6M050300 - «Психология», 6M010500- «Дефектология», 6М010100 - 
«Мектепке дейінгі оқыту жəне тəрбиелеу», 6M010200 - «Бастауыш оқытудың 
педагогикасы мен əдістемесі», 6М010300 - «Педагогика жəне психология», 
6M012300 - «Əлеуметтік педагогика жəне өзін-өзі тану», 6M010800 – «Дене 
шынықтыру». Білім беру процесінде  кафедраның оқытушыларының, 
ізденушілерінің, стденттері мен магистранттарының барлық бағыттардағы 
зерттеу материалдары белсенді түрде қолданылады. ҒЗЖ жəне СҒЗЖ 
нəтижелері оқу процесіне енгізілген.  
5.  Ұсынылатын оқыту бағдарламаларының тізімі ( оның ішінде оқудың 
ақысы):  
Магистратура: 5В050300 -  «Психология». Оқу ақысы: жылына 396 000 
теңге.  
6.  Бағдарламаға қабылдау тəртібі жəне қабылдау ережесі 
академиялық мобильділігін қамтамасыз ету  үшін білім алушы жекелеген 



пəндерді басқа оқу орындарында,  шетелде оқи алады. Ұйым басшысы басқа 
білім беру мекемелерінде оқи алатын кредиттер санының жоғары шегін 
бегілейді.  Қазақстан Республикасының білім беру ұйымдары арасында білім 
беру ұйымдарында жекелеген пəндерді оқыту жағдайына байланысты екі 
жақты келісім жасалады. 

Басқа оқу мекемесінде жеке пəндерді оқу жағдайда білім алушы пəн 
бойынша аралық аттестаттаудан өткеннен кейін жəне емтихан бағасын, пəн 
бойынша қорытынды бағаны жəне меңгерілген кредиттер санын көрсететін 
емтихан ведомостын (немесе транскрипт) өзі білім алатын ЖОО деканатына 
өткізеді.  

Арнайы үлгідегі білім алушының өтінішінде жібетіп отырған ЖОО атауы 
жəне  толық мекен жайы факультеттің/ЖОО департаментінің академиялық 
ұтқырлық бойынша бағдарламаларының жауапты нұсқаушысының тегі, аты, 
жөні, сонымен бірге, білім алушының жеке ақпараттары (тегі, аты, жөні, 
туған күні, тұратын мекен жайы, байланыс мəліметтері) жазылады.  

Өтініште білім алушының ұтқырлық бағдарламасына қатысуы үшін оқу 
мотивациясы, шетелде оқу үшін шет тілі бойынша біліктілік деңгейі, жұмыс 
тəжірибесі жəне шетелдегі алдыңғы тəжірибесі, шетелде оқу үшін алған 
гранттары жайлы мəліметтер беріледі.  

Академиялық ұтқырлық бағдарламалары бойынша оқыту туралы 
келісім академиялық ұтқырлық бағдарламасы бойынша білім алушының 
оқыту процесін реттейтін негізгі құжат болып табылады жəне арнайы үлгі 
түрінде ағылшын тілінде толтырылады. 

Егер қабылдаушы мекеме академиялық ұтқырлық бағдарламасына 
қатысу туралы оң шешім қабылдаса, келісім үш жақты тəртіппен 
қабылданады: қабылдаушы мекеме, білім алушы жəне жіберуші 
университет. 

ОҚЫТУ 
БАҒДАРЛ
АМАЛАР
Ы 
БОЙЫН
ША 
АҚПАРА
ТТАР 

(курс 
каталогы) 

 1. Оқу бағдарламаларының жалпы сипаттамасы 
• дəрежесі / біліктілігі: 
5В050300 -  «Психология» мамандығы бойынша əлеуметтік ғылымдарының 
магистрі 
• Оқу деңгейлері (қадамдары): 
Магистратура бағдарламаларын сəтті игерген түлектер PhD 
докторантурасына дайындалады; 
• Бағдарламаға түсуге қойылатын талаптар: 
Бағдарламаға қабылдау Қазақстан Республикасының жоғары оқу 
орындарына қабылдаудың стандартты ережелеріне сəйкес жүзеге 
асырылады. Магистратураның білім беру бағдарламаларын меңгергісі 
келетін тұлғалардың алдыңғы білім деңгейі жоғары немесе жоғары оқу 
орнынан кейінгі білім болып табылады. «Кіріс» кезінде магистрант тиісті 
кəсіби магистрдің оқу бағдарламасын меңгеру үшін қажетті барлық қажетті 
шарттарды иеленуі керек. 5В050300 -  «Психология».  мамандығына түсу 
үшін «Жалпы психология»; «Жас ерекшелік жəне əлеуметтік психология» 
пəндерін меңгеру қажет. Қажетті алғышарттар болмаған жағдайда 
магистрант ақылы негізде оқуға мүмкіндік алады. Бұл жағдайда 
магистратурада оқу магистр магистратураның реквизиттерін меңгергеннен 
кейін басталады 
- 2 курс - академиялық ұтқырлықты жүзеге асыру кезінде оқу 
бағдарламасының айырмашылығы ескеріледі, ол міндетті компоненттің бес 
пəнінен аспауы тиіс. 

 Оқу жəне кəсіби мақсаттар: үздіксіз білім беру бағдарламалары / 
мүмкіндіктері: 



- Қоғам өміріндегі ғылым мен білім рөлі; ғылыми білімді дамытудың 
заманауи тенденциялары туралы; табиғи (əлеуметтік, гуманитарлық, 
экономикалық) ғылымдардың нақты методологиялық жəне философиялық 
мəселелері бойынша; жоғары білім беру мұғалімінің кəсіби құзыреттілігі 
туралы; жаһандану үдерістерінің қайшылықтары мен əлеуметтік-
экономикалық салдары туралы білімдерін қалыптастыру; 
- ғылыми білім əдіснамасын білу; ғылыми қызметті ұйымдастыру 
принциптері мен құрылымы; оқу процесінде білім алушылардың танымдық 
белсенділігінің психологиясы; білім берудің тиімділігі мен сапасын 
арттырудың психологиялық əдістері мен құралдары туралы білімдермен 
қаруландыру; 
-  Ғылыми зерттеулер контексінде түпнұсқа əзірлеу жəне қолдану үшін 
алынған білімді пайдалану; процестер мен құбылыстарды талдаудың 
қолданыстағы ұғымдарын, теорияларын жəне тəсілдерін сыни талдау; жаңа 
таныс емес жағдайларда зерттеу мəселелерін шешу үшін түрлі пəндер 
шеңберінде алынған білімді интеграциялау; толық емес немесе шектелген 
ақпаратқа негізделген білімді интеграциялау, шешімдер қабылдау жəне 
шешім қабылдау; педагогикалық қызметте жоғары мектептің педагогикасы 
мен психологиясы туралы білімін қолдану; интерактивті оқыту əдістерін 
қолдануға; заманауи ақпараттық технологияларды қолданумен ақпараттық-
талдамалық жəне ақпараттық-библиографиялық жұмыстарды жүргізу; 
шығармашылық ойлау жəне жаңа проблемаларды жəне жағдайларды шешуге 
шығармашылық көзқарас; университеттерде арнайы пəндерді зерттеуге жəне 
оқытуға мүмкіндік беретін кəсіби деңгейде шет тілін еркін меңгеру; 
диссертация, ғылыми мақала, баяндама, аналитикалық жазба жəне т.б. 
түрінде ғылыми-зерттеу жəне аналитикалық жұмыстың нəтижелерін 
қорытындылау дағдыларын қалыптастыру; 
- Ғылыми-зерттеу жұмысының, стандартты ғылыми проблемаларды шешу; 
кредиттік оқыту технологиясы бойынша оқу-педагогикалық қызметті жүзеге 
асыру; кəсіптік пəндерді оқыту əдістемесі; оқу үдерісіне заманауи 
ақпараттық технологияларды пайдалану; кəсіби қарым-қатынас жəне 
мəдениетаралық қарым-қатынас; шешендік жəне жазбаша түрдегі ойларды 
дұрыс жəне логикалық түрде қалыптастыру; күнделікті кəсіби жұмыс жəне 
докторантурада үздіксіз білім алу үшін қажетті білімді кеңейту жəне 
тереңдету дағдыларын қалыптастыру. 

 Кредиттердің көрсетілуімен бағдарлама құрылымы (жылына 59 
ECTS кредит) 

 2018 жылғы оқуға қабылдау бағдарламасының құрылымы - №1 
қосымшаны қараңыз 

 Қорытынды емтихандар (егер бар болса) 
Əр пəн бойынша емтихан ауызша емтихан түрінде, билет немесе тест 
бойынша тапсырылады. 
• Магистранттардың қорытынды аттестациясы академиялық күнтізбеде жəне 
мамандықтардың оқу жоспарларында белгіленген мерзімдерде кешенді 
емтихан тапсыру жəне магистрлік диссертацияны қорғау түрінде жүзеге 
асырылады. 
• Кешенді емтихан 4 семестрде диссертация қорғауға дейін 1 айдан 
кешіктірмей жүргізіледі. Мамандық бойынша кешенді емтихан 
магистратураның білім беру бағдарламасының профильді пəндер циклінің 
пəндері бойынша тапсырылады. Магистрлік диссертацияны қрғау тəртібі 
ағымдық, аралық жəне қорытынды үлгерімдік бақылауды жүзеге асырудың 
Типтік ережелеріне сəйкес ЖОО-мен дербес анықталады. 



 Білім алушының əзірленген жобасы 4-семестрдің соңында мемлекеттік 
аттестациялық комиссия отырысында ашық түрде қорғалады. 

Əрбір пəн бойынша дəріскердің тегі, аты, жөні:  
1) Капышева Г.К., к.ф.н., Шет тілі жəне аударма ісі кафедрасы - «Шет 
тілі» (кəсіби).  
2) Сейтембетов Е.Ж.., ф.ғ.к.., Қазақстан тарихы кафедрасы - «Ғылым 
тарихы жəне философиясы». 
3) Игибаева А.К., Завалко Н.А., д.п.н., педагогикалық білім жəне 
менеджмент кафедрасының профессоры - «Педагогика». 
4) Стельмах С.А., пс.ғ.к.., психология жəне коррекциялық педагогика 
кафедрасының доценті – «Қазіргі кездегі əлеуметтік методология», 
«Этнопсихологиядағы эксперименттік жəне кроссмəдени зерттеулер». 
5) Мацкеевич И.К. пс.ғ.к.., психология жəне коррекциялық педагогика 
кафедрасының доценті - «Психологиядағы аналитикалық жəне эксперттік 
зерттеулердің мəселелері», «Психологияның теориялық-əдіснамалық 
негіздері», «Сапалы басқаруды жүйелеу негіздері».  
6) Ковалев С.Э. к.пс.н., доцент кафедры психологии и коррекционной 
педагогики - «Ғылыми жəне педагогикалық іс-əрекетінің акмеологиясы», 
«Тарих, күй, қазіргі психологияның дамуының үрдістері», «Қазіргі кездегі 
ғылыми-табиғи əдіснама»  
7) Барабанова Е.И. пс.ғ.к.., психология жəне коррекциялық педагогика 
кафедрасының доценті - «Психологиялық эксперименттің теориясы мен 
практикасы», «Қиын өмір жағдайларды жеңу стратегияларын түзету жəне 
диагностикалау», «Адам зерттеу объектісі ретінде» 
8) Дергачева Е.В. пс.ғ.к.., психология жəне коррекциялық педагогика 
кафедрасының доценті - «Ұйымдастыру əлеуметтік процесстер зерттеу 
объектісі ретінде», «Инновациялы менеджмент психологиясы» «Психология 
заманауи статистика», «Психологиядағы дамыту жəне коррекциялық 
зерттеулердің мəселелері». 
9) Садыкова С.Т., к.ф.н., кафедра казахского языка и литературы - «Іскери 
казақ тілі» 

 Жекелеген пəндердің сипаттамасы (курстардың, юниталардың)  
Курстың /пəннің/юнитаның атауы – ШЕТ ТІЛІ (КƏСІПТІК)  
Пəннің коды – IYa(p) -5202 
Пəн түрі - БП 
Курстың /пəннің деңгейі - МК 
Оқу жылы - 1 
Оқу семестрі - 1 
Кредиттер саны - 2 
Дəріскердің/профессордың Т.А.Ж.– Капышева Г.К. 
Курстың мақсаты (күтелетін оқу мақсаттары жəне меңгерілетін 
құзыреттіліктер) – Магистратурада шетел тілін оқытудың негізгі мақсаты 
білім мен белсенді тілдік дағдыларын бакалавриатта алған  ары қарай 
тереңдету жəне дамыту болып табылады жəне шет тілін оыту олардың 
мəдени ой-өрісін кеңейтудің көзі ретінде пайдалану. Магистратурада «Шет 
тілі» курсын оқытудың түпкі мақсаты - мамандық бойынша əдебиеттерді 
дербес оқуға үйрету, аннотациялық түсініктеме беруге үйрену, ғылыми 
мақалалар, тезистер мен баяндамаларды, əлеуметтік жəне саяси əдебиеттерді 
оқу жəне аудару, оқығандары бойынша өз пікірлерін білдіруге мүмкіндігінің 
болуы. 
Пререквизиттер - «Шет тілі», «Кəсіптік-бағдарланған шет тілі». 
Курстың /пəннің мазсмұны. Қойылған мақсаттарға сəйкес курс мазмұны 



мамандық бойынша оқу,сөйлеу, тыңдау, аудару, хаттарды талдау,а ажетті 
білім жəне дағдыларды арнайы əдебиеттер негізінде сөйлеу іс-əрекетіне 
оқыту болып табылады.  Барлық іс-əрекет түрлерін меңгеру кешенді түрде, 
белгілі фонетикалық, лексикалық жəне грамматикалық материалдарды 
меңгеру бірлестігінде жүзеге асады. Материалдар жекелеген құбылыстар 
түрінде емес, жүйелі түрде, байланысты құбылыстар мен салыстыру 
топтарын жалпылау жəне шолу түрінде қарастырылады. 
Ұсынылатын əдебиеттер: 

1. Гильманова А.А. Использование художественных текстов для 
обучения чтению на иностранном языке /А.А. Гильманова, С.Е. 
Никитина, Э.Р. Даминова // Междунар. науч.-исслед. журнал. – 2016. - № 
4 (46) Ч. 3. – С. 24-27  
2. Лосева Т.В. Организация эстетического воспитания на уроках 
английского языка в начальной школе / Т.В. Лосева, К.В. Кузнецова, Г.М. 
Игейсинова // Молодой ученый. – 2016. – № 1. – С. 728-730  
3. Дворина Н. Г. Использование интерактивной компьютерной 
технологии распознавания жестов и речи на практических занятиях по 
иностранному языку [Электронный ресурс] / Н. Г. Дворнина, Н. Н. 
Горлушкина, Н. Н. Филатова // Науковедение. – 2015. – № 3 (28). 
4. Имамутдинова Ф. Р. Особенности использования интерактивной 
доски в обучении иностранным языкам // Вестн. БелЮИ МВД России. – 
2014. – № 2-2. – С. 54-57 
5. Тимофеева Е. В. Использование информационно-коммуникационных 
технологий при обучении иностранному языку / Е. В. Тимофеева, Ю. А. 
Кайль // Изв. АлтГУ. – 2014. – № 2 (82). – С. 77-80 

Оқыту əдістері – инновациялық оқыту əдістері, мультимедиялық 
технологиялар 
Бағалау əдістері/түрлері – ауызша емтихан 
Оқыту тілі – қазақша, орыс тілі  
Мамандықты (деңгейі) даярлау шарттары (талаптары) - кітапхана қоры, 
интернетті компьютерлік сыныптары, интерактивті тақта. 
 
Курстың /пəннің/юнитаның атауы – ҒЫЛЫМ ТАРИХЫ ЖƏНЕ 
ФИЛОСОФИЯСЫ 
Пəннің коды – IFN -5201 
Пəн түрі - БП 
Курстың /пəннің деңгейі - МК 
Оқу жылы - 1 
Оқу семестрі - 1 
Кредиттер саны - 2 
Дəріскердің/профессордың Т.А.Ж.– Сейтембетов Е.Ж. 
Курстың мақсаты (күтелетін оқу мақсаттары жəне меңгерілетін 
құзыреттіліктер) – зерттеу негіздері, даму логикасы жəне ғылыми білімді 
қалыптастыру жолдары.  
Пререквизиттер - «Философия», «Əлеуметтану», «Педагогика», 
«Психология», «Арнайы педагогика». 
Курс / пəн мазмұны 
Білім: негізгі гносеологиялық модельдер, формалар мен алдын-ала ғылыми, 
ғылыми жəне коммерциялық емес ғылыми білімді əдістерін; 
білуі керек: терең кəсіби білімді талап ғылыми-зерттеу қызметі барысында 
туындайтын проблемаларды тұжырымдау жəне шешу; тиісті ғылыми-зерттеу 
əдістерін таңдау қолданыстағы өзгерту жəне нақты тергеу мақсаттары 



негізінде жаңа əдістерін, дамыту; қазіргі заманғы теориясы мен 
практикасының болмысты ұғыну жəне талдау; 
дағдысы болуы керек: жүргізу тəуелсіз ғылыми-зерттеу қызметін, ғылыми-
зерттеу, ғылыми мақалалар жазу, рефераттар, конференцияларда 
презентациялар, симпозиумдар, дөңгелек үстелдер, пікірталастар мен 
пікірталастарға əдіснамалық жəне əдістемелік білімін қолданылады. 
Ұсынылатын əдебиеттер: 
1. Армстронг Карен. Иудаизм, христандық пен исламдағы 4000  жылдық 
ізденіс: Құдайтану баяны. Оқулық. - Алматы: «Ұлттық аударма бюросы» 
қоғамдық қоры. 2018 жыл. – 432 бет. 
2. Войтов,А. Г. История и философия науки : учебное пособие / А. Г. 
Войтов. – М.: Дашков и К, 2015. – 692 с. 
3. Ильин, В. В. Введение в историю и философию науки /В. В. Ильин, С. 
А. Лебедев. – М.: Академический проект, 2013. – 384 с. 
Оқыту əдістері – инновациялық оқыту əдістері, мультимедиялық 
технологиялар 
Бағалау əдістері/түрлері – ауызша емтихан 
Оқыту тілі – қазақша, орыс тілі  
Мамандықты (деңгейі) даярлау шарттары (талаптары) - кітапхана қоры, 
интернетті компьютерлік сыныптары, интерактивті тақта. 
 
Курстың /пəннің/юнитаның атауы – ПЕДАГОГИКА  
Пəннің коды – Ped -5203 
Пəн түрі - БП 
Курстың /пəннің деңгейі - МК 
Оқу жылы - 1 
Оқу семестрі - 1 
Кредиттер саны - 2 
Дəріскердің/профессордың Т.А.Ж.– Завалко Н.А., Игибаева А.К. 
Курстың мақсаты (күтелетін оқу мақсаттары жəне меңгерілетін 
құзыреттіліктер) – болашақ мұғалімдердің кəсіби даярлығын арттыру, 
оларды жоғары мектеп педагогикасының əдістемелік жəне теориялық 
негіздерімен таныстыру, жоғары білім берудегі оқу үдерісін талдау, 
жоспарлау жəне ұйымдастырудың заманауи тəсілдері. 
Пререквизиттер - «Философия», «Əлеуметтану», «Психология», 
«Психология» 
Курс / пəн мазмұны 
Кіріспе. Педагогика ғылымы жəне оның гуманитарлық ғылымдар 
жүйесіндегі орны. Жоғары білім беру педагогикасы. Педагогикалық үдеріс 
ретінде жоғары білімнің мақсаттары мен міндеттері. Педагогикалық 
қызметтің мəні мен құрылымы. жоғары мектеп мұғалімі жəне өз құзыреті 
ағымдағы талаптарды жеке басын куəландыратын. Жоғарғы оқу орнының 
оқытушысының коммуникативтік біліктілігі. Кəсіптік оқыту процесінің мəні. 
Жоғары білім берудегі оқу үдерісінің əдіснамалық негіздері. Жоғары білім 
берудегі білім мазмұны. Жоғары білім берудегі білім беруді 
ұйымдастырудың əдістері мен формалары. Болашақ мамандарды даярлауда 
оқытудың белсенді əдістері мен формалары. Жоғары мектеп əлеуметтік 
мекеме ретінде. Кураторлық жұмыстарды ұйымдастыру. Жоғары білім 
берудегі білім беру технологияларын қолданудың ғылыми негіздері. 
Ұсынылған оқулықтар: 

1. Громкова, М. Т. Педагогика высшей школы [Электронный ресурс]: 
учеб. пособие / М. Т. Громкова. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012.–446 с.–



Режим доступа : http://www.knigafund.ru/books/122588 
2. Психология и педагогика высшей школы /Л. Д. Столяренко [и др.]. –

Ростов н/Д: Феникс, 2014. – 620 с.  
3. Бахмутский, А. Е. Педагогика: учебник / [А. Е. Бахмутский и др.]. 

Санкт-Петербург: Питер пресс, 2017. – 304 с. 
4. Башаркина, Е. А. Общая педагогика: курс лекций: в 2 ч. / Е. А. 

Башаркина. – Могилев: МГУ, 2013―2014. 
5. Девятых, С. Ю. Основы психологии и педагогики: психологические 

тесты и упражнения / С. Ю. Девятых. – Минск: Республиканский 
институт высшей школы, 2016. – 59 с. 

Оқыту əдістері – инновациялық оқыту əдістері, мультимедиялық 
технологиялар 
Бағалау əдістері/түрлері – ауызша емтихан 
Оқыту тілі – қазақша, орыс тілі  
Мамандықты (деңгейі) даярлау шарттары (талаптары) - кітапхана қоры, 
интернетті компьютерлік сыныптары, интерактивті тақта. 
 
Курстың /пəннің/юнитаның атауы – ПСИХОЛОГИЯНЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ-
ƏДІСНАМАЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ  
Пəннің коды – TMOP -5203 
Пəн түрі - БП 
Курстың /пəннің деңгейі - МК 
Оқу жылы - 1 
Оқу семестрі - 1 
Кредиттер саны - 2 
Дəріскердің/профессордың Т.А.Ж.– Мацкеевич И.К. 
Курстың мақсаты (күтелетін оқу мақсаттары жəне меңгерілетін 
құзыреттіліктер)   
Пререквизиттері - «Жалпы психология», «Психология тарихы», 
«Экспериментальды  психология», «Тұлға психологиясы». 
Курс / пəн мазмұны 
Психологиялық ғылымының өз əдістемесі бар. Отандық психологиялық 
ғылымның жалпы əдіснамасы ретінде, айналамыздағы əлемді түсінуге 
диалектикалық-материалистік көзқарас, психика мен психиканың ондағы 
рөлі мен орны да алады. Оның негізгі ережелері: 
• бізді қоршаған шындық материалы (материядан тұрады); 
• мəселе бастапқы, ал екінші жағынан - сана; «зат үздіксіз қозғалыста, дамуда 
жəне заңдарға бағынады: қарама-қайшылықтардың бірлігі мен күресі, 
сандық өзгерістердің сапалыққа көшуі, терістеуді жоққа шығару; 
• заттардың қозғалысы мен өзара əрекеті объективті шындықтың жəне нақты 
психиканың барлық құбылыстарының сапалық сипаттамаларын анықтайды; 
• психика жоғары ұйымдастырылған заттардың, ми функциясының қасиеті; 
• психиканың мəні - айналадағы шындықтың объектілері мен құбылыстары 
əсерін көрсету; 
• сана - психиканың дамуының ең жоғары сатысы; 
• Менталитет, сана-сезім қоғамға тəн; 
• қоршаған əлем мен психика эволюция мен дамудың ұзақ жолымен өтті. 
Ұсынылатын əдебиеттер: 

1. Аронсон Эллиот. Көпке ұмтылған жалғыз. Əлеуметтік психологияға 
кіріспе. 11- басылым. - Алматы: «Ұлттық аударма бюросы» қоғамдық 
қоры. 2018 жыл. – 408 бет. 

2. Шульц Д.П., Щульц С.Э.  Қазіргі психология тарихы. 11-басылым. – 



Алматы: «Ұлттық аударма бюросы» қоғамдық қоры. 2018 жыл. – 448 
бет. 

3. Майерс Д., Туенж Ж. 12-басылым. – Алматы: «Ұлттық аударма 
бюросы» қоғамдық қоры. 2018 жыл. – 648 бет. 

4. Мусийчук, Марина. Методологические основы психологии -  Флинта, 
2018. – 242 с. 

5. Чиркова Т. И. Методологические основы психологии. Вузовский 
учебник, Инфра-М, 2018. – 416 c. 

Оқыту əдістері – инновациялық оқыту əдістері, мультимедиялық 
технологиялар 
Бағалау əдістері/түрлері – ауызша емтихан 
Оқыту тілі – қазақша, орыс тілі  
Мамандықты (деңгейі) даярлау шарттары (талаптары) - кітапхана қоры, 
интернетті компьютерлік сыныптары, интерактивті тақта. 
 
Курстың /пəннің/юнитаның атауы – ТАРИХ, КҮЙ, ҚАЗІРГІ 
ПСИХОЛОГИЯНЫҢ ДАМУЫНЫҢ ҮРДІСТЕРІ  
Пəннің коды – ISTRSP -5303 
Пəн түрі - МП 
Курстың /пəннің деңгейі - ТП 
Оқу жылы - 1 
Оқу семестрі - 1 
Кредиттер саны - 5 
Дəріскердің/профессордың Т.А.Ж.– Ковалёв С.Э. 
Курстың мақсаты: Заманауи психологияның негізгі бағыттары бойынша 
магистранттардың оның əдістемелік негіздерін қалыптастырудағы жүйелік 
фактор ретінде меңгерту. 
Пререквизиттер: Психология, Тарих жəне Философия ғылымдары 
Психологияның теориялық жəне əдіснамалық негіздері 
Курстың мазмұны: 
Психология тарихы психологиялық ғылым саласы ретінде. Жан 
доктринасының шеңберінде психологиялық білімді дамыту. Философиялық 
ілімдер шеңберінде сана психологиялық білімді дамыту. Эксперименталды 
психологияны қалыптасуына дейінгі кезеңіндегі психологияның сана туралы 
ғылымы ретінде дамуы. Жаратылыстанудың дамуы жəне жаратылыстанудың 
ғылыми алғышарттарының негізінде психологияның дербестенуі. Заманауи 
психологияның əдіснамалық негіздері. Кеңестік психологияны қалыптастыру 
жəне дамыту тенденциялары. Қазіргі шетелдік психологияның қалыптасуы 
мен үрдістері. Қазақстандағы психологиялық ғылымның қалыптасуы мен 
дамуы. Классикалық, классикалық емес, классикалық емес психология. 
Ұсынылатын əдебиеттер 

1. Аронсон Эллиот. Көпке ұмтылған жалғыз. Əлеуметтік психологияға 
кіріспе. 11- басылым. - Алматы: «Ұлттық аударма бюросы» қоғамдық 
қоры. 2018 жыл. – 408 бет. 

2. Шульц Д.П., Щульц С.Э.  Қазіргі психология тарихы. 11-басылым. – 
Алматы: «Ұлттық аударма бюросы» қоғамдық қоры. 2018 жыл. – 448 
бет. 

3. Майерс Д., Туенж Ж. 12-басылым. – Алматы: «Ұлттық аударма 
бюросы» қоғамдық қоры. 2018 жыл. – 648 бет. 

4. Мусийчук, Марина. Методологические основы психологии -  Флинта, 
2018. – 242 с. 

5. Чиркова Т. И. Методологические основы психологии. Вузовский 



учебник, Инфра-М, 2018. – 416 c. 
Оқыту əдістері - инновациялық оқыту əдістері, мультимедиялық 
технологиялар 
Əдістері / бағалау түрлері - ауызша емтихан 
Оқу тілі - қазақ, орыс 
Мамандықты (деңгейі) даярлау шарттары (талаптары) - кітапхана қоры, 
интернетті компьютерлік сыныптары, интерактивті тақта. 
 
Курстың /пəннің/юнитаның атауы – ЭТНОПСИХОЛОГИЯДАҒЫ 
ЭКСПЕРИМЕНТТІК ЖƏНЕ КРОССМƏДЕНИ ЗЕРТТЕУЛЕР 
Пəннің коды – EKIE -6302 
Пəн түрі - МП 
Курстың /пəннің деңгейі - МК 
Оқу жылы - 1 
Оқу семестрі - 1 
Кредиттер саны - 7 
Дəріскердің/профессордың Т.А.Ж.– Стельмах С.А. 
Курстың мақсаты (күтелетін оқу мақсаттары жəне меңгерілетін 
құзыреттіліктер)   
Пререквизиттері - «Жалпы психология», «Психология тарихы», 
«Экспериментальды  психология», «Тұлға психологиясы». 
Курс / пəн мазмұны 
 Курстың мақсаты (күтілетін оқыту мақсаттары мен меңгерілетін 
құзыреттіліктер) - білім беру жəне қоғам туралы ғылым, əлеуметтік топтар, 
əлеуметтік өмірдің барлық субъектілерінің өзара іс-қимыл жөніндегі мінез-
құлық, тарихы мен қоғам дамуының жолдары ретінде этникалық психология 
магистранттарда идеялар мен ұғымдарды қалыптастыру үшін, ең маңызды 
бағыттары əлеуметтік өмір; эмпирикалық жəне статистикалық деректерді 
талдау əдістемесі жəне т.б.. D үшін, дербес əлеуметтік процестердің барысын 
талдау дағдыларын үйрету. 
Пререквизиттер - психология психология, ғылым тарихы жəне философиясы, 
Психологияның теориялық жəне əдіснамалық негіздері 
Курс / пəн мазмұны 
Мəдениаралық психологиядағы корреляциялық зерттеулерді жоспарлау. 
Ғылыми-зерттеу жұмыстарының 4 бағыты. Концептуалды жəне 
эмпирикалық əдіснаманы зерттеу. Социализация дағдыларындағы 
мəдениетаралық мəдениет. Мəдениетаралық мəдени құндылықтарды зерттеу. 
этномəдени құзыретіне жəне жоғары мектепте этностық толеранттықты 
қалыптастыру мəселелері. ЖОО оқытушыларының кəсіби қызметінің 
этнопедагогикалық аспектілері. Кросс-мəдени зерттеу - опция экс-кейінгі-
факто эксперимент. Мəдениаралық антропология. Этникалық 
стереотиптердің пайда болуы. Этникалық стереотиптердің əртүрлі 
этникалық топтар арасындағы байланыс саласындағы əсері. Ғалымдарды 
зерттеудегі этникалық стереотиптерді зерттеу. 
Ұсынылатын əдебиеттер 

1. Аронсон Эллиот. Көпке ұмтылған жалғыз. Əлеуметтік психологияға 
кіріспе. 11- басылым. - Алматы: «Ұлттық аударма бюросы» қоғамдық 
қоры. 2018 жыл. – 408 бет. 

2. Шульц Д.П., Щульц С.Э.  Қазіргі психология тарихы. 11-басылым. – 
Алматы: «Ұлттық аударма бюросы» қоғамдық қоры. 2018 жыл. – 448 
бет. 

3. Майерс Д., Туенж Ж. 12-басылым. – Алматы: «Ұлттық аударма 



бюросы» қоғамдық қоры. 2018 жыл. – 648 бет. 
4. Мандель, Б.Р Этнопсихология: учеб. пособие / Б.Р Мандель. - М.: 

Флинта, 2014. - 320 c. 
5.  Стефаненко, Т.Г. Этнопсихология: Практикум: Учебное пособие для 

студентов вузов / Т.Г. Стефаненко. - М.: Аспект Пресс, 2013. – 224 с. 
6. Стефаненко, Т.Г. Этнопсихология: Учебник для студентов вузов. 5-е 

изд., испр. и доп. / Т.Г. Стефаненко. - М.: Аспект-Пресс, 2014. - 352 c. 
 
Оқыту əдістері - инновациялық оқыту əдістері, мультимедиялық 

технологиялар 
Əдістері / бағалау түрлері - ауызша емтихан 
Оқу тілі - қазақ, орыс 
Мамандықты (деңгейі) даярлау шарттары (талаптары) - кітапхана қоры, 

интернетті компьютерлік сыныптары, интерактивті тақта. 
 

 
Курстың /пəннің/юнитаның атауы – ПСИХОЛОГИЯ ЗАМАНАУИ 
СТАТИСТИКА 
Пəннің коды – SSvP -5304 
Пəн түрі - МП 
Курстың /пəннің деңгейі - МП 
Оқу жылы - 1 
Оқу семестрі - 1 
Кредиттер саны -3 
Дəріскердің/профессордың Т.А.Ж.– Дергачева Е.В. 
Курстың мақсаты (күтелетін оқу мақсаттары жəне меңгерілетін 
құзыреттіліктер)   
Негізгі статистикалық өңдеулер туралы білімдерін қалыптастыру жəне 
оларды психологияда қолдану, экспериментлік-психологиялық зерттеулер 
мəліметтерін дербес статистикалық өңдеу дағдыларын алыптастыру жəне 
оларды интерпретациялау. 
Сұрақтар бойынша құзырлы болу: психодиагностикалық əдістерді іріктеу 
жəне қолдану, кейінгі математикалық жəне статистикалық деректерді өңдеу 
жəне олардың интерпретациялануының респонденттердің мақсаттарына, 
жағдайына жəне контингентіне сəйкес келуі. 
Пререквизиттер - Психология, ғылым тарихы жəне философиясы, 
Психологияның теориялық-əдіснамалық негіздері. 
Курстың мазмұны / пəні: Пəннің мазмұны (модулі) психологиядағы өлшеу 
саласында магистранттардың білімін қалыптастыруға байланысты бірқатар 
мəселелерді қамтиды; шкалалар түрлері; деректерді ұсыну; статистиканы 
сипаттау; байланыс шаралары; метрикалар; бір өлшемді жəне көпөлшемді 
қолданбалы статистика əдістері; көп өлшемді масштабтау; көп өлшемді 
деректерді талдау; дисперсиялық талдау; компьютер, статистикалық 
пакеттер туралы деректерді талдау; ғылыми психологиядағы деректерді 
талдау нəтижелерін ұсыну стандарттары. Статистикалық тест əдістерінің 
мəні. Берілген бөлу туралы заңдармен кездейсоқ айнымалыларды 
қалыптастыру. Кездейсоқ тарату функциясымен кездейсоқ айнымалыны 
қалыптастырудың шамамен тəсілі. Марков тізбегі туралы жалпы ақпарат. 
Өтпелі ықтималдық. Өтпелі матрица. Тəжірибелік деректерді талдау жəне 
өңдеудің статистикалық əдістері. Параметрлерді аралық бағалау. Сенімділік 
интервалдарын құрастырудың шамамен əдістері. Сенімділік интервалдарын 
құрудың нақты əдістері. Болжамдарды статистикалық тексеру. Таңдау 



топтарының квадраттық ауытқуын бағалау негізінде теңдік туралы 
болжамды тексеру. Екі таңдау тобының дисперсия теңдігін бағалау. 
Дисперсияның біртектілігін бағалау. Күмəнді нəтижелерді бағалау. 
Регрессиялық талдау арқылы эксперимент нəтижелерін өңдеу. Кездейсоқ 
шамалардың арасындағы тəуелділік. Регрессиялық талдау арқылы пассивті 
эксперимент нəтижелерін өңдеу. Классикалық регрессиялық талдаудың 
негізгі ұғымдары. Регрессиялық теңдеулерді статистикалық талдау. 
Регрессиялық талдау арқылы эксперимент нəтижелерін өңдеу ерекшеліктері. 
Регрессиялық коэффициенттерді есептеудің ерекшеліктері. Регрессиялық 
теңдеудің статистикалық талдауының ерекшеліктері. Регрессиялық теңдеуді 
интерпретациялау. Эксперимент нəтижелерін дисперсиялық талдау əдісімен 
өңдеу. Дисперсиялық талдаудың негізгі түсініктері. Біркелкі емес 
дисперсиялық талдау. Бір факторлы ауытқу талдауларын есептеу алгоритмі. 
Дисперсиялық екі факторлы талдау. 
Ұсынылатын əдебиеттер 

1. Аронсон Эллиот. Көпке ұмтылған жалғыз. Əлеуметтік психологияға 
кіріспе. 11- басылым. - Алматы: «Ұлттық аударма бюросы» қоғамдық 
қоры. 2018 жыл. – 408 бет. 

2. Шульц Д.П., Щульц С.Э.  Қазіргі психология тарихы. 11-басылым. – 
Алматы: «Ұлттық аударма бюросы» қоғамдық қоры. 2018 жыл. – 448 
бет. 

3. Майерс Д., Туенж Ж. 12-басылым. – Алматы: «Ұлттық аударма 
бюросы» қоғамдық қоры. 2018 жыл. – 648 бет. 

4. Анохин П.К. Эмоции // Психология эмоций: Тексты. - М., 2014- С. 
173. 

5. Аткинсон Р. Л. Введение в психологию М.: Олма-Пресс, 2013 - 672 с. 
6. Наследов А.Д. Математические методы исследования: Анализ и 

интерпретация данных. - М., Речь, 2014 - 392 с. 
7. Немов Р.С. Психология: учеб. Для студ. высш. учеб. заведен: в 3 кн. / 

Р.С. Немов. - 4-е изд. - М.: Владос, 2015. - 631 с. 
8. Саблин В. С. Славакова С.П. Психология человека. - М.: Экзамен, 

2014 352 с. 
Оқыту əдістері - инновациялық оқыту əдістері, мультимедиялық 

технологиялар 
Əдістері / бағалау түрлері - ауызша емтихан 
Оқу тілі - қазақ, орыс 
Мамандықты (деңгейі) даярлау шарттары (талаптары) - кітапхана қоры, 

интернетті компьютерлік сыныптары, интерактивті тақта. 
 

Курстың /пəннің/юнитаның атауы – ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ 
ЭКСПЕРИМЕНТТІҢ ТЕОРИЯСЫ МЕН ПРАКТИКАСЫ 
Пəннің коды – TPPE -6301 
Пəн түрі - МП 
Курстың /пəннің деңгейі - TП 
Оқу жылы - 2 
Оқу семестрі - 3 
Кредиттер саны -7 
Дəріскердің/профессордың Т.А.Ж.– Барабанова Е.И. 
Курстың мақсаты (күтелетін оқу мақсаттары жəне меңгерілетін 
құзыреттіліктер) - психологиялық эксперимент жүргізу теориясымен жəне 
тəжірибесімен, онымен жұмыс істеу жолдарымен, олардың жіктелуі жəне 
қолдану ерекшеліктерімен танысу. Эксперименттік зерттеулер арқылы 



психологиялық құбылыстарды ғылыми зерттеудің негізгі білімімен, 
икемділіктерімен мен дағдыларымен қарулану. Ғылыми зерттеу мəдениетін 
дамыту. 
Пререквизиттер - Психология, ғылым тарихы жəне философиясы, 
Психологияның теориялық-əдіснамалық негіздері. 
Курстың мазмұны / пəні:  
Эксперименттік психология ұғымы психологиялық зерттеулерді құру 
əдістері мен тəсілдерінің ғылыми жүйесі ретінде. Эмпирикалық 
психологиялық зерттеулерге қолданылатын əдіснаманың тұжырымдамасы. 
Психологиялық экспериментті ұйымдастыру жəне жүргізу. Эксперимент 
жəне оны психологиялық ғылымның түрлі салаларында ұйымдастыру. 
Жалпы психология жəне психофизиологиядағы эксперименттер. Мəселе - 
диалогтық эксперименттік жағдай (Жакуповты қараңыз). Психологияның 
салалары бойынша эксперименттер. Жас ерекшелік психологиясы бойынша 
эксперименттер. 
Ұсынылатын əдебиеттер 

1. Аронсон Эллиот. Көпке ұмтылған жалғыз. Əлеуметтік психологияға 
кіріспе. 11- басылым. - Алматы: «Ұлттық аударма бюросы» қоғамдық 
қоры. 2018 жыл. – 408 бет. 

2. Шульц Д.П., Щульц С.Э.  Қазіргі психология тарихы. 11-басылым. – 
Алматы: «Ұлттық аударма бюросы» қоғамдық қоры. 2018 жыл. – 448 
бет. 

3. Майерс Д., Туенж Ж. 12-басылым. – Алматы: «Ұлттық аударма 
бюросы» қоғамдық қоры. 2018 жыл. – 648 бет. 

4. Анохин П.К. Эмоции // Психология эмоций: Тексты. - М., 2014- С. 
173. 

5. Аткинсон Р. Л. Введение в психологию М.: Олма-Пресс, 2013 - 672 с. 
6. Базаркина И.Н. Психология личности [Электронный ресурс]/ 

Базаркина И.Н., Сенкевич Л.В., Донцов Д.А.-- Электрон. текстовые 
данные.-- М.: Человек, 2014.-176 c.- Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/27591 

7. Наследов А.Д. Математические методы исследования: Анализ и 
интерпретация данных. - М., Речь, 2014 - 392 с. 

8. Немов Р.С. Психология: учеб. Для студ. высш. учеб. заведен: в 3 кн. / 
Р.С. Немов. - 4-е изд. - М.: Владос, 2015. - 631 с. 

9. Непомнящая Н.И. Целостно-личностный подход к изучению человека 
Вопросы психологии. - 2015. - № 1 - С. 116-126. 

10. Овчинникова Б. В., Владимирова И. М. Типы темперамента в 
практической психологии. - СПб.: Речь, 2013 - 288 с. 

11. Психологический словарь. / Под редакцией В.П. Зинченко, - М.: АСТ, 
2014 - 479 с. 

12. Русалов В.М. О природе темперамента и его месте в структуре 
индивидуальных свойств человека // Вопросы психологии. - 2015. - № 
11 - С. 52-65. 

13. Саблин В. С. Славакова С.П. Психология человека. - М.: Экзамен, 
2014 352 с. 

14. Узнадзе Д.Н. Общая психология. - СПб.: Питер, 2014 - 413 с. 
15. Хьел Л., Зиглер Д. Теории личности. 3-е международ. изд. - СПб.: 

Питер, 2013. - 608 с. 
Оқыту əдістері - инновациялық оқыту əдістері, мультимедиялық 

технологиялар 
Əдістері / бағалау түрлері - ауызша емтихан 



Оқу тілі - қазақ, орыс 
Мамандықты (деңгейі) даярлау шарттары (талаптары) - кітапхана қоры, 

интернетті компьютерлік сыныптары, интерактивті тақта. 
 

Курстың /пəннің/юнитаның атауы – ПСИХОЛОГИЯДАҒЫ 
АНАЛИТИКАЛЫҚ ЖƏНЕ ЭКСПЕРТТІК ЗЕРТТЕУЛЕРДІҢ МƏСЕЛЕЛЕРІ 
Пəннің коды –  РАЕ1503 -2301 
Пəн түрі - МП 
Курстың /пəннің деңгейі - TП 
Оқу жылы - 2 
Оқу семестрі - 3 
Кредиттер саны -5 
Дəріскердің/профессордың Т.А.Ж.– Мацкевич И.К. 
Курстың мақсаты (күтелетін оқу мақсаттары жəне меңгерілетін 
құзыреттіліктер) – болашақ психологтардың əртүрлі салалардағы 
аналитикалық жəне сараптамалық зерттеулерді, осы зерттеулерді жүргізудің 
əдістерін жəне тəсілдерін қалыптастырудың заманауи теорияларына жəне 
ұқсас зерттеулер жүргізу үшін психолог білімдерін тəжірибеде қолдануға 
бағыттау. 
Пререквизиттер - Психологияның теориялық-əдіснамалық негіздері, 
Əлеуметтік процестер зерттеу объектісі ретінде, Адам зерттеу объектісі 
ретінде  
Постреквизиттер - диссертациялық зерттеу 
Курс / пəн мазмұны 
Заманауи авторлардың мəтіндерін жұмысқа бағыттау: жетекші отандық жəне 
шетелдік психологтар, философтар мен əлеуметтанушылар, семинарларға 
дайындалу жəне өз бетімен жұмыс істеу үшін жазбаларды оқып, жазып алу 
қажет. Сараптамалық жəне сараптамалық зерттеулерді жүргізудің теориялық 
негіздері. Заманауи психологиядағы аналитикалық жəне сараптамалық 
зерттеулер жүргізу мəселесі. Талдамалық жəне сараптамалық зерттеулер 
жүргізудің əдіснамалық негізі. Сараптамалық жəне сараптамалық зерттеулер 
жүргізудегі психологтың рөлі мен орны. Заманауи психологиядағы 
аналитикалық жəне сараптамалық зерттеулерді өткізудің негізгі түрлері. 
Психологиядағы аналитикалық жəне сараптамалық зерттеулерді жүргізудің 
технологиялық əдістері. 
Ұсынылатын əдебиеттер 

1. Аронсон Эллиот. Көпке ұмтылған жалғыз. Əлеуметтік психологияға 
кіріспе. 11- басылым. - Алматы: «Ұлттық аударма бюросы» қоғамдық 
қоры. 2018 жыл. – 408 бет. 

2. Шульц Д.П., Щульц С.Э.  Қазіргі психология тарихы. 11-басылым. – 
Алматы: «Ұлттық аударма бюросы» қоғамдық қоры. 2018 жыл. – 448 
бет. 

3. Майерс Д., Туенж Ж. 12-басылым. – Алматы: «Ұлттық аударма 
бюросы» қоғамдық қоры. 2018 жыл. – 648 бет. 

4. Анохин П.К. Эмоции // Психология эмоций: Тексты. - М., 2014- С. 
173. 

5. Аткинсон Р. Л. Введение в психологию М.: Олма-Пресс, 2013 - 672 с. 
6. Наследов А.Д. Математические методы исследования: Анализ и 

интерпретация данных. - М., Речь, 2014 - 392 с. 
7. Немов Р.С. Психология: учеб. Для студ. высш. учеб. заведен: в 3 кн. / 

Р.С. Немов. - 4-е изд. - М.: Владос, 2015. - 631 с. 
8. Непомнящая Н.И. Целостно-личностный подход к изучению человека 



Вопросы психологии. - 2015. - № 1 - С. 116-126. 
9. Овчинникова Б. В., Владимирова И. М. Типы темперамента в 

практической психологии. - СПб.: Речь, 2013 - 288 с. 
10. Психологический словарь. / Под редакцией В.П. Зинченко, - М.: АСТ, 

2014 - 479 с. 
11. Русалов В.М. О природе темперамента и его месте в структуре 

индивидуальных свойств человека // Вопросы психологии. - 2015. - № 
11 - С. 52-65. 

12. Саблин В. С. Славакова С.П. Психология человека. - М.: Экзамен, 
2014 352 с. 

13. Узнадзе Д.Н. Общая психология. - СПб.: Питер, 2014 - 413 с. 
14. Хьел Л., Зиглер Д. Теории личности. 3-е международ. изд. - СПб.: 

Питер, 2013. - 608 с. 
Оқыту əдістері - инновациялық оқыту əдістері, мультимедиялық 

технологиялар 
Əдістері / бағалау түрлері - ауызша емтихан 
Оқу тілі - қазақ, орыс 
Мамандықты (деңгейі) даярлау шарттары (талаптары) - кітапхана қоры, 

интернетті компьютерлік сыныптары, интерактивті тақта, презентация 
мүмкіндіктері, микроэксперименттер жүргізу.  
  
Курстың /пəннің/юнитаның атауы – ПСИХОЛОГИЯДАҒЫ ДАМЫТУ 
ЖƏНЕ КОРРЕКЦИЯЛЫҚ ЗЕРТТЕУЛЕРДІҢ МƏСЕЛЕЛЕРІ 
Пəннің коды – PRK1503 -2301 
Пəн түрі - МП 
Курстың /пəннің деңгейі - ТК 
Оқу жылы - 2 
Оқу семестрі - 3 
Кредиттер саны - 5 
Дəріскердің/профессордың  Т.А.Ж.– Дергачёва  Евгения Владимировна  
Курстың мақсаты (күтелетін оқу мақсаттары жəне меңгерілетін 
құзыреттіліктер) – ғылыми-зерттеу бағдарламаларын əдіснамалық тұрғыдан 
құру мүмкіндігі; психологиялық əсер ету шараларын кейіннен бөлу арқылы 
жүйенің жеке зерттелген элементтерінің арасындағы байланыстар жүйесін 
құру мүмкіндігі; зерттеушінің дамуту жəне түзетуші зерттеулер шеңберінде 
зерттеп, бағалауын білу; оның тиімділігін ескере отырып, зерттеу əдістерін 
таңдауға жəне тиімді пайдалануға қабілеттілігі; зерттеу жəне дамытудың 
түзетуші табиғатын жоспарлау жəне ұйымдастыруда арнайы тактикалық 
əдістерді қолдану мүмкіндігі. 
Пререквизиттер - «Психология», «Педагогика», «Арнайы білім сапасын 
бақылау», «Мүмкіндігі шектеулі адамдарға коррекциялық көмек көрсетудің 
теоретикалық-методологиялық негіздері». 
Курс / пəн мазмұны 
Зерттеу əдіснамасының негізгі мəселелері. Зерттеудегі жүйелік талдау. 
Зерттеулер жүргізуді ұйымдастыру. Ұйымдастырушылық құрылымдар 
аймағын зерттеуде дамытушы жəне түзетуші зерттеулер.Зерттеу процесінде 
түзету əдістерін практикалық қолданудың негізгі бағыттары. Зерттеушінің 
жұмысының түзету бағытына кіріспе. Психологиялық түзету жəне оның 
түрлері. Психологиялық бұзылулардың себептері. Түзету жұмыстарының 
қазіргі мəселелері. Психодиагностика жəне психокоррекцияның əлеуметтік-
мəдени аспектілері. Психологиялық түзетудің даму перспективалары. 
Зерттеу саласындағы түзету бағыттары. 



Ұсынылатын əдебиеттер: 
1. Ваганова, А.В. Театрализованная деятельность как средство развития 

творческой активности и социализации в обществе [Текст] / А. В. 
Ваганова, Е. Е. Созина, А. Е. Веснина // Дошкольная педагогика. - 
2016. - №2.- С. 32-33. 

2. Вилегжанина, И.В. Формирование музыкальных способностей детей с 
ограниченными возможностями здоровья в условиях ДОО [Текст] / И. 
В. Вилегжанина // Дошкольная педагогика. - 2016. - №2. - С. 46-48. 

3. Гуцал, И.Ю.  Что такое хорошо, что такое плохо? Коррекционно-
развивающие занятия для детей старшего дошкольного возраста 
[Текст] / И. Ю. Гуцал, Г. В. Мищенко. - М.: Сфера, 2015.- 64 с. 
(Библиотека логопеда). 

4. Забелич, Д.Н. Состояние сформированности жизненных компетенций 
детей с тяжелыми множественными нарушениями развития как 
основа планирования коррекционной работы [Текст] / Д. Н. Забелич // 
Воспитание и обучение детей с нарушениями развития. - 2016. - №5. - 
С. 23-28. 

Оқыту əдістері – инновациялық оқыту əдістері, мультимедиялық 
технологиялар 
Бағалау əдістері/түрлері – ауызша емтихан 
Оқыту тілі – қазақша, орыс тілі  
Мамандықты (деңгейі) даярлау шарттары (талаптары) - кітапхана қоры, 
интернетті компьютерлік сыныптары, интерактивті тақта, көрсетілім 
мүмкіндіктері, микроэксперименттер жүргізу. 
 
Курстың /пəннің/юнитаның атауы – ҰЙЫМДАСТЫРУ ƏЛЕУМЕТТІК 
ПРОЦЕССТЕР ЗЕРТТЕУ ОБЪЕКТІСІ РЕТІНДЕ 
Пəннің коды – OSPKOI -1302 
Пəн түрі - МП 
Курстың /пəннің деңгейі - ТК 
Оқу жылы – 1 
Оқу семестрі - 1 
Кредиттер саны - 5 
Дəріскердің/профессордың  Т.А.Ж.– Дергачёва  Евгения Владимировна  
Курстың мақсаты (күтелетін оқу мақсаттары жəне меңгерілетін 
құзыреттіліктер) – ұйымдастыру жəне əлеуметтік процестерді дамытудағы 
заңдармен танысу жəне осы үлгілерді дамыту мен өзгерістердің 
əдіснамасына негізделген зерттеу объектісі ретінде ұйым мен əлеуметтік 
процестерді қараудан түсіндіру. Ұйымдастыру талдамасын жүргізудегі 
ұйымдастыру дағдыларын, ұйымдастырушылық өзгерістерді жүзеге 
асырудың құралдарын жəне əдістерін игеру, əлеуметтік процестерді 
зерттеуде əртүрлі əдістер мен тəсілдерді енгізу қабілеті. 
Пререквизиттер - «Жалпы психология» 
Курс / пəн мазмұны 
əлеуметтік процестерді жүйесі ретінде тұжырымдамасын оқуға ұйымдастыру 
Ұйымының ішкі құрылымының дамуының ішкі жəне сыртқы факторларын 
зерттеу. SWOT-талдау əдістері. Əлеуметтік даму проблемалары. Əлеуметтік 
өзгерістер тетігі ретінде ұйымдастыру жəне құру. Əлеуметтік өзгерістер 
себептерінің негізгі түрлері. Мəдени, экономикалық, ғылыми-техникалық 
прогрестік өзгерістер. Əлеуметтік жəне саяси себептер - қақтығыстар, 
соғыстар, төңкерістер жəне реформалар. Əлеуметтік жəне психологиялық 
себептері - əдеттену, қанығу, жаңалыққа талыну, агрессивтіліктің өсуі. 



Құқық реттеуші процесс ретінде. Зерттеу əдістерінің жіктемесі. Басқару 
шешімдерін зерттеу жəне жобалау. Зерттеу сипаттамасы. Зерттеу 
процестерін тізбегі. Əлеуметтік ұйымдаса алмау процестері.  
Зерттеуді ұйымдастырудың əдіснамасы мен ұйымдастырылуы. Қазіргі 
ұйымдар үшін ең тəн беталыстар. Зерттеудің сатыларының сипаттамалары. 
Жүйелік зерттеулердегі негізгі бағыттар. Ұйымның сыртқы ортасы. 
Ұйымның ішкі ортасы. Нарықты зерттеу  экономикалық  ұйымдастыру түрі 
ретінде. Ұйымның ішкі құрылымын зерттеу əдістері. Дағдарыс 
ұйымдастырушылықты бұзушы процесс. Əлеуметтік қозғалыстар 
Ұсынылатын əдебиеттер 

1. Аронсон Эллиот. Көпке ұмтылған жалғыз. Əлеуметтік психологияға 
кіріспе. 11- басылым. - Алматы: «Ұлттық аударма бюросы» қоғамдық 
қоры. 2018 жыл. – 408 бет. 

2. Шульц Д.П., Щульц С.Э.  Қазіргі психология тарихы. 11-басылым. – 
Алматы: «Ұлттық аударма бюросы» қоғамдық қоры. 2018 жыл. – 448 
бет. 

3. Майерс Д., Туенж Ж. 12-басылым. – Алматы: «Ұлттық аударма 
бюросы» қоғамдық қоры. 2018 жыл. – 648 бет. 

4. Анохин П.К. Эмоции // Психология эмоций: Тексты. - М., 2014- С. 
173. 

5. Наследов А.Д. Математические методы исследования: Анализ и 
интерпретация данных. - М., Речь, 2014 - 392 с. 

6. Немов Р.С. Психология: учеб. Для студ. высш. учеб. заведен: в 3 кн. / 
Р.С. Немов. - 4-е изд. - М.: Владос, 2015. - 631 с. 

7. Узнадзе Д.Н. Общая психология. - СПб.: Питер, 2014 - 413 с. 
8. Хьел Л., Зиглер Д. Теории личности. 3-е международ. изд. - СПб.: 

Питер, 2013. - 608 с. 
Оқыту əдістері - инновациялық оқыту əдістері, мультимедиялық 

технологиялар 
Əдістері / бағалау түрлері - ауызша емтихан 
Оқу тілі - қазақ, орыс 
Мамандықты (деңгейі) даярлау шарттары (талаптары) - кітапхана қоры, 

интернетті компьютерлік сыныптары, интерактивті тақта, презентация 
мүмкіндіктері, микроэксперименттер жүргізу.  

 
Курстың /пəннің/юнитаның атауы – АДАМ  ЗЕРТТЕУ ОБЪЕКТІСІ РЕТІНДЕ 
Пəннің коды – CKOI -1302 
Пəн түрі - МП 
Курстың /пəннің деңгейі - ТК 
Оқу жылы – 1 
Оқу семестрі - 1 
Кредиттер саны - 5 
Дəріскердің/профессордың  Т.А.Ж.– Барабанова Е.И. 

Курстың мақсаты (күтелетін оқу мақсаттары жəне меңгерілетін 
құзыреттіліктер) – заманауи ғылыми білімдердің көшбасшысы ретінде 
жүйелік тəсіл туралы білімін шоғырландыру; шындықты ғылыми білімдер 
деңгейінде жеке тұлғаны зерттеу əдістерін қолдануда дағдыларды 
қалыптастыру: əдіснамалық, теориялық, эмпирикалық жəне нақты əдістер 
мен тəсілдердің деңгейі; ғылыми зерттеу мəдениетін дамыту, 
психологиядағы ғылыми зерттеу объектісі ретінде адамның даралығы 
туралы идеяларды қалыптастыру. 

Пререквизиттер - «Жалпы психология» 



Курс / пəн мазмұны – адамды зерттеудегі тұтастық жəне жүйелілік 
бағыттар идеясы. Шындығын ғылыми білімдер деңгейінде жеке тұлғаны 
зерттеу əдістері: əдіснамалық, теориялық, эмпирикалық жəне арнайы 
техника мен əдістердің деңгейі. Адамды тану түрлері - жаратылыстану жəне 
гуманитарлық ғылымдар - əрекеттер мен əрекеттерді түсіну жəне түсіндіру 
мүмкіндігі. Адамды кешенді танудың əдіснамалық мəселелері. Адамдағы  
биологиялық жəне əлеуметтік өзарақатынас. Адамның даралығы 
психологиядағы ғылыми зерттеу объектісі ретіндегі. Заманауи психология 
адамтану саласы ретінде. 
Ұсынылатын əдебиеттер 

1. Аронсон Эллиот. Көпке ұмтылған жалғыз. Əлеуметтік психологияға 
кіріспе. 11- басылым. - Алматы: «Ұлттық аударма бюросы» қоғамдық қоры. 
2018 жыл. – 408 бет. 

2. Шульц Д.П., Щульц С.Э.  Қазіргі психология тарихы. 11-басылым. – 
Алматы: «Ұлттық аударма бюросы» қоғамдық қоры. 2018 жыл. – 448 бет. 

3. Майерс Д., Туенж Ж. 12-басылым. – Алматы: «Ұлттық аударма 
бюросы» қоғамдық қоры. 2018 жыл. – 648 бет. 

4. Анохин П.К. Эмоции // Психология эмоций: Тексты. - М., 2014- С. 
173. 

5. Аткинсон Р. Л. Введение в психологию М.: Олма-Пресс, 2013 - 672 с. 
6. Базаркина И.Н. Психология личности [Электронный ресурс]/ 

Базаркина И.Н., Сенкевич Л.В., Донцов Д.А.-- Электрон. текстовые данные.-- 
М.: Человек, 2014.-176 c.- Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/27591 

7. Наследов А.Д. Математические методы исследования: Анализ и 
интерпретация данных. - М., Речь, 2014 - 392 с. 

8. Немов Р.С. Психология: учеб. Для студ. высш. учеб. заведен: в 3 кн. / 
Р.С. Немов. - 4-е изд. - М.: Владос, 2015. - 631 с. 

9. Непомнящая Н.И. Целостно-личностный подход к изучению человека 
Вопросы психологии. - 2015. - № 1 - С. 116-126. 

10. Овчинникова Б. В., Владимирова И. М. Типы темперамента в 
практической психологии. - СПб.: Речь, 2013 - 288 с. 

11. Психологический словарь. / Под редакцией В.П. Зинченко, - М.: АСТ, 
2014 - 479 с. 

12. Русалов В.М. О природе темперамента и его месте в структуре 
индивидуальных свойств человека // Вопросы психологии. - 2015. - № 11 - С. 
52-65. 

13. Саблин В. С. Славакова С.П. Психология человека. - М.: Экзамен, 
2014 352 с. 

14. Узнадзе Д.Н. Общая психология. - СПб.: Питер, 2014 - 413 с. 
15. Хьел Л., Зиглер Д. Теории личности. 3-е международ. изд. - СПб.: 

Питер, 2013. - 608 с. 
Оқыту əдістері - инновациялық оқыту əдістері, мультимедиялық 
технологиялар 
Əдістері / бағалау түрлері - ауызша емтихан 
Оқу тілі - қазақ, орыс 
Мамандықты (деңгейі) даярлау шарттары (талаптары) - кітапхана қоры, 
интернетті компьютерлік сыныптары, интерактивті тақта, презентация 
мүмкіндіктері, микроэксперименттер жүргізу.  
 
 
Курстың /пəннің/юнитаның атауы – ІСКЕРИ КАЗАҚ ТІЛІ 
Пəннің коды – DKz -5201 



Пəн түрі - БП 
Курстың /пəннің деңгейі - ТК 
Оқу жылы - 1 
Оқу семестрі - 2 
Кредиттер саны - 5 
Дəріскердің/профессордың  Т.А.Ж.– Садыкова Сауле Турсыновна  
Курстың мақсаты (күтелетін оқу мақсаттары жəне меңгерілетін 
құзыреттіліктер) 

- фонетиканың,  грамматиканың басты ережелері, мамандықтың негізгі 
шеттілдік терминологиясы, кəсіби сөйлеу сөздерінің орысша баламасы, 
лексикалық байланыс тісңлдері, негізгі сөзқұрамының моделі; ауызша жəне 
жазбаша хабарламаларды ауызша жеткізу ережелері, əлеуметтік-тұрмыстық 
сипаттағы мəтіндер, қазақ халқының мəдениеті мен дəстүрі. 

Пререквизиты - «Казахский язык», «Профессионально-
ориентированный казахский язык» 

Содержание курса/дисциплины  
Арнайы дыбыстар, қазақ тілі есту қабілеті мен сөйлеу ерекшеліктері. 

Лексикалық жəне терминологиялық минимум мамандыққа байланысты. Кең 
таралған сөз тіркестерін, жай сөйлемдер, шағын мəтіндерді, əлеуметтік-
тұрмыстық жəне мəдени сипаттағы. Кəсіби-бағытталған мəтіндер, ресми-
іскерлік құжаттар, коммуникативтік міндеттерді жəне авторлық интенции, 
мазмұндық-фактуальная жəне мазмұндық-концептуалды ақпарат. 

Мамандық саласында жиі қолданылатын лексиканы, ғылыми 
терминдерді, күрделі синтаксистік құрылымдарды меңгертуге арналған 
тақырыптарды жəне практикалық, жағдаяттық тапсырмаларды қамтиды.   
Іскерлік қазақ тілі мамандық бойынша мəтіндерді оқып-түсінуге, радио, 
теледидар, интернеттен кəсіпке қатысты ақпараттарды өңдеп қолдануға, 
ғылыми мақалаларды жазуға жəне ғылыми пікірталаста өз ойын жеткізуге 
дағдыландырады. 

Күрделі мəтіндерді түсінуге мүмкіндік беретін жəне дұрыс, сауатты өз 
ойын жеткізуге грамматикалық ережелер мен модельдерді оқу. Іскерлік 
тақырыпта тіл маманымен сөйлесу, арнайы кəсіби сипаттағы мəтіндерді 
жазу. Қазақша мазмұнды жеткізу, одан сұрақ бойынша ақпаратты бөліп алу; 
арнайы-кəсіби сипаттағы мəтіндерді жазу, қазақ тілінде ауызша жəне 
жазбаша қарым-қатынас құру. 
Ұсынылатын əдебиеттер 
1. Аронсон Эллиот. Көпке ұмтылған жалғыз. Əлеуметтік психологияға 
кіріспе. 11- басылым. - Алматы: «Ұлттық аударма бюросы» қоғамдық қоры. 
2018 жыл. – 408 бет. 
2. Шульц Д.П., Щульц С.Э.  Қазіргі психология тарихы. 11-басылым. – 
Алматы: «Ұлттық аударма бюросы» қоғамдық қоры. 2018 жыл. – 448 бет. 
3. Майерс Д., Туенж Ж. 12-басылым. – Алматы: «Ұлттық аударма 
бюросы» қоғамдық қоры. 2018 жыл. – 648 бет. 
4. С.Құлманов Аударманың өзекті мəселелері. – Алматы: Palitra-Press, 
2015. – 296 б. 
5. Тарақов Ə., Жақсылықов А., Мұсалы Л., Адаева Е. Аударма теориясы. 
– Алматы: Қазақ Университеті, 2013. – 132 б. 
Оқыту əдістері – инновациялық оқыту əдістері, мультимедиялық 
технологиялар 
Бағалау əдістері/түрлері – ауызша емтихан 
Оқыту тілі – қазақша, орыс тілі  
Мамандықты (деңгейі) даярлау шарттары (талаптары) - кітапхана қоры, 



интернетті компьютерлік сыныптары, интерактивті тақта, көрсетілім 
мүмкіндіктері, микроэксперименттер жүргізу. 
 
 
Курстың /пəннің/юнитаның атауы – ҒЫЛЫМИ ЖƏНЕ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ 
ІС-ƏРЕКЕТІНІҢ АКМЕОЛОГИЯСЫ  
Пəннің коды – АNPD -5202  
Пəн түрі - БП  
Курстың /пəннің деңгейі - ТК 
Оқу жылы - 1 
Оқу семестрі - 1 
Кредиттер саны - 7 
Дəріскердің/профессордың Т.А.Ж.– - Ковалёв С.Э. 
Курстың мақсаты: магистранттар арасында академиялық ғылыми-
педагогикалық қызметке деген құндылықты қалыптастыру жəне 
академиялық негіздерді зерттеу. 
Пререквизиттер: «Психологияның теориялық-əдіснамалық негіздері», 
«Қазіргі кездегі əлеуметтік методология», «Қазіргі кездегі ғылыми-табиғи 
əдіснама». 
Курстың мазмұны / пəні: 
Акмеологиялық зерттеулердің өзектілігі. Ғылыми зерттеу саласы ретінде 
акмеология. Акмеология саласындағы зерттеулердің қазіргі жағдайы. 
Ғылыми-педагогикалық өзара əрекеттесу процесінде амфеологиялық 
қабылдау механизмдері. «Акмы» ұғымы жəне оның көрініс ерекшелігі. 
Қоғамдық пікір қалыптастырудағы кəсіби стереотиптердің əсері. Топтағы 
жеке тұлғаның əлеуметтік-психологиялық бейімделуінің акмеологиялық 
факторлары. Акмеологиялық бейімделу ұғымы. Топқа бейімделу процесінде 
акмеологиялық факторлардың рөлі. Отандық авторлардың 
шығармаларындағы ғылыми жəне кəсіби ортада бейімделу феноменін 
зерттеу. «Акмеологиялық қақтығыс» ұғымы. 
Ұсынылатын əдебиеттер: 
 1.Коккозева К. Ш., Барабанова Е. И. Акмеология и методы развития 
персонала в специальных учреждениях образования: учеб. пособие / К. Ш. 
Коккозева, Е. И. Барабанова ; М-во образования и науки РК ; ВКГУ им. С. 
Аманжолова. - Усть-Каменогорск : Берел : Изд-во ВКГУ, 2016. - 90 с. 
2.Волков И. В., Афанасьева И. В., Горохов В. А. Факторы эффективного 
использования трудового потенциала // Вестник НГИЭИ. 2016. № 5 (60). С. 
18–25. 
3. Аронсон Эллиот. Көпке ұмтылған жалғыз. Əлеуметтік психологияға 
кіріспе. 11- басылым. - Алматы: «Ұлттық аударма бюросы» қоғамдық қоры. 
2018 жыл. – 408 бет. 
4. Шульц Д.П., Щульц С.Э.  Қазіргі психология тарихы. 11-басылым. – 
Алматы: «Ұлттық аударма бюросы» қоғамдық қоры. 2018 жыл. – 448 бет. 
5. Майерс Д., Туенж Ж. 12-басылым. – Алматы: «Ұлттық аударма бюросы» 
қоғамдық қоры. 2018 жыл. – 648 бет. 
Оқыту əдістері – инновациялық оқыту əдістері, мультимедиялық 
технологиялар 
Бағалау əдістері/түрлері – ауызша емтихан 
Оқыту тілі – қазақша, орыс тілі  
Мамандықты (деңгейі) даярлау шарттары (талаптары) - кітапхана қоры, 
интернетті компьютерлік сыныптары, интерактивті тақта, көрсетілім 
мүмкіндіктері, микроэксперименттер жүргізу. 



 
Курстың /пəннің/юнитаның атауы – САПАЛЫ БАСҚАРУДЫ ЖҮЙЕЛЕУ 
НЕГІЗДЕРІ 
Пəннің коды –  SOUK -2304 
Пəн түрі - МП 
Курстың /пəннің деңгейі - TП 
Оқу жылы - 2 
Оқу семестрі - 3 
Кредиттер саны -5 
Дəріскердің/профессордың Т.А.Ж.– Мацкевич И.К. 
Курстың мақсаты: магистранттарда жүйелік зерттеу негіздерін жəне кəсіби 
ғылыми қызметке қатысты құндылықтарды қалыптастыру. 
Пререквизиттер - Психологияның теориялық-əдіснамалық негіздері, Қазіргі 
кездегі əлеуметтік методология, Қазіргі кездегі ғылыми-табиғи əдіснама 
Курс / пəн мазмұны 
Əдіснама жəне əдіс. Психологиядағы əдіснамалық ғылымның ерекшелігі. 
Ғылыми психологиялық білімнің ерекшелігі. Əдіснама жəне əдіс. Теория. 
Жалпы ғылыми əдіснама. Арнайы құралдар мен əдістер. Ғылыми мəселе. 
Ғылыми болжам. Психологияның категориялық құрылымы. Психологиядағы  
негізгі мəселелер жəне түсіндіру принциптері. Психологиялық таным: 
мектептер. Психологиялық ғылымындағы дағдарыстар. Теорияларды өзгерту 
жəне синергетика. Психология категориясы. Бейненің санаттары, əрекеттері, 
себептері, қатынасы, тəжірибесі. Метапсихологиялық категориялар: Тұлға, іс 
əрекет, қарым-қатынас. Психологияның түсіндіру принциптері: 
детерминизм, жүйе, даму. Қазіргі заманғы теориялық психология жүйесі. 
Органобағыттылық (когнитивті, гуманистік, психоаналитикалық), 
энвайробағыттылық (бихевио-экологиялық), əлеуметтік бағдарланған 
(постмодернизм, əлеуметтік конструктивизм), децентрикалық немесе 
контексттік (диалектикалық, интербихевио, операнттік субъективизм, 
феноменология). 
Ұсынылатын əдебиеттер 

1. Аронсон Эллиот. Көпке ұмтылған жалғыз. Əлеуметтік психологияға 
кіріспе. 11- басылым. - Алматы: «Ұлттық аударма бюросы» қоғамдық 
қоры. 2018 жыл. – 408 бет. 

2. Шульц Д.П., Щульц С.Э.  Қазіргі психология тарихы. 11-басылым. – 
Алматы: «Ұлттық аударма бюросы» қоғамдық қоры. 2018 жыл. – 448 
бет. 

3. Майерс Д., Туенж Ж. 12-басылым. – Алматы: «Ұлттық аударма 
бюросы» қоғамдық қоры. 2018 жыл. – 648 бет. 

4. Наследов А.Д. Математические методы исследования: Анализ и 
интерпретация данных. - М., Речь, 2014 - 392 с. 

5. Немов Р.С. Психология: учеб. Для студ. высш. учеб. заведен: в 3 кн. / 
Р.С. Немов. - 4-е изд. - М.: Владос, 2015. - 631 с. 

6. Узнадзе Д.Н. Общая психология. - СПб.: Питер, 2014 - 413 с. 
7. Хьел Л., Зиглер Д. Теории личности. 3-е международ. изд. - СПб.: 

Питер, 2013. - 608 с. 
8. Виноградов, Л. В. Средства и методы управления качеством / Л.В. 

Виноградов, В.П. Семенов, В.С. Бурылов. - М.: Дрофа, 2017. - 224 c. 
9. Ефимов, В.В. Средства и методы управления качеством. Учебное 

пособие / В.В. Ефимов. - М.: КноРус, 2018. - 670 c. 
Оқыту əдістері - инновациялық оқыту əдістері, мультимедиялық 
технологиялар 



Əдістері / бағалау түрлері - ауызша емтихан 
Оқу тілі - қазақ, орыс 
Мамандықты (деңгейі) даярлау шарттары (талаптары) - кітапхана қоры, 
интернетті компьютерлік сыныптары, интерактивті тақта, презентация 
мүмкіндіктері, микроэксперименттер жүргізу.  
 
Курстың /пəннің/юнитаның атауы – ИННОВАЦИЯЛЫ МЕНЕДЖМЕНТ 
ПСИХОЛОГИЯСЫ 
Пəннің коды – PIM -2304 
Пəн түрі - МП 
Курстың /пəннің деңгейі - ТК 
Оқу жылы - 2 
Оқу семестрі - 3 
Кредиттер саны - 5 
Дəріскердің/профессордың Т.А.Ж.– Дергачёва  Евгения Владимировна  
Курстың мақсаты (күтелетін оқу мақсаттары жəне меңгерілетін 
құзыреттіліктер) –  Магистрлерді əртүрлі бағыттармен жəне негізгі шетелдік 
жəне отандық мектептермен таныстыру; ұйымдарға əсер етудің əр түрлі 
əдістерін қолдану. 
Пререквизиттер - «Психология», «Педагогика», «Арнайы білім сапасын 
бақылау» 
Курс / пəн мазмұны 
ұйымдағы инновациялық процестерді психологиялық қолдау саласындағы 
құзыреттілікті қалыптастыру. Ұйымда инновациялық үдерістерді 
басқарудың негізгі тəсілдері, ұйымда күтілетін жаңалықтардың контекстінде 
жағдайды талдаудың негізгі əдістерін қолдану құзыреттілігі туралы білім 
алынды. 
Пререквизиттер - басқару психологиясы, дифференциалды жеке психология, 
өзгерістерді басқару 
Курс / пəн мазмұны 
Ұйымдағы инновациялық процесті басқару тəсілдерін шолу. Ұйымның 
инновациялық менеджмент тұрғысынан тиімділігі. Ұйымдағы инновациялар 
мен инновациялар ұғымдарының анықтамасы. Ұйымдағы инновацияларды 
психологиялық талдау əдістері. Ұйымдағы инновациялық үдерістерді 
басқарудың ақпараттық-психологиялық аспектілері. Инновациялық 
менеджмент тұрғысынан ақпараттық жəне психологиялық əсер ету 
модельдері. 
Ұсынылатын əдебиеттер: 

1. Аронсон Эллиот. Көпке ұмтылған жалғыз. Əлеуметтік психологияға 
кіріспе. 11- басылым. - Алматы: «Ұлттық аударма бюросы» қоғамдық қоры. 
2018 жыл. – 408 бет. 

2. Шульц Д.П., Щульц С.Э.  Қазіргі психология тарихы. 11-басылым. – 
Алматы: «Ұлттық аударма бюросы» қоғамдық қоры. 2018 жыл. – 448 бет. 

3. Майерс Д., Туенж Ж. 12-басылым. – Алматы: «Ұлттық аударма 
бюросы» қоғамдық қоры. 2018 жыл. – 648 бет. 

4. Каплан Р., Нортон Д. Сбалансированная система показателей. От 
стратегии к действию. – М., 2013. 

5. Пригожин А.И. Методы развития организаций. – М., 2013 
6. Широкова Г.В. Управление организационными изменениями: 

Учеб.пособие – СПб, 2015 
Оқыту əдістері – инновациялық оқыту əдістері, мультимедиялық 
технологиялар 



Бағалау əдістері/түрлері – ауызша емтихан 
Оқыту тілі – қазақша, орыс тілі  
Мамандықты (деңгейі) даярлау шарттары (талаптары) - кітапхана қоры, 
интернетті компьютерлік сыныптары, интерактивті тақта, көрсетілім 
мүмкіндіктері, микроэксперименттер жүргізу. 
 
Курстың /пəннің/юнитаның атауы – ҚАЗІРГІ КЕЗДЕГІ ƏЛЕУМЕТТІК 
МЕТОДОЛОГИЯ 
Пəннің коды – SSM505 -1201  
Пəн түрі - БП 
Курстың /пəннің деңгейі - ТК 
Оқу жылы - 1 
Оқу семестрі - 2 
Кредиттер саны - 7 
Дəріскердің/профессордың Т.А.Ж.– Стельмах С.А. 
Курстың мақсаты (күтелетін оқу мақсаттары жəне меңгерілетін 
құзыреттіліктер) – пəннің жүйелі көрінісін, негізгі санаттарын, 
тұжырымдамаларын, əлеуметтік психологияның жəне əдіснаманың заңдарын 
құру. 
Пререквизиттер «жалпы психология», «философия», «əлеуметтану», 
Курс / пəн мазмұны 
Американдық əлеуметтік психология əлеуметтік əдіснама көзі ретінде. 
Əлеуметтік-психологиялық теорияның деңгейі. «Мектеп», «теория», 
«парадигма», «бағдарлау» санаттарының арақатынасы. Теориялардың сапасы 
жəне функциясы. Необихевиористтік бағдар: агрессия жəне еліктеу теориясы 
(Доллард Д., Миллер Н.), тұлғааралық өзараəрекет теориясы алмасу ретінде 
(Тибо Д., Келли Г., Хоманс Дж). Когнитивті бағдар: когнитивті-
коммуникативтік сəйкестік теориясы (Ф. Хайдердің құрылымдық 
үйлесімділік, Т. Ньюком коммуникативті акттілер, П. Фестингер когнитивті 
диссонанс., Осгуд Ч., П. Танненбаумның конгруэнттілік теорялары), 
когнитивті бағыттың екінші нұсқасы (Аш С, Креч Д., Крачфипд Р.), 
əлеуметтік таным теориясы. Психоаналитикалық бағдарлану: В.Байонның 
топтың əрекет етуінің динамикалық теориясы, Г. Шепардтың, В. Беннистің 
топтың даму теориясы, В. Шутцтің интерперсоналды мінез-құлықтың үш 
өлшемді теориясы, авторитарлы тұлға теориясы.  
Интеракционистік бағдарлану; белгілік интеракционизм (Дж. Мидтің ауызша 
дəстүрі, белгілік коммуникация, тұлға құрылымы, Чикагалық жəне Айовтық 
мектептер), рөлдік теориялар (И. Гофманның əлеуметтік-психологиялық 
бағыты, рөлдердің жіктемесі, рөлдік қақтығыстар, əлеуметтік 
драматургиясы), референтті топ теориясы,  Гарфинкелдің этноəдістемесі. В. 
МакГвайрдың радикалды ұстанымы. 
Ұсынылатын əдебиеттер 

1. Аронсон Эллиот. Көпке ұмтылған жалғыз. Əлеуметтік психологияға 
кіріспе. 11- басылым. - Алматы: «Ұлттық аударма бюросы» қоғамдық қоры. 
2018 жыл. – 408 бет. 

2. Шульц Д.П., Щульц С.Э.  Қазіргі психология тарихы. 11-басылым. – 
Алматы: «Ұлттық аударма бюросы» қоғамдық қоры. 2018 жыл. – 448 бет. 

3. Майерс Д., Туенж Ж. 12-басылым. – Алматы: «Ұлттық аударма 
бюросы» қоғамдық қоры. 2018 жыл. – 648 бет. 

4. Непомнящая Н.И. Целостно-личностный подход к изучению человека 
Вопросы психологии. - 2015. - № 1 - С. 116-126. 

5. Овчинникова Б. В., Владимирова И. М. Типы темперамента в 



практической психологии. - СПб.: Речь, 2013 - 288 с. 
6. Русалов В.М. О природе темперамента и его месте в структуре 

индивидуальных свойств человека // Вопросы психологии. - 2015. - № 11 - С. 
52-65. 

7. Саблин В. С. Славакова С.П. Психология человека. - М.: Экзамен, 
2014 352 с. 

8. Узнадзе Д.Н. Общая психология. - СПб.: Питер, 2014 - 413 с. 
9. Хьел Л., Зиглер Д. Теории личности. 3-е международ. изд. - СПб.: 

Питер, 2013. - 608 с. 
Оқыту əдістері - инновациялық оқыту əдістері, мультимедиялық 
технологиялар 
Əдістері / бағалау түрлері - ауызша емтихан 
Оқу тілі - қазақ, орыс 
Мамандықты (деңгейі) даярлау шарттары (талаптары) - кітапхана қоры, 
интернетті компьютерлік сыныптары, интерактивті тақта, презентация 
мүмкіндіктері, микроэксперименттер жүргізу.  
 
Курстың атауы/пəннің/юнитаның – ҚАЗІРГІ КЕЗДЕГІ ҒЫЛЫМИ-ТАБИҒИ 
ƏДІСНАМА 
Пəннің коды – SENM505 -1201 
Пəн түрі - БП 
Курстың /пəннің деңгейі - ТК 
Оқу жылы - 1 
Оқу семестрі - 2 
Кредиттер саны - 7 
Дəріскердің/профессордың Т.А.Ж.– Ковалёв С.Э. 
Курстың мақсаты (күтелетін оқу мақсаттары жəне меңгерілетін 
құзыреттіліктер) –  əрекеттегі байланыстар мен құбылыстарды талдау, 
түсіндіру жəне жалпылауға арналған негізгі табиғи-ғылыми əдіснамалық 
тəсілдерді игеру. 
Пререквизиттер - «философия», «əлеуметтану», «жалпы психология». 
Курс / пəн мазмұны 
Табиғи ғылым идеяларын дамыту тарихы. Жаратылыстану ғылымдары 
жүйесі. Ғылыми зерттеулердің негізгі философиялық принциптері. Ғылыми 
зерттеулердің жалпы əдістері. Ғылыми білімнің құрылымы. Эксперимент, 
теория жəне практиканың өзара байланысы. Эмпирикалық зерттеулер 
əдістері. Теориялық таным əдістері. Ғылыми факт туралы түсінік. Теорияның 
элементтері мен функциялары. Əлемнің ғылыми бейнесі. Табиғи жəне 
гуманитарлық мəдениет; генетика жəне эволюция; адам; эмоциялар, 
шығармашылық, жұмыс қабілеті; Биоэтика; экология жəне денсаулық сақтау; 
адам, биосфера жəне ғарыштық циклдар; ноосфера; Уақыттың 
қайтымсыздығы; тірі жəне жансыз табиғатта өзін-өзі ұйымдастыру; жалпыға 
ортақ эволюция принциптері; Бірыңғай мəдениетке жол. 
Ұсынылатын əдебиеттер 

1. Аронсон Эллиот. Көпке ұмтылған жалғыз. Əлеуметтік психологияға 
кіріспе. 11- басылым. - Алматы: «Ұлттық аударма бюросы» қоғамдық 
қоры. 2018 жыл. – 408 бет. 

2. Шульц Д.П., Щульц С.Э.  Қазіргі психология тарихы. 11-басылым. – 
Алматы: «Ұлттық аударма бюросы» қоғамдық қоры. 2018 жыл. – 448 
бет. 

3. Майерс Д., Туенж Ж. 12-басылым. – Алматы: «Ұлттық аударма 
бюросы» қоғамдық қоры. 2018 жыл. – 648 бет. 



4. Анохин П.К. Эмоции // Психология эмоций: Тексты. - М., 2014- С. 
173. 

5. Аткинсон Р. Л. Введение в психологию М.: Олма-Пресс, 2013 - 672 с. 
6. Наследов А.Д. Математические методы исследования: Анализ и 

интерпретация данных. - М., Речь, 2014 - 392 с. 
7. Немов Р.С. Психология: учеб. Для студ. высш. учеб. заведен: в 3 кн. / 

Р.С. Немов. - 4-е изд. - М.: Владос, 2015. - 631 с. 
8. Непомнящая Н.И. Целостно-личностный подход к изучению человека 

Вопросы психологии. - 2015. - № 1 - С. 116-126. 
9. Овчинникова Б. В., Владимирова И. М. Типы темперамента в 

практической психологии. - СПб.: Речь, 2013 - 288 с. 
10. Психологический словарь. / Под редакцией В.П. Зинченко, - М.: АСТ, 

2014 - 479 с. 
11. Русалов В.М. О природе темперамента и его месте в структуре 

индивидуальных свойств человека // Вопросы психологии. - 2015. - № 
11 - С. 52-65. 

12. Саблин В. С. Славакова С.П. Психология человека. - М.: Экзамен, 
2014 352 с. 

13. Узнадзе Д.Н. Общая психология. - СПб.: Питер, 2014 - 413 с. 
14. Хьел Л., Зиглер Д. Теории личности. 3-е международ. изд. - СПб.: 

Питер, 2013. - 608 с. 
Оқыту əдістері - инновациялық оқыту əдістері, мультимедиялық 
технологиялар 

Əдістері / бағалау түрлері - ауызша емтихан 
Оқу тілі - қазақ, орыс 
Мамандықты (деңгейі) даярлау шарттары (талаптары) - кітапхана қоры, 
интернетті компьютерлік сыныптары, интерактивті тақта, презентация 
мүмкіндіктері, микроэксперименттер жүргізу.  
 
Курстың /пəннің/юнитаның атауы – ҚИЫН ӨМІР ЖАҒДАЙЛАРДЫ ЖЕҢУ 
СТРАТЕГИЯЛАРЫН ТҮЗЕТУ ЖƏНЕ ДИАГНОСТИКАЛАУ 
Пəннің коды – DKSSTJS -5203 
Пəн түрі - БП 
Курстың /пəннің деңгейі - ТК 
Оқу жылы – 1 
Оқу семестрі - 2 
Кредиттер саны - 3 
Дəріскердің/профессордың  Т.А.Ж.– Барабанова Е.И. 
Курстың мақсаты (күтелетін оқу мақсаттары жəне меңгерілетін 
құзыреттіліктер) – курспен танысу магистранттарды эксперименталды 
зерттеу тəжірибесін, сондай-ақ соғыс, табиғи апаттар, террористік жəне 
зорлық-зомбылық жағдайларында ерекше жағдайға тап болған адамның 
психологиялық диагнозының ерекшеліктерін меңгеру қажеттілігіне əкеледі. 
Пəндерді оқу нəтижесінде магистрант қиын өмірлік жағдайларда 
психологиялық кеңес берудің негізгі ұғымдарын, формаларын жəне əдістерін 
білуі керек; осы кеңес берудің процедуралық жəне негізгі мəселелері; 
Тиімділік критерийлері жəне кеңесшінің талаптарына; тəжірибеде 
жинақталған білімді қолдана отырып пəннің категориялық жəне 
тұжырымдамалық аппараттарына бағдарлау; іс жүзінде оқу жəне ғылыми-
зерттеу жұмыстарының дағдыларын пайдалану; психологиялық кеңес беру 
жəне түзету əдістерін дұрыс қолдану; қиын өмірлік жағдайларда кеңес беру 
үдерісін тəжірибелік тұрғыдан қалыптастыру, психологиялық кеңес 



қызметінің өнімділігін өзіндік талдау. 
Пререквизиттер - «Психокоррекция», «Психодиагностика» 
Курс / пəн мазмұны 
негізгі ҚӨЖЖС теориясы, қиын өмірлік жағдайдағы клиенттермен жұмыс 
істейтін кеңесші психологқа қойылатын талаптар; жеке консультациялар 
түрінде мақсатты психологиялық əсердің нысандары мен түрлері; 
психологиялық əсердің негізгі əдістері, құралдары мен техникалары. 
Пререквизиты – «Психокоррекция», «Психодиагностика» 
Ұсынылатын əдебиеттер 

1. Аронсон Эллиот. Көпке ұмтылған жалғыз. Əлеуметтік психологияға 
кіріспе. 11- басылым. - Алматы: «Ұлттық аударма бюросы» қоғамдық 
қоры. 2018 жыл. – 408 бет. 

2. Шульц Д.П., Щульц С.Э.  Қазіргі психология тарихы. 11-басылым. – 
Алматы: «Ұлттық аударма бюросы» қоғамдық қоры. 2018 жыл. – 448 
бет. 

3. Майерс Д., Туенж Ж. 12-басылым. – Алматы: «Ұлттық аударма 
бюросы» қоғамдық қоры. 2018 жыл. – 648 бет. 

4. Анохин П.К. Эмоции // Психология эмоций: Тексты. - М., 2014- С. 
173. 

5. Наследов А.Д. Математические методы исследования: Анализ и 
интерпретация данных. - М., Речь, 2014 - 392 с. 

6. Немов Р.С. Психология: учеб. Для студ. высш. учеб. заведен: в 3 кн. / 
Р.С. Немов. - 4-е изд. - М.: Владос, 2015. - 631 с. 

7. Непомнящая Н.И. Целостно-личностный подход к изучению человека 
Вопросы психологии. - 2015. - № 1 - С. 116-126. 

8. Овчинникова Б. В., Владимирова И. М. Типы темперамента в 
практической психологии. - СПб.: Речь, 2013 - 288 с. 

9. Психологический словарь. / Под редакцией В.П. Зинченко, - М.: АСТ, 
2014 - 479 с. 

10. Русалов В.М. О природе темперамента и его месте в структуре 
индивидуальных свойств человека // Вопросы психологии. - 2015. - № 
11 - С. 52-65. 

11. Саблин В. С. Славакова С.П. Психология человека. - М.: Экзамен, 
2014 352 с. 

12. Узнадзе Д.Н. Общая психология. - СПб.: Питер, 2014 - 413 с. 
13. Хьел Л., Зиглер Д. Теории личности. 3-е международ. изд. - СПб.: 

Питер, 2013. - 608 с. 
Оқыту əдістері - инновациялық оқыту əдістері, мультимедиялық 
технологиялар 
Əдістері / бағалау түрлері - ауызша емтихан 
Оқу тілі - қазақ, орыс 
Мамандықты (деңгейі) даярлау шарттары (талаптары) - кітапхана қоры, 
интернетті компьютерлік сыныптары, интерактивті тақта, презентация 
мүмкіндіктері, микроэксперименттер жүргізу.  
 
ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ПРАКТИКА (ҮЗДІКСІЗ) 

     Коды - Р 
Оқу жылы - 2 
Оқу семестрі - 3 
Кредиттер саны - 3 
(күтелетін оқу мақсаттары жəне меңгерілетін құзыреттіліктер) – 

педагогикалық практиканың негізгі мақсаты студенттің теориялық жəне 



практикалық дайындығын нығайту жəне тереңдету, қазіргі заманғы ғылыми-
əдістемелік деңгейде психологтарды оқыту бойынша оқу-тəрбие жұмысын 
дербес жүзеге асыра алатын оқытушының құзыреттілігін қалыптастыру 
болып табылады. 

Пререквизиттер - «Психология», «Педагогика», «Жалпы психология», 
Курс / пəн мазмұны 
білім мен дағдыларды бекіту, магистр жалпы оқыту жəне психологиялық-

педагогикалық пəндер магистрлік бағдарламаның процесінде. жоғары кəсіби 
білім берудің мемлекеттік білім беру стандарттарына сəйкес білім беру 
бағдарламаларын жəне оқу жоспарларын жасау тəжірибесі қалыптастыру. 
Дəріс, семинар жəне практикалық сабақтарды дайындау жəне өткізу 
əдістемелері мен əдістерін зерттеу. Тренингтерді əдістемелік талдау 
дағдыларын дамыту. Қазіргі заманғы білім беру технологиялары идеясын 
қалыптастыру, университетте оқытудың белсенді əдістері. ғылыми жəне 
білім беру қызметін жүзеге асыру өмір дағдыларын, өзін-өзі білім мен өзін-
өзі жетілдіру дамыту. Қазіргі талаптарға жəне стандарттарға сəйкес кəсіби 
құзыреттілікті арттыру. Оқытушының кəсіби дағдыларын қалыптастыру 
жəне дамыту, сабақ өткізу, шығармашылық білім беру ортасын 
қалыптастыру. Университеттің мұғалімінің лауазымдық міндеттері мен 
құқықтарының идеясын қалыптастыру, лауазымдық нұсқаулық. 
Ұсынылатын əдебиеттер: 
1. Аронсон Эллиот. Көпке ұмтылған жалғыз. Əлеуметтік психологияға 
кіріспе. 11- басылым. - Алматы: «Ұлттық аударма бюросы» қоғамдық қоры. 
2018 жыл. – 408 бет. 
2. Шульц Д.П., Щульц С.Э.  Қазіргі психология тарихы. 11-басылым. – 
Алматы: «Ұлттық аударма бюросы» қоғамдық қоры. 2018 жыл. – 448 бет. 
3. Майерс Д., Туенж Ж. 12-басылым. – Алматы: «Ұлттық аударма 
бюросы» қоғамдық қоры. 2018 жыл. – 648 бет. 
Бағалау əдістері/түрлері – жазбаша есеп 
Оқыту тілі – қазақша, орыс тілі  
Мамандықты (деңгейі) даярлау шарттары (талаптары) - кітапхана қоры, 
интернетті компьютерлік сыныптары, интерактивті тақта, көрсетілім 
мүмкіндіктері, микроэксперименттер жүргізу. 
 
ЗЕРТТЕУ ПРАКТИКАСЫ  

Код - IР 
Оу жылы - 2 

Оқу семестрі - 4 
Кредиттер саны - 14 
(күтелетін оқу мақсаттары жəне меңгерілетін құзыреттіліктер) –  ғылыми 
материалдарды жинау, талдау жəне жинақтау, түпкілікті біліктілік жұмысын 
дайындау үшін түпнұсқа ғылыми идеяларды əзірлеу, ғылыми-зерттеу 
топтарында тəуелсіз ғылыми жұмыс жəне практикалық тəжірибе алу 
мақсатында жүргізіледі. 
Пререквизиттер - ОБ-ның барлық пəндері 
Курс / пəн мазмұны:  
Магистрлік бағдарламаның теориялы жəне қолданбалы пəндерін меңгеру 
процесінде магистранттардың алған білімдерін практикада жəне жеке 
тəжірибесінде бекітуі, дефектология саласында ғылыми зерттеушілік 
ойлауды жəне көзқарастарды қалыптастыру. Психолог зерттеуші 
құзыреттілігін қалыптастыру, дербес қазіргі ғылыми жəне əдістемелік 
деңгейде негізгі жəне қолданбалы сипаттағы міндеттерді шешу қабілеті. 



Психология ғылымына қатысты шығармашылық қаныасты жəне ғылыми тың 
идеяларды ұсыну қабілетін дамыту. Магистрлік диссертация шеңберіндегі 
өзінің ғылыми зерттеуі үшін білікті ізденушілік, таңдау жəне жалпылау 
дағдыларын дамыту. Ғылыми-зерттеу жұмысының əртүрлі кезеңдерімен 
танысу: зерттеу міндеттерін қою, қазіргі ақпараттық технологияларды 
қолдану арқылы мəселеге қатысты əдебиеттерді таңдау, теориялық 
материалдарды жинақтау жəне талдау, зерттеудің қорытындысы бойынша 
адекватты қорытынды жасай алу, есеп түрінде жұмыс нəтижлерін рəсімдеу 
жəне баяндама түрінде ұсыну. Əртүрлі мекемелерде зерттеушілік 
міндеттерді адекватты шеше алуға қабілетті, ғылыми ұжымның жұмысына 
тиімді қатыса алатын, білікті психологтың ғылыми іс-əрекетін дербес 
орындай алу дағдыларын дамыту жəне бекіту. Ғылыми-зерттеушілік 
жобаларды жүзеге асыру үшін əртүрлі адамдармен кəсіби өзара əрекеттесуді 
жоспарлай жəне жүзеге асыра алатын икемділіктерін дамыту.  
Ұсынылатын əдебиеттер: 
1. Аронсон Эллиот. Көпке ұмтылған жалғыз. Əлеуметтік психологияға 
кіріспе. 11- басылым. - Алматы: «Ұлттық аударма бюросы» қоғамдық қоры. 
2018 жыл. – 408 бет. 
2. Шульц Д.П., Щульц С.Э.  Қазіргі психология тарихы. 11-басылым. – 
Алматы: «Ұлттық аударма бюросы» қоғамдық қоры. 2018 жыл. – 448 бет. 
3. Майерс Д., Туенж Ж. 12-басылым. – Алматы: «Ұлттық аударма 
бюросы» қоғамдық қоры. 2018 жыл. – 648 бет. 
4. Ананьев Б.Г. О проблемах современного человекознания. – С-Пб.: 
Питер, 2014 
5. Анастази А. Психологическое тестирование. В 2-х т. – СПб.: Питер, 
2007 
6. Ганзен В.А., Балин В.Д. Теория и методология психологического 
исследования: Практическое руководство. – СПб.: 2013 
7. Готтсданкер Р. Основы психологического эксперимента. –М.: 
Академия. 2015, 
8. Дружинин В.Н. Экспериментальная психология. Учебное пособие. – 
С-Пб., Питер, 2017 
Бағалау əдістері/түрлері – жазбаша есеп 
Оқыту тілі – қазақша, орыс тілі  
Мамандықты (деңгейі) даярлау шарттары (талаптары) - кітапхана қоры. 
 
МАГИСТРАНТТЫҢ ҒЫЛЫМИ-ЗЕРТТЕУ ЖҰМЫСЫ, 
МАГИСТЕРЛІК ДИССЕРТАЦИЯНЫ ОРЫНДАУ  

Код – NIR1 
Оқу жылы – 1-2 
Оқу семестрі – 1-3 
Кредиттер саны - 32 
Курстың масаты (оқудың күтілетін мақсаттары жəне меңгерілетін 
құзыреттіліктер) –  дефектология саласында ғылыми зерттеулерді, 
жоспарлауды жəне зерттеуді жəне жоспарлауды жүзеге асыру үшін 
проблемалық саланы анықтауға жəне тақырыпты құзыретті таңдауға 
бағытталған тəуелсіз зерттеу жұмыстарын жүзеге асыру үшін теориялық 
білімдерді қолдану дағдылары мен дағдыларын дамыту. 
Пререквизиттері – ОБ барлық пəндері 
Курс / пəн мазмұны 
Психология саласындағы зерттеу мəселелерін құру, өңдеу, талдау жəне 
жүйелеу саласында ғылыми-зерттеу мəселелері, болжамдарын жəне 



ғылыми-зерттеу мəселелері болжамдарының негіздемесін тұжырымдау; 
ғылыми-зерттеу жұмыстарын теориялық жəне эмпирикалық зерттеу, талдау 
жəне олардың нəтижелерін түсіндіру, жоспарлау жəне ұйымдастыру, 
ғылыми адекватты математикалық əдістерді таңдау мен қолдану; олардың 
ауызша жəне жазбаша түрде зерттеу нəтижелерін дайындау, жобалау жəне 
ұсыну қорытындылары туралы ғылыми баяндамалар, сауалнамалар жəне 
жарияланымдар дайындау; алынған нəижелерді енгізуді жоспарлау, 
ұйымдастыру жəне психологиялық қолдау; зияткерлік жəне жалпы мəдени 
деңгейін жетілдіру жəне дамыту, ғылыми-зерттеудің жаңа əдістерін 
тəуелсіз меңгеру шеберлігіне ие болу. 

Ұсынылатын əдебиеттер: 
Зерттеу мəселесіне сəйкес. 
Бағалау əдістері/түрлері – жазбаша есеп 
Оқыту тілі – қазақша, орыс тілі  
Мамандықты (деңгейі) даярлау шарттары (талаптары) - кітапхана қоры. 
 
КЕШЕНДІ ЕМТИХАН ЖƏНЕ ДИССЕРТАЦИЯ ҚОРҒАУ  
Оқу жылы –2 
Оқу семестрі – 4 
Кредиттер саны - 4 
Қорытынды мемлекеттік аттестаттау мақсаты жоғары мемлекеттік білім беру 
стандартының талаптарына сəйкес, қолжетімділігін жəне жалпы мəдени жəне 
кəсіби құзыреттілігін қалыптастыру деңгейін бағалау негізінде, кəсіби 
міндеттерді (ғылыми-зерттеу, тəжірибелік, жобалау жəне инновациялық, 
педагогикалық, ұйымдастырушылық жəне басқарушылық) орындауға 
түлектердің қабілетін жəне дайындығын анықтау болып табылады. 
«Психология» бағыты бойынша кəсіби білім беру.  Стандартта талап етілетін 
деңгейде кəсіби мəселелерді шешу үшін оқу теориялық білімді қолдану үшін 
түлектердің, практикалық дағдылар мен ептіліктер дəрежесін анықтау. 
Ұсынылатын əдебиеттер 
1. Аронсон Эллиот. Көпке ұмтылған жалғыз. Əлеуметтік психологияға 
кіріспе. 11- басылым. - Алматы: «Ұлттық аударма бюросы» қоғамдық қоры. 
2018 жыл. – 408 бет. 
2. Шульц Д.П., Щульц С.Э.  Қазіргі психология тарихы. 11-басылым. – 
Алматы: «Ұлттық аударма бюросы» қоғамдық қоры. 2018 жыл. – 448 бет. 
3. Майерс Д., Туенж Ж. 12-басылым. – Алматы: «Ұлттық аударма 
бюросы» қоғамдық қоры. 2018 жыл. – 648 бет. 
• Зерттелетін мəселеге сəйкес Қазақстан Республикасының нормативтік 
құжаттары 

 Кешенді емтихан пəндері бойынша əдебиеттер көздері 
 Бағалау əдістері/түрлері – ауызша емтихан 

            Оқыту тілі – қазақша, орыс тілі  
Магистра
нттарға 
қосымша 
ақпарат 

3. Білім алушылар үшін қосымша ақпарат  
  - Орналасу / тұру - 1789 адамға арналған ыңғайлы Студенттер үйі. Білім 
алшылардың сабаққа дайындалуы жəне дем алуына ыңғайлы жағдайлар–  
«Кітапхана», «Оқу залы» жəне «Интернет-кафе» қарастырылған. 

- Тамақтану - уақытылы жəне жоғары сапалы тамақтануды 150 орындық оқу 
корпусындағы асхана қамтамасыз етеді. 

- Медициналық қызметтер - ЖОО студенттері үшін медициналық 
қызмет көрсетулер медициналық орталықта (талаптарға сəйкес) ұсынылады, 
онда алғашқы медициналық көмек көрсетіледі, медициналық тексерулер 
жүргізіледі, алдын алу шаралары жүргізіледі. Өскемен қаласының №1 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

қалалық ауруханасымен студенттер мен оқытушыларға медициналық көмек 
көрсету туралы келісім бар (қосымша келісімнің нотариалдық 
куəландырылған көшірмесі қоса беріледі). «Дөңгелек үстелдер» - 
Университет студенттерімен қаладағы «Денсаулық орталығы» 
қызметкерлерінің кездесуі тұрақты түрде өткізілді. 

Оқу корпустарының жəне жатақханалардың санитарлық жағдайын 
бақылауды денсаулық орталығының басшысы жүзеге асырады, тиісті 
жағдайлардың қатамасыз етілуіне сəйкес объектілердің  коменданттары 
жауапты. 

Студентік офис – Университеттің құрылымдық бөлімшесі болып 
табылатын жастар саясаты орталығы бұрын құрылған Жастар ісі жəне 
мəдениет орталығын, сондай-ақ студенттік жастар бірлестіктерін: «Нұр 
Отан» ХДП-ның жастар қанатының, Қазақстан студенттерінің 
республикалық жастар ұйымы филиалының, «Жас Отан» жастар қанатын, 
«Қыран» полициясының студенттік жасағын, студенттердің жастар жұмыс 
топтарын біріктірді. 

- Оқу жағдайлары –  
Интерактивті құрал жабдықтармен жабдықталған кабинеттер – 1 
Мультимедиялық зал - 1 
Лабораториялар – 4 
Шеберханалар - 1 
Спорт залдары - 1 
Жүзу лабораториясы - 1 
Оқу залы - 1 

Студенттік ассоциациялар. 

«Қыран» полициясының студенттік жасағы  
ВКГ дебат клубы;  
Студенттік заң клиникасы; 
«Əлем» хореографиялық студиясы;  
Қазақ фольклорлық ансамблі; 
студенттер театры; 
факультеттердің КТК (КВН) командалары; 
жанрлық əндер шығармашылық бірлестігі;  
«Жас Қалам» жас ақындардың шығармашылық бірлестігі.  



        Приложение 2 
ТИПОВАЯ СТРУКТУРА ИНФОРМАЦИОННОГО ПАКЕТА/КАТАЛОГА КУРСОВ 

по ECTS 
(заполняется на английском языке) 

ИНФОРМ
АЦИЯ об 
институте 
 

Общая информация о вузе 
1. Название и адрес вуза: ВКГУ им. С. Аманжолова, корпус № 1, аудитория № 
250, кафедра  психологии и коррекционной педагогики, ул. 30-ой Гв. Дивизии, 
34. 

 
2. Академический календарь: 2 года обучения (очная форма). 

Академический календарь 
для магистрантов научно-педагогического направления на 2017-2018 учебный 

год 
1 семестр 

21-25 августа  Зачисление магистрантов  
30 августа  День Конституции Респблики Казахстан  
26-29 августа  Регистрация на элективные дисциплины  
1 сентября  День знаний и торжественное открытие начала  

учебного года 
1сентября  – 30 декабря   1 семестр 
1сентября  – 09 декабря   Теоретическое обучение 
1сентября Курбан айт 
1-9 октября  Рубежный контроль. Рейтинг №1 
1 декабря  День Первого Президента Республики Казахстан 
27 ноября -9 декабря  Научно-исследовательская работа без отрыва от  

теоретического обучения 
4-9 декабря  Рубежный контроль. Рейтинг №2 
16-17 декабря  День Независимости Республики Казахстан 
11-30 декабря  Экзаменационная сессия 
1-2 января  Новый год 
30 декабря  Завершение 1 семестра 
7 января  Рождество 
1-13 января  Зимние каникулы 

2 семестр 
15 января – 28 апреля теоретическое обучение 
26 февраль-4 марта Рубежный контроль. Рейтинг №1 
8 марта Международный женский день 
21 - 23 марта Наурыз мейрамы 
16-28 апреля Научно-исследовательская работа без отрыва от  

теоретического обучения 
23 -28 апреля Рубежный контроль. Рейтинг №2 
1 мая  Праздник единства народа Казахстана 



30 апреля - 19 мая Экзаменационная сессия 
7 мая День защитника Отечество  
9 мая День Победы 
21 мая – 21 июля Научно-исследовательская работа 
6 июля День Астаны 
23 июля - 04 августа Летние каникулы 

 
3. Руководство вуза 
Ректор- д.ю.н., Төлеген М.А. 
Проректор по стратегическому развитию и научной работе – Доктор PhD,  
Сералин Г.А. 
Проректор  по учебно-методической работе - д.б.н., Мырзагалиева А.Б. 
Проректор  по воспитательной работе -  к.п.н. Ровнякова И.В. 
Директор департамента академической политики и управления 
образовательными программами - к.п.н.   Стеблецова И.С.      
Декан факультета ППиК– к.м.н. Куленова Г.Б. 
И.о. начальника отдела послевузовского образования  -  Ныкмуканова М.М. 
Заведующей кафедрой психологии  и коррекционной педагогики – к.пс.н., 
Стельмах С.А. 
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 30 специальностям магистратуры. 
В университете внедрена кредитная система обучения: с 2003-04 учебного года 
- для студентов экономических специальностей; с 2004-05 учебного года - для 
студентов 1 курса всех специальностей высшего профессионального 
образования.  
На факультете ППФ ведется подготовка по 10 образовательным программам 
бакалавриата, 7 магистратуры. Осуществляется подготовка бакалавров по 
следующим специальностям: 5В010300- «Педагогика и психология», 5В012300 
– «Социальная педагогика и самопознание»,  5В010500 «Дефектология», 
5В050300 -  «Психология»,5В010100 – «Дошкольное обучения и воспитания», 
5В010200 – «Педагогика и методика начального обучения», 5В010400 – 
«Начальная военная подготовка», 5В010800 – «Физическая культура», 
5В010600 – «Музыкальное образование», 5В090500 – «Социальная работа». 
Осуществляется подготовка магистрантов по 8 специальностям: 6М050300 – 
«Психология», 6М010500- «Дефектология», 6M010100 -  «Дошкольное 
воспитание и обучение», 6М010200 – «Педагогика и методика начального 
образования», 6М010300 – «Педагогика и психология», 6М012300 – 
«Социальная педагогика и самопознание», 6М010800 – «Физическая культура». 
В учебном процессе активно используется материалы всех направлений 
исследований преподавателей, соискателей, магистрантов и студентов 
кафедры. Результаты НИР и НИРС внедрены в учебный процесс. 
5. Перечень предлагаемых программ обучения (в том числе стоимость 
обучения):  
Магистратура: 5В050300 -  «Психология». Стоимость обучения: 396 000 тенге в 
год.  
6. Процедура (правила) приема и зачисления на программу 
Для обеспечения академической мобильности обучающиеся изучают 



отдельные дисциплины в других организациях образования, в том числе за 
рубежом. При этом руководитель организации образования определяет верхний 
предел количества кредитов для изучения в других организациях образования.  
В случае изучения отдельных дисциплин в организациях образования 
Республики Казахстан между организациями образования заключается 
двусторонний договор.  
В случае изучения отдельных дисциплин в других организациях образования 
после прохождения промежуточной аттестации по дисциплине обучающийся 
представляет в деканат (отделение) своей организации образования 
экзаменационную ведомость (либо транскрипт) с указанием оценок по 
экзамену, итоговой оценки по дисциплине и количества освоенных кредитов. 
В заявлении обучающегося, по форме специального образца, указываются 
название и полный адрес отправляющего вуза, фамилия, имя, отчество 
координатора программ академической мобильности факультета/департамента 
и вуза, а также персональная информация студента (фамилия, имя, отчество,  
дата рождения, адрес проживания, контактные данные).  
В заявлении предоставляется информация о мотивации обучающихся для 
участия в программах мобильности, сведения об уровне квалификации по 
языку обучения за границей, опыт работы и предшествующего обучения за 
границей, отметка о возможности получения гранта для обучения за рубежом. 
Соглашение на обучение по программам академической мобильности является 
основным документом, регулирующим процесс обучения студента по 
программе академической мобильности и заполняется на английском языке по 
форме специального образца. 
При положительном решении принимающего вуза на участие обучающегося в 
программе академической мобильности соглашение подписывается в 
трехстороннем порядке: принимающим вузом, обучающимся и отправляющим 
вузом. 



ИНФОРМ
АЦИЯ  о 
программ
ах 
обучения 
(Каталог 
курсов) 

1. Общая характеристика программ обучения 
 Присуждаемые степени/квалификации: 

Магистр социальных наук по специальности 6М050300 «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 соответствии с типовыми правилами 
приема в высшие учебные заведения Республики Казахстан. Предшествующий 
уровень образования лиц, желающих освоить образовательные программы 
магистратуры – высшее или послевузовское образование. На «входе» 
магистрант должен иметь все пререквизиты, необходимые для освоения 
соответствующей профессиональной учебной программы магистратуры. Для 
поступления на специальность 6М050300 «Психология» необходимо иметь в 
пререквизитах дисциплину «Общая психология». При отсутствии необходимых 
пререквизитов магистранту разрешается их освоить на платной основе. В 
данном случае обучение в магистратуре начинается после полного освоения 
магистрантом пререквизитов 
- по  2 курсу - при осуществлении академической мобильности учитывается 
разница в учебных планах, которая не должна превышать пяти дисциплин 
обязательного компонента. 

 Образовательные и профессиональные цели: программы/возможность 
дальнейшего продолжения обучения: 
- Формировать  представление  о роли науки и образования в общественной 
жизни; о современных тенденциях в развитии научного познания; об 
актуальных методологических и философских проблемах естественных 
(социальных, гуманитарных, экономических) наук; о профессиональной 
компетентности преподавателя высшей школы; о противоречиях и социально-
экономических последствиях процессов глобализации; 
- Вооружить знаниями методологии научного познания; принципов и 
структуры организации научной деятельности; психологии познавательной 
деятельности студентов в процессе обучения;  психологических методов и 
средств повышения эффективности и качества обучения; 
- Формировать  умения 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; применять знания 
педагогики и психологии высшей школы в своей педагогической деятельности; 
применять интерактивные методы обучения; проводить информационно-
аналитическую и информационно-библиографическую работу с привлечением 
современных информационных технологий; креативно мыслить и творчески 
подходить к решению новых проблем и ситуаций; свободно владеть 
иностранным языком на профессиональном уровне, позволяющим проводить 
научные исследования и осуществлять преподавание специальных дисциплин в 
вузах; обобщать результаты научно-исследовательской и аналитической 
работы в виде диссертации, научной статьи, отчета, аналитической записки и 
др.; 
- Формировать навыки научно-исследовательской деятельности, решения 
стандартных научных задач; осуществления образовательной и педагогической 



деятельности по кредитной технологии обучения; методики преподавания 
профессиональных дисциплин; использования современных информационных 
технологий в образовательном процессе; профессионального общения и 
межкультурной коммуникации; ораторского искусства, правильного и 
логичного оформления своих мыслей в устной и письменной форме; 
расширения и углубления знаний, необходимых для повседневной 
профессиональной деятельности и продолжения образования в докторантуре. 

 Структура программы с указанием кредитов  (59 кредитов ECTS в год) 
Структура программы набора 2018 года - смотрите приложение  №1 

 Итоговые  экзамены (если имеются) 
По каждой дисциплине сдается экзамен – в устной форме, в виде 
экзаменационных билетов или тестирования. 

 Итоговая аттестация магистрантов проводится в сроки, предусмотренные 
академическим календарем и учебными планами специальностей в форме 
сдачи комплексного экзамена и защиты магистерской диссертации. 

 Комплексный экзамен проводится в 4 семестре не позднее, чем за 1 месяц до 
защиты диссертации. В комплексный экзамен по специальности входят 
дисциплины цикла профилирующих дисциплин образовательной программы 
магистратуры. Процедура защиты магистерской диссертации определяется 
вузом самостоятельно в соответствии с Типовыми правилами проведения 
текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации 
обучающихся в высших учебных заведениях. 
 Разработанный проект магистрантом публично защищается на заседании 
государственной аттестационной комиссии в конце 4-го семестра. 

 Фамилия, имя,  отчество лекторов по каждой дисциплине  
1) Сейтембетов Е.Ж.., к.ф.н., кафедра философии - «История и философия 
науки». 
2) Завалко Н.А., д.п.н., профессор кафедры педагогики и психологии - 
«Педагогика». 
3) Капышева Г.К.,  к.ф.н., кафедра иностранных языков - «Иностранный 
язык» (профессиональный). 
4) Стельмах С.А., к.пс.н., доцент кафедры психологии и коррекционной 
педагогики - «Современная социальная методология», «Экспериментальные и 
кросскультурные исследования в этнопсихологии». 
5) Мацкеевич И.К. к.пс.н., доцент кафедры психологии и коррекционной 
педагогики - «Проблемы аналитических и экспертных исследований», 
«Теоретико-методологические основы психологии», «Системные основания 
управления качеством».  
6) Ковалев С.Э. к.пс.н., доцент кафедры психологии и коррекционной 
педагогики - «Акмеология научной и педагогической деятельности», 
«История, состояние, тенденции развития современной психологии», 
«Современная естественно-научная методология»  
7) Барабанова Е.И. к.пс.н., доцент кафедры психологии и коррекционной 
педагогики -  «Теория и практика психологического эксперимента», 
«Диагностика и коррекция стратегий совладания с трудными жизненными 
ситуациями», «Человек как объект исследования» 
8) Дергачева Е.В. к.пс.н., доцент кафедры психологии и коррекционной 
педагогики - «Организация и социальные процессы как объект исследования», 
«Психология инновационного менеджмента» «Современная статистика в 
психологии», «Проблемы развивающих и коррекционных исследований». 
9) Садыкова С.Т., к.ф.н., кафедра казахского языка и литературы - «Деловой 
казахский язык». 



 Описание отдельных дисциплин (курсов, юнитов)  
Название курса/дисциплины/юнита - ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 
(ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ)  
Код дисциплины – Iya(p) - 5202 
Тип дисциплины - БД 
Уровень курса/дисциплины - ОК 
Год обучения - 1 
Семестр обучения - 2 
Количество  кредитов - 2 
Ф.И.О лектора/профессора – Капышева Г.К. 
Цели курса (ожидаемые цели обучения и приобретаемые компетенции – 
Основной целью обучения иностранному языку в магистратуре является 
углубление и развитие приобретенных в бакалавриате знаний, умений и 
навыков активного владения иностранным языком и сделать обучение 
иностранному языку одним из источников расширения их культурного 
кругозора. Конечная цель курса «Иностранный язык» в магистратуре – научить 
самостоятельно читать литературу по специальности, научить аннотировать, 
реферировать научные статьи, писать тезисы и доклады на иностранном языке, 
уметь читать и переводить общественно-политическую литературу и излагать 
свою точку зрения по прочитанному. 
Пререквизиты - «Иностранный язык», «Профессионально-ориентированный 
иностранный язык» 
Содержание курса/дисциплины. В соответствии с целевой установкой 
содержанием курса является обучение речевой деятельности на основе 
оригинальной литературы по специальности, которая используется для 
приобретения и совершенствования необходимых знаний и умений в области 
чтения, говорения, аудирования, перевода, реферирования письма. Овладение 
всеми видами деятельности ведется комплексно, в тесном единстве с 
овладением определенных фонетических, лексических и грамматических 
материалов. Языковой материал должен рассматриваться не в виде частных 
явлений, а в системе, в форме обобщения и обзора групп родственных явлений 
и сопоставлений. 
Рекомендуемая литература  

1. Гильманова А.А. Использование художественных текстов для обучения 
чтению на иностранном языке /А.А. Гильманова, С.Е. Никитина, Э.Р. 
Даминова // Междунар. науч.-исслед. журнал. – 2016. - № 4 (46) Ч. 3. – С. 
24-27  
2. Лосева Т.В. Организация эстетического воспитания на уроках 
английского языка в начальной школе / Т.В. Лосева, К.В. Кузнецова, Г.М. 
Игейсинова // Молодой ученый. – 2016. – № 1. – С. 728-730  
3. Дворина Н. Г. Использование интерактивной компьютерной технологии 
распознавания жестов и речи на практических занятиях по иностранному 
языку [Электронный ресурс] / Н. Г. Дворнина, Н. Н. Горлушкина, Н. Н. 
Филатова // Науковедение. – 2015. – № 3 (28). 
4. Имамутдинова Ф. Р. Особенности использования интерактивной доски в 
обучении иностранным языкам // Вестн. БелЮИ МВД России. – 2014. – № 
2-2. – С. 54-57 
5. Тимофеева Е. В. Использование информационно-коммуникационных 
технологий при обучении иностранному языку / Е. В. Тимофеева, Ю. А. 
Кайль // Изв. АлтГУ. – 2014. – № 2 (82). – С. 77-80 

Методы преподавания – традиционные и инновационные методы 
преподавания, технологии мультимедиа 



Методы/формы оценки – устный экзамен 
Язык обучения – казахский, русский  
Условия (требования) для обучения  специальности (ступени) – библиотечный 
фонд, компьютерный класс с интернетом, интерактивная доска. 
 
Название курса/дисциплины/юнита – ИСТОРИЯ И ФИЛОСОФИЯ НАУКИ 
Код дисциплины - IFN – 5201 IFN  
Тип дисциплины - БД 
Уровень курса/дисциплины - ОК 
Год обучения - 1 
Семестр обучения - 1 
Количество  кредитов - 2 
Ф.И.О лектора/профессора - к.ф.н. Сейтембетов Е.Ж.  
Цели курса (ожидаемые цели обучения и приобретаемые компетенции) – 
исследование оснований,  логики развития и способов формирования научного 
знания 
Пререквизиты - «Философия», «Социология», «Педагогика», «Психология», 
«Специальная педагогика» 
Содержание курса/дисциплины 
Компетенции: 
Мировоззренческая компетенция: 
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. 
Рекомендуемая литература 

1. Армстронг Карен. Иудаизм, христандық пен исламдағы 4000  жылдық 
ізденіс: Құдайтану баяны. Оқулық. - Алматы: «Ұлттық аударма бюросы» 
қоғамдық қоры. 2018 жыл. – 432 бет. 
2. Войтов,А. Г. История и философия науки : учебное пособие / А. Г. 
Войтов. – М.: Дашков и К, 2015. – 692 с. 
3. Ильин, В. В. Введение в историю и философию науки /В. В. Ильин, С. А. 
Лебедев. – М.: Академический проект, 2013. – 384 с. 

Методы преподавания – традиционные и инновационные методы 
преподавания, технологии мультимедиа 
Методы/формы оценки – устный экзамен 
Язык обучения – казахский, русский  
Условия (требования) для обучения  специальности (ступени) – библиотечный 
фонд, компьютерный класс с интернетом, интерактивная доска. 
 
Название курса/дисциплины/юнита – ПЕДАГОГИКА  
Код дисциплины - Ped -5203 
Тип дисциплины - БД 



Уровень курса/дисциплины - ОК 
Год обучения - 1 
Семестр обучения - 2 
Количество  кредитов - 2 
Ф.И.О лектора/профессора – Завалко Н.А., Игибаева А.К. 
Цели курса (ожидаемые цели обучения и приобретаемые компетенции) – 
совершенствование профессиональной подготовки будущих преподавателей 
вуза, ознакомление их с методологическими и теоретическими основами 
педагогики высшей школы,  современными подходами к анализу, 
планированию и организации образовательного процесса в высшей школе. 
Пререквизиты - «Философия», «Социология», «Педагогика», «Психология» 
Содержание курса/дисциплины  
Введение. Педагогическая наука и ее место в системе наук  о человеке. 
Педагогика высшего образования. Цели и задачи высшего образования как 
педагогического процесса. Сущность и структура педагогической 
деятельности. Личность преподавателя высшей школы и современные 
требования к его компетентности. Коммуникативная компетентность 
преподавателя высшей школы. Сущность процесса профессионального 
обучения. Методологические основы процесса обучения  в высшей школе. 
Содержание образования в высшей школе. Методы и формы организации 
обучения в высшей школе. Активные методы и формы обучения в подготовке 
будущих специалистов. Высшая школа как социальный  институт. Организация 
кураторской работы. Научные основы использования образовательных 
технологий  в высшей школе. 
Рекомендуемая литература: 

1. Громкова, М. Т. Педагогика высшей школы [Электронный ресурс]: учеб. 
пособие / М. Т. Громкова. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012.–446 с.–Режим 
доступа : http://www.knigafund.ru/books/122588 

2. Психология и педагогика высшей школы /Л. Д. Столяренко [и др.]. –
Ростов н/Д: Феникс, 2014. – 620 с.  

3. Бахмутский, А. Е. Педагогика: учебник / [А. Е. Бахмутский и др.]. 
Санкт-Петербург: Питер пресс, 2017. – 304 с. 

4. Башаркина, Е. А. Общая педагогика: курс лекций: в 2 ч. / Е. А. 
Башаркина. – Могилев: МГУ, 2013―2014. 

5. Девятых, С. Ю. Основы психологии и педагогики: психологические 
тесты и упражнения / С. Ю. Девятых. – Минск: Республиканский 
институт высшей школы, 2016. – 59 с. 

Методы преподавания – традиционные и инновационные методы 
преподавания, технологии мультимедиа 
Методы/формы оценки – устный экзамен 
Язык обучения – казахский, русский  
Условия (требования) для обучения  специальности (ступени) – библиотечный 
фонд, компьютерный класс с интернетом, интерактивная доска. 
 
Название курса/дисциплины/юнита – ТЕОРЕТИКО-
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПСИХОЛОГИИ 
Код дисциплины - TMOP -5203 
Тип дисциплины - БД 
Уровень курса/дисциплины - ОК 
Год обучения - 1 
Семестр обучения - 2 
Количество  кредитов - 2 



Ф.И.О лектора/профессора – Мацкеевич И.К.. 
Цели курса (ожидаемые цели обучения и приобретаемые компетенции) –  
Пререквизиты - «Общая психология», «История психологии», 
«Эксппериментальная психология», «Психология личности». 
Содержание курса/дисциплины 
Психологическая наука имеет свою методологию. В качестве общей 
методологии отечественной психологической науки выступает диалектико-
материалистически и подход к пониманию окружающего мира, роли и месту 
психики и психического в нем. Его основные положения сводятся к 
следующему: 
• окружающий нас реальный мир материален (состоит из материи); 
• материя первична, а сознание вторично; " материя находится в 
непрерывном движении, развитии и подчиняется законам: единства и борьбы 
противоположностей; перехода количественных изменений в качественные; 
отрицания отрицания; 
• движение и взаимодействие материи определяет собой качественные 
характеристики всех явлений объективной реальности и собственно психики; 
• психика есть свойство высокоорганизованной материи, функция 
головного мозга; 
• сущность психики состоит в отражении воздействий предметов и 
явлений окружающей действительности; 
• сознание - высший этап развития психики; 
• психика, сознание социально обусловлены; 
• окружающий мир и психика прошли длительный путь эволюции и 
развития. 
Рекомендуемая литература 

1. Аронсон Эллиот. Көпке ұмтылған жалғыз. Əлеуметтік психологияға 
кіріспе. 11- басылым. - Алматы: «Ұлттық аударма бюросы» қоғамдық 
қоры. 2018 жыл. – 408 бет. 

2. Шульц Д.П., Щульц С.Э.  Қазіргі психология тарихы. 11-басылым. – 
Алматы: «Ұлттық аударма бюросы» қоғамдық қоры. 2018 жыл. – 448 
бет. 

3. Майерс Д., Туенж Ж. 12-басылым. – Алматы: «Ұлттық аударма бюросы» 
қоғамдық қоры. 2018 жыл. – 648 бет. 

4. Мусийчук, Марина. Методологические основы психологии -  Флинта, 
2018. – 242 с. 

5. Чиркова Т. И. Методологические основы психологии. Вузовский 
учебник, Инфра-М, 2018. – 416 c. 

Методы преподавания – традиционные и инновационные методы 
преподавания, технологии мультимедиа 
Методы/формы оценки – устный экзамен 
Язык обучения – казахский, русский  
Условия (требования) для обучения  специальности (ступени) – библиотечный 
фонд, компьютерный класс с интернетом, интерактивная доска. 
 

 Название курса/дисциплины/юнита – ИСТОРИЯ, СОСТОЯНИЕ, 
ТЕНДЕНЦИИ СОВРЕМЕННОЙ ПСИХОЛОГИИ 

 Код дисциплины –  ISTRSP -5303 
 Тип дисциплины - ПД  
 Уровень курса/дисциплины - КВ 
 Год обучения – 1 
 Семестр обучения - 1 



 Количество  кредитов - 5 
 Ф.И.О лектора/профессора Ковалёв С.Э. 
 Цели курса:    Добиться усвоение магистрантами основных направлений 

современной психологии  как  системообразующего  фактора  становления  ее 
методологических основ. 

 Пререквизиты: Психология, История и философия науки  
 Теоретико-методологические основы психологии  
 Содержание курса/дисциплины:   

История  психологии  как отрасль  психологической  науки. Развитие 
психологических знаний в рамках учения о душе. Развитие психологических 
знаний в рамках философских учений о сознании.  Развитие психологии как 
науки о сознании в период до формирования экспериментальной психологии. 
Развитие естествознания и формирование естественнонаучных предпосылок 
выделения психологии в самостоятельную науку. Методологические основы 
современной психологии. Становление и тенденции развития советской 
психологии. Становление и тенденции современной зарубежной  психологии. 
Становление и тенденции  развития  психологической науки  в Казахстане. 
Классическая, неклассическая, постнеклассическая психология. 

 Рекомендуемая литература 
1. Аронсон Эллиот. Көпке ұмтылған жалғыз. Əлеуметтік психологияға 

кіріспе. 11- басылым. - Алматы: «Ұлттық аударма бюросы» қоғамдық қоры. 
2018 жыл. – 408 бет. 

2. Шульц Д.П., Щульц С.Э.  Қазіргі психология тарихы. 11-басылым. – 
Алматы: «Ұлттық аударма бюросы» қоғамдық қоры. 2018 жыл. – 448 бет. 

3. Майерс Д., Туенж Ж. 12-басылым. – Алматы: «Ұлттық аударма бюросы» 
қоғамдық қоры. 2018 жыл. – 648 бет. 

4. Мусийчук, Марина. Методологические основы психологии -  Флинта, 
2018. – 242 с. 

5. Чиркова Т. И. Методологические основы психологии. Вузовский 
учебник, Инфра-М, 2018. – 416 c. 

 Методы преподавания – традиционные и инновационные методы 
преподавания, технологии мультимедиа 

 Методы/формы оценки – устный экзамен 
 Язык обучения – казахский, русский  
 Условия (требования) для обучения  специальности (ступени) – 

библиотечный фонд, компьютерный класс с интернетом, интерактивная доска. 
  
 Название курса/дисциплины/юнита – ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ И 

КРОССКУЛЬТУРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ЭТНОПСИХОЛОГИ 
 Код дисциплины - EKIE -6302 
 Тип дисциплины - БД  
 Уровень курса/дисциплины - КВ 
 Год обучения - 1 
 Семестр обучения - 2 
 Количество  кредитов - 10 
 Ф.И.О лектора/профессора Стельмах С.А. 
 Цели курса (ожидаемые цели обучения и приобретаемые компетенции) - 

дать знания и сформировать представление и понятие у студентов о 
этнопсихологии как науке об обществе, его социальных группах, поведении 
людей, о взаимодействии всех субъектов общественной жизни, об истории и 
путях развития общества, важнейших сфер социальной жизни; привить навыки 



и умения самостоятельно анализировать ход общественных процессов, дать 
методологию анализа эмпирического и статистического материала и т. д. 

 Пререквизиты - Психология, История и философия науки, Теоретико-
методологические основы психологии  

 Содержание курса/дисциплины 
Планирование корреляционных исследований в кросскультурной психологии. 4 
области планирования исследования. Исследование концептуальной и 
эмпирической методологии.  Кросскультурная изменчивость в навыках 
социализации. Кросс-культурные исследования ценностей. Проблемы 
формирования этнокультурной компетентности и этнической толерантности в 
высшей школе. Этнопедагогические аспекты профессиональной деятельности 
преподавателя вуза. Кросскультурное исследование - вариант эксперимента ex-
post-facto. Кросскультурная антропология. Происхождение этнических 
предубеждений. Влияние этнических предубеждений  на сферу общения между 
разными  этническими группами. Изучение этнических стереотипов в 
исследованиях ученых.   

 Рекомендуемая литература 
1. Аронсон Эллиот. Көпке ұмтылған жалғыз. Əлеуметтік психологияға 

кіріспе. 11- басылым. - Алматы: «Ұлттық аударма бюросы» қоғамдық қоры. 
2018 жыл. – 408 бет. 

2. Шульц Д.П., Щульц С.Э.  Қазіргі психология тарихы. 11-басылым. – 
Алматы: «Ұлттық аударма бюросы» қоғамдық қоры. 2018 жыл. – 448 бет. 

3. Майерс Д., Туенж Ж. 12-басылым. – Алматы: «Ұлттық аударма бюросы» 
қоғамдық қоры. 2018 жыл. – 648 бет. 

4. Мандель, Б.Р Этнопсихология: учеб. пособие / Б.Р Мандель. - М.: 
Флинта, 2014. - 320 c. 

5. Стефаненко, Т.Г. Этнопсихология: Практикум: Учебное пособие для 
студентов вузов / Т.Г. Стефаненко. - М.: Аспект Пресс, 2013. – 224 с. 

6. Стефаненко, Т.Г. Этнопсихология: Учебник для студентов вузов. 5-е 
изд., испр. и доп. / Т.Г. Стефаненко. - М.: Аспект-Пресс, 2014. - 352 c. 

Методы преподавания – традиционные и инновационные методы 
преподавания, технологии мультимедиа 
Методы/формы оценки – устный экзамен 
Язык обучения – казахский, русский  
Условий (требований) для обучения  специальности (ступени) – 
библиотечный фонд, компьютерный класс с интернетом, интерактивная 
доска. 
 

 Название курса/дисциплины/юнита – СОВРЕМЕННАЯ 
СТАТИСТИКА В ПСИХОЛОГИИ 

 Код дисциплины - SSvP -5304 
 Тип дисциплины - ПД  
 Уровень курса/дисциплины - ОК 
 Год обучения - 1 
 Семестр обучения - 1 
 Количество  кредитов - 3 
 Ф.И.О лектора/профессора Дергачева Е.В. 

Цели курса (ожидаемые цели обучения и приобретаемые компетенции) - 
Формирование представлений об основных статистических процедурах и их 
применении в психологии,  навыков самостоятельной статистической 
обработки данных экспериментальных психологических исследований и их 
интерпретации. 



 Быть компетентным в вопросах:отбор и применение 
психодиагностических методик, адекватных целям, ситуации и контингенту 
респондентов с последующей математико- статистической обработкой данных 
и их интерпретаций. 

 Пререквизиты - Психология, История и философия науки, Теоретико-
методологические основы психологии  

 Содержание курса/дисциплины: содержание дисциплины (модуля) 
охватывает круг вопросов, связанных с  формированием у студентов знаний в 
области измерения в психологии; типов шкал; представления данных; 
описательной статистики; мер связи; метрики; методов одномерной и 
многомерной прикладной статистики; многомерного шкалирования; 
многомерного анализа данных; дисперсионного анализа; анализа данных на 
компьютере, статистических пакетов; нормативов представления результатов 
анализа данных в научной психологии. Сущность метода статистических 
испытаний. Формирование случайных величин с заданными законами 
распределения.  Приближенный способ формирования случайной величины с 
произвольной функцией распределения.  Общие сведения о цепях Маркова. 
Переходные вероятности. Матрица перехода.  Статистические методы анализа 
и обработки экспериментальных данных.  Интервальная оценка параметров.  
Приближенные методы построения доверительных интервалов.  Точные 
методы построения доверительных интервалов.  Статистическая проверка 
гипотез.  Проверка гипотезы о равенстве среднеквадратичной оценки 
выборочной оценки самой среднеквадратичной генеральной совокупности.  
Оценка равенства дисперсий двух выборок. Оценка однородности дисперсии. 
Оценка сомнительных результатов. Обработка результатов эксперимента 
методом регрессионного анализа. Зависимость между случайными величинами. 
Обработка результатов пассивного эксперимента методом регрессионного 
анализа. Основные понятия классического регрессионного анализа. 
Статистический анализ уравнения регрессии. Особенности обработки 
результатов эксперимента методом регрессионного анализа. Особенности 
расчета коэффициентов регрессии. Особенности статистического анализа 
уравнения регрессии. Интерпретация уравнения регрессии. Обработка 
результатов эксперимента методом дисперсионного анализа. Основные 
понятия дисперсионного анализа. Однофакторный дисперсионный анализ. 
Алгоритм расчета однофакторного дисперсионного анализа. Двухфакторный 
дисперсионный анализ. 

 Рекомендуемая литература: 
1. Аронсон Эллиот. Көпке ұмтылған жалғыз. Əлеуметтік психологияға 

кіріспе. 11- басылым. - Алматы: «Ұлттық аударма бюросы» қоғамдық қоры. 
2018 жыл. – 408 бет. 

2. Шульц Д.П., Щульц С.Э.  Қазіргі психология тарихы. 11-басылым. – 
Алматы: «Ұлттық аударма бюросы» қоғамдық қоры. 2018 жыл. – 448 бет. 

3. Майерс Д., Туенж Ж. 12-басылым. – Алматы: «Ұлттық аударма бюросы» 
қоғамдық қоры. 2018 жыл. – 648 бет. 

4. Анохин П.К. Эмоции // Психология эмоций: Тексты. - М., 2014- С. 173. 
5. Аткинсон Р. Л. Введение в психологию М.: Олма-Пресс, 2013 - 672 с. 
6. Наследов А.Д. Математические методы исследования: Анализ и 

интерпретация данных. - М., Речь, 2014 - 392 с. 
7. Немов Р.С. Психология: учеб. Для студ. высш. учеб. заведен: в 3 кн. / 

Р.С. Немов. - 4-е изд. - М.: Владос, 2015. - 631 с. 
8. Саблин В. С. Славакова С.П. Психология человека. - М.: Экзамен, 2014 

352 с. 



 Методы преподавания – традиционные и инновационные методы 
преподавания, технологии мультимедиа 

 Методы/формы оценки – устный экзамен 
 Язык обучения – казахский, русский  
 Условий (требований) для обучения  специальности (ступени) – 

библиотечный фонд, компьютерный класс с интернетом, интерактивная доска. 
  
 Название курса/дисциплины/юнита - ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ЭКСПЕРИМЕНТА 
 Код дисциплины - ТРРЕ -6301  
 Тип дисциплины - ПД 
 Уровень курса/дисциплины - КВ 
 Год обучения - 2 
 Семестр обучения - 3 
 Количество  кредитов - 7 
 Ф.И.О лектора/профессора Барабанова Е.И. 
 Цели курса (ожидаемые цели обучения и приобретаемые компетенции) - 

ознакомление с теорией и практикой проведения психологического 
эксперимента, способами работы с ним, их классификациями и особенностями 
применения. Овладение базовыми знаниями, умениями и навыками научного 
изучения психологических феноменов путем экспериментального 
исследования. Развитие культуры научного исследования. 
             Пререквизиты - Психология, История и философия науки  
Теоретико-методологические основы психологии  

 Содержание курса/дисциплины 
Понятие экспериментальной психологии как научной системы методов и приемов 
постановки психологического исследования. Понятие о методологии применительно к 
эмпирическому психологическому исследованию. Организация и проведение 
психологического эксперимента. Эксперимент и его организация в различных отраслях 
психологической науки. Эксперименты в общей психологии и психофизиологии. 
Проблема диалогичное экспериментальной ситуации (СМ. Джакупов). Отраслевые 
эксперименты в психологии. Эксперименты в возрастной психологии.  
Рекомендуемая литература 

1. Аронсон Эллиот. Көпке ұмтылған жалғыз. Əлеуметтік психологияға 
кіріспе. 11- басылым. - Алматы: «Ұлттық аударма бюросы» қоғамдық қоры. 
2018 жыл. – 408 бет. 
2. Шульц Д.П., Щульц С.Э.  Қазіргі психология тарихы. 11-басылым. – 
Алматы: «Ұлттық аударма бюросы» қоғамдық қоры. 2018 жыл. – 448 бет. 
3. Майерс Д., Туенж Ж. 12-басылым. – Алматы: «Ұлттық аударма бюросы» 
қоғамдық қоры. 2018 жыл. – 648 бет. 
4. Анохин П.К. Эмоции // Психология эмоций: Тексты. - М., 2014- С. 173. 
5. Аткинсон Р. Л. Введение в психологию М.: Олма-Пресс, 2013 - 672 с. 
6. Базаркина И.Н. Психология личности [Электронный ресурс]/ Базаркина 
И.Н., Сенкевич Л.В., Донцов Д.А.-- Электрон. текстовые данные.-- М.: 
Человек, 2014.-176 c.- Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/27591 
7. Наследов А.Д. Математические методы исследования: Анализ и 
интерпретация данных. - М., Речь, 2014 - 392 с. 
8. Немов Р.С. Психология: учеб. Для студ. высш. учеб. заведен: в 3 кн. / 
Р.С. Немов. - 4-е изд. - М.: Владос, 2015. - 631 с. 
9. Непомнящая Н.И. Целостно-личностный подход к изучению человека 
Вопросы психологии. - 2015. - № 1 - С. 116-126. 



10. Овчинникова Б. В., Владимирова И. М. Типы темперамента в 
практической психологии. - СПб.: Речь, 2013 - 288 с. 
11. Психологический словарь. / Под редакцией В.П. Зинченко, - М.: АСТ, 
2014 - 479 с. 
12. Русалов В.М. О природе темперамента и его месте в структуре 
индивидуальных свойств человека // Вопросы психологии. - 2015. - № 11 - 
С. 52-65. 
13. Саблин В. С. Славакова С.П. Психология человека. - М.: Экзамен, 2014 
352 с. 
14. Узнадзе Д.Н. Общая психология. - СПб.: Питер, 2014 - 413 с. 
15. Хьел Л., Зиглер Д. Теории личности. 3-е международ. изд. - СПб.: Питер, 
2013. - 608 с. 
Методы преподавания – традиционные и инновационные методы 

преподавания, технологии мультимедиа 
Методы/формы оценки – письменный экзамен 
Язык обучения – казахский, русский  
Условий (требований) для обучения  специальности (ступени) – 

библиотечный фонд, компьютерный класс с интернетом, интерактивная доска. 
  
 Название курса/дисциплины/юнита – ПРОБЛЕМЫ 

АНАЛИТИТЧЕСКИХ И ЭКСПЕРТНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  
 Код дисциплины –  РАЕ1503 -2303 
 Тип дисциплины – ПД 
 Уровень курса/дисциплины – КВ 
 Год обучения - 2 
 Семестр обучения – 3 
 Количество  кредитов - 5 
 Ф.И.О лектора/профессора доцент, к.психол.н. Мацкевич И.К. 

Цели курса (ожидаемые цели обучения и приобретаемые компетенции) -    
ориентация будущих психологов в современных теориях построения 
аналитических и экспертных исследований в различных областях, методах и 
приемах проведения данных исследований, в практическом применении знаний 
психолога для проведения подобных исследований. 
Пререквизиты –   Теоретико-методологические основы психологии, 
Социальные процессы как объект исследования, Человек как объект 
исследования 
Постреквизиты – диссертационное исследование 
Содержание курса/дисциплины 

Ориентация в работе с текстами современных авторов: ведущих 
отечественных и зарубежных психологов, философов и социологов, чтение и 
конспектирование которых необходимо для подготовки к семинарским 
занятиям и выполнения самостоятельных работ. Теоретические основы 
проведения аналитических и экспертных исследований Проблема проведения 
аналитических и экспертных исследований в современной психологии.  
Методологическая основа проведения аналитических и экспертных 
исследований. Роль и место психолога в проведении аналитических и 
экспертных исследований. Основные формы проведения аналитических и 
экспертных исследований в современной психологии. Технологические приемы 
проведения аналитических и экспертных исследований в психологии.   
Рекомендуемая литература  

1. Аронсон Эллиот. Көпке ұмтылған жалғыз. Əлеуметтік психологияға 
кіріспе. 11- басылым. - Алматы: «Ұлттық аударма бюросы» қоғамдық 



қоры. 2018 жыл. – 408 бет. 
2. Шульц Д.П., Щульц С.Э.  Қазіргі психология тарихы. 11-басылым. – 

Алматы: «Ұлттық аударма бюросы» қоғамдық қоры. 2018 жыл. – 448 
бет. 

3. Майерс Д., Туенж Ж. 12-басылым. – Алматы: «Ұлттық аударма бюросы» 
қоғамдық қоры. 2018 жыл. – 648 бет. 

4. Анохин П.К. Эмоции // Психология эмоций: Тексты. - М., 2014- С. 173. 
5. Аткинсон Р. Л. Введение в психологию М.: Олма-Пресс, 2013 - 672 с. 
6. Наследов А.Д. Математические методы исследования: Анализ и 

интерпретация данных. - М., Речь, 2014 - 392 с. 
7. Немов Р.С. Психология: учеб. Для студ. высш. учеб. заведен: в 3 кн. / 

Р.С. Немов. - 4-е изд. - М.: Владос, 2015. - 631 с. 
8. Непомнящая Н.И. Целостно-личностный подход к изучению человека 

Вопросы психологии. - 2015. - № 1 - С. 116-126. 
9. Овчинникова Б. В., Владимирова И. М. Типы темперамента в 

практической психологии. - СПб.: Речь, 2013 - 288 с. 
10. Психологический словарь. / Под редакцией В.П. Зинченко, - М.: АСТ, 

2014 - 479 с. 
11. Русалов В.М. О природе темперамента и его месте в структуре 

индивидуальных свойств человека // Вопросы психологии. - 2015. - № 11 
- С. 52-65. 

12. Саблин В. С. Славакова С.П. Психология человека. - М.: Экзамен, 2014 
352 с. 

13. Узнадзе Д.Н. Общая психология. - СПб.: Питер, 2014 - 413 с. 
14. Хьел Л., Зиглер Д. Теории личности. 3-е международ. изд. - СПб.: Питер, 

2013. - 608 с. 
  Методы преподавания – традиционные и инновационные методы 
преподавания, технологии мультимедиа 

 Методы/формы оценки – устный экзамен, рейтинговые задания 
 Язык обучения – казахский, русский  
 Условия – возможности презентаций, проведения микроэкспериментов.  
  

Название курса/дисциплины/юнита – ПРОБЛЕМЫ РАЗВИВАЮЩИХ И 
КОРРЕКЦИОННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 Код дисциплины –  PRK1503 -2303 
 Тип дисциплины –  ПД 
 Уровень курса/дисциплины - КВ 
 Год обучения - 2 
 Семестр обучения - 3 
 Количество  кредитов - 5 
 Ф.И.О лектора/профессора - Дергачёва  Е.В. 

Цели курса (ожидаемые цели обучения и приобретаемые компетенции) –  
способности методологически выстроить программу исследования; умению 
построить систему связей между отдельно изучаемыми  элементами системы  с 
последующим выделением мер психологического воздействия; способности 
изучать, производить оценку деятельности исследователя в рамках 
развивающих и коррекционных исследований; умению выбрать и эффективно 
использовать методы исследования с учетом его направленности; умению 
использовать специальные тактические приемы при планировании и 
организации исследования развивающего и коррекционного характера. 
Пререквизиты – Теоретико-методологические основы психологии, Социальные 
процессы как объект исследования, Человек как объект исследования 



 Содержание курса/дисциплины 
Основные вопросы методологии исследования Исследование: понятие, виды, 
общие составляющие. Характеристика исследования. Основные подходы в 
системном исследовании. Методология и организация исследования.  Методы 
исследования. Последовательность исследований. Критерии определения 
эффективности методов исследования. Исследование рынка как формы 
экономической организации. Подходы в исследовании: системный, 
функциональный, общегосударственный, творческий коллективный подходы. 
Исследование как вид деятельности.  
Системный анализ в исследовании. Современные проблемы коррекционных 
исследований. Социокультурные аспекты психодиагностики и психокоррекции.  

 Рекомендуемая литература 
1. Ваганова, А.В. Театрализованная деятельность как средство развития 

творческой активности и социализации в обществе [Текст] / А. В. Ваганова, 
Е. Е. Созина, А. Е. Веснина // Дошкольная педагогика. - 2016. - №2.- С. 32-33. 

2. Вилегжанина, И.В. Формирование музыкальных способностей детей с 
ограниченными возможностями здоровья в условиях ДОО [Текст] / И. В. 
Вилегжанина // Дошкольная педагогика. - 2016. - №2. - С. 46-48. 

3. Гуцал, И.Ю.  Что такое хорошо, что такое плохо? Коррекционно-
развивающие занятия для детей старшего дошкольного возраста [Текст] / И. 
Ю. Гуцал, Г. В. Мищенко. - М.: Сфера, 2015.- 64 с. (Библиотека логопеда). 

4. Забелич, Д.Н. Состояние сформированности жизненных компетенций 
детей с тяжелыми множественными нарушениями развития как основа 
планирования коррекционной работы [Текст] / Д. Н. Забелич // Воспитание и 
обучение детей с нарушениями развития. - 2016. - №5. - С. 23-28. 

 Методы преподавания – традиционные и инновационные методы 
преподавания, технологии мультимедиа 

 Методы/формы оценки – устный экзамен 
 Язык обучения – казахский, русский  
 Условия (требования) для обучения  специальности (ступени) – 

библиотечный фонд, компьютерный класс с интернетом, интерактивная доска. 
  
 Название курса/дисциплины/юнита - ОРГАНИЗАЦИЯ  И 

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ КАК ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 Код дисциплины –  OSPKOI -1302 
 Тип дисциплины – ПД  
 Уровень курса/дисциплины - КВ 
 Год обучения - 1 
 Семестр обучения - 1 
 Количество  кредитов - 5 
 Ф.И.О лектора/профессора Дергачёва  Е.В. 
 Цели курса (ожидаемые цели обучения и приобретаемые компетенции) - 

ознакомление с закономерностями в развитии организации и социальных 
процессах, и объяснение данных закономерностей с рассмотрения организации 
и социальных процессов как объекта исследования, на основе методологии 
развития и изменения. Компетентные умения в проведении организационного 
анализа, владение инструментами и методами внедрения организационных 
изменений, умение внедрять различные методы и методики в исследования  
социальных процессов 

 Пререквизиты – «общая психология» 
Содержание курса/дисциплины 



Методы изучения внутренней структуры организации.. SWOT-анализ в 
исследовании внешних и внутренних факторов организации Разработка 
концепции исследования организации как системы, социальных процессов. 
Проблемы социального развития. Организация и дезорганизация как механизм 
социальных изменений. Основные типы причин социальных изменений. 
Изменения в сфере культуры, экономики, научно-технический прогресс. 
Социально-политические причины - конфликты, войны, революции, реформы. 
Социально-психологические причины - привыкание, насыщение, жажда 
новизны, рост агрессивности Право как регулирующий процесс Классификация 
методов исследования. Исследование и проектирование управленческих 
решений. Характеристика исследования. Последовательность исследований 
Процессы социальной дезорганизации. Методология и организация 
исследования организации как системы Тенденции наиболее характерны для 
современных организаций Характеристика этапов проведения исследований 
Основные подходы в системном исследовании Внешняя среда организации. 
Внутренняя среда организации Исследование рынка как формы экономической 
организации Методы изучения внутренней структуры организации. Кризис как 
дезорганизующий процесс.  Социальные движения  
Рекомендуемая литература 

1. Аронсон Эллиот. Көпке ұмтылған жалғыз. Əлеуметтік психологияға 
кіріспе. 11- басылым. - Алматы: «Ұлттық аударма бюросы» қоғамдық қоры. 
2018 жыл. – 408 бет. 

2. Шульц Д.П., Щульц С.Э.  Қазіргі психология тарихы. 11-басылым. – 
Алматы: «Ұлттық аударма бюросы» қоғамдық қоры. 2018 жыл. – 448 бет. 

3. Майерс Д., Туенж Ж. 12-басылым. – Алматы: «Ұлттық аударма бюросы» 
қоғамдық қоры. 2018 жыл. – 648 бет. 

4. Анохин П.К. Эмоции // Психология эмоций: Тексты. - М., 2014- С. 173. 
5. Наследов А.Д. Математические методы исследования: Анализ и 

интерпретация данных. - М., Речь, 2014 - 392 с. 
6. Немов Р.С. Психология: учеб. Для студ. высш. учеб. заведен: в 3 кн. / 

Р.С. Немов. - 4-е изд. - М.: Владос, 2015. - 631 с. 
7. Узнадзе Д.Н. Общая психология. - СПб.: Питер, 2014 - 413 с. 
8. Хьел Л., Зиглер Д. Теории личности. 3-е международ. изд. - СПб.: Питер, 

2013. - 608 с. 
 Методы преподавания – традиционные и инновационные методы 

преподавания, технологии мультимедиа 
 Методы/формы оценки – устный экзамен 
 Язык обучения – казахский, русский  
 Условий (требований) для обучения  специальности (ступени) – 

библиотечный фонд университета, интернет-класс, доступ к электронной 
библиотеке 

  
 Название курса/дисциплины/юнита – ЧЕЛОВЕК КАК ОБЪЕКТ 

ИССЛЕДОВАНИЯ 
 Код дисциплины –  CKOI -1302 
 Тип дисциплины – ПД 
 Уровень курса/дисциплины – КВ 
 Год обучения – 1 
 Семестр обучения - 1 
 Количество  кредитов - 5 
 Ф.И.О лектора/профессора Барабанова Е.И. 



 Цели курса (ожидаемые цели обучения и приобретаемые компетенции) 
– закрепление знаний о системном подходе как ведущего в современном 
научном познании; формирование  навыков применения методов исследования 
личности на уровнях научного познания реальности: методологическом, 
теоретическом, эмпирическом и уровне конкретных техник и методик; 
развитие культуры научного исследования, формирование представлений об 
индивидуальности человека как объекта научного исследования в психологии. 

              Пререквизиты – «общая психология» 
 Содержание курса/дисциплины – Идея целостности и системный подход 

в изучении человека. Методы исследования личности на уровнях научного 
познания реальности: методологический, теоретический, эмпирический и 
уровне конкретных техник и методик. Типы познания человека – естественно-
научный и гуманитарный - возможность  понимания и интерпретации  
действий и поступков. Методологические проблемы комплексного познания 
человека.  Взаимоотношение  в человеке биологического и социального. 
Индивидуальность человека как объект научного исследования в психологии. 
Современная психология как область человекознания.  

 Рекомендуемая литература 
1. Аронсон Эллиот. Көпке ұмтылған жалғыз. Əлеуметтік психологияға 

кіріспе. 11- басылым. - Алматы: «Ұлттық аударма бюросы» қоғамдық қоры. 
2018 жыл. – 408 бет. 

2. Шульц Д.П., Щульц С.Э.  Қазіргі психология тарихы. 11-басылым. – 
Алматы: «Ұлттық аударма бюросы» қоғамдық қоры. 2018 жыл. – 448 бет. 

3. Майерс Д., Туенж Ж. 12-басылым. – Алматы: «Ұлттық аударма бюросы» 
қоғамдық қоры. 2018 жыл. – 648 бет. 

4. Анохин П.К. Эмоции // Психология эмоций: Тексты. - М., 2014- С. 173. 
5. Аткинсон Р. Л. Введение в психологию М.: Олма-Пресс, 2013 - 672 с. 
6. Базаркина И.Н. Психология личности [Электронный ресурс]/ Базаркина 

И.Н., Сенкевич Л.В., Донцов Д.А.-- Электрон. текстовые данные.-- М.: 
Человек, 2014.-176 c.- Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/27591 

7. Наследов А.Д. Математические методы исследования: Анализ и 
интерпретация данных. - М., Речь, 2014 - 392 с. 

8. Немов Р.С. Психология: учеб. Для студ. высш. учеб. заведен: в 3 кн. / 
Р.С. Немов. - 4-е изд. - М.: Владос, 2015. - 631 с. 

9. Непомнящая Н.И. Целостно-личностный подход к изучению человека 
Вопросы психологии. - 2015. - № 1 - С. 116-126. 

10. Овчинникова Б. В., Владимирова И. М. Типы темперамента в 
практической психологии. - СПб.: Речь, 2013 - 288 с. 

11. Психологический словарь. / Под редакцией В.П. Зинченко, - М.: АСТ, 
2014 - 479 с. 

12. Русалов В.М. О природе темперамента и его месте в структуре 
индивидуальных свойств человека // Вопросы психологии. - 2015. - № 11 - С. 
52-65. 

13. Саблин В. С. Славакова С.П. Психология человека. - М.: Экзамен, 2014 
352 с. 

14. Узнадзе Д.Н. Общая психология. - СПб.: Питер, 2014 - 413 с. 
15. Хьел Л., Зиглер Д. Теории личности. 3-е международ. изд. - СПб.: Питер, 

2013. - 608 с. 
 Методы преподавания – традиционные и инновационные методы 

преподавания, технологии мультимедиа 
 Методы/формы оценки – устный экзамен 
 Язык обучения –  русский  



 Условий (требований) для обучения  специальности (ступени) – 
библиотечный фонд, компьютерный класс с интернетом, интерактивная доска. 
 
Название курса/дисциплины/юнита – ДЕЛОВОЙ КАЗАХСКИЙ ЯЗЫК 
Код дисциплины - YaKl -5201 
Тип дисциплины - БД 
Уровень курса/дисциплины - КВ 
Год обучения - 1 
Семестр обучения - 2 
Количество  кредитов - 5 
Ф.И.О лектора/профессора - Садыкова Сауле Турсыновна 

Цели курса (ожидаемые цели обучения и приобретаемые компетенции) - 
фонетиканың,  грамматиканың басты ережелері, мамандықтың негізгі 
шеттілдік терминологиясы, кəсіби сөйлеу сөздерінің орысша баламасы, 
лексикалық байланыс тісңлдері, негізгі сөзқұрамының моделі; ауызша жəне 
жазбаша хабарламаларды ауызша жеткізу ережелері, əлеуметтік-тұрмыстық 
сипаттағы мəтіндер, қазақ халқының мəдениеті мен дəстүрі. 

Пререквизиты - «Казахский язык», «Профессионально-ориентированный 
казахский язык» 

Содержание курса/дисциплины  
Арнайы дыбыстар, қазақ тілі есту қабілеті мен сөйлеу ерекшеліктері. 

Лексикалық жəне терминологиялық минимум мамандыққа байланысты. Кең 
таралған сөз тіркестерін, жай сөйлемдер, шағын мəтіндерді, əлеуметтік-
тұрмыстық жəне мəдени сипаттағы. Кəсіби-бағытталған мəтіндер, ресми-
іскерлік құжаттар, коммуникативтік міндеттерді жəне авторлық интенции, 
мазмұндық-фактуальная жəне мазмұндық-концептуалды ақпарат. 

Мамандық саласында жиі қолданылатын лексиканы, ғылыми 
терминдерді, күрделі синтаксистік құрылымдарды меңгертуге арналған 
тақырыптарды жəне практикалық, жағдаяттық тапсырмаларды қамтиды.   
Іскерлік қазақ тілі мамандық бойынша мəтіндерді оқып-түсінуге, радио, 
теледидар, интернеттен кəсіпке қатысты ақпараттарды өңдеп қолдануға, 
ғылыми мақалаларды жазуға жəне ғылыми пікірталаста өз ойын жеткізуге 
дағдыландырады. 

Күрделі мəтіндерді түсінуге мүмкіндік беретін жəне дұрыс, сауатты өз 
ойын жеткізуге грамматикалық ережелер мен модельдерді оқу. Іскерлік 
тақырыпта тіл маманымен сөйлесу, арнайы кəсіби сипаттағы мəтіндерді жазу. 
Қазақша мазмұнды жеткізу, одан сұрақ бойынша ақпаратты бөліп алу; арнайы-
кəсіби сипаттағы мəтіндерді жазу, қазақ тілінде ауызша жəне жазбаша қарым-
қатынас құру. 
Рекомендуемая литература: 

1. Аронсон Эллиот. Көпке ұмтылған жалғыз. Əлеуметтік психологияға 
кіріспе. 11- басылым. - Алматы: «Ұлттық аударма бюросы» қоғамдық қоры. 
2018 жыл. – 408 бет. 
2. Шульц Д.П., Щульц С.Э.  Қазіргі психология тарихы. 11-басылым. – 
Алматы: «Ұлттық аударма бюросы» қоғамдық қоры. 2018 жыл. – 448 бет. 

3. Майерс Д., Туенж Ж. 12-басылым. – Алматы: «Ұлттық аударма бюросы» 
қоғамдық қоры. 2018 жыл. – 648 бет. 
4. С.Құлманов Аударманың өзекті мəселелері. – Алматы: Palitra-Press, 
2015. – 296 б. 
5. Тарақов Ə., Жақсылықов А., Мұсалы Л., Адаева Е. Аударма теориясы. – 
Алматы: Қазақ Университеті, 2013. – 132 б. 



Методы преподавания – традиционные и инновационные методы 
преподавания, технологии мультимедиа 
Методы/формы оценки – устный экзамен 
Язык обучения – казахский, русский  
Условия (требования) для обучения  специальности (ступени) – библиотечный 
фонд, компьютерный класс с интернетом, интерактивная доска. 
 
Название курса/дисциплины/юнита – АКМЕОЛОГИЯ НАУЧНОЙ И 
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 Код дисциплины –  АNPD -5202 
 Тип дисциплины - БД 
 Уровень курса/дисциплины - КВ 
 Год обучения – 1 
 Семестр обучения - 1 
 Количество  кредитов - 7 
 Ф.И.О лектора/профессора - Ковалёв С.Э. 
 Цели курса:    изучение   акмеологических   основ и формирование у 

магистрантов ценностного отношения к профессиональной научной   и 
педагогической деятельности. 

 Пререквизиты: «Теоретико-методологические основы психологии», 
«Современная социальная методология», «Современная естественно научная 
методология» 

 Содержание курса/дисциплины:   
Актуальность акмеологических исследований. Акмеология как отрасль 
научных исследований. Современное состояние исследований в области 
акмеологии. Механизмы амеологического восприятия в процессе научного 
и педагогического взаимодействия. Понятие «Акме» и специфика его 
проявления. Влияние профессиональных стереотипов на формирование 
общественного мнения. Акмеологические факторы социально - 
психологической адаптации личности в группе. Понятие акмеологической 
адаптации. Роль акмеологических факторов в процессе адаптации к группе. 
Изучение феномена адаптации в научной и профессиональной среде в 
работах отечественных авторов. Понятие «акмеологический конфликт». 

 Рекомендуемая литература 
1.Коккозева К. Ш., Барабанова Е. И. Акмеология и методы развития персонала 
в специальных учреждениях образования: учеб. пособие / К. Ш. Коккозева, Е. 
И. Барабанова ; М-во образования и науки РК ; ВКГУ им. С. Аманжолова. - 
Усть-Каменогорск : Берел : Изд-во ВКГУ, 2016. - 90 с. 
2.Волков И. В., Афанасьева И. В., Горохов В. А. Факторы эффективного 
использования трудового потенциала // Вестник НГИЭИ. 2016. № 5 (60). С. 18–
25. 
3. Аронсон Эллиот. Көпке ұмтылған жалғыз. Əлеуметтік психологияға кіріспе. 
11- басылым. - Алматы: «Ұлттық аударма бюросы» қоғамдық қоры. 2018 жыл. 
– 408 бет. 
4. Шульц Д.П., Щульц С.Э.  Қазіргі психология тарихы. 11-басылым. – Алматы: 
«Ұлттық аударма бюросы» қоғамдық қоры. 2018 жыл. – 448 бет. 
5. Майерс Д., Туенж Ж. 12-басылым. – Алматы: «Ұлттық аударма бюросы» 
қоғамдық қоры. 2018 жыл. – 648 бет. 

 Методы преподавания – традиционные и инновационные методы 
преподавания, технологии мультимедиа 

 Методы/формы оценки – устный экзамен 



 Язык обучения – казахский, русский  
 Условия (требования) для обучения  специальности (ступени) – 

библиотечный фонд, компьютерный класс с интернетом, интерактивная доска. 
  

           Название курса/дисциплины/юнита – СИСТЕМНЫЕ ОСНОВАНИЯ 
УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ 

 Код дисциплины – SOUK -2304 
 Тип дисциплины – ПД 
 Уровень курса/дисциплины – КВ 
 Год обучения – 2 
 Семестр обучения - 3 
 Количество  кредитов – 5 
 Ф.И.О лектора/профессора - Мацкевич И.К. 
 Цели курса: изучение   системных основ и формирование у 

магистрантов ценностного отношения к профессиональной научной    
деятельности. 
Пререквизиты – Теоретико-методологические основы психологии, 
Современная социальная методология, Современная естественно научная 
методология 

Содержание курса/дисциплины 
 Метод и методология. Специфика методологической науки в психологии. 
Специфика научного психологического знания. Методология и метод. Теория. 
Общенаучная методология. Специфические средства и методы. Научная 
проблема. Научная гипотеза. Категориальный строй психологии. Ключевые 
Проблемы и объяснительные принципы психологии. Психологическое 
познание: школы. Кризисы психологической науки. Смена и синергетика 
теорий. Категории психологии. Категории образа, действия, мотива, 
отношений, переживания. Метапсихологические категории: Личность, 
деятельность, общение. Объяснительные принципы психологии: детерминзм, 
системность, развитие. Современные теоретические системы психологии. 
Органоцентрические (Когнитивная, гуманистическая, психоаналитическая), 
энвайроцентрические (бихевио-экологическая), социоцентрические 
(постмодернизм, социальный конструктивизм), децентрические или 
контекстные (диалектическая, интербихевио, оперантный субъективизм, 
феноменология). 
Рекомендуемая литература  

1. Аронсон Эллиот. Көпке ұмтылған жалғыз. Əлеуметтік психологияға 
кіріспе. 11- басылым. - Алматы: «Ұлттық аударма бюросы» қоғамдық 
қоры. 2018 жыл. – 408 бет. 

2. Шульц Д.П., Щульц С.Э.  Қазіргі психология тарихы. 11-басылым. – 
Алматы: «Ұлттық аударма бюросы» қоғамдық қоры. 2018 жыл. – 448 
бет. 

3. Майерс Д., Туенж Ж. 12-басылым. – Алматы: «Ұлттық аударма бюросы» 
қоғамдық қоры. 2018 жыл. – 648 бет. 

4. Наследов А.Д. Математические методы исследования: Анализ и 
интерпретация данных. - М., Речь, 2014 - 392 с. 

5. Немов Р.С. Психология: учеб. Для студ. высш. учеб. заведен: в 3 кн. / 
Р.С. Немов. - 4-е изд. - М.: Владос, 2015. - 631 с. 

6. Узнадзе Д.Н. Общая психология. - СПб.: Питер, 2014 - 413 с. 
7. Хьел Л., Зиглер Д. Теории личности. 3-е международ. изд. - СПб.: Питер, 

2013. - 608 с. 
8. Виноградов, Л. В. Средства и методы управления качеством / Л.В. 



Виноградов, В.П. Семенов, В.С. Бурылов. - М.: Дрофа, 2017. - 224 c. 
9. Ефимов, В.В. Средства и методы управления качеством. Учебное 

пособие / В.В. Ефимов. - М.: КноРус, 2018. - 670 c. 
Методы преподавания – традиционные и инновационные методы 
преподавания, технологии мультимедиа 
Методы/формы оценки – устный экзамен 
Язык обучения – казахский, русский  
Условий (требований) для обучения  специальности (ступени) – 
библиотечный фонд университета, интернет-класс, доступ к электронной 
библиотеке 

  
 Название курса/дисциплины/юнита – ПСИХОЛОГИЯ 

ИННОВАЦИОННОГО МЕНЕДЖМЕНТА 
 Код дисциплины –  PIM -2304 
 Тип дисциплины – ПД 
 Уровень курса/дисциплины – КВ  
 Год обучения – 2 
 Семестр обучения – 3 
 Количество  кредитов – 5 
 Ф.И.О лектора – Дергачёва Е.В. 
 Цели курса (ожидаемые цели обучения и приобретаемые компетенции) - 

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. 

 Пререквизиты – психология управления, дифференциальная психология 
личности, менеджмент изменений 

 Содержание курса/дисциплины 
Обзор подходов к управлению инновационным процессом в организации. 
Эффективность деятельности организации в контексте инновационного 
менеджмента. Определение понятий инновации и инновационного процесса в 
организации.  Методы психологического анализа инноваций в организации. 
Информационно-психологические аспекты управления инновационными 
процессами в организации. Закономерности информационно-психологического 
воздействия в контексте управления инновациями.  

 Рекомендуемая литература 
1.   Аронсон Эллиот. Көпке ұмтылған жалғыз. Əлеуметтік 
психологияға кіріспе. 11- басылым. - Алматы: «Ұлттық аударма бюросы» 
қоғамдық қоры. 2018 жыл. – 408 бет. 
2. Шульц Д.П., Щульц С.Э.  Қазіргі психология тарихы. 11-басылым. – 
Алматы: «Ұлттық аударма бюросы» қоғамдық қоры. 2018 жыл. – 448 бет. 
3. Майерс Д., Туенж Ж. 12-басылым. – Алматы: «Ұлттық аударма бюросы» 
қоғамдық қоры. 2018 жыл. – 648 бет. 
4. Каплан Р., Нортон Д. Сбалансированная система показателей. От 
стратегии к действию. – М., 2013. 
5. Пригожин А.И. Методы развития организаций. – М., 2013 
6. Широкова Г.В. Управление организационными изменениями: 
Учеб.пособие – СПб, 2015 

 Методы преподавания – традиционные и инновационные методы 
преподавания, технологии мультимедиа 



 Методы/формы оценки  –  100 бальная шкала буквенно-рейтинговой 
системы, текущий контроль, промежуточный контроль, устный экзамен, 
итоговая оценка 

 Язык обучения –  русский, казахский  
 Условия (требования) для обучения  специальности (ступени) – 

библиотечный фонд, электронные учебники, интернет-классы, электронные 
образовательные ресурсы (Межреспубликанская электронная библиотека),  
учебный пакет ситуаций управления инновационным процессом в 
организациях. 

  
 Название курса/дисциплины/юнита - СОВРЕМЕННАЯ 

СОЦИАЛЬНАЯ МЕТОДОЛОГИЯ 
 Код дисциплины –  SSM505 -1201 
 Тип дисциплины – БД  
 Уровень курса/дисциплины - КВ 
 Год обучения - 1 
 Семестр обучения - 2 
 Количество  кредитов - 7 
 Ф.И.О лектора/профессора Стельмах С.А. 
 Цели курса (ожидаемые цели обучения и приобретаемые компетенции) 

– создание системного представления о предмете, базовых категориях, 
понятиях, законах социальной психологии и методологии. 

 Пререквизиты – «общая психология», «философия», «социология» 
 Содержание курса/дисциплины 

Американская социальная психология как источник социальной методологии. 
Уровни социально-психологической теории. Соотношение категорий «школа», 
«теория», «парадигма», «ориентация». Качество и функции теорий. 
Необихевиористская ориентация: теории агрессии и подражания (Доллард Д., 
Миллер Н.), теории межличностного взаимодействия как обмена (Тибо Д., 
Келли Г., Хоманс Дж) Когнитивистская ориентация: теории когнитивного 
соответствия (структурного баланса Хайдера Ф., Коммуникативных актов 
Ньюкома Т., когнитивного диссонанса Фестингера П., конгруэнтности Осгуда 
Ч., Танненбаума П.), вторая версия когнитивного подхода (Аш С, Креч Д., 
Крачфипд Р.), теория социального познания. Психоаналитическая ориентация: 
динамическая теория функционирования группы Байона В. теория развтия 
группы Бенниса В., Шепарда Г., трехмерная теория интерперсонального 
поведения Шутца В., теория авторитарной личности. 
Интеракционистшя ориентация; символический интеракционизм (устная 
традиция Мида Дж„ символическая коммуникация, структуры личности, 
Чикагская и Айовская школы), ролевые теории (Социально-психологический 
подход, классификация ролей, ролевые конфликты, социальная драматургия 
Гофмана И.), теории референтной группы, этнометодология Гарфинкеля. 
Радикальная позиция МакГвайра В. 

 Рекомендуемая литература 
1. Аронсон Эллиот. Көпке ұмтылған жалғыз. Əлеуметтік психологияға 
кіріспе. 11- басылым. - Алматы: «Ұлттық аударма бюросы» қоғамдық қоры. 
2018 жыл. – 408 бет. 
2. Шульц Д.П., Щульц С.Э.  Қазіргі психология тарихы. 11-басылым. – 
Алматы: «Ұлттық аударма бюросы» қоғамдық қоры. 2018 жыл. – 448 бет. 
3. Майерс Д., Туенж Ж. 12-басылым. – Алматы: «Ұлттық аударма бюросы» 
қоғамдық қоры. 2018 жыл. – 648 бет. 



4. Непомнящая Н.И. Целостно-личностный подход к изучению человека 
Вопросы психологии. - 2015. - № 1 - С. 116-126. 
5. Овчинникова Б. В., Владимирова И. М. Типы темперамента в 
практической психологии. - СПб.: Речь, 2013 - 288 с. 
6. Русалов В.М. О природе темперамента и его месте в структуре 
индивидуальных свойств человека // Вопросы психологии. - 2015. - № 11 - С. 
52-65. 
7. Саблин В. С. Славакова С.П. Психология человека. - М.: Экзамен, 2014 
352 с. 
8. Узнадзе Д.Н. Общая психология. - СПб.: Питер, 2014 - 413 с. 
9. Хьел Л., Зиглер Д. Теории личности. 3-е международ. изд. - СПб.: Питер, 
2013. - 608 с. 

 Методы преподавания – традиционные и инновационные методы 
преподавания, технологии мультимедиа 

 Методы/формы оценки – устный экзамен 
 Язык обучения – казахский, русский  
 Условий (требований) для обучения  специальности (ступени) – 

библиотечный фонд университета, интернет-класс, доступ к электронной 
библиотеке 

  
Название курса/дисциплины/юнита – СОВРЕМЕННАЯ ЕСТЕСТВЕННО-
НАУЧНАЯ МЕТОДОЛОГИЯ 

• Код дисциплины – SENM505 -1203 
• Тип дисциплины – БД 
• Уровень курса/дисциплины – КВ  
• Год обучения – 1 
• Семестр обучения – 2 
• Количество  кредитов – 7 
• Ф.И.О лектора – Ковалёв С.Э. 
Цели курса (ожидаемые цели обучения и приобретаемые компетенции) - 

Овладение основными естественнонаучными методологическими подходами к 
анализу, объяснению и обобщению существующих связей и явлений. 

• Пререквизиты – «философия», «социология», «общая психология» 
• Содержание курса/дисциплины 

История развития естественно-научных идей. Система естественных 
наук. Основные философские принципы научного исследования. Общие 
методы научного исследования. Структура научного знания.  Взаимосвязь 
эксперимента, теории и практики. Методы эмпирического исследования.  
Методы теоретического познания. Понятие научного факта. Элементы и 
функции теории. Научная картина мира. Естественнонаучная и гуманитарная 
культуры; генетика и эволюция; человек; эмоции, творчество, 
работоспособность; биоэтика; экология и здоровье; человек, биосфера и 
космические циклы; ноосфера; необратимость времени; самоорганизация в 
живой и неживой природе; принципы универсального эволюционизма; путь к 
единой культуре. 
Рекомендуемая литература 

1. Аронсон Эллиот. Көпке ұмтылған жалғыз. Əлеуметтік психологияға 
кіріспе. 11- басылым. - Алматы: «Ұлттық аударма бюросы» қоғамдық қоры. 
2018 жыл. – 408 бет. 

2. Шульц Д.П., Щульц С.Э.  Қазіргі психология тарихы. 11-басылым. – 
Алматы: «Ұлттық аударма бюросы» қоғамдық қоры. 2018 жыл. – 448 бет. 



3. Майерс Д., Туенж Ж. 12-басылым. – Алматы: «Ұлттық аударма бюросы» 
қоғамдық қоры. 2018 жыл. – 648 бет. 

4. Анохин П.К. Эмоции // Психология эмоций: Тексты. - М., 2014- С. 173. 
5. Аткинсон Р. Л. Введение в психологию М.: Олма-Пресс, 2013 - 672 с. 
6. Наследов А.Д. Математические методы исследования: Анализ и 

интерпретация данных. - М., Речь, 2014 - 392 с. 
7. Немов Р.С. Психология: учеб. Для студ. высш. учеб. заведен: в 3 кн. / 

Р.С. Немов. - 4-е изд. - М.: Владос, 2015. - 631 с. 
8. Непомнящая Н.И. Целостно-личностный подход к изучению человека 

Вопросы психологии. - 2015. - № 1 - С. 116-126. 
9. Овчинникова Б. В., Владимирова И. М. Типы темперамента в 

практической психологии. - СПб.: Речь, 2013 - 288 с. 
10. Психологический словарь. / Под редакцией В.П. Зинченко, - М.: АСТ, 

2014 - 479 с. 
11. Русалов В.М. О природе темперамента и его месте в структуре 

индивидуальных свойств человека // Вопросы психологии. - 2015. - № 11 - С. 
52-65. 

12. Саблин В. С. Славакова С.П. Психология человека. - М.: Экзамен, 2014 
352 с. 

13. Узнадзе Д.Н. Общая психология. - СПб.: Питер, 2014 - 413 с. 
14. Хьел Л., Зиглер Д. Теории личности. 3-е международ. изд. - СПб.: Питер, 

2013. - 608 с. 
Методы преподавания – традиционные и инновационные методы 
преподавания, технологии мультимедиа 
Методы/формы оценки – устный экзамен 
Язык обучения – казахский, русский  

Условия (требования) для обучения  специальности (ступени) – библиотечный 
фонд, компьютерный класс с интернетом, интерактивная доска. 
 

  
 Название курса/дисциплины/юнита –  ДИАГНОСТИКА И 

КОРРЕКЦИЯ СТРАТЕГИЙ СОВЛАДАНИЯ С ТРУДНЫМИ 
ЖИЗНЕННЫМИ СИТУАЦИЯМИ 

 Код дисциплины –  DKSSTJS -5203 
 Тип дисциплины – БД  
 Уровень курса/дисциплины – КВ 
 Год обучения - 1 
 Семестр обучения – 2 
 Количество  кредитов - 3 
 Ф.И.О лектора/профессора доцент, к.психол.н. Барабанова Е.И. 

Цели курса (ожидаемые цели обучения и приобретаемые компетенции) - 
ознакомление с курсом подводит магистрантов к необходимости овладеть 
практикой экспериментальных исследований, а также спецификой 
психологической диагностики личности человека, оказавшегося в 
экстраординарных событиях – в условиях войны, природных бедствий и 
катастроф, террора, насилия. В результате изучения дисциплины магистрант 
должен знать основные понятия, формы и методы психологического 
консультирования в трудных жизненных ситуациях; процессуальные и 
содержательные проблемы данного консультирования; критерии 
эффективности и требования к консультанту; ориентироваться  в 
категориальном и понятийном аппарате дисциплины; адекватно применять 
полученные знания на практике; на практике использовать навыки учебно-



исследовательской деятельности; грамотно использовать методы 
психологического консультирования и коррекции; владеть навыками 

практического построения процесса консультирования в сложной жизненной 
ситуации, самоанализа продуктивности собственной консультационной 
деятельности.  
Пререквизиты – «Психокоррекция», «Психодиагностика» 
Содержание курса/дисциплины  
основные теории ПТСР, требования предъявляемые к психологу-консультанту, 
работающему с клиентами оказавшимися в сложной жизненной 
ситуации; формы и виды целенаправленного психологического воздействия в 
форме личностного консультирования; основные методы, приемы и техникы 
психологического воздействия. 
Рекомендуемая литература  

1. Аронсон Эллиот. Көпке ұмтылған жалғыз. Əлеуметтік психологияға 
кіріспе. 11- басылым. - Алматы: «Ұлттық аударма бюросы» қоғамдық 
қоры. 2018 жыл. – 408 бет. 

2. Шульц Д.П., Щульц С.Э.  Қазіргі психология тарихы. 11-басылым. – 
Алматы: «Ұлттық аударма бюросы» қоғамдық қоры. 2018 жыл. – 448 
бет. 

3. Майерс Д., Туенж Ж. 12-басылым. – Алматы: «Ұлттық аударма бюросы» 
қоғамдық қоры. 2018 жыл. – 648 бет. 

4. Анохин П.К. Эмоции // Психология эмоций: Тексты. - М., 2014- С. 173. 
5. Наследов А.Д. Математические методы исследования: Анализ и 

интерпретация данных. - М., Речь, 2014 - 392 с. 
6. Немов Р.С. Психология: учеб. Для студ. высш. учеб. заведен: в 3 кн. / 

Р.С. Немов. - 4-е изд. - М.: Владос, 2015. - 631 с. 
7. Непомнящая Н.И. Целостно-личностный подход к изучению человека 

Вопросы психологии. - 2015. - № 1 - С. 116-126. 
8. Овчинникова Б. В., Владимирова И. М. Типы темперамента в 

практической психологии. - СПб.: Речь, 2013 - 288 с. 
9. Психологический словарь. / Под редакцией В.П. Зинченко, - М.: АСТ, 

2014 - 479 с. 
10. Русалов В.М. О природе темперамента и его месте в структуре 

индивидуальных свойств человека // Вопросы психологии. - 2015. - № 11 
- С. 52-65. 

11. Саблин В. С. Славакова С.П. Психология человека. - М.: Экзамен, 2014 
352 с. 

12. Узнадзе Д.Н. Общая психология. - СПб.: Питер, 2014 - 413 с. 
13. Хьел Л., Зиглер Д. Теории личности. 3-е международ. изд. - СПб.: Питер, 

2013. - 608 с. 
Методы преподавания – традиционные и инновационные методы 
преподавания, технологии мультимедиа 
Методы/формы оценки – устный экзамен, рейтинговые задания 
Язык обучения – казахский, русский  
Условия – возможности презентаций, проведения микроэкспериментов.  
 
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА (НЕПРЕРЫВНАЯ) 

      Код - Р 
Год обучения - 2 
Семестр обучения - 3 
Количество  кредитов - 3 
Цели курса (ожидаемые цели обучения и приобретаемые компетенции) –  



главная цель педагогической практики заключается в закреплении и 
углублении теоретической и практической подготовки обучающегося, 
формировании компетенций преподавателя вуза, способного самостоятельно 
осуществлять на современном научном и методическом уровне учебную и 
воспитательную работу по подготовке психологов. 

Пререквизиты - «Психология», «Педагогика», «Общая психология»,  
Содержание курса/дисциплины 
Закрепление знаний, умений и навыков, полученных магистрами в процессе 

изучения общепрофессиональных и психолого-педагогических дисциплин 
магистерской программы. Формирование опыта составления образовательных 
программ и учебных планов в соответствии с государственным 
образовательным стандартом высшего профессионального образования. 
Изучение методик и техник подготовки и проведения лекционных, 
семинарских и практических занятий. Развитие навыков методического анализа 
учебных занятий. Формирование представления о современных 
образовательных технологиях, активных методах обучения в вузе. Развитие 
навыков самостоятельности, самообразования и самосовершенствования в 
осуществлении научно-педагогической деятельности. Повышение 
профессиональной компетентности в соответствии с современными 
требованиями и стандартами. Формирование и развитие профессиональных 
навыков преподавателя, ведения занятий, формирования творческой 
образовательной среды. Формирование представления о должностных 
обязанностях и правах преподавателя вуза, должностных инструкциях. 

 Рекомендуемая литература 
1. Аронсон Эллиот. Көпке ұмтылған жалғыз. Əлеуметтік психологияға 

кіріспе. 11- басылым. - Алматы: «Ұлттық аударма бюросы» қоғамдық қоры. 
2018 жыл. – 408 бет. 
2. Шульц Д.П., Щульц С.Э.  Қазіргі психология тарихы. 11-басылым. – 

Алматы: «Ұлттық аударма бюросы» қоғамдық қоры. 2018 жыл. – 448 бет. 
3. Майерс Д., Туенж Ж. 12-басылым. – Алматы: «Ұлттық аударма бюросы» 

қоғамдық қоры. 2018 жыл. – 648 бет. 
 Методы/формы оценки – письменный отчет 
 Язык обучения – казахский, русский  

Условия (требования) для обучения  специальности (ступени) – 
библиотечный фонд, компьютерный класс с интернетом, интерактивная 
доска.  

 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ПРАКТИКА  

Код - IР 
Год обучения - 2 
Семестр обучения - 4 
Количество  кредитов - 14 
Цели курса (ожидаемые цели обучения и приобретаемые компетенции) –  
проводится с целью сбора, анализа и обобщения научного материала, 
разработки оригинальных научных идей для подготовки выпускной 
квалификационной работы, получения навыков самостоятельной научной 
работы и опыта практической работы в коллективах исследователей. 
Пререквизиты – все дисциплины ОП  
Содержание курса/дисциплины 
Закрепление на практике и в личном опыте знаний и умений, полученных 
магистрами в процессе изучения теоретических и прикладных дисциплин 
магистерской программы, формирование научно-исследовательского 



мышления и мировоззрения в области психологии. Овладение на практике 
методами и приемами научно-исследовательской деятельности в избранной 
предметной области. Формирование компетенций психолога-исследователя, 
способного самостоятельно решать на современном научном и методическом 
уровне научные задачи фундаментального и прикладного характера. Развитие 
умений разрабатывать оригинальные научные идеи, формирование 
творческого отношения к науке психологии. Развитие навыков 
квалифицированного поиска, отбора, анализа и обобщения актуальной для 
собственного научного исследования, осуществляемого в рамках 
магистерской диссертации. Ознакомление с различными этапами научно-
исследовательской работы: постановка задачи исследования, литературная 
проработка проблемы с использованием современных информационных 
технологий, накопление и анализ теоретического материала, выбор 
оптимальных методов исследования, сбор эмпирического материала, 
количественный и качественный анализ данных, формулировка адекватных 
выводов по итогам исследований, оформление результатов работы в виде 
отчета и представление его в виде доклада. Развитие и закрепление навыков 
самостоятельной научной деятельности квалифицированного психолога, 
способного адекватно решить исследовательские задачи в учреждениях 
различного типа и готового к эффективному участию в работе научных 
коллективов. Развитие умений планировать и осуществлять 
профессиональное взаимодействие с различными людьми для осуществления 
научно-исследовательских проектов.  

 Рекомендуемая литература 
1. Аронсон Эллиот. Көпке ұмтылған жалғыз. Əлеуметтік психологияға 
кіріспе. 11- басылым. - Алматы: «Ұлттық аударма бюросы» қоғамдық қоры. 
2018 жыл. – 408 бет. 
2. Шульц Д.П., Щульц С.Э.  Қазіргі психология тарихы. 11-басылым. – 
Алматы: «Ұлттық аударма бюросы» қоғамдық қоры. 2018 жыл. – 448 бет. 
3. Майерс Д., Туенж Ж. 12-басылым. – Алматы: «Ұлттық аударма бюросы» 
қоғамдық қоры. 2018 жыл. – 648 бет. 
4. Ананьев Б.Г. О проблемах современного человекознания. – С-Пб.: 
Питер, 2014 
5. Анастази А. Психологическое тестирование. В 2-х т. – СПб.: Питер, 2007 
6. Ганзен В.А., Балин В.Д. Теория и методология психологического 
исследования: Практическое руководство. – СПб.: 2013 
7. Готтсданкер Р. Основы психологического эксперимента. –М.: Академия. 
2015, 
8. Дружинин В.Н. Экспериментальная психология. Учебное пособие. – С-
Пб., Питер, 2017 

 Методы/формы оценки – письменный отчет 
 Язык обучения – казахский, русский  

Условия (требования) для обучения  специальности (ступени) – 
библиотечный фонд. 

 
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА МАГИСТРАНТА, 
ВКЛЮЧАЯ ВЫПОЛНЕНИЕ МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ 

Код – NIR1 
Год обучения – 1-2 
Семестр обучения – 1-3 
Количество  кредитов - 32 
Цели курса (ожидаемые цели обучения и приобретаемые компетенции) –  



сформировать умения и навыки применения теоретических знаний для 
осуществления самостоятельной научно-исследовательской деятельности, 
направленной на определение проблемного поля и компетентного выбора тем 
научно-исследовательских работ, планирования и проведения научных 
исследований и разработок в области психологии. 
Пререквизиты – все дисциплины ОП  
Содержание курса/дисциплины 
Постановка проблем исследования в области психологии, обработка, анализ и 
систематизация научно-психологической информации по теме исследования, 
обоснование гипотез и постановка задач исследования; определение состава и 
операционализация основных изучаемых переменных, подбор методик 
исследования; выбор и применение планирование и организация проведения 
теоретических и эмпирических исследований, анализ и интерпретация их 
результатов, выбор адекватного математического обеспечения научно – 
исследовательской работы; подготовка научных отчетов, обзоров и 
публикаций по результатам выполненных исследований, их оформление и 
представление в устной и письменной форме; планирование, организация и 
психологическое сопровождение внедрения полученных разработок; 
совершенствование и развитие интеллектуального и общекультурного уровня, 
самостоятельное овладение новыми методами исследования. 

 Рекомендуемая литература 
 В соответствии с проблемой исследования 
 Методы/формы оценки – письменный отчет 
 Язык обучения – казахский, русский  

Условия (требования) для обучения  специальности (ступени) – 
библиотечный фонд. 

 
КОМПЛЕКСНЫЙ ЭКЗАМЕН И ЗАЩИТА ДИССЕРТАЦИИ 

Год обучения –2 
Семестр обучения – 4 
Количество  кредитов - 4 

Целью итоговой государственной аттестации является определение 
способности и готовности выпускников к выполнению профессиональных 
задач (научно-исследовательских, практических, проектно-инновационных, 
педагогических, организационно-управленческих), на основе оценки наличия 
и уровня сформированности общекультурных и профессиональных 
компетенций, согласно требованиям государственного образовательного 
стандарта высшего профессионального образования по направлению 
«Психология». Установление степени профессиональной подготовки 
выпускника по использованию теоретических знаний, практических навыков и 
умений для решения профессиональных задач на требуемом настоящим 
стандартом уровне. 

 Рекомендуемая литература 
1. Аронсон Эллиот. Көпке ұмтылған жалғыз. Əлеуметтік психологияға 
кіріспе. 11- басылым. - Алматы: «Ұлттық аударма бюросы» қоғамдық қоры. 
2018 жыл. – 408 бет. 
2. Шульц Д.П., Щульц С.Э.  Қазіргі психология тарихы. 11-басылым. – 
Алматы: «Ұлттық аударма бюросы» қоғамдық қоры. 2018 жыл. – 448 бет. 
3. Майерс Д., Туенж Ж. 12-басылым. – Алматы: «Ұлттық аударма бюросы» 
қоғамдық қоры. 2018 жыл. – 648 бет. 
4. Нормативные документы РК 

 В соответствии с проблемой исследования 



 
 

 

 

 Литературные источники по дисциплинам комплексного экзамена 
 Методы/формы оценки – устный экзамен 
 Язык обучения – казахский, русский  

Дополнит
ельная 
информац
ия для 
студентов 
 

3. Дополнительная информация для обучающихся  
  - Размещение/ проживание -  Комфортабельный Дом студентов на 1789 

мест.  В котором предусмотрены условия для подготовки к занятиям  и отдыха 
студентов –«Библиотека»,  «Читальный зал» и «Интернет-кафе».  

- Питание - Своевременное и качественное питание обеспечивается 
работой  столовой в учебном корпусе, 150 посадочными местами.  

 Медицинские услуги - Медицинское обслуживание студентов 
университета осуществляется в медпункте (соответствует требованиям СЭС и 
ГПС), где оказывается первая медицинская помощь, проводятся медосмотры, 
профилактические мероприятия. Имеется договор о медицинском 
обслуживании студентов и ППС с городской больницей №1 г. Усть-
Каменогорск (нотариально заверенная копия доп.соглашения прилагается). 
Регулярно проводятся «Круглые столы» – встречи работников городского 
«Центра здоровья» со студентами Университета.  
Контроль санитарного состояния учебных корпусов и общежитий 
осуществляет заведующая здравпунктом, ответственность за поддержание этих 
условий несут коменданты соответствующих объектов.  

Студенческий офис - Центр молодежной политики, являющийся 
структурным подразделением университета, объединивший в себе ранее 
созданные Комитет по Делам Молодежи и Центр Культуры, а также 
студенческие молодежные объединения:  молодежное крыло НДП «Нур Отан» 
«Жас Отан», филиал республиканской молодежной организации «Альянс 
студентов Казахстана», студенческий отряд содействия полиции «Қыран», 
студенческие молодежные трудовые отряды. 

- Условия для обучения –  
Кабинеты с интерактивным оборудованием – 1 
Мультимедииный зал - 1 
Лаборатории – 4 
Мастерских - 1 
Спортивные залы - 1 
Лаборатория плавания - 1 
Читальный зал - 1 

Студенческие ассоциации. 

 студенческий отряд содействия полиции «Қыран»  
 дебатный клуб ВКГ;  
 студенческая юридическая клиника; 
 хореографическая студия «Əлем»; 
 фольклорный казахский ансамбль; 
 студенческий театр; 
 команды КВН факультетов; 
 творческое объединение жанровой песни; 
 творческое объединение молодых поэтов «Жас Қалам». 



     Appendix 2 
 

INFORMATION PACKAGE / CATALOG OF COURSES 

INFOR
MATIO
N 
ABOUT 
THE 
INSTITU
TE 

General information about the university 
1. Name and address of the university: VKGU them. S. Amanzholova, building number 1, 
room number 250, Department of Psychology and Correctional Pedagogy, ul. 30th 
Guards. Divisions, 34. 

 
2.  Academic calendar: 2 years of study (internal form). 

Academic Calendar 
for undergraduates of the scientific and pedagogical direction for the 2018-2019 academic 

year 
1 semester 

21-25  аugust Enrollment of undergraduates 
30  аugust Constitution Day of the Republic of Kazakhstan 
26-29  аugust Registration for elective disciplines 
1  september Day of knowledge and grand opening of the  

beginning school year 
1 september   – 29  december 1 semester 
3 september   – 15  december Theoretical training 
15-20  october Boundary control. Rating number 1 
1  december   Day of the First President of the Republic of  

Kazakhstan 
26  november  -8 december   Scientific research work on the job 

theoretical learning 
10-15  december Boundary control. Rating number 2 
16-17  december   Independence Day of the Republic of Kazakhstan 
17-29  december Examination session 
1-2  january New Year 
29  december Completion of 1 semester 
7  january   Christmas 
1-12  january The winter vacation 

2 semester 
14  january  – 27  april theoretical training 
25  february - 2  march Boundary control. Rating number 1 
8  march International Women's Day 
21 - 23  march Nauryz meiramy 
15-27  april Scientific research work on the job 

theoretical learning 
22 -27  april Boundary control. Rating number 2 
1  may   Holiday of the unity of the people of Kazakhstan  
29  april  - 18  may   Examination session 
7  may   Defender of the Fatherland Day 
9 may   Victory Day 
20  may   – 20  July Research work 



6 July Day of Astana 
22  July  - 03  аugust Summer vacation 

 
3. University management 
Rector - Doctor of Law, Tulegen MA 
Vice-rector for strategic development and scientific work – Ph.D Doktor, Seralin G.A. 
Vice-rector for teaching and methodical work - Dr. of biology, Myrzagaliyeva A.B. 
Vice-rector for educational work - Ph.D. Rovnyakova I.V. 
Director of the Department of Academic Policy and Management of Educational 
Programs - Ph.D. Stebletsova I.S. 
The dean of the faculty of the PPiK-cms. Kulenova G.B. 
And about. Head of the department of postgraduate education - Nykmukanova MM 
Head of the Department of Psychology and Correctional Pedagogy - Ph.D., Stelmakh S.А. 
4. General characteristics of the university: 
Currently, the University provides training for specialists within the framework of 
a multi-level structure of higher education in accordance with the state license for 
the right to conduct educational activities in the spheres of secondary professional, 
higher and postgraduate professional education without limitation of the validity 
period: 
- 30 master's degrees. 
The university introduced a credit system of education: from 2003-04 academic 
year - for students of economic specialties; from 2004-05 academic year - for 
students of the 1st year of all specialties of higher professional education. 
At the faculty of the PPiK, 10 baccalaureate educational programs, 7 magistracy 
courses are conducted. Bachelors are trained in the following specialties: 
5B010300- "Pedagogy and psychology", 5B012300 - "Social pedagogy and self-
knowledge", 5В010500 "Defectology", 5В050300 - "Psychology", 5В010100 - 
"Preschool education and upbringing", 5В010200 - "Pedagogy and methodology 
initial education ", 5В010400 -" Initial military training ", 5В010800 -" Physical 
culture ", 5В010600 -" Musical education ", 5В090500 -" Social work ". Training 
of undergraduates in 7 specialties is carried out: 6M050300 - "Psychology", 
6M010500- "Defectology", 6M010100 - "Preschool education and training", 
6M010200 - "Pedagogy and methodology of primary education", 6M010300 - 
"Pedagogy and psychology", 6M012300 - "Social pedagogy and self-knowledge ", 
6М010800 -" Physical Culture ". The educational process actively uses materials 
from all areas of research of teachers, applicants, undergraduates and students of 
the department. The results of research work and SRWS are implemented in the 
educational process. 
5. The list of proposed training programs (including the cost of training): 
Master: 5В050300 - "Psychology". Tuition fee: 396 000 tenge per year. 

1. Procedure (rules) for admission and enrollment to the program 
To ensure academic mobility, students study individual disciplines in other educational 
organizations, including abroad. At the same time, the head of the education organization 
determines the upper limit of the number of credits to be studied in other educational 
organizations. In the case of studying individual disciplines in educational organizations 
of the Republic of Kazakhstan, a bilateral agreement is concluded between education 
organizations. 

In the case of studying certain disciplines in other educational organizations after 
passing the intermediate qualification for the discipline, the student submits to the dean's 
office of his education organization an examination sheet (or transcript) indicating the 
grades for the exam, the final grade for the discipline and the number of credits disbursed. 

In the application of the trainee, in the form of a special sample, the name and full 
address of the sending university, name, surname, patronymic of the coordinator of 
academic mobility programs of the faculty / department and university, as well as the 



personal information of the student (name, patronymic, date of birth, address of residence, 
Contact details). 

The application provides information on the motivation of students to participate in 
mobility programs, information on the level of qualifications for the language of study 
abroad, work experience and previous education abroad, a note on the possibility of 
obtaining a grant for study abroad. 

The agreement on training under the programs of academic mobility is the main 
document regulating the process of teaching the student under the academic mobility 
program and is filled in English in the form of a special sample. 

If the host institution has a positive decision to participate in the academic mobility 
program, the agreement is signed in tripartite order: the host institution, the student and 
the sending university. 

INFOR
MATIO
N ON 
TRAINI
NG 
PROGR
AMS 

(Course 
catalog) 

1. General characteristics of training programs 
• Degrees / Qualifications awarded: 
Master of Education in specialty 5В050300 - "Psychology" 
• Levels (steps) of training: 
Graduates who successfully mastered the Master's degree programs are prepared for PhD 
study; 
• Requirements for admission to the program: 
Admission to the program is carried out in accordance with the standard rules of 
admission to higher educational institutions of the Republic of Kazakhstan. The previous 
level of education of persons wishing to master the educational programs of a master's 
degree is a higher or postgraduate education. At the "entrance" the undergraduate must 
have all the prerequisites necessary for mastering the corresponding professional master's 
curriculum. For admission to the specialty 5В050300 - "Psychology" it is necessary to 
have in the prerequisites the discipline "Special Pedagogy", "Special Psychology". In the 
absence of necessary prerequisites, the undergraduate student is allowed to learn them on 
a paid basis. In this case, the training in the Master's program begins after the master 
master has mastered the requisites 
- on the 2nd course - in the implementation of academic mobility, the difference in 
curricula is taken into account, which should not exceed five disciplines of the obligatory 
component. 
• Educational and professional goals: programs / opportunities for continuing 
education: 
- To form an idea of the role of science and education in public life; about modern 
tendencies in development of scientific knowledge; on the actual methodological and 
philosophical problems of natural (social, humanitarian, economic) sciences; on the 
professional competence of the teacher of higher education; on the contradictions and 
socio-economic consequences of the processes of globalization; 
- Arming with knowledge of the methodology of scientific knowledge; principles and 
structure of the organization of scientific activity; psychology of cognitive activity of 
students in the learning process; psychological methods and means of increasing the 
effectiveness and quality of education; 
- To develop the skills to use the acquired 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 obtained within the framework of different disciplines to solve 
research problems in new unfamiliar conditions; by integrating knowledge, making 
judgments and making decisions based on incomplete or limited information; to apply 
knowledge of pedagogy and psychology of the higher school in the pedagogical activity; 
apply interactive teaching methods; to carry out information-analytical and information-
bibliographic work with the use of modern information technologies; creative thinking 
and creative approach to solving new problems and situations; be fluent in a foreign 
language at a professional level, allowing research and teaching of special subjects in 
universities; summarize the results of research and analytical work in the form of a 
dissertation, a scientific article, a report, an analytical note, etc .; 
- To form the skills of scientific research activities, solving standard scientific problems; 



realization of educational and pedagogical activity on credit technology of education; 
methods of teaching professional disciplines; use of modern information technologies in 
the educational process; professional communication and intercultural communication; 
oratorical art, the correct and logical formulation of their thoughts in oral and written 
form; expanding and deepening the knowledge necessary for daily professional work and 
continuing education in doctoral studies. 
• Program structure with credits (59 ECTS credits per year) 
Structure of the 2018 recruitment program - see attachment # 1 
• Final exams (if any) 
For each discipline an exam is given - verbally, in the form of exam tickets or testing. 
• Final certification of undergraduates is carried out within the terms stipulated by the 
academic calendar and curricula of specialties in the form of passing a comprehensive 
exam and defending the master's thesis. 
• Comprehensive exam is conducted in 4 semester not later than 1 month before the 
defense of the thesis. In the complex exam on the specialty are the disciplines of the cycle 
of profiling disciplines of the educational program of the magistracy. The procedure for 
the protection of the master's thesis is determined by the institution independently in 
accordance with the Model Rules for the ongoing monitoring of academic performance, 
intermediate and final certification of students in higher education institutions. 

  The developed project by the student is publicly defended at a meeting of the state 
attestation commission at the end of the 4th semester. 

 • Surname, name, patronymic of lecturers for each discipline 
 1) Seytembetov E.Zh., Ph.D., Department of Philosophy - "History and Philosophy of 

Science". 
 2) NA Zavalko, Ph.D., Professor of the Department of Pedagogy and Psychology - 

"Pedagogy". 
 3) Kapysheva GK, Ph.D., Department of Foreign Languages - "Foreign Language" 

(professional). 
 4) Stelmakh SA, Ph.D., associate professor of the Department of Psychology and 

Correctional Pedagogy - "Modern Social Methodology", "Experimental and Cross-
Cultural Studies in Ethnopsychology". 

 5) Matskevich I.K. Ph.D., Associate Professor of the Department of Psychology and 
Correctional Pedagogy - "Problems of Analytical and Expert Studies", "Theoretical and 
Methodological Foundations of Psychology", "Systematic Foundations of Quality 
Management". 

 6) Kovalev S.E. Ph.D., Associate Professor of the Department of Psychology and 
Correctional Pedagogy - "Acmeology of Scientific and Pedagogical Activity", "History, 
State, Trends in the Development of Modern Psychology", "Modern Natural Science 
Methodology" 

 7) Barabanova E.I. Ph.D., associate professor of the Department of Psychology and 
Correctional Pedagogy - "Theory and practice of psychological experiment", "Diagnosis 
and correction of coping strategies with difficult life situations", "Man as an object of 
research" 

 8) Dergacheva E.V. Ph.D., associate professor of the Department of Psychology and 
Correctional Pedagogy - "Organization and social processes as an object of research", 
"Psychology of innovative management" "Modern statistics in psychology", "Problems of 
developing and corrective research". 

 9) Sadykova ST, Ph.D., Department of Kazakh Language and Literature - "Business 
Kazakh Language". 

 Description of individual disciplines (courses, units) 
Course / discipline / unit name - FOREIGN LANGUAGE (PROFESSIONAL) 
Code of discipline - IYa (p) -5202 
Type of discipline - DB 
Course / discipline level - OK 
Year of study - 1 



Semester of training - 1 
Number of credits - 2 
Full name of the lecturer / professor - Kapysheva G.K. 
Course Objectives (Expected Learning Objectives and Acquisitions acquired) - 
The main goal of teaching a foreign language in a Master's program is to deepen 
and develop the knowledge, skills and skills acquired in a bachelor's degree of 
active knowledge of a foreign language and to make learning a foreign language 
one of the sources of expanding their cultural horizons. Foreign language "in the 
magistracy - to teach yourself how to read literature on the specialty, teach you to 
annotate, abstract scientific articles, write abstracts and lectures on nostrannom 
language, be able to read and translate the social and political literature and to 
express their views on the reading. 
Prerequisites - "Foreign language", "Professionally-oriented foreign language" 
Course / discipline content. In accordance with the target setting, the content of the 
course is the learning of speech activity on the basis of original literature on the 
specialty, which is used to acquire and improve the necessary knowledge and 
skills in reading, speaking, listening, translating, and summarizing letters. 
Mastering all types of activities is carried out in a complex manner, in close unity 
with the mastery of certain phonetic, lexical and grammatical materials. Language 
material should be considered not in the form of particular phenomena, but in the 
system, in the form of generalization and a review of groups of related phenomena 
and comparisons. 
Recommended literature 

1. Englishthroughreading.Forupper-intermediatestudents. Комплексное 
пособие под ред. Т.Ю. Дроздовой. Санкт-Петербург, ООО 
«Антология», 2013. – 344с. 

2. Гильманова А.А. Использование художественных текстов для 
обучения чтению на иностранном языке /А.А. Гильманова, С.Е. 
Никитина, Э.Р. Даминова // Междунар. науч.-исслед. журнал. – 2016. - 
№ 4 (46) Ч. 3. – С. 24-27  

3. Лосева Т.В. Организация эстетического воспитания на уроках 
английского языка в начальной школе / Т.В. Лосева, К.В. Кузнецова, 
Г.М. Игейсинова // Молодой ученый. – 2016. – № 1. – С. 728-730  

4. Дворина Н. Г. Использование интерактивной компьютерной 
технологии распознавания жестов и речи на практических занятиях по 
иностранному языку [Электронный ресурс] / Н. Г. Дворнина, Н. Н. 
Горлушкина, Н. Н. Филатова // Науковедение. – 2015. – № 3 (28). 

5. Имамутдинова Ф. Р. Особенности использования интерактивной 
доски в обучении иностранным языкам // Вестн. БелЮИ МВД России. 
– 2014. – № 2-2. – С. 54-57 

6. Тимофеева Е. В. Использование информационно-коммуникационных 
технологий при обучении иностранному языку / Е. В. Тимофеева, Ю. 
А. Кайль // Изв. АлтГУ. – 2014. – № 2 (82). – С. 77-80 

Teaching methods - traditional and innovative teaching methods, multimedia technologies 
Methods / assessment forms - oral examination 
Language of instruction - Kazakh, Russian 
Conditions (requirements) for training a specialty (level) - a library fund, a 
computer class with the Internet, an interactive board. 
Course / discipline / unit name - HISTORY AND PHILOSOPHY OF SCIENCE 
Code of discipline - IFN -5201 
Type of discipline - DB 
Course / discipline level - OK 



Year of study - 1 
Semester of training - 1 
Number of credits - 2 
Full name of the lecturer / professor - Ph.D. Seytembetov E.Zh. 
The objectives of the course (expected learning objectives and acquired 
competences) are the study of the bases, the logic of development and the ways of 
forming scientific knowledge 
Prerequisites - Philosophy, Sociology, Pedagogy, Psychology, Special Pedagogy 
Course / discipline content 
Competencies: 
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. 
Recommended literature 

1. Армстронг Карен. Иудаизм, христандық пен исламдағы 4000  жылдық 
ізденіс: Құдайтану баяны. Оқулық. - Алматы: «Ұлттық аударма бюросы» 
қоғамдық қоры. 2018 жыл. – 432 бет. 

2. Войтов,А. Г. История и философия науки : учебное пособие / А. Г. 
Войтов. – М.: Дашков и К, 2015. – 692 с. 

3. Ильин, В. В. Введение в историю и философию науки /В. В. Ильин, С. 
А. Лебедев. – М.: Академический проект, 2013. – 384 с. 
Teaching methods - traditional and innovative teaching methods, multimedia 
technologies 
Methods / assessment forms - oral examination 
Language of instruction - Kazakh, Russian 
Conditions (requirements) for training a specialty (level) - a library fund, a 
computer class with the Internet, an interactive board. 
 
Course / discipline / unit name - PEDAGOGY 
Code of discipline - Ped -5203 
Type of discipline - DB 
Course / discipline level - OK 
Year of study - 1 
Semester of training - 1 
Number of credits - 2 
Full name of the lecturer / professor - Zavalko NA, Ibibaeva AK 
The objectives of the course (expected learning objectives and acquired 
competences) are to improve the professional training of future university 
teachers, familiarize them with the methodological and theoretical foundations of 
high school pedagogy, modern approaches to analysis, planning and organization 
of the educational process in higher education. 
Prerequisites - "Philosophy", "Sociology", "Pedagogy", "Psychology" 
Course / discipline content 



Introduction. Pedagogical science and its place in the system of human sciences. 
Pedagogy of higher education. Goals and objectives of higher education as a 
pedagogical process. Essence and structure of pedagogical activity. Personality of 
the teacher of higher education and modern requirements for his competence. 
Communicative competence of the teacher of higher education. The essence of the 
process of professional training. Methodological foundations of the learning 
process in higher education. The content of education in higher education. 
Methods and forms of organization of education in higher education. Active 
methods and forms of training in the training of future specialists. Higher school as 
a social institution. Organization of curatorial work. Scientific foundations of the 
use of educational technologies in higher education. 
Recommended reading: 

1. Психология и педагогика высшей школы /Л. Д. Столяренко [и др.]. – 
Ростов н/Д: Феникс, 2014. – 620 с.  

2. Бахмутский, А. Е. Педагогика: учебник / [А. Е. Бахмутский и др.]. 
Санкт-Петербург: Питер пресс, 2017. – 304 с. 

3. Башаркина, Е. А. Общая педагогика: курс лекций: в 2 ч. / Е. А. 
Башаркина. – Могилев: МГУ, 2013―2014. 

4. Девятых, С. Ю. Основы психологии и педагогики: психологические 
тесты и упражнения / С. Ю. Девятых. – Минск: Республиканский институт 
высшей школы, 2016. – 59 с. 
http://www.zavtrasessiya.com/index.pl?act=PRODUCT&id=3801  
Teaching methods - traditional and innovative teaching methods, multimedia 
technologies 
Methods / assessment forms - oral examination 
Language of instruction - Kazakh, Russian 
Conditions (requirements) for training a specialty (level) - a library fund, a 
computer class with the Internet, an interactive board. 
 
Name of the course / discipline / unit - THEORETICAL AND 
METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF PSYCHOLOGY 
Code of discipline - TMOP -5203 
Type of discipline - DB 
Course / discipline level - OK 
Year of study - 1 
Semester of training - 2 
Number of credits - 2 
Full name of the lecturer / professor - Matskevich I.K .. 
Course objectives (expected learning objectives and competences acquired) - 
Prerequisites - "General Psychology", "History of Psychology", "Experimental 
Psychology", "Psychology of Personality". 
Course / discipline content 
Psychological science has its own methodology. As a general methodology of 
domestic psychological science, a dialectical-materialistic approach to 
understanding the world around us, the role and place of the psyche and the 
psychic in it is also taking place. Its main provisions are as follows: 
• the real world surrounding us is material (it consists of matter); 
• matter is primary, and consciousness is secondary; "matter is in continuous 
motion, development and is subject to laws: the unity and struggle of opposites, 
the transition of quantitative changes to qualitative, negation of negation; 
• movement and interaction of matter determines the qualitative characteristics of 
all phenomena of objective reality and the actual psyche; 



• the psyche is a property of highly organized matter, the function of the brain; 
• the essence of the psyche is to reflect the effects of objects and phenomena of the 
surrounding reality; 
• consciousness - the highest stage of development of the psyche; 
• mentality, consciousness are socially conditioned; 
• the surrounding world and the psyche have undergone a long path of evolution 
and development. 

1. Recommended literatureАронсон Эллиот. Көпке ұмтылған жалғыз. 
Əлеуметтік психологияға кіріспе. 11- басылым. - Алматы: «Ұлттық 
аударма бюросы» қоғамдық қоры. 2018 жыл. – 408 бет. 

2. Шульц Д.П., Щульц С.Э.  Қазіргі психология тарихы. 11-басылым. – 
Алматы: «Ұлттық аударма бюросы» қоғамдық қоры. 2018 жыл. – 448 
бет. 

3. Майерс Д., Туенж Ж. 12-басылым. – Алматы: «Ұлттық аударма 
бюросы» қоғамдық қоры. 2018 жыл. – 648 бет. 

4. Мусийчук, Марина. Методологические основы психологии -  Флинта, 
2018. – 242 с. 

5. Чиркова Т. И. Методологические основы психологии. Вузовский 
учебник, Инфра-М, 2018. – 416 c. 

Teaching methods - traditional and innovative teaching methods, 
multimedia technologies 

Methods / assessment forms - oral examination 
Language of instruction - Kazakh, Russian 
Conditions (requirements) for training a specialty (level) - a library fund, a 

computer class with the Internet, an interactive board. 
  
 Name of the course / discipline / unit - HISTORY, STATUS, TRENDS OF 

MODERN PSYCHOLOGY 
 Code of discipline - ISTRSP -5303 
 Type of discipline - PD 
 Level of the course / discipline - HF 
 Year of study - 1 
 Semester of training - 1 
 Number of credits - 5 
 Full name of the lecturer / professor Kovalyov S.E. 
  Objectives of the course: To achieve the mastering by master students of 

the main directions of modern psychology as a system-forming factor in the 
development of its methodological foundations. 

 Prerequisites: Psychology, History and Philosophy of Science 
 Theoretical and methodological foundations of psychology 
 Course / discipline content: 

History of psychology as a branch of psychological science. Development 
of psychological knowledge within the framework of the doctrine of the soul. 
Development of psychological knowledge within the framework of philosophical 
teachings on consciousness. Development of psychology as a science of 
consciousness in the period before the formation of experimental psychology. The 
development of natural science and the formation of natural science prerequisites 
for the isolation of psychology into an independent science. Methodological 
foundations of modern psychology. Formation and development trends of Soviet 
psychology. Formation and trends of modern foreign psychology. Formation and 
development trends of psychological science in Kazakhstan. Classical, non-



classical, post-non-classical psychology. 
Recommended literature 

1. Аронсон Эллиот. Көпке ұмтылған жалғыз. Əлеуметтік психологияға 
кіріспе. 11- басылым. - Алматы: «Ұлттық аударма бюросы» қоғамдық қоры. 
2018 жыл. – 408 бет. 
2. Шульц Д.П., Щульц С.Э.  Қазіргі психология тарихы. 11-басылым. – 
Алматы: «Ұлттық аударма бюросы» қоғамдық қоры. 2018 жыл. – 448 бет. 
3. Майерс Д., Туенж Ж. 12-басылым. – Алматы: «Ұлттық аударма 
бюросы» қоғамдық қоры. 2018 жыл. – 648 бет. 
4. Мусийчук, Марина. Методологические основы психологии -  Флинта, 
2018. – 242 с. 
5. Чиркова Т. И. Методологические основы психологии. Вузовский 
учебник, Инфра-М, 2018. – 416 c. 

Teaching methods - traditional and innovative teaching methods, 
multimedia technologies 

Methods / assessment forms - oral examination 
Language of instruction - Kazakh, Russian 
Conditions (requirements) for training a specialty (level) - a library fund, a 

computer class with the Internet, an interactive board. 
  
 Course / discipline / unit name - EXPERIMENTAL AND CROSS-

CULTURAL STUDIES IN ETHNOPSYCHOLOGY 
 Code of discipline - EKIE -6302 
 Type of discipline - DB 
 Level of the course / discipline - HF 
 Year of study - 1 
 Semester of training - 2 
 Number of credits - 10 
 Name of the lecturer / professor Stelmakh S.A. 
 The objectives of the course (expected learning objectives and acquired 

competences) are to provide knowledge and form a presentation and concept for 
students about ethnopsychology as a science about society, its social groups, 
people's behavior, the interaction of all subjects of social life, the history and ways 
of development of society, the most important spheres of social life; to instill skills 
and abilities to independently analyze the course of social processes, to give a 
methodology for analyzing empirical and statistical material, and so on. 

 Prerequisites - Psychology, History and Philosophy of Science, Theoretical 
and Methodological Foundations of Psychology 

 Course / discipline content 
 Planning of correlation research in cross-cultural psychology. 4 areas of 

research planning. Study of conceptual and empirical methodology. Cross-cultural 
variability in socialization skills. Cross-cultural studies of values. Problems of the 
formation of ethno-cultural competence and ethnic tolerance in higher education. 
Ethno-pedagogical aspects of the professional activity of the university teacher. 
Cross-cultural research is a variant of the ex-post-facto experiment. Cross-cultural 
anthropology. Origin of ethnic prejudice. The influence of ethnic prejudices on the 
sphere of communication between different ethnic groups. The study of ethnic 
stereotypes in the research of scientists. 

 Recommended literature: 
1. Аронсон Эллиот. Көпке ұмтылған жалғыз. Əлеуметтік психологияға 

кіріспе. 11- басылым. - Алматы: «Ұлттық аударма бюросы» қоғамдық 



қоры. 2018 жыл. – 408 бет. 
2. Шульц Д.П., Щульц С.Э.  Қазіргі психология тарихы. 11-басылым. – 

Алматы: «Ұлттық аударма бюросы» қоғамдық қоры. 2018 жыл. – 448 бет. 
3. Майерс Д., Туенж Ж. 12-басылым. – Алматы: «Ұлттық аударма 

бюросы» қоғамдық қоры. 2018 жыл. – 648 бет. 
4. Мандель, Б.Р Этнопсихология: учеб. пособие / Б.Р Мандель. - М.: 

Флинта, 2014. - 320 c. 
5. Стефаненко, Т.Г. Этнопсихология: Практикум: Учебное пособие для 

студентов вузов / Т.Г. Стефаненко. - М.: Аспект Пресс, 2013. – 224 с. 
6. Стефаненко, Т.Г. Этнопсихология: Учебник для студентов вузов. 5-е 

изд., испр. и доп. / Т.Г. Стефаненко. - М.: Аспект-Пресс, 2014. - 352 c. 
Teaching methods - traditional and innovative teaching methods, 

multimedia technologies 
Methods / assessment forms - oral examination 
Language of instruction - Kazakh, Russian 
Conditions (requirements) for training a specialty (level) - a library fund, a 

computer class with the Internet, an interactive board. 
 

 Name of the course / discipline / unit - MODERN STATISTICS IN 
PSYCHOLOGY 

 Code of discipline - SSvP -5304 
 Type of discipline - PD 
 Course / discipline level - OK 
 Year of study - 1 
 Semester of training - 1 
 Number of credits - 3 
 Full name of the lecturer / professor Dergacheva EV 
 Course objectives (expected learning objectives and acquired competences) 

- Formation of ideas about the basic statistical procedures and their application in 
psychology, skills of independent statistical processing of experimental 
psychological research data and their interpretation. 

 Be competent in the issues: selection and application of psychodiagnostic 
methods, adequate to the goals, situation and contingent of respondents with 
subsequent mathematical and statistical processing of data and their 
interpretations. 

 Prerequisites - Psychology, History and Philosophy of Science, Theoretical 
and Methodological Foundations of Psychology 

 The content of the course / discipline: the content of the discipline 
(module) covers the range of issues related to the formation of students' 
knowledge in the field of measurement in psychology; types of scales; data 
representation; descriptive statistics; communication measures; metrics; methods 
of one-dimensional and multidimensional applied statistics; multidimensional 
scaling; multidimensional data analysis; dispersion analysis; analysis of data on 
the computer, statistical packages; standards for presenting the results of data 
analysis in scientific psychology. The essence of the method of statistical tests. 
Formation of random variables with given distribution laws. An approximate way 
of forming a random variable with an arbitrary distribution function. General 
information about Markov chains. Transitional probabilities. Transition Matrix. 
Statistical methods for the analysis and processing of experimental data. Interval 
estimation of parameters. Approximate methods for constructing confidence 
intervals. Exact methods for constructing confidence intervals. Statistical testing of 



hypotheses. Testing the hypothesis about the equality of the mean-square estimate 
of a sample estimate of the rms-old population itself. Evaluation of the equality of 
variances of two samples. Estimation of homogeneity of dispersion. Assessment of 
questionable results. Processing the results of the experiment by regression 
analysis. Dependence between random variables. Processing of the results of a 
passive experiment by regression analysis. Basic concepts of classical regression 
analysis. Statistical analysis of the regression equation. Features of processing the 
results of the experiment by regression analysis. Peculiarities of calculation of 
regression coefficients. Features of statistical analysis of the regression equation. 
Interpretation of the regression equation. Processing of the results of the 
experiment by the method of variance analysis. Basic concepts of variance 
analysis. Univariate variance analysis. Algorithm for calculating single-factor 
variance analysis. Two-factor analysis of variance. 

Recommended reading: 
1. Аронсон Эллиот. Көпке ұмтылған жалғыз. Əлеуметтік психологияға 

кіріспе. 11- басылым. - Алматы: «Ұлттық аударма бюросы» қоғамдық қоры. 
2018 жыл. – 408 бет. 

2. Шульц Д.П., Щульц С.Э.  Қазіргі психология тарихы. 11-басылым. – 
Алматы: «Ұлттық аударма бюросы» қоғамдық қоры. 2018 жыл. – 448 бет. 

3. Майерс Д., Туенж Ж. 12-басылым. – Алматы: «Ұлттық аударма 
бюросы» қоғамдық қоры. 2018 жыл. – 648 бет. 

4. Анохин П.К. Эмоции // Психология эмоций: Тексты. - М., 2014- С. 
173. 

5. Аткинсон Р. Л. Введение в психологию М.: Олма-Пресс, 2013 - 672 с. 
6. Наследов А.Д. Математические методы исследования: Анализ и 

интерпретация данных. - М., Речь, 2014 - 392 с. 
7. Немов Р.С. Психология: учеб. Для студ. высш. учеб. заведен: в 3 кн. / 

Р.С. Немов. - 4-е изд. - М.: Владос, 2015. - 631 с. 
8. Саблин В. С. Славакова С.П. Психология человека. - М.: Экзамен, 

2014 352 с. 
Teaching methods - traditional and innovative teaching methods, multimedia 

technologies 
Methods / assessment forms - oral examination 
Language of instruction - Kazakh, Russian 
Conditions (requirements) for training a specialty (level) - a library fund, a 

computer class with the Internet, an interactive board. 
  
 Name of the course / discipline / unit - THEORY AND PRACTICE OF 

PSYCHOLOGICAL EXPERIMENT 
 Code of discipline - TRPE-6301 
 Type of discipline - PD 
 Level of the course / discipline - HF 
 Year of study - 2 
 Semester of training - 3 
 Number of credits - 7 
  Full name of the lecturer / professor Barabanov E.I. 
 The objectives of the course (expected learning objectives and acquired 

competencies) are familiarization with the theory and practice of carrying out a 
psychological experiment, ways of working with it, their classifications and 
application features. Mastering the basic knowledge, skills and skills of scientific 
study of psychological phenomena through experimental research. Development 
of culture of scientific research. 



              Prerequisites - Psychology, History and Philosophy of Science 
 Theoretical and methodological foundations of psychology 
 • Course / discipline content 
 The concept of experimental psychology as a scientific system of methods 

and techniques for setting up a psychological study. The concept of methodology 
as applied to empirical psychological research. Organization and conduct of a 
psychological experiment. Experiment and its organization in various branches of 
psychological science. Experiments in general psychology and psychophysiology. 
The problem is a dialogical experimental situation (see Jakupov). Branch 
experiments in psychology. Experiments in the age psychology. 
Recommended literature 

1. Аронсон Эллиот. Көпке ұмтылған жалғыз. Əлеуметтік психологияға 
кіріспе. 11- басылым. - Алматы: «Ұлттық аударма бюросы» қоғамдық 
қоры. 2018 жыл. – 408 бет. 

2. Шульц Д.П., Щульц С.Э.  Қазіргі психология тарихы. 11-басылым. – 
Алматы: «Ұлттық аударма бюросы» қоғамдық қоры. 2018 жыл. – 448 бет. 

3. Майерс Д., Туенж Ж. 12-басылым. – Алматы: «Ұлттық аударма 
бюросы» қоғамдық қоры. 2018 жыл. – 648 бет. 

4. Анохин П.К. Эмоции // Психология эмоций: Тексты. - М., 2014- С. 
173. 

5. Аткинсон Р. Л. Введение в психологию М.: Олма-Пресс, 2013 - 672 с. 
6. Базаркина И.Н. Психология личности [Электронный ресурс]/ 

Базаркина И.Н., Сенкевич Л.В., Донцов Д.А.-- Электрон. текстовые 
данные.-- М.: Человек, 2014.-176 c.- Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/27591 

7. Наследов А.Д. Математические методы исследования: Анализ и 
интерпретация данных. - М., Речь, 2014 - 392 с. 

8. Немов Р.С. Психология: учеб. Для студ. высш. учеб. заведен: в 3 кн. / 
Р.С. Немов. - 4-е изд. - М.: Владос, 2015. - 631 с. 

9. Непомнящая Н.И. Целостно-личностный подход к изучению человека 
Вопросы психологии. - 2015. - № 1 - С. 116-126. 

10. Овчинникова Б. В., Владимирова И. М. Типы темперамента в 
практической психологии. - СПб.: Речь, 2013 - 288 с. 

11. Психологический словарь. / Под редакцией В.П. Зинченко, - 
М.: АСТ, 2014 - 479 с. 

12. Русалов В.М. О природе темперамента и его месте в структуре 
индивидуальных свойств человека // Вопросы психологии. - 2015. - № 11 - 
С. 52-65. 

13. Саблин В. С. Славакова С.П. Психология человека. - М.: 
Экзамен, 2014 352 с. 

14. Узнадзе Д.Н. Общая психология. - СПб.: Питер, 2014 - 413 с. 
15. Хьел Л., Зиглер Д. Теории личности. 3-е международ. изд. - 

СПб.: Питер, 2013. - 608 с. 
Teaching methods - traditional and innovative teaching methods, 

multimedia technologies 
Methods / assessment forms - oral examination 
Language of instruction - Kazakh, Russian 
Conditions (requirements) for training a specialty (level) - a library fund, a 

computer class with the Internet, an interactive board. 
  
 Name of the course / discipline / unit - PROBLEMS OF ANALYTICAL 

AND EXPERT RESEARCH 



 • Code of discipline - PAE1503 -2303 
 • Type of discipline - PD 
 • Level of the course / discipline - HF 
 • Year of study - 2 
 • Semester of training - 3 
 • Number of credits - 5 
 • Name of lecturer / professor, associate professor, Ph.D. Matskevich I.K. 
 The objectives of the course (expected learning objectives and acquired 

competences) are the orientation of future psychologists in modern theories of 
constructing analytical and expert studies in various fields, methods and methods 
of conducting these studies, and in the practical application of the knowledge of a 
psychologist for conducting similar studies. 

 Prerequisites - Theoretical and methodological basis of psychology, Social 
processes as an object of research, Man as an object of research 

 Postrequest - thesis research 
 Course / discipline content 
• Orientation in working with the texts of modern authors: leading domestic 
and foreign psychologists, philosophers and sociologists, reading and taking notes 
are necessary for preparing for seminars and doing independent work. Theoretical 
bases of carrying out of analytical and expert researches Problem of carrying out 
of analytical and expert researches in modern psychology. Methodological basis 
for conducting analytical and expert studies. The role and place of a psychologist 
in conducting analytical and expert studies. The main forms of conducting 
analytical and expert studies in modern psychology. Technological methods for 
conducting analytical and expert research in psychology. 
Recommended literature: 

1. Аронсон Эллиот. Көпке ұмтылған жалғыз. Əлеуметтік психологияға 
кіріспе. 11- басылым. - Алматы: «Ұлттық аударма бюросы» қоғамдық 
қоры. 2018 жыл. – 408 бет. 
2. Шульц Д.П., Щульц С.Э.  Қазіргі психология тарихы. 11-басылым. – 
Алматы: «Ұлттық аударма бюросы» қоғамдық қоры. 2018 жыл. – 448 бет. 
3. Майерс Д., Туенж Ж. 12-басылым. – Алматы: «Ұлттық аударма 
бюросы» қоғамдық қоры. 2018 жыл. – 648 бет. 
4. Анохин П.К. Эмоции // Психология эмоций: Тексты. - М., 2014- С. 
173. 
5. Аткинсон Р. Л. Введение в психологию М.: Олма-Пресс, 2013 - 672 с. 
6. Наследов А.Д. Математические методы исследования: Анализ и 
интерпретация данных. - М., Речь, 2014 - 392 с. 
7. Немов Р.С. Психология: учеб. Для студ. высш. учеб. заведен: в 3 кн. / 
Р.С. Немов. - 4-е изд. - М.: Владос, 2015. - 631 с. 
8. Непомнящая Н.И. Целостно-личностный подход к изучению человека 
Вопросы психологии. - 2015. - № 1 - С. 116-126. 
9. Овчинникова Б. В., Владимирова И. М. Типы темперамента в 
практической психологии. - СПб.: Речь, 2013 - 288 с. 
10. Психологический словарь. / Под редакцией В.П. Зинченко, - М.: АСТ, 
2014 - 479 с. 
11. Русалов В.М. О природе темперамента и его месте в структуре 
индивидуальных свойств человека // Вопросы психологии. - 2015. - № 11 
- С. 52-65. 
12. Саблин В. С. Славакова С.П. Психология человека. - М.: Экзамен, 
2014 352 с. 
13. Узнадзе Д.Н. Общая психология. - СПб.: Питер, 2014 - 413 с. 



14. Хьел Л., Зиглер Д. Теории личности. 3-е международ. изд. - СПб.: 
Питер, 2013. - 608 с. 
Teaching methods - traditional and innovative teaching methods, multimedia 

technologies 
Methods / assessment forms - oral examination 
Language of instruction - Kazakh, Russian 
Conditions (requirements) for training a specialty (level) - a library fund, a 

computer class with the Internet, an interactive board. 
  

Name of the course / discipline / unit - PROBLEMS OF DEVELOPING AND 
CORRECTIVE RESEARCHES 
Code of discipline - PRK1503 -2303 
Type of discipline - PD 
Level of the course / discipline - HF 
Year of study - 2 
Semester of training - 3 
Number of credits - 5 
Full name of the lecturer / professor - Dergacheva E.V. 
The objectives of the course (expected learning objectives and acquired 
competences) are the ability to methodologically build a research program; the 
ability to build a system of links between separately studied elements of the 
system with the subsequent allocation of measures of psychological impact; the 
ability to study, evaluate the activities of the researcher in the framework of 
developmental and corrective research; the ability to choose and effectively use 
the methods of research, taking into account its focus; the ability to use special 
tactical techniques in planning and organizing research developing and corrective 
nature. 
Prerequisites - Theoretical and methodological basis of psychology, Social 
processes as an object of research, Man as an object of research 
Course / discipline content 
The main issues of research methodology Research: concept, species, common 
components. Characteristics of the study. Basic approaches in system research. 
Methodology and organization of research. Methods of research. Sequence of 
research. Criteria for determining the effectiveness of research methods. Market 
research as a form of economic organization. Approaches in the study: systemic, 
functional, nationwide, creative collective approaches. Research as a kind of 
activity. 
System analysis in the study. Modern problems of corrective research. 
Sociocultural aspects of psychodiagnostics and psychocorrection. 

 Recommended literature: 
1. Ваганова, А.В. Театрализованная деятельность как средство развития 
творческой активности и социализации в обществе [Текст] / А. В. 
Ваганова, Е. Е. Созина, А. Е. Веснина // Дошкольная педагогика. - 2016. - 
№2.- С. 32-33. 
2. Вилегжанина, И.В. Формирование музыкальных способностей детей с 
ограниченными возможностями здоровья в условиях ДОО [Текст] / И. В. 
Вилегжанина // Дошкольная педагогика. - 2016. - №2. - С. 46-48. 
3. Гуцал, И.Ю.  Что такое хорошо, что такое плохо? Коррекционно-
развивающие занятия для детей старшего дошкольного возраста [Текст] / 
И. Ю. Гуцал, Г. В. Мищенко. - М.: Сфера, 2015.- 64 с. (Библиотека 
логопеда). 
4. Забелич, Д.Н. Состояние сформированности жизненных компетенций 



детей с тяжелыми множественными нарушениями развития как основа 
планирования коррекционной работы [Текст] / Д. Н. Забелич // Воспитание 
и обучение детей с нарушениями развития. - 2016. - №5. - С. 23-28. 

Teaching methods - traditional and innovative teaching methods, 
multimedia technologies 

Methods / assessment forms - oral examination 
Language of instruction - Kazakh, Russian 
Conditions (requirements) for training a specialty (level) - a library fund, a 

computer class with the Internet, an interactive board. 
  
 Name of course / discipline / unit - ORGANIZATION AND SOCIAL 

PROCESSES AS OBJECT OF RESEARCH 
 Code of discipline - OSPKOI -1302 
 Type of discipline - PD 
 Level of the course / discipline - HF 
 Year of study - 1 
 Semester of training - 1 
 Number of credits - 5 
 Full name of the lecturer / professor Dergachev E.V. 
 Goals of the course (expected learning objectives and acquired 

competences) - familiarization with the patterns in the development of the 
organization and social processes, and explanation of these patterns from the 
consideration of the organization and social processes as an object of research, 
based on the methodology of development and change. Competent skills in 
conducting organizational analysis, ownership of tools and methods for 
implementing organizational changes, the ability to implement various methods 
and techniques in the study of social processes 

 Prerequisites - "general psychology" 
 Course / discipline content 
 Methods of studying the internal structure of the organization .. SWOT-

analysis in the study of external and internal factors of the organization 
Development of the concept of research organization as a system, social processes. 
Problems of social development. Organization and disorganization as a mechanism 
of social change. The main types of causes of social change. Changes in the sphere 
of culture, economy, scientific and technological progress. Socio-political causes - 
conflicts, wars, revolutions, reforms. Socio-psychological causes - addiction, 
saturation, a thirst for novelty, an increase in aggressiveness Law as a regulating 
process Classification of research methods. Research and design of management 
decisions. Characteristics of the study. Sequence of research Processes of social 
disorganization. Methodology and organization of research organization as a 
system Trends are most typical for modern organizations Characteristics of the 
stages of research The main approaches in system research The external 
environment of the organization. Internal environment of the organization Market 
research as a form of economic organization Methods of studying the internal 
structure of the organization. Crisis as a disorganizing process. Social movements 

Recommended literature 
1. Аронсон Эллиот. Көпке ұмтылған жалғыз. Əлеуметтік психологияға 

кіріспе. 11- басылым. - Алматы: «Ұлттық аударма бюросы» қоғамдық қоры. 
2018 жыл. – 408 бет. 

2. Шульц Д.П., Щульц С.Э.  Қазіргі психология тарихы. 11-басылым. – 
Алматы: «Ұлттық аударма бюросы» қоғамдық қоры. 2018 жыл. – 448 бет. 



3. Майерс Д., Туенж Ж. 12-басылым. – Алматы: «Ұлттық аударма 
бюросы» қоғамдық қоры. 2018 жыл. – 648 бет. 

4. Анохин П.К. Эмоции // Психология эмоций: Тексты. - М., 2014- С. 
173. 

5. Наследов А.Д. Математические методы исследования: Анализ и 
интерпретация данных. - М., Речь, 2014 - 392 с. 

6. Немов Р.С. Психология: учеб. Для студ. высш. учеб. заведен: в 3 кн. / 
Р.С. Немов. - 4-е изд. - М.: Владос, 2015. - 631 с. 

7. Узнадзе Д.Н. Общая психология. - СПб.: Питер, 2014 - 413 с. 
8. Хьел Л., Зиглер Д. Теории личности. 3-е международ. изд. - СПб.: 

Питер, 2013. - 608 с. 
Teaching methods - traditional and innovative teaching methods, multimedia 

technologies 
Methods / assessment forms - oral examination 
Language of instruction - Kazakh, Russian 
Conditions (requirements) for training a specialty (level) - a library fund, a 

computer class with the Internet, an interactive board. 
  

Course / discipline / unit name - PERSON AS AS OBJECT OF 
RESEARCH 

Code of discipline - CKOI -1302 
Type of discipline - PD 
Level of the course / discipline - HF 
Year of study - 1 
Semester of training - 1 
Number of credits - 5 
Full name of the lecturer / professor Barabanov EI 
The objectives of the course (expected learning objectives and acquired 

competencies) are to consolidate knowledge of the system approach as a leader in 
modern scientific knowledge; the formation of skills in the application of methods 
of investigating the personality at the levels of scientific knowledge of reality: 
methodological, theoretical, empirical and the level of specific techniques and 
techniques; the development of a culture of scientific research, the formation of 
ideas about the individuality of man as an object of scientific research in 
psychology. 

Prerequisites - "general psychology" 
Course / discipline content - The idea of integrity and a systematic 

approach to human learning. Methods of investigating the personality at the levels 
of scientific knowledge of reality: methodological, theoretical, empirical and the 
level of specific techniques and techniques. Types of human knowledge - natural 
science and humanities - the possibility of understanding and interpreting actions 
and actions. Methodological problems of complex human cognition. The 
relationship in man of the biological and social. Personality of a person as an 
object of scientific research in psychology. Modern psychology as a field of 
human knowledge. 

Recommended literature 
1. Аронсон Эллиот. Көпке ұмтылған жалғыз. Əлеуметтік 

психологияға кіріспе. 11- басылым. - Алматы: «Ұлттық аударма бюросы» 
қоғамдық қоры. 2018 жыл. – 408 бет. 

2. Шульц Д.П., Щульц С.Э.  Қазіргі психология тарихы. 11-
басылым. – Алматы: «Ұлттық аударма бюросы» қоғамдық қоры. 2018 жыл. – 
448 бет. 



3. Майерс Д., Туенж Ж. 12-басылым. – Алматы: «Ұлттық аударма 
бюросы» қоғамдық қоры. 2018 жыл. – 648 бет. 

4. Анохин П.К. Эмоции // Психология эмоций: Тексты. - М., 2014- 
С. 173. 

5. Аткинсон Р. Л. Введение в психологию М.: Олма-Пресс, 2013 - 
672 с. 

6. Базаркина И.Н. Психология личности [Электронный ресурс]/ 
Базаркина И.Н., Сенкевич Л.В., Донцов Д.А.-- Электрон. текстовые данные.-- 
М.: Человек, 2014.-176 c.- Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/27591 

7. Наследов А.Д. Математические методы исследования: Анализ 
и интерпретация данных. - М., Речь, 2014 - 392 с. 

8. Немов Р.С. Психология: учеб. Для студ. высш. учеб. заведен: в 
3 кн. / Р.С. Немов. - 4-е изд. - М.: Владос, 2015. - 631 с. 

9. Непомнящая Н.И. Целостно-личностный подход к изучению 
человека Вопросы психологии. - 2015. - № 1 - С. 116-126. 

10. Овчинникова Б. В., Владимирова И. М. Типы темперамента в 
практической психологии. - СПб.: Речь, 2013 - 288 с. 

11. Психологический словарь. / Под редакцией В.П. Зинченко, - 
М.: АСТ, 2014 - 479 с. 

12. Русалов В.М. О природе темперамента и его месте в структуре 
индивидуальных свойств человека // Вопросы психологии. - 2015. - № 11 - С. 
52-65. 

13. Саблин В. С. Славакова С.П. Психология человека. - М.: 
Экзамен, 2014 352 с. 

14. Узнадзе Д.Н. Общая психология. - СПб.: Питер, 2014 - 413 с. 
15. Хьел Л., Зиглер Д. Теории личности. 3-е международ. изд. - 

СПб.: Питер, 2013. - 608 с. 
Teaching methods - traditional and innovative teaching methods, 

multimedia technologies 
Methods / assessment forms - oral examination 
Language of instruction - Kazakh, Russian 
Conditions (requirements) for training a specialty (level) - a library fund, a 

computer class with the Internet, an interactive board. 
 
Course / discipline / unit name - BUSINESS KAZAKH LANGUAGE 
Code of discipline - YaKl -5201 
Type of discipline - DB 
Level of the course / discipline - HF 
Year of study - 1 
Semester of training - 2 
Number of credits - 5 
Full name of the lecturer / professor - Sadykov Saule Toursenovna 
The objectives of the course (expected learning objectives and acquired 

competences) - фонетиканың,  грамматиканың басты ережелері, 
мамандықтың негізгі шеттілдік терминологиясы, кəсіби сөйлеу сөздерінің 
орысша баламасы, лексикалық байланыс тісңлдері, негізгі сөзқұрамының 
моделі; ауызша жəне жазбаша хабарламаларды ауызша жеткізу ережелері, 
əлеуметтік-тұрмыстық сипаттағы мəтіндер, қазақ халқының мəдениеті мен 
дəстүрі. 

Пререквизиты - «Казахский язык», «Профессионально-
ориентированный казахский язык» 

Содержание курса/дисциплины  



Арнайы дыбыстар, қазақ тілі есту қабілеті мен сөйлеу ерекшеліктері. 
Лексикалық жəне терминологиялық минимум мамандыққа байланысты. Кең 
таралған сөз тіркестерін, жай сөйлемдер, шағын мəтіндерді, əлеуметтік-
тұрмыстық жəне мəдени сипаттағы. Кəсіби-бағытталған мəтіндер, ресми-
іскерлік құжаттар, коммуникативтік міндеттерді жəне авторлық интенции, 
мазмұндық-фактуальная жəне мазмұндық-концептуалды ақпарат. 

Мамандық саласында жиі қолданылатын лексиканы, ғылыми 
терминдерді, күрделі синтаксистік құрылымдарды меңгертуге арналған 
тақырыптарды жəне практикалық, жағдаяттық тапсырмаларды қамтиды.   
Іскерлік қазақ тілі мамандық бойынша мəтіндерді оқып-түсінуге, радио, 
теледидар, интернеттен кəсіпке қатысты ақпараттарды өңдеп қолдануға, 
ғылыми мақалаларды жазуға жəне ғылыми пікірталаста өз ойын жеткізуге 
дағдыландырады. 

Күрделі мəтіндерді түсінуге мүмкіндік беретін жəне дұрыс, сауатты өз 
ойын жеткізуге грамматикалық ережелер мен модельдерді оқу. Іскерлік 
тақырыпта тіл маманымен сөйлесу, арнайы кəсіби сипаттағы мəтіндерді 
жазу. Қазақша мазмұнды жеткізу, одан сұрақ бойынша ақпаратты бөліп алу; 
арнайы-кəсіби сипаттағы мəтіндерді жазу, қазақ тілінде ауызша жəне 
жазбаша қарым-қатынас құру. 
Рекомендуемая литература: 

1. Аронсон Эллиот. Көпке ұмтылған жалғыз. Əлеуметтік психологияға 
кіріспе. 11- басылым. - Алматы: «Ұлттық аударма бюросы» қоғамдық 
қоры. 2018 жыл. – 408 бет. 

2. Шульц Д.П., Щульц С.Э.  Қазіргі психология тарихы. 11-басылым. – 
Алматы: «Ұлттық аударма бюросы» қоғамдық қоры. 2018 жыл. – 448 
бет. 

3. Майерс Д., Туенж Ж. 12-басылым. – Алматы: «Ұлттық аударма 
бюросы» қоғамдық қоры. 2018 жыл. – 648 бет. 

4. С.Құлманов Аударманың өзекті мəселелері. – Алматы: Palitra-Press, 
2015. – 296 б. 

Тарақов Ə., Жақсылықов А., Мұсалы Л., Адаева Е. Аударма теориясы. – 
Алматы: Қазақ Университеті, 2013. – 132 б. 
 Teaching methods - traditional and innovative teaching methods, multimedia 
technologies 

Methods / assessment forms - oral examination 
Language of instruction - Kazakh, Russian 
Conditions (requirements) for training a specialty (level) - a library fund, a 

computer class with the Internet, an interactive board. 
 

Course / discipline / unit name - ACMEOLOGY OF SCIENTIFIC AND 
PEDAGOGICAL ACTIVITY 

Code of discipline - АNPD -5202 
Type of discipline - DB 
Level of the course / discipline - HF 
Year of study - 1 
Semester of training - 1 
Number of credits - 7 
Full name of the lecturer / professor - Kovalyov S.E. 
The objectives of the course: the study of acmeological foundations and the 

formation of a value attitude towards professional scientific and pedagogical 
activity among undergraduates. 

 Prerequisites: "Teoretiko-methodological bases of psychology", "Modern 



social methodology", "Modern natural scientific methodology" 
Course / discipline content: 
The relevance of acmeological research. Acmeology as a branch of 

scientific research. Current state of research in the field of acmeology. 
Mechanisms of amoeological perception in the process of scientific and 
pedagogical interaction. The concept of "Akme" and the specificity of its 
manifestation. The influence of professional stereotypes on the formation of public 
opinion. Akmeological factors of social and psychological adaptation of the 
personality in the group. The concept of acmeological adaptation. The role of 
acmeological factors in the process of adaptation to the group. The study of the 
phenomenon of adaptation in the scientific and professional environment in the 
works of domestic authors. The term "acmeological conflict". 

Recommended literature: 
1.Коккозева К. Ш., Барабанова Е. И. Акмеология и методы развития 

персонала в специальных учреждениях образования: учеб. пособие / К. Ш. 
Коккозева, Е. И. Барабанова ; М-во образования и науки РК ; ВКГУ им. С. 
Аманжолова. - Усть-Каменогорск : Берел : Изд-во ВКГУ, 2016. - 90 с. 

2.Волков И. В., Афанасьева И. В., Горохов В. А. Факторы 
эффективного использования трудового потенциала // Вестник НГИЭИ. 
2016. № 5 (60). С. 18–25. 

3. Аронсон Эллиот. Көпке ұмтылған жалғыз. Əлеуметтік 
психологияға кіріспе. 11- басылым. - Алматы: «Ұлттық аударма бюросы» 
қоғамдық қоры. 2018 жыл. – 408 бет. 

4. Шульц Д.П., Щульц С.Э.  Қазіргі психология тарихы. 11-
басылым. – Алматы: «Ұлттық аударма бюросы» қоғамдық қоры. 2018 жыл. – 
448 бет. 

5. Майерс Д., Туенж Ж. 12-басылым. – Алматы: «Ұлттық аударма 
бюросы» қоғамдық қоры. 2018 жыл. – 648 бет. 

Teaching methods - traditional and innovative teaching methods, 
multimedia technologies 

Methods / assessment forms - oral examination 
Language of instruction - Kazakh, Russian 
Conditions (requirements) for training a specialty (level) - a library fund, a 

computer class with the Internet, an interactive board. 
  

Course / discipline / unit name - SYSTEM BASIS OF QUALITY 
MANAGEMENT 

Code of discipline - SOUK -2304 
Type of discipline - PD 
Level of the course / discipline - HF 
Year of study - 2 
Semester of training - 3 
Number of credits - 5 
Full name of the lecturer / professor - Matskevich I.K. 
The objectives of the course: the study of systemic foundations and the 

formation of value attitudes toward professional scientific activity among 
undergraduates. 

Prerequisites - Teoretiko-methodological bases of psychology, Modern 
social methodology, Modern natural scientific methodology 

Course / discipline content 
Method and methodology. Specificity of methodological science in 

psychology. Specificity of scientific psychological knowledge. Methodology and 



method. Theory. General scientific methodology. Specific means and methods. 
Scientific problem. Scientific hypothesis. Categorial structure of psychology. Key 
Problems and explanatory principles of psychology. Psychological knowledge: 
schools. Crises of psychological science. Change and synergetics of theories. 
Categories of psychology. Categories of the image, action, motive, relationship, 
experience. Metapsychological categories: Personality, activity, communication. 
Explanatory principles of psychology: determinism, system, development. Modern 
theoretical systems of psychology. Organocentric (Cognitive, humanistic, 
psychoanalytic), environmental-centric (bihevio-ecological), sociocentric 
(postmodernism, social constructivism), decentric or contextual (dialectical, 
interbhexio, operant subjectivism, phenomenology). 

Recommended literature: 
1. Аронсон Эллиот. Көпке ұмтылған жалғыз. Əлеуметтік 

психологияға кіріспе. 11- басылым. - Алматы: «Ұлттық аударма бюросы» 
қоғамдық қоры. 2018 жыл. – 408 бет. 

2. Шульц Д.П., Щульц С.Э.  Қазіргі психология тарихы. 11-
басылым. – Алматы: «Ұлттық аударма бюросы» қоғамдық қоры. 2018 жыл. – 
448 бет. 

3. Майерс Д., Туенж Ж. 12-басылым. – Алматы: «Ұлттық аударма 
бюросы» қоғамдық қоры. 2018 жыл. – 648 бет. 

4. Наследов А.Д. Математические методы исследования: Анализ 
и интерпретация данных. - М., Речь, 2014 - 392 с. 

5. Немов Р.С. Психология: учеб. Для студ. высш. учеб. заведен: в 
3 кн. / Р.С. Немов. - 4-е изд. - М.: Владос, 2015. - 631 с. 

6. Узнадзе Д.Н. Общая психология. - СПб.: Питер, 2014 - 413 с. 
7. Хьел Л., Зиглер Д. Теории личности. 3-е международ. изд. - 

СПб.: Питер, 2013. - 608 с. 
8. Виноградов, Л. В. Средства и методы управления качеством / 

Л.В. Виноградов, В.П. Семенов, В.С. Бурылов. - М.: Дрофа, 2017. - 224 c. 
9. Ефимов, В.В. Средства и методы управления качеством. 

Учебное пособие / В.В. Ефимов. - М.: КноРус, 2018. - 670 c. 
Teaching methods - traditional and innovative teaching methods, 

multimedia technologies 
Methods / assessment forms - oral examination 
Language of instruction - Kazakh, Russian 
Conditions (requirements) for training a specialty (level) - a library fund, a 

computer class with the Internet, an interactive board. 
 

 Name of the course / discipline / unit - PSYCHOLOGY OF 
INNOVATION MANAGEMENT 

 Code of discipline - PIM -2304 
 Type of discipline - PD 
 Level of the course / discipline - HF 
 Year of study - 2 
 Semester of training - 3 
 Number of credits - 5 
 Full name of the lecturer - Dergacheva EV 
 Objectives of the course (expected learning objectives and acquired 

competences) - formation of competence in the field of psychological support of 
innovative processes in the organization. Knowledge is gained about the basic 
approaches to the management of innovative processes in the organization, the 



competence in applying basic methods of analyzing the situation in the 
organization in the context of expected innovations. 

 Prerequisites - management psychology, differential personality 
psychology, change management 

 Course / discipline content 
 Overview of approaches to managing the innovation process in the 

organization. Efficiency of the organization in the context of innovation 
management. Definition of the concepts of innovation and innovation in the 
organization. Methods of psychological analysis of innovations in the 
organization. Information and psychological aspects of management of innovative 
processes in the organization. The patterns of information and psychological 
impact in the context of innovation management. 

Recommended literature 
1. Аронсон Эллиот. Көпке ұмтылған жалғыз. Əлеуметтік 

психологияға кіріспе. 11- басылым. - Алматы: «Ұлттық аударма бюросы» 
қоғамдық қоры. 2018 жыл. – 408 бет. 

2. Шульц Д.П., Щульц С.Э.  Қазіргі психология тарихы. 11-
басылым. – Алматы: «Ұлттық аударма бюросы» қоғамдық қоры. 2018 жыл. – 
448 бет. 

3. Майерс Д., Туенж Ж. 12-басылым. – Алматы: «Ұлттық аударма 
бюросы» қоғамдық қоры. 2018 жыл. – 648 бет. 

4. Каплан Р., Нортон Д. Сбалансированная система показателей. 
От стратегии к действию. – М., 2013. 

5. Пригожин А.И. Методы развития организаций. – М., 2013 
6. Широкова Г.В. Управление организационными изменениями: 

Учеб.пособие – СПб, 2015 
Teaching methods - traditional and innovative teaching methods, 

multimedia technologies 
Methods / assessment forms - oral examination 
Language of instruction - Kazakh, Russian 
Conditions (requirements) for training a specialty (level) - a library fund, a 

computer class with the Internet, an interactive board. 
 
Name of the course / discipline / unit - MODERN SOCIAL 

METHODOLOGY 
Code of discipline - SSM505 -1201 
Type of discipline - DB 
Level of the course / discipline - HF 
Year of study - 1 
Semester of training - 2 
Number of credits - 7 
Name of the lecturer / professor Stelmakh S.A. 
The objectives of the course (expected learning objectives and acquired 

competences) are the creation of a systemic view of the subject, basic categories, 
concepts, laws of social psychology and methodology. 

Prerequisites - "general psychology", "philosophy", "sociology" 
Course / discipline content 
American social psychology as a source of social methodology. Levels of 

socio-psychological theory. Value categories "school", "theory", "paradigm", 
"orientation." Quality and function of theories. The non-behaviorist orientation: 
the theory of aggression and imitation (Dollard D., Miller N.), the theory of 
interpersonal interaction as an exchange (Thibault D., Kelly G., Homans J.) 



Cognitive orientation: the theory of cognitive matching (structural balance of 
Haider F., Communicative acts of Newcomb T., cognitive dissonance Festinger P., 
congruence Osgood C., Tannenbaum P.), the second version of the cognitive 
approach (Ash C, Krech D., Kracchphid R.), the theory of social cognition. 
Psychoanalytic Orientation: Dynamic Theory of the Bayon Group Operation V. 
The Development Theory of the Bennis Group V., Shepard G., The Three-
Dimensional Theory of Interpersonal Behavior V. Shutca, Theory of the 
Authoritarian Personality. 

Interaction orientation; symbolic interactionism (oral tradition of Mead J 
"symbolic communication, personality structures, Chicago and Iowa schools), role 
theories (Socio-psychological approach, role classification, role conflicts, social 
dramaturgy of I. Gofman), reference group theory, Garfinkel ethnomethodology. 
The radical position of McGuire V. 

Recommended literature: 
1. Аронсон Эллиот. Көпке ұмтылған жалғыз. Əлеуметтік 

психологияға кіріспе. 11- басылым. - Алматы: «Ұлттық аударма бюросы» 
қоғамдық қоры. 2018 жыл. – 408 бет. 

2. Шульц Д.П., Щульц С.Э.  Қазіргі психология тарихы. 11-
басылым. – Алматы: «Ұлттық аударма бюросы» қоғамдық қоры. 2018 жыл. – 
448 бет. 

3. Майерс Д., Туенж Ж. 12-басылым. – Алматы: «Ұлттық аударма 
бюросы» қоғамдық қоры. 2018 жыл. – 648 бет. 

4. Непомнящая Н.И. Целостно-личностный подход к изучению 
человека Вопросы психологии. - 2015. - № 1 - С. 116-126. 

5. Овчинникова Б. В., Владимирова И. М. Типы темперамента в 
практической психологии. - СПб.: Речь, 2013 - 288 с. 

6. Русалов В.М. О природе темперамента и его месте в структуре 
индивидуальных свойств человека // Вопросы психологии. - 2015. - № 11 - С. 
52-65. 

7. Саблин В. С. Славакова С.П. Психология человека. - М.: 
Экзамен, 2014 352 с. 

8. Узнадзе Д.Н. Общая психология. - СПб.: Питер, 2014 - 413 с. 
9. Хьел Л., Зиглер Д. Теории личности. 3-е международ. изд. - 

СПб.: Питер, 2013. - 608 с. 
Teaching methods - traditional and innovative teaching methods, 

multimedia technologies 
Methods / assessment forms - oral examination 
Language of instruction - Kazakh, Russian 
Conditions (requirements) for training a specialty (level) - a library fund, a 

computer class with the Internet, an interactive board. 
 
Course / discipline / unit name - CONTEMPORARY NATURAL 

SCIENTIFIC METHODOLOGY 
Code of discipline - SENM505 -1203 
Type of discipline - DB 
Level of the course / discipline - HF 
Year of study - 1 
Semester of training - 2 
Number of credits - 7 
Name of lecturer - Kovalyov S.E. 
The objectives of the course (expected learning objectives and acquired 

competences) - Mastering the basic natural-science methodological approaches to 



the analysis, explanation and generalization of existing links and phenomena. 
Prerequisites - "philosophy", "sociology", "general psychology" 
Course / discipline content 
The history of the development of natural science ideas. System of natural 

sciences. Basic philosophical principles of scientific research. General methods of 
scientific research. Structure of scientific knowledge. Interrelation of experiment, 
theory and practice. Methods of empirical research. Methods of theoretical 
cognition. The concept of a scientific fact. Elements and functions of the theory. 
Scientific picture of the world. Natural and humanitarian culture; genetics and 
evolution; human; emotions, creativity, working capacity; bioethics; ecology and 
health; man, the biosphere and cosmic cycles; noosphere; irreversibility of time; 
self-organization in animate and inanimate nature; the principles of universal 
evolutionism; way to a unified culture. 

Recommended literature: 
1. Аронсон Эллиот. Көпке ұмтылған жалғыз. Əлеуметтік 

психологияға кіріспе. 11- басылым. - Алматы: «Ұлттық аударма бюросы» 
қоғамдық қоры. 2018 жыл. – 408 бет. 

2. Шульц Д.П., Щульц С.Э.  Қазіргі психология тарихы. 11-
басылым. – Алматы: «Ұлттық аударма бюросы» қоғамдық қоры. 2018 жыл. – 
448 бет. 

3. Майерс Д., Туенж Ж. 12-басылым. – Алматы: «Ұлттық аударма 
бюросы» қоғамдық қоры. 2018 жыл. – 648 бет. 

4. Анохин П.К. Эмоции // Психология эмоций: Тексты. - М., 2014- 
С. 173. 

5. Аткинсон Р. Л. Введение в психологию М.: Олма-Пресс, 2013 - 
672 с. 

6. Наследов А.Д. Математические методы исследования: Анализ 
и интерпретация данных. - М., Речь, 2014 - 392 с. 

7. Немов Р.С. Психология: учеб. Для студ. высш. учеб. заведен: в 
3 кн. / Р.С. Немов. - 4-е изд. - М.: Владос, 2015. - 631 с. 

8. Непомнящая Н.И. Целостно-личностный подход к изучению 
человека Вопросы психологии. - 2015. - № 1 - С. 116-126. 

9. Овчинникова Б. В., Владимирова И. М. Типы темперамента в 
практической психологии. - СПб.: Речь, 2013 - 288 с. 

10. Психологический словарь. / Под редакцией В.П. Зинченко, - 
М.: АСТ, 2014 - 479 с. 

11. Русалов В.М. О природе темперамента и его месте в структуре 
индивидуальных свойств человека // Вопросы психологии. - 2015. - № 11 - С. 
52-65. 

12. Саблин В. С. Славакова С.П. Психология человека. - М.: 
Экзамен, 2014 352 с. 

13. Узнадзе Д.Н. Общая психология. - СПб.: Питер, 2014 - 413 с. 
14. Хьел Л., Зиглер Д. Теории личности. 3-е международ. изд. - 

СПб.: Питер, 2013. - 608 с. 
Teaching methods - traditional and innovative teaching methods, 

multimedia technologies 
Methods / assessment forms - oral examination 
Language of instruction - Kazakh, Russian 
Conditions (requirements) for training a specialty (level) - a library fund, a 

computer class with the Internet, an interactive board. 
 

  



Name of the course / discipline / unit - DIAGNOSTICS AND CORRECTION OF 
STRATEGIES OF CONDUCTING WITH DIFFICULT LIFE SITUATIONS 
Code of discipline - DKSSTJS -5203 
Type of discipline - DB 
Level of the course / discipline - HF 
Year of study - 1 
Semester of training - 2 
Number of credits - 3 
Name of lecturer / professor, associate professor, Ph.D. Barabanova E.I. 
The objectives of the course (expected learning objectives and acquired 
competencies) - familiarization with the course leads the master students to the 
need to master the practice of experimental research, as well as the specific 
psychological diagnosis of a person's personality, who found himself in 
extraordinary events - in the conditions of war, natural disasters and catastrophes, 
terror and violence. As a result of studying the discipline, the master student must 
know the basic concepts, forms and methods of psychological counseling in 
difficult life situations; procedural and substantive problems of this counseling; 
Criteria of effectiveness and requirements for the consultant; orient in the 
categorical and conceptual apparatus of discipline; adequately apply the 
knowledge gained in practice; in practice, use the skills of educational and 
research activities; correctly use methods of psychological counseling and 
correction; know the skills of practical construction of the process of counseling in 
a difficult life situation, self-analysis of the productivity of your own consulting 
activities. 

Prerequisites - "Psychocorrection", "Psychodiagnostics" 
Course / discipline content: basic PTSD theories, requirements for a 

counselor psychologist who works with clients in a difficult life situation; forms 
and types of targeted psychological impact in the form of personal counseling; 
basic methods, techniques and techniques of psychological impact. 

Recommended literature 
1. Аронсон Эллиот. Көпке ұмтылған жалғыз. Əлеуметтік 

психологияға кіріспе. 11- басылым. - Алматы: «Ұлттық аударма бюросы» 
қоғамдық қоры. 2018 жыл. – 408 бет. 

2. Шульц Д.П., Щульц С.Э.  Қазіргі психология тарихы. 11-басылым. – 
Алматы: «Ұлттық аударма бюросы» қоғамдық қоры. 2018 жыл. – 448 бет. 
3. Майерс Д., Туенж Ж. 12-басылым. – Алматы: «Ұлттық аударма 
бюросы» қоғамдық қоры. 2018 жыл. – 648 бет. 
4. Анохин П.К. Эмоции // Психология эмоций: Тексты. - М., 2014- С. 
173. 
5. Наследов А.Д. Математические методы исследования: Анализ и 
интерпретация данных. - М., Речь, 2014 - 392 с. 
6. Немов Р.С. Психология: учеб. Для студ. высш. учеб. заведен: в 3 кн. / 
Р.С. Немов. - 4-е изд. - М.: Владос, 2015. - 631 с. 
7. Непомнящая Н.И. Целостно-личностный подход к изучению человека 
Вопросы психологии. - 2015. - № 1 - С. 116-126. 
8. Овчинникова Б. В., Владимирова И. М. Типы темперамента в 
практической психологии. - СПб.: Речь, 2013 - 288 с. 
9. Психологический словарь. / Под редакцией В.П. Зинченко, - М.: АСТ, 
2014 - 479 с. 
10. Русалов В.М. О природе темперамента и его месте в структуре 
индивидуальных свойств человека // Вопросы психологии. - 2015. - № 11 - 
С. 52-65. 



11. Саблин В. С. Славакова С.П. Психология человека. - М.: Экзамен, 
2014 352 с. 
12. Узнадзе Д.Н. Общая психология. - СПб.: Питер, 2014 - 413 с. 
13. Хьел Л., Зиглер Д. Теории личности. 3-е международ. изд. - СПб.: 
Питер, 2013. - 608 с. 

Teaching methods - traditional and innovative teaching methods, 
multimedia technologies 

Methods / assessment forms - oral examination 
Language of instruction - Kazakh, Russian 
Conditions (requirements) for training a specialty (level) - a library fund, a 

computer class with the Internet, an interactive board. 
 
PEDAGOGICAL PRACTICE (CONTINUING) 
Code - P 
Year of study - 2 
Semester of training - 3 
Number of credits - 3 
The objectives of the course (expected learning objectives and acquired 
competences) - the main goal of the pedagogical practice is to consolidate and 
deepen the theoretical and practical training of the trainee, to form the 
competencies of the university teacher, who is able to independently carry out 
educational and educational work on the training of psychologists on a modern 
scientific and methodological level. 
Prerequisites - "Psychology", "Pedagogy", "General Psychology", " 
Course / discipline content 
Consolidation of knowledge, abilities and skills received by the masters in the 
process of studying the general professional and psychological-pedagogical 
disciplines of the master's program. Formation of experience in compiling 
educational programs and curricula in accordance with the state educational 
standard of higher professional education. Study of techniques and techniques for 
the preparation and conduct of lecture, seminar and practical classes. Development 
of skills of methodical analysis of training sessions. Formation of the idea of 
modern educational technologies, active methods of teaching in the university. 
Development of skills of independence, self-education and self-improvement in 
the implementation of scientific and pedagogical activities. Increase of 
professional competence in accordance with modern requirements and standards. 
Formation and development of professional skills of the teacher, conducting 
classes, forming a creative educational environment. Formation of the idea of the 
official duties and rights of the university teacher, job descriptions. 

 Recommended literature 
1. Аронсон Эллиот. Көпке ұмтылған жалғыз. Əлеуметтік психологияға 

кіріспе. 11- басылым. - Алматы: «Ұлттық аударма бюросы» қоғамдық қоры. 
2018 жыл. – 408 бет. 

2. Шульц Д.П., Щульц С.Э.  Қазіргі психология тарихы. 11-басылым. – 
Алматы: «Ұлттық аударма бюросы» қоғамдық қоры. 2018 жыл. – 448 бет. 

3. Майерс Д., Туенж Ж. 12-басылым. – Алматы: «Ұлттық аударма 
бюросы» қоғамдық қоры. 2018 жыл. – 648 бет. 

 • Methods / assessment forms - written report 
 • Language of instruction - Kazakh, Russian 

Conditions (requirements) for training a specialty (level) - a library fund, a 
computer class with the Internet, an interactive board. 
 



RESEARCH PRACTICE 
Code - IP 
Year of study - 2 
Semester of training - 4 
Number of credits - 14 
The objectives of the course (expected learning objectives and acquired 
competences) are conducted with the aim of collecting, analyzing and 
summarizing the scientific material, developing original scientific ideas for the 
preparation of final qualification work, obtaining skills of independent scientific 
work and practical experience in research teams. 
Prerequisites - all disciplines of the OP 
Course / discipline content 
Fixing in practice and in personal experience the knowledge and skills obtained by 
the masters in the process of studying the theoretical and applied disciplines of the 
master's program, the formation of research thinking and worldview in the field of 
psychology. Mastering in practice the methods and techniques of scientific 
research in the selected subject area. Forming the competencies of a research 
psychologist who is able to solve scientific problems of a fundamental and applied 
nature on a modern scientific and methodical level. Development of skills to 
develop original scientific ideas, formation of creative attitude to the science of 
psychology. Development of skills of qualified search, selection, analysis and 
generalization relevant for own scientific research, carried out within the 
framework of the master's thesis. Acquaintance with various stages of research 
work: the formulation of the research task, the literary study of the problem using 
modern information technologies, the accumulation and analysis of theoretical 
material, the selection of optimal research methods, the collection of empirical 
material, quantitative and qualitative analysis of data, the formulation of adequate 
conclusions on the results of research, Formulation of the results of work in the 
form of a report and presenting it in the form of a report. Development and 
consolidation of skills of independent scientific activity of a qualified psychologist 
who is able to adequately solve research problems in institutions of various types 
and ready for effective participation in the work of scientific teams. Development 
of skills to plan and carry out professional interaction with various people for the 
implementation of research projects. 
Recommended literature 
1. Аронсон Эллиот. Көпке ұмтылған жалғыз. Əлеуметтік психологияға 
кіріспе. 11- басылым. - Алматы: «Ұлттық аударма бюросы» қоғамдық қоры. 
2018 жыл. – 408 бет. 
2. Шульц Д.П., Щульц С.Э.  Қазіргі психология тарихы. 11-басылым. – 
Алматы: «Ұлттық аударма бюросы» қоғамдық қоры. 2018 жыл. – 448 бет. 
3. Майерс Д., Туенж Ж. 12-басылым. – Алматы: «Ұлттық аударма 
бюросы» қоғамдық қоры. 2018 жыл. – 648 бет. 
4. Ананьев Б.Г. О проблемах современного человекознания. – С-Пб.: 
Питер, 2014 
5. Ганзен В.А., Балин В.Д. Теория и методология психологического 
исследования: Практическое руководство. – СПб.: 2013 
6. Готтсданкер Р. Основы психологического эксперимента. –М.: 
Академия. 2015, 
7. Дружинин В.Н. Экспериментальная психология. Учебное пособие. – 
С-Пб., Питер, 2017 

 • Methods / assessment forms - written report 
 • Language of instruction - Kazakh, Russian 



Conditions (requirements) for training a specialty (level) are the library fund. 
 
SCIENTIFIC RESEARCH WORK OF THE MASTER, INCLUDING THE 
PERFORMANCE OF THE MASTER'S DISSERTATION 
Code - NIR1 
Year of study - 1-2 
Semester of training - 1-3 
Number of credits - 32 
The objectives of the course (expected learning objectives and acquired 
competences) are to develop the skills and skills of applying theoretical knowledge 
to carry out independent research activities aimed at identifying the problem field 
and the competent choice of topics for scientific research, planning and conducting 
research and development in the field of psychology . 
Prerequisites - all disciplines of the OP 
Course / discipline content 
Formulation of research problems in the field of psychology, processing, analysis 
and systematization of scientific and psychological information on the topic of 
research, substantiation of hypotheses and statement of research problems; 
determination of the composition and operationalization of the main variables 
studied, selection of research methods; choice and application planning and 
organization of theoretical and empirical research, analysis and interpretation of 
their results, selection of adequate mathematical support for research work; 
preparation of scientific reports, reviews and publications based on the results of 
the studies carried out, their design and presentation in oral and written form; 
planning, organization and psychological support of the implementation of the 
developments; improvement and development of the intellectual and general 
cultural level, independent mastery of new research methods. 
Recommended literature 
• In accordance with the research problem 
Methods / assessment forms - written report 
 Language of instruction - Kazakh, Russian 
Conditions (requirements) for training a specialty (level) are the library fund. 
 
COMPLEX EXAMINATION AND PROTECTION OF DISSERTATION 
 
Year of training -2 
Semester of training - 4 
Number of credits - 4 
The purpose of the final state certification is to determine the ability and readiness 
of graduates to perform professional tasks (research, practical, project-innovative, 
pedagogical, organizational and managerial), on the basis of assessing the 
availability and level of formation of general cultural and professional 
competencies, in accordance with the requirements of the state educational 
standard of higher education professional education in the direction of 
"Psychology". Establishment of the degree of vocational training of the graduate 
on the use of theoretical knowledge, practical skills and skills for solving 
professional problems at the level required by this standard. 
Recommended literature 
1. Аронсон Эллиот. Көпке ұмтылған жалғыз. Əлеуметтік психологияға 
кіріспе. 11- басылым. - Алматы: «Ұлттық аударма бюросы» қоғамдық қоры. 
2018 жыл. – 408 бет. 
2. Шульц Д.П., Щульц С.Э.  Қазіргі психология тарихы. 11-басылым. – 



 
 

 

 

Алматы: «Ұлттық аударма бюросы» қоғамдық қоры. 2018 жыл. – 448 бет. 
3. Майерс Д., Туенж Ж. 12-басылым. – Алматы: «Ұлттық аударма 
бюросы» қоғамдық қоры. 2018 жыл. – 648 бет. 

Literary sources on the subjects of the complex examination 
Methods / assessment forms - oral examination 
Language of instruction - Kazakh, Russian 

Additional 
informatio
n for 
masters 

3. Additional information for students 
  - Accommodation / Accommodation - Comfortable Students' House for 1789 
people. In which conditions for preparation for employment and rest of students 
are provided - "Library", "Reading hall" and "Internet-cafe". 
- Food - Timely and high-quality food is provided by the dining room in the 
educational building, with 150 seats. 
 Medical services - Medical services for university students are provided at the 
health center (meets the requirements of SES and GPA), where the first medical 
aid is provided, medical examinations, preventive measures are carried out. There 
is an agreement on medical care for students and teaching staff with City Hospital 
No. 1 in Ust-Kamenogorsk (a notarized copy of the supplementary agreement is 
attached). Regularly held "Round tables" - meetings of employees of the city 
"Health Center" with students of the University. 
The sanitary control of educational buildings and hostels is controlled by the head 
of the health center, the commandants of the relevant facilities are responsible for 
maintaining these conditions. 
Student office is the Center for Youth Policy, which is a structural subdivision of 
the University, uniting the previously created Committee on Youth Affairs and the 
Culture Center, as well as student youth associations: the youth wing of the Nur 
Otan Party, Zhas Otan, the branch of the republican youth organization Alliance of 
Students Kazakhstan ", a student detachment of police assistance" Kuran ", student 
youth labor detachments. 
- Conditions for training - 
Classrooms with interactive equipment - 1 
Multimedia hall - 1 
Laboratories - 4 
Workshops - 1 
Sports halls - 1 
Swimming laboratory - 1 
Reading Room - 1 
Student associations. 
student detachment of police assistance "Kuran" 
the debating club VKG; 
student legal clinic; 
choreographic studio "Əlem"; 
folklore Kazakh ensemble; 
student theater; 
KVN teams of faculties; 
creative association of a genre song; 
creative association of young poets "Zhas-Kalam". 



Қосымша 1 
Приложение 1 

Annex 1 
2018 жылғы жиын құрылымы 

Структура программы набора 2018 год 
Structure of the recruitment program 2018 

Цикл 
дисциплин 

Код 
дисциплины 

Наименование дисциплины Количест
во 

кредитов 
по ECTS 

Семестр 

БД ОК 
IYa(p) -5202 

Шет тілі (кəсіптік)  
Иностранный язык (профессиональный)  
Foreign language (professional)  

3 2 

БД ОК 
IFN -5201 

Ғылым тарихы мен философиясы  
История и философия науки  
History and philosophy of science 

3 
 

1 

БД ОК 

TMOP -5203 

Психологияның теориялық-əдіснамалық 
негіздері  
Теоретико-методологические основы 
психологии  
Theoretical and methodological foundations of 
psychology  

3 

 
 

2 

БД ОК 
Ped -5203 

Педагогика  
Педагогика  
Pedagogics  

3 
 

2 

БД КВ 
DKz -5201 

Іскери казақ тілі  
Деловой казахский язык  
Business Kazakh language  

3 
2 

ПД КВ 

ISTRSP -5303 

Тарих, күй, қазіргі психологияның 
дамуының үрдістері  
История, состояние, тенденции развития 
современной психологии  
The history, status and trends of contemporary 
psychology  

5 

1 

ПД КВ 

EKIE -6302 

Этнопсихологиядағы эксперименттік жəне 
кроссмəдени зерттеулер  
Экспериментальные и кросскультурные 
исследования в этнопсихологии  
Experimental and cross-cultural research in 
ethnic psychology 

7 

3 

ПД КВ 

TPPE -6301 

Психологиялық эксперименттің теориясы 
мен практикасы  
Теория и практика психологического 
эксперимента  
Theory and practice of psychological 
experiment  

7 

3 

ПД ОК 
SSvP -5304 

Психология заманауи статистика  
Современная статистика в психологии  
Modern statistics in psycholog 

3 
1 

БД КВ 
SSM505 -1201 

Қазіргі кездегі əлеуметтік методология 
Современная социальная методология 
Contemporary social Methodology 

7 

 
 

2 
SENM505 -
1201 

Қазіргі кездегі ғылыми-табиғи əдіснама 
Современная естественно-научная 
методология 



Modern natural-science methodology 
ПД КВ 

OSPKOI -1302 

Ұйымдастыру əлеуметтік процесстер 
зерттеу объектісі ретінде 
Организация и социальные процессы как 
объект исследования 
Organization and social processes as the object 
of study 

5 

 
1 

CKOI -1302 
Адам зерттеу объектісі ретінде 
Человек как объект исследования 
Man as an object of study 

ПД КВ 

РАЕ1503 -2303 

Психологиядағы аналитикалық жəне 
эксперттік зерттеулердің мəселелері 
Проблемы аналитических и экспертных 
исследований 
Problems of research and expert analysis 

5 

 
3 

PRK1503 -2303 

Психологиядағы дамыту жəне 
коррекциялық зерттеулердің мəселелері 
Проблемы развивающих и коррекционных 
исследований 
Problems of developmental and remedial 
studies 

БД КВ 

АNPD -5202 

Ғылыми жəне педагогикалық іс-əрекетінің 
акмеологиясы  
Акмеология научной и педагогической 
деятельности  
Psychology of research and teaching activities  

7 

1 

БД КВ 

DKSSTJS -
5203 

Қиын өмір жағдайларды жеңу 
стратегияларын түзету жəне 
диагностикалау  
Диагностика и коррекция стратегий 
совладания с трудными жизненными 
ситуациями  
Diagnosis and correction of coping strategies 
with difficult life situations  

3 

 
2 

ПД КВ 

SOUK -2304 

Сапалы басқаруды жүйелеу негіздері 
Системные основания управления 
качеством 
Quality Management System base 5 3 

PIM -2304 
Инновациялы менеджмент психологиясы 
Психология инновационного менеджмента 
Psychology of Innovation Management 

 IS 
Зерттеу іс-тəжірибе 
Исследовательская практика 
Research Practice 

14 
4 

 NI 

Магистрдің ғылыми-зерттеу жұмысы, сонымен 
қатар магистрлік диссертацияны дайындау 
Научно исследовательская работа магистранта, 
включая выполнение магистрской диссертации 
(НИРМ) 
Scientific research work of master student, 
including masters thesis (SRWM) 

32 1-3 

 Р 
Педагогикалық іс-тəжірибе 
Педагогическая практика 
Teaching practice 

3 3 

  
Кешенді емтихан 
Комплексный экзамен 
Integrated examination 

1 4 



  

Магистрлік диссертацияны рəсімдеу 
жəне қорғау 
Оформление и защита магистерской 
диссертации 
Writing and defense of masters dissertation 

3 4 

 Итого   142  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Структура программы набора 2018 год (1 года) 

Цикл 
дисциплин 

Код 
дисциплины 

Наименование дисциплины Количес
тво 

кредито
в по 

ECTS 

Семестр 

 
БД ОК Men -5201 

Менеджмент 
Менеджмент 
Management 

2 1 

 
БД ОК 

TMOP -5202 

Психологияның теориялық-əдіснамалық 
негіздері 
Теоретико-методологические основы 
психологии 
Theoretical and methodological foundations 
of psychology 

3 

 
1 

 
БД ОК IYa(p) -5202 

Шет тілі (кəсіптік) 
Иностранный язык (профессиональный) 
Foreign language (professional) 

3 
 

1 

 
 
ПД КВ 

РАЕ1503 -
5301 

Психологиядағы аналитикалық жəне 
эксперттік зерттеулердің мəселелері 
Проблемы аналитических и экспертных 
исследований 
Problems of research and expert analysis 

7 

 
 

1 

 
ПД ОК IMP -5302 

Зерттеушілік əдістемесі жəне тəжірибе 
Исследовательские методы и опыт 
Research methods and experience 

2 
 

1 

 
 
 
 
БД КВ 

TPPE -1201 

Психологиялық эксперименттің теориясы 
мен практикасы 
Теория и практика психологического 
эксперимента 
Theory and practice of psychological 
experiment 

5 

 
 
 

1 

IMPKP505 -
1201 

Клиникалық психологияның тарихы 
жəне əдіснамалық мəселелері 
История и методологические проблемы 
клинической психологии 
History and methodological problems of 
clinical psychology 

 
 
ПД КВ OSPKOI -

1302 

Ұйымдастыру əлеуметтік процестер 
зерттеу объектісі ретінде 
Организация и социальные процессы как 
объект исследования 
Organization and social processes as the 
object of study 

 
 

3 

 
 
 
 
 

1 

KKIP -1302 

Клиникалық кеңес беру жəне 
психокоррекция 
Клиническое консультирование и 
психокоррекция 
Clinical counseling and psychocorrection 

 
SOUK -1303 

Сапалы басқаруды жүйелеу негіздері 
Системные основания управления 

5 
 
 



ПД КВ качеством 
Quality Management System base 

1 

KPD -1303 
Клиникалық психологиялық диагностика 
Клинико-психологическая диагностика 
Clinical and psychological diagnostics 

 Р 
Өндірістік іс-тəжірибе 
Производственная практика 
Field practice 

5 
 

2 

 NI 

Магистранттың эксперименттік- зерттеу 
жұмысы, магистрлік жобаны орындауды 
қосқанда 
Экспериментально-исследовательская 
работа магистранта, включая выполнение 
магистерского проекта 
Experimental research of Master candidate, 
including Master’s Thesis 

18 1-2 

  Комплексный экзамен 1 2 
  Защита магистерской диссертации 3 2 
 Итого   28  
 


