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Жалпы білім беру пәндері / Общеобразовательные дисциплины / General educational 

disciplines – 5  кредит/ кредитов/credit 

«Білім беру жүйесіндегі әлеуметтік педагог», «Әлеуметтік педагог, мәдени-

демалыс қызметін ұйымдастырушы»  жалпы білім беретін пәндер бойынша білім беру 

траекториялары 

Общеобразовательные дисциплины по образовательным траекториям: «Социальный 

педагог в системе образования», «Социальный педагог, организатор культурно-досуговой 

деятельности»  

General disciplines on educational trajectories:  «Social education in the education system», 

«Social pedagogue, organizer of cultural and leisure activities» 

 

1 

TKSN –2101 

OBZh –2101 

BLS –2101 

Тіршілік қауіпсіздігін сақтау негіздері  

Основы безопасности жизнедеятельности  

Bases of life safety 

5 

EKN –2101 

OEP –2101 

BEE –2101 

Экономика және кәсіпкерліктің негіздері  

Основы экономики и предпринимательства  

The basics of Economics and entrepreneurship  

ETD –2101 

EUR –2101 

ESD –2101 

Экология және тұрақты даму  

Экология и устойчивое развитие  

Ecology and sustainable development 

Негізгі пәндер/ Базовые дисциплины/ Basic disciplines -  60 кредит/кредитов/credit 

«Білім беру жүйесіндегі әлеуметтік педагог», «Әлеуметтік педагог, мәдени-

демалыс қызметін ұйымдастырушы»  траекториялары бойынша базалық пәндері 

Базовые дисциплины по образовательным траекториям: «Социальный педагог в системе 

образования», «Социальный педагог, организатор культурно-досуговой деятельности» 

Basic disciplines for educational trajectories: «Social education in the education system», 

«Social pedagogue, organizer of cultural and leisure activities» 

2 

ZhEP -1202 

VP -1202 

ASP -1202 

Жас ерекшелік психологиясы  

Возрастная психология  

Age-specific psychology 
5 

ZhEP -1202 

VP - 1202 

ASP - 1202 

Жас ерекшелік педагогикасы  

Возрастная педагогика  

Age-specific pedagogics 

3 

OTPPK - 1203 

 

OPKS - 1203 

 

OPCS - 1203 

Өзін-өзі тану пәнінде психологиялық кеңесті 

ұйымдастыру  

Организация психологической консультаций в 

самопознание  

Organization of psychological consultation in self-

study  
5 

PKK - 1203 

PO - 1203 

PC - 1203 

Педагогикалық қарым-қатынас  

Педагогическое общение  

Pedagogical communication 

4 PMK - 1204 Педагогикалық мамандыққа кіріспе  5 
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VPP - 1204 

IPS - 1204 

Введение в педагогическую профессию  

Introduction to pedagogical speciality 

OOT - 1204 

Samop - 1204 

SK - 1204 

Өзін-өзі тану  

Самопознание  

Self-knowledging 

 

5 

PAPOO - 1205 

 

IPSPS - 1205 

 

HPSPS - 1205 

Педагогика, әлеуметтік педагогика және өзін-өзі 

тану тарихы 

История педагогики, социальной педагогики и 

самопознания  

The history of pedagogy, social pedagogy and self-

actualization  
7 

OOTMN - 1205 

MOS - 1205 

MBSS - 1205 

Өзін-өзі тану пәнінің методологиялық негізі  

Методологические основы самопознания  

Methodological basis of self-study 

 

6 

OZhZhU - 2206 

 

OPDSh - 2206 

 

OPDSh - 2206 

Оқушылардың жобалық жұмыстарын 

ұйымдастыру  

Организация проектной деятельности 

школьников  

Organization of students’ project activities  
5 

APZh - 2206 

SPP - 2206 

SPD - 2206 

Әлеуметтік-педагогикалық жобалау  

Социально-педагогическое проектирование  

Socio-pedagogical designing 

7 

AP - 2207 

SP - 2207 

SP - 2207 

Әлеуметтік психология  

Социальная психология  

Social psychology 
5 

AP - 2207 

SP - 2207 

SP - 2207 

Әлеуметтік педагогика  

Социальная педагогика  

Social pedagogiсs 

8 

APZhZ - 3208 

 

 

ZNPOS - 3208 

 

LRSSP - 3208 

Әлеуметтік-педагогикалық жұмыстағы 

заңнамалық және нормативтік-құқықтық 

қамтамасыз ету  

Законодательные и нормативно-правовое 

обеспечение в социально-педагогической работе  

Legislative and regulatory support in social and 

pedagogical work 8 

OOTSB - 3208 

 

SOPS - 3208 

 

SOPTS - 3208 

Өзін-өзі танудағы субъектілі-бағдарлы 

психотехнологиялар 

Субъектно-ориентированная психотехнология в 

самопозание  

Subjectively-orientated psycho-technologies in self-

study 

9 

OTPKT - 3209 

 

KPUVP - 3209 

 

CATEP - 3209  

Оқу-тәрбие процесіндегі құзыреттілік тұрғыдан 

келу  

Компетентностный подход в учебно-

воспитательном процессе  

Competence approach in teaching and educational 

process  
5 

APM - 3209 

SPM - 3209 

SPM - 3209 

Әлеуметтік-педагогикалық мониторинг  

Социально-педагогический мониторинг  

Socio-pedagogical monitoring 

10 

ZhP - 3210 

SP - 3210 

FP - 3210 

Жанұялық педагогика  

Семейная педагогика  

Family pedagogy  
5 

SP - 3210 

SP - 3210 

CP - 3210 

Салыстырмалы педагогика  

Сравнительная педагогика  

Comparative pedagogy 

11 OBAP - 3211 Отбасы және балалармен әлеуметтік- 5 



 

5 

 

 

SPRSD - 3211 

 

SPWCF - 3211 

педагогикалық жұмыс  

Социально-педагогическая работа с семьей и 

детьми  

Social-pedagogical work with childrenand families  

AHTZh - 3211 

 

SRRGN - 3211 

 

SWDGP - 3211 

Әртүрлі халық топтармен жүргізілетін әлеуметтік 

жұмыс  

Социальная работа с различными группами 

населения 

Social work with different groups of population 

12 

DBZhU - 3212 

OROD - 3212 

OWGC - 3212 

Дарынды балалармен жұмысты ұйымдастыру  

Организация работы с одаренными детьми  

Organization works with gifted children 
5 

PSh - 3212 

PM - 3212 

PS - 3212 

Педагогикалық шеберлік  

Педагогическое мастерство  

Pedagogical skill 

Кәсіптендіру пәндері / Профилирующие дисциплины / Profile courses 

36 -  кредит/ кредитов/ credit 

«Білім беру жүйесіндегі әлеуметтік педагог», «Әлеуметтік педагог, мәдени-

демалыс қызметін ұйымдастырушы» жалпыға міндетті модуль білім беру траекториялары 

бойынша 

Профилирующие дисциплины по образовательным траекториям:  

«Социальный педагог в системе образования», «Социальный педагог, организатор 

культурно-досуговой деятельности» 

Profiling disciplines on educational trajectories:  

«Social education in the education system», «Social pedagogue, organizer of cultural and leisure 

activities» 

13 

DP – 4313 

DP – 4313 

DP – 4313 

Дифференциалды педагогика 

Дифференциальная педагогика 

Differential pedagogy 
5 BUMU – 4313 

OKD – 4313 

OCL – 4313 

Бос уақытты мәдениетті ұйымдастыру  

Организация культурного досуга 

The Organization of cultural leisure 

14 

PD – 4314 

PD – 4314 

ED – 4314 

Педагогикалық диагностика 

Педагогическая диагностика 

Educational diagnosis 
5 

TZhT – 4314 

TVR – 4314 

TEW – 4314 

Тәрбие жұмысының технологиясы 

Технология воспитательной работы 

Technology of educational work 

15 

APZhT – 4315 

 

TSPR – 4315 

TSPW – 4315 

Әлеуметтік педагогикалық жұмыстың 

технологиялары 

Технологии социально-педагогической работы 

 Technologies of social and pedagogical work 6 

PTN – 4315 

OPV – 4315 

BME – 4315 

Полимәдениеттік тәрбие негіздері 

Основы поликультурного воспитания 

Basics of multicultural education 

16 

BKBKZh – 4316 

 

STRSO – 4316 

 

CTWSC – 4316 

Балалықты қорғау бойынша қызметтің жұмыс 

мазмұны мен технологиясы 

Содержание и технология работы служб по 

охране детства 

The content and technology work serviceson 

childhood protection 
5 

BZhUZh – 4316 

 

ORDMO – 4316 

 

WOCY – 4316 

Балалар мен жастар ұйымдарының жұмыстарын 

ұйымдастыру 

Организация работы детских и молодежных 

организаций 

Work organization of childrens and youth 

organizations 



 

6 

 

17 

APMZh – 4317 

 

STRSP – 4317 

 

CTWSE – 4317 

Әлеуметтік- педагогикалық мекемедегі 

жұмыстың мазмұны мен технологиялары 

Содержание и технологии работы в социально-

педагогических учреждениях 

The content and technology work in the social and 

educational institutions 
5 

UShZhA – 4317 

MOTR – 4317 

MOCW – 4317 

Ұйымдастыру-шығармашылық жұмыс әдістері 

Методы организационно-творческой работы 

Methods of organizational and creative work 

18 

BBMAP – 4318 

 

SPROU – 4318 

 

SPWEI – 4318 

Білім беру мекемелеріндегі әлеуметтік-

педагогикалық жұмыс 

Социально-педагогическая работа в 

образовательном учреждении 

Socio-pedagogical work in educational institutions. 5 

AKPM – 4318 

 

PKSR – 4318 

TESW – 4318 

Әлеуметтік қызметкердің педагогикалық 

мәдениеті 

Педагогическая культура социального работника 

Teaching culture of a social worker 

19 

BUKSh – 4319 

 

TRKDK –4319 

 

TRCCG – 4319 

Балалар ұжымындағы қақтығыстарды шешудің 

жолдары 

Технологии разрешения конфликтов в детском 

коллективе 

Technology resolving conflicts in the childrens group 5 

OShKD – 4319 

 

RTSU – 4319 

DCAS – 4319 

Оқушылардың шығармашылық қабілеттерін 

дамыту 

Развитие творческих способностей учащихся 

Development of creative abilities of students 

 

 

Өмір тіршілігінің қауіпсіздігі негіздері 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Fundamentals of life safety 

Курстың мақсаты – білім алушыларда табиғи, техногендік және әлеуметтік 

сипаттағы қауіпті және төтенше жағдайларда адамның қауіпсіз жүріс-тұрысы; денсаулық 

және салауатты өмір салты; халықты қауіпті және төтенше жағдайлардан қорғаудың 

мемлекеттік жүйесі; азаматтардың мемлекетті қорғау бойынша міндеттері туралы білімді 

қалыптастыру. 

Пәннің мазмұны: табиғи және техногендік сипаттағы қауіпті және төтенше 

жағдайлар; олардың сипаттамалары. Азаматтық қорғаныс-елдің қорғаныс қабілетінің 

құрамдас бөлігі. Медициналық Білім және алғашқы медициналық көмек көрсету 

негіздері. Салауатты өмір салтының негіздері. Халықты бейбіт және соғыс уақытындағы 

төтенше жағдайлардан қорғау жөніндегі негізгі іс-шаралар. Автономды өмір сүру 

жағдайында адамның өмір сүруі. Төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды 

жоюдың бірыңғай мемлекеттік жүйесі. Жаппай қырып-жоятын қазіргі заманғы құралдар 

және олардың зақымдаушы факторлары, халықты қорғау жөніндегі іс-шаралар. 

Пән адам денсаулығын қауіпті және сыртқы факторлардан жоғалтуды және өлім-

жітімді төмендетуге бағытталған білімді қалыптастыруға және насихаттауға бағытталған.  

Курсты оқу нәтижесінде білім алушы: 

- тіршілік қауіпсіздігі негіздерінің құқықтық және нормативтік-техникалық актілері 

саласындағы білімі мен түсінігін көрсету; 

- білім беру ұйымдарында тіршілік қауіпсіздігі негіздері бойынша сабақтар, 

төтенше жағдайларда іс-қимыл жасау бойынша іс-шаралар әзірлеу және өткізу; 

- экология және қауіпсіздік негіздері талаптарына сәйкес мінез-құлық пен қызметті 

көрсету; 

- қазіргі заманғы ақпараттық-коммуникациялық және инновациялық 

технологияларды пайдалана отырып, тіршілік қауіпсіздігі негіздері бойынша білім 

алушылардың зерттеу қызметін ұйымдастыру; 
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- "тіршілік әрекетінің қауіпсіздігі негіздері" пәні бойынша оқушылардың білімін 

формативті және жиынтық бағалауды жүргізу; білім берудің жаңартылған мазмұнының 

тұжырымдамасына сәйкес формативті бағалау тапсырмаларын әзірлеу; 

- білім алушылардың жеке ерекшеліктеріне сәйкес оқыту және тәрбиелеу әдістерін, 

тәсілдерін, құралдарын таңдау. 

 

Цель курса – формирование у обучающихся знаний о безопасном поведении 

человека в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера; здоровье и здоровом образе жизни; государственной системе защиты 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об обязанностях граждан по защите 

государства. 

Содержание дисциплины: Опасные и чрезвычайные ситуации природного и 

техногенного характера; их характеристики. Гражданская оборона - составная часть 

обороноспособности страны. Основы медицинских знаний и оказания первой 

медицинской помощи. Основы здорового образа жизни. Основные мероприятия по 

защите населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. Выживание 

человека в автономных условиях существования. Единая государственная система 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Современные средства 

массового поражения и их поражающие факторы, мероприятия по защите населения. 

Дисциплина направлена на формирование и пропаганду знаний, направленных на 

снижение смертности и потерь здоровья людей от опасных и внешних факторов.  

В результате изучения курса обучающийся будет: 

- демонстрировать знание и понимание в области правовых и нормативно-

технических актов основ безопасности жизнедеятельности; 

- разрабатывать и проводить занятия по основам безопасности жизнедеятельности в 

организациях образования, мероприятия по действиям в экстремальных ситуациях; 

- демонстрировать поведение и деятельность в соответствии с требованиями 

экологии и основ безопасности жизнедеятельность; 

- организовывать исследовательскую деятельность обучающихся по основам 

безопасности жизнедеятельности с использованием современных информационно-

коммуникационных и инновационных технологий; 

- проводить формативное и суммативное оценивание знаний учащихся по предмету 

«Основы безопасности жизнедеятельности»; разрабатывать задания формативного 

оценивания в соответствии с концепцией обновленного содержания образования; 

- подбирать методы, приемы, средства обучения и воспитания в соответствии с 

индивидуальными особенностями обучающихся. 

 

The aim of the course is a formation of students' knowledge of safe behavior in 

emergency situations of natural, technogenic and social character; health and healthy lifestyles; 

state system of population protection from emergency situations; on the duties of citizens to 

protect the state. 

The content of the discipline: dangerous and emergency situations of natural and man-

made nature; their characteristics. Civil defense is an integral part of the country's defense 

capability. Basics of medical knowledge and first aid. Fundamentals of life safety 

. The main measures to protect the population from emergencies of peace and wartime. 

Human survival in autonomous conditions of existence. Unified state system of prevention and 

liquidation of emergency situations. Modern means of mass destruction and its damaging 

factors, measures to protect the population. 

The discipline is aimed at the formation and promotion of knowledge aimed at reducing 

mortality and health losses from dangerous and external factors.  

As a result of studying the course the student will: 

- demonstrate knowledge and understanding of the basics of life safety in the field of 

legal and normative-technical acts; 

- develop and conduct classes on the basics of life safety in educational institutions, 

activities for action in extreme situations; 

- demonstrate behavior and activities in accordance with the requirements of ecology and 

safety fundamentals; 
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- organize research activities of students on the basics of life safety with the use of 

modern information and communication and innovative technologies; 

- conduct formative and summative assessment of students’ knowledge on the subject 

“Fundamentals of life safety"; develop tasks formative assessment in accordance with the 

concept of updated content of education;  

- select methods, techniques, means of training and education in accordance with the 

individual characteristics of students. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 
Мектеп курстар: биология, химия, математика, физика, валеология, тарихы. 

Школьные курсы: биология, химия, математика, физика, валеология, история. 

School courses: biology, chemistry, mathematics, physics, valueology, history. 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Жанұялық педагогика  

Семейная педагогика  

Family pedagogy 

 

Экономика және кәсіпкерліктің негіздері 

Основы экономики и предпринимательства 

The basics of Economics and entrepreneurship 

Курстың мақсаты – экономикалық ғылымның теориялық негіздерін, нарықтық 

экономиканың қолданбалы аспектілерін оқып үйрену, білім алушыларда кәсіпкерлік 

қызметтің логикасы мен жүйесі туралы тұтас түсініктерді қалыптастыру. 

Пәннің мазмұны: пән білім алушыларды экономика және кәсіпкерлік негіздерімен 

таныстыруға, қазіргі замандағы кәсіпкерлік қызметтің даму тенденциялары мен рөлін 

ашуға, кәсіпкерліктің ұйымдық және қаржылық негіздерін және кәсіпкерлікті 

инструментальды қолдауды зерделеуге, кәсіпкерлік қызметті мемлекеттік реттеуге, 

экономикалық білімді және экономикалық ғылым әдістерін өмір тіршілігінің әр түрлі 

салаларында қолдануға, кәсіпкерлік қызмет саласындағы оңтайлы ұйымдастырушылық-

басқару шешімдерін қабылдауға бағытталған. 

"Экономика және кәсіпкерлік негіздері" пәнін оқыту нәтижесінде білім алушы: 

- экономиканың жұмыс істеуінің, бизнесті ұйымдастыру мен басқарудың 

теориялық және қолданбалы негіздерін түсіну; 

- кәсіпкерлік қызметті жүзеге асырудың принциптері мен әдістерін қабылдау; 

- кәсіпкерлік қызметтің ұйымдастыру-құқықтық нысандарын пайдалану; 

- экономикада болып жатқан процестер мен құбылыстарды талдау; 

- экономикалық ақпаратты жинау, түсіну және талдаудың түрлі әдістерін 

пайдалана отырып, экономика мәселелерін түсіндіру; 

- кәсіпкердің, фирманың қызметін жоспарлау; 

- кәсіпкерлік идеяларды генерациялау. 

 

Цель курса – изучение теоретических основ экономической науки, прикладных 

аспектов функционирования рыночной экономики, формирование у обучающихся 

целостного представления о системе и логике предпринимательской деятельности. 

Содержание дисциплины: дисциплина направлена на ознакомление обучающихся с 

основами экономики и предпринимательства, раскрытие тенденций развития и роли 

предпринимательской деятельности в современном мире, на изучение организационных 

и финансовых основ бизнеса и инструментальной поддержки предпринимательства, 

государственное регулирование предпринимательской деятельности, использование 

экономических знаний и методов экономических наук в различных сферах 

жизнедеятельности, способность принимать оптимальные организационно-

управленческие решения в сфере предпринимательской деятельности. 

В результате обучения дисциплины «Основы экономики и предпринимательства» 

обучающийся будет: 

- понимать теоретические и прикладные основы функционирования экономики, 

организации бизнеса и управления; 

- принимать принципы и методы осуществления предпринимательской 

деятельности; 
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- использовать организационно-правовые формы предпринимательской 

деятельности; 

- анализировать процессы и явления, происходящие в экономике; 

- объяснять проблемы экономики используя различные методы сбора, осмысления 

и анализа экономической информации; 

- планировать деятельность предпринимателя, фирмы; 

- генерировать предпринимательские идеи. 

 

The purpose of the course – the study of the theoretical foundations of economic science, 

applied aspects of the functioning of the market economy, the formation of students a holistic 

view of the system and logic of business. 

Content of discipline: the discipline is aimed at introducing students with the basics of 

Economics and entrepreneurship, the disclosure of trends and the role of entrepreneurship in the 

modern world, the study of organizational and financial foundations of business and 

instrumental support for entrepreneurship, state regulation of entrepreneurial activity, the use of 

economic knowledge and methods of economic Sciences in various spheres of life, the ability to 

make optimal organizational and management decisions in the field of entrepreneurship. 

As a result of the discipline "Fundamentals of Economics and entrepreneurship" the 

student will: 

- understand theoretical and applied bases of functioning of economy, the organization of 

business and management; 

- adopt principles and methods of doing business; 

- use organizational and legal forms of entrepreneurial activity; 

- analyze the processes and phenomena occurring in the economy; 

- explain the problems of the economy using various methods of collecting, 

understanding and analyzing economic information; 

- plan the activities of the entrepreneur, the company; 

- generate entrepreneurial ideas. 

Пререквизиттер/Пререквизиты/ Prerequisites: 

Математика, тарих, география, «Адам. Қоғам. Құқық» пәндері бойынша орта 

мектеп бағдарламасы аясындағы білім. 

Знания  в рамках программы средней школы по математике, истории, географии, 

«Человек. Общество. Право». 

Кnowledge in the framework of the secondary school program in mathematics, history, 

geography, «Man. Society. Right» 

Постреквизиттер/Постреквизиты/ Postrequisites 

Білім беру мекемелеріндегі әлеуметтік-педагогикалық жұмыс 

Социально-педагогическая работа в образовательном учреждении 

Socio-pedagogical work in educational institutions. 

 

Экология және тұрақты дамуы 

Экология и устойчивое развитие 

Ecology and sustainable development 

Пәннің мақсаты: экологиялық дүниетанымды қалыптастыру, қоғам мен табиғаттың 

тұрақты дамуының негіздері туралы жүйелі білім және түсінік алу, табиғи ресурстарды 

тиімді пайдаланудың және қоршаған ортаны қорғаудың заманауи тәсілдері бойынша 

теориялық және тәжірибелік білім алу.  

Мазмұны: Пән "экология", "тұрақты даму", "болашақ энергетикасы", "Жасыл 

экономика" ұғымдарын, қоршаған ортаның негізгі компоненттерінің антропогендік 

ластану процестерін, табиғат пен қоғамның тұрақты дамуын зерттеуге бағытталған.  

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

-  табиғат пен қоғамның өзара іс-қимылының негізгі заңдылықтары, экожүйелердің 

жұмыс істеу негіздері және биосфераның дамуы, өндіріс пен қоршаған ортаның адам 

денсаулығына зиянды және қауіпті факторларының әсері; тұжырымдамалар, 

стратегиялар, тұрақты даму проблемалары және оларды жаһандық, өңірлік және 

жергілікті деңгейлерде шешуге практикалық тәсілдер туралы білімді көрсету; 

-  экожүйелер мен биосфера компоненттерін зерделеу, жалпы алғанда, табиғатты 
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қорғау міндеттерін шешумен байланысты тақырыптар бойынша логикалық дискуссияны 

жүргізу дағдыларына ие болу; 

-  табиғи ортаның экологиялық жағдайын, өндірістің қоршаған ортаға техногендік 

әсерін бағалау. 

 

Цель дисциплины - формирование экологического мировоззрения, получение 

системных знаний и представлений об основах устойчивого развития общества и 

природы, теоретических и практических знаний по современным подходам 

рационального использования природных ресурсов и охраны окружающей среды.  

Содержание: дисциплина направлена на изучение понятий «экология», 

«устойчивое развитие», «энергетика будущего», «зеленая экономика», процессов 

антропогенного загрязнения основных компонентов окружающей среды, устойчивого 

развития природы и общества; рассмотрение экологической политики Республики 

Казахстан, глобального партнерства для устойчивого развития.  

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

- демонстрировать знания об основных закономерностях взаимодействия природы 

и общества, основах функционирования экосистем и развития биосферы, влиянии 

вредных и опасных факторов производства и окружающей среды на здоровье человека; 

концепциях, стратегиях, проблемах устойчивого развития и практических подходах к их 

решению на глобальном, региональном и локальном уровнях; 

- обладать навыками изучения компонентов экосистем и биосферы, в целом, 

ведения логической дискуссии по темам, связанным с решением природоохранных задач; 

- оценивать экологическое состояние природной среды, техногенное воздействие 

производства на окружающую среду. 

 

The purpose of the discipline is the formation of ecological outlook, obtaining systemic 

knowledge and ideas about the basics of sustainable development of society and nature, 

theoretical and practical knowledge on modern approaches to the rational use of natural 

resources and environmental protection.  

Content: the discipline is aimed at studying the concepts of "ecology", "sustainable 

development", "energy of the future", "green economy", processes of anthropogenic pollution of 

the main components of the environment, sustainable development of nature and society; 

consideration of environmental policy of the Republic of Kazakhstan, global partnership for 

sustainable development.  

As a result of studying the discipline the student will: 

- demonstrate knowledge about the basic regularities of interaction between nature and 

society, the basics of ecosystem functioning and biosphere development, the impact of harmful 

and hazardous factors of production and the environment on human health; concepts, strategies, 

problems of sustainable development and practical approaches to their solution at the global, 

regional and local levels; 

- have the skills of studying the components of ecosystems and the biosphere, in general, 

conducting a logical discussion on topics related to the solution of environmental problems; 

- to assess the ecological state of the natural environment, technogenic impact of 

production on the environment. 

Пререквизиттер/Пререквизиты/ Prerequisites:  

Мектеп курстар: химия, биология, физика, география және математика. 

Школьные курсы: химия, биология, физика, география и математика. 

School courses: chemistry, biology, physics, geography and mathematics. 

Постреквизиттер/Постреквизиты/ Postrequisites: 

Полимәдениеттік тәрбие негіздері 

Основы поликультурного воспитания 

Basics of multicultural education 

 

Жас ерекшелік психологиясы  

Возрастная психология  

Age-specific psychology  
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Пәннің мақсаты: оқушылардың білімдер жүйесін заңдылықтары психикалық даму 

адам психологиялық теориялары, концепциялары, принциптері мен әдістері жас 

ерекшелік психология. 

Курстың / пәннің мазмұны: жас ерекшелік психологиясының пәні, мәселелері және 

зерттеу әдістері, психикалық дамудың жас кезеңдерінің заңдылықтары. Балалардың 

зияткерлік дамуының теориясы. Баланың туғаннан бір жасқа дейінгі когнитивті және 

қимыл-қозғалыс дамуы. Ерте жастағы балалардың таным және мінез-құлқы. Мектепке 

дейінгі жастағы танымдық үрдістер мен іс-әрекетті дамыту. Бастауыш сынып 

оқушыларының ақыл-ой және мінез-құлық дамуы. Жасөспірімдер мен жасөспірімдік 

жастағы зияткерлік даму. Баланың тұлғалық дамуының шарттары мен теорияларының 

жалпы сипаттамасы. Туғаннан үш жасқа дейінгі баланың жеке басын қалыптастыру. 

Мектепке дейінгі жастағы баланың жеке басын дамыту. Кіші мектеп жасындағы тұлғаны 

қалыптастыру. Жасөспірім тұлғасының психологиялық ерекшеліктері. Ерте жастық 

шақтағы тұлғаның дамуы. Балалық шақтағы тұлғааралық қатынастардың жас 

ерекшеліктері. Онтогенездегі оқыту, тәрбиелеу және дамудың өзара байланысы. 

Тұлғаның даму механизмдері. Самосознание личности. Өзіндік сананың құрылымдық 

буындары. Психикалық дамудағы ауытқулар: психикалық дамудың тежелуі, ақыл-ой 

кемістігі, дарындылық. Экстремалды жағдайда және депривация жағдайында тұлғаның 

дамуы. Психология қартайған жастағы. Қарттық психологиясы. Даму мәселелері мен жас 

ерекшеліктерін зерттеу әдістері. Психологтың дамыту жұмысының әдістері. 

"Жас ерекшелік психологиясы" пәнін оқу нәтижесінде білім алушы: 

- жас ерекшелік психологиясының негізгі мәселелері мен міндеттерін атаңыз; 

- практикалық қызметте әр жас кезеңінің психикалық заңдылықтарын білу; 

- жұмыста әр тұлғаның жас және жеке даму ерекшеліктерін үйлестіру; 

- жас ерекшелік психологиясының әдістерін таңдау; 

- білімнің бағдарламалық көлемі негізінде баға беру, оқу курсының 

проблематикасына еркін бағдар беру. 

 

Цель курса: формирование у обучающихся системы знаний о закономерностях 

психического развития человека, психологических теориях, концепциях, принципах и 

методах возрастной психологии. 

Содержание курса: Предмет, проблемы и методы исследования возрастной 

психологии, закономерности возрастных периодизаций психического развития. Теория 

интеллектуального развития детей. Когнитивное и двигательное развитие ребенка от 

рождения до одного года. Познание и поведение детей в раннем возрасте. Развитие 

познавательных процессов и деятельности в дошкольном возрасте. Умственное и 

поведенческое развитие младших школьников. Интеллектуальное развитие в 

подростковом и юношеском возрасте. Общая характеристика условий и теорий 

личностного развития ребенка. Формирование личности ребенка от рождения до 

трехлетнего возраста. Развитие личности ребенка в дошкольном возрасте. Формирование 

личности в младшем школьном возрасте. Психологические особенности личности 

подростка. Развитие личности в ранней юности. Возрастные особенности 

межличностных отношений в детстве. Взаимосвязь обучения, воспитания и развития в 

онтогенезе. Механизмы развития личности. Самосознание личности. Структурные звенья 

самосознания. Отклонения в психическом развитии: задержки психического развития, 

умственная отсталость, одаренность. Развитие личности в экстремальных условиях и 

условиях депривации. Психология зрелых возрастов. Психология старости. Методы 

изучения возрастных особенностей и проблем развития. Методы развивающей работы 

психолога. 

В результате изучения дисциплины «Возрастная психология» обучающийся будет: 

- называть основные проблемы и задачи возрастной психологии; 

- использовать знания психических закономерностей каждого возрастного этапа в 

практической деятельности; 

- сочетать в работе возрастные и индивидуальные особенности развития каждой 

личности; 

- подбирать методы возрастной психологии; 
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- давать оценку на основе программного объёма знаний, свободно ориентироваться 

в проблематике учебного курса. 

 

The purpose of the course: the formation of students ' knowledge about the laws of 

human mental development, psychological theories, concepts, principles and methods of age 

psychology. 

Course content: Subject, problems and methods of research of age psychology, 

regularities of age periodization of mental development. Theory of intellectual development of 

children. Cognitive and motor development of the child from birth to one year. Cognition and 

behavior of children at an early age. Development of cognitive processes and activities in 

preschool age. Mental and behavioral development of primary school children. Intellectual 

development in adolescence and adolescence. General characteristics of the conditions and 

theories of personal development of the child. Formation of the child's personality from birth to 

the age of three. Development of the child's personality in preschool age. The formation of the 

personality at younger school age. Psychological features of the personality of a teenager. 

Development of personality in early adolescence. Age features of interpersonal relationships in 

childhood. Interrelation of training, education and development in ontogenesis. Mechanisms of 

personality development. Self-consciousness of personality. Structural links of self-

consciousness. Deviations in mental development: mental retardation, mental retardation, 

giftedness. Development of personality in extreme conditions and terms of deprivation. 

Psychology of Mature ages. Psychology of old age. Methods of studying age characteristics and 

developmental problems. Methods of developmental work of the psychologist. 

As a result of studying the discipline "Age psychology" the student will: 

- to name the main problems and tasks of age psychology; 

- to use knowledge of mental regularities of each age stage in practical activity; 

- to combine age and individual features of development of each personality in work; 

- to select methods of age psychology; 

- to give an assessment on the basis of the program volume of knowledge, to be guided 

freely in problems of a training course. 

Пәннің пререквизиттері/Пререквизиты дисциплины/ Course prerequisites 

Психология 

Психология 

Psychology 

Пәннің постреквизиттері / Постреквизиты дисциплины / Postrequisites 

Өзін-өзі танудағы субъектілі-бағдарлы психотехнологиялар 

Субъектно-ориентированная психотехнология в самопозание  

Subjectively-orientated psycho-technologies in self-study 

 

Жас ерекшелік педагогикасы  

Возрастная педагогика  

Age-specific pedagogics 

Пәннің мақсаты: білім алушылардың бойында адамдардың туған сәтінен бастап 

кемел жасқа  толғанға дейінгі даму заңдылықтары мен ерекшеліктерін білуді 

қалыстастырады. 

Курстың / пәннің мазмұны: мектепке дейінгі кезеңде тәрбие доминанттары. Кіші 

мектеп жасындағы тәрбие доминанттары. Жасөспірімдер жасындағы тәрбие 

доминанттары. Тәрбие доминанттары жас кезең. Жастар кезеңіндегі тәрбие 

доминанттары.  "Акме" кезеңінің педагогикасы.  "Геронто" кезеңінің 

педагогикасы. 

"Жас ерекшелік педагогикасы" пәнін оқу нәтижесінде білім алушы: 

- тұлғаның жас ерекшеліктерін; 

- белгілі бір жастағы адамдармен қарым-қатынас жасау бойынша педагогикалық 

ұсыныстар жасай алу; 

- әртүрлі жастағы топтарда заманауи мәселелерді талдау әдістемесін қолдану; 

- әртүрлі жас кезеңдерінде тұлғаның мәдени қажеттіліктерін анықтау ;  

- - білім берудің бағдарламалық көлемі негізінде баға беру, оқу курсының 

проблематикасына еркін бағдарлай алады. 
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Цель курса: формирование у обучающихся системы знаний об особенностях и 

закономерностях развития человека с момента рождения и до совершеннолетия. 

Содержание курса: Воспитательные доминанты в дошкольный период детства. 

Воспитательные доминанты в младшем школьном возрасте. Воспитательные доминанты 

в подростковом возрасте. Воспитательные доминанты период юности. Воспитательные 

доминанты в период молодости.  Педагогика периода «акме».  Педагогика периода 

«геронто». 

В результате изучения дисциплины «Возрастная педагогика» обучающийся будет: 

- называть особенности возрастного развития личности; 

- составлять педагогические рекомендации по взаимодействию с личностью в 

определенном возрасте; 

- использовать методики анализа современных проблем в группах различного 

возраста; 

- определять культурные потребности личности в различные возрастные периоды; 

-  давать оценку на основе программного объёма знаний, свободно ориентироваться 

в проблематике учебного курса. 

 

The purpose of the course: the formation of students ' knowledge about the features and 

patterns of human development from birth to adulthood. 

Course content: Educational dominants in the preschool period of childhood. Educational 

dominants in primary school age. Educational dominants in adolescence. Educational dominant 

period of adolescence. Educational dominants in the period of youth.  Pedagogy of the period 

"Acme".  Pedagogy period "geronto". 

As a result of studying the discipline "Age pedagogy" the student will: 

- to name features of age development of the personality; 

- to make pedagogical recommendations on interaction with a person at a certain age; 

- to use methods of the analysis of modern problems in groups of different age; 

- to determine the cultural needs of the individual in different age periods; 

- - to give an assessment on the basis of the program volume of knowledge, to be guided 

freely in problems of a training course. 

Пәннің пререквизиттері/Пререквизиты дисциплины/ Course prerequisites 

Психология 

Психология 

Psychology 

Пәннің постреквизиттері / Постреквизиты дисциплины / Postrequisites 

Оқу-тәрбие процесіндегі құзыреттілік тұрғыдан келу  

Компетентностный подход в учебно-воспитательном процессе  

Competence approach in teaching and educational process 

 

Өзін-өзі тану пәнінде психологиялық кеңесті ұйымдастыру  

Организация психологической консультации в самопознании  

Organization of psychological consultation in self-study  

Мақсаты: білім алушыларда психологиялық кеңес беруді тиімді ұйымдастыруға 

және жүргізуге мүмкіндік беретін практикалық дағдыларды қалыптастыру. 

Мазмұны: психологиялық кеңес берудің ерекшелігі. Консультативтік процестің 

тиімділігі. Психологиялық кеңес ұйымдастыру құрылымы ретінде. Психологиялық кеңес 

беру кезеңдері. Психологиялық кеңес берудің рәсімдері мен техникасы. Кеңес беру 

үрдісіндегі Психодиагностика ерекшеліктері. Психологиялық кеңес берудегі 

психодинамикалық бағыт. Когнитивтік-поведенческое бағыт психологиялық 

консультация беру. Психологиялық кеңес берудегі гуманистік бағыт. Балалар мен 

жасөспірімдер мәселелері бойынша кеңес беру. Балалар мен жасөспірімдердің мәселелері 

бойынша отбасылық кеңес беру. Жеке жоспар мәселелері бойынша кеңес беру. 

Психологиялық кеңес беру практикасына әсері: анықтамасы, жіктелуі, түрлері. Әртүрлі 

үлгідегі білім беру мекемелерінде психологиялық кеңес беру. Балаға жауапты тұлғаларға 

кеңес беру. 
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"Өзін-өзі тануда психологиялық кеңес беруді ұйымдастыру" пәнін оқу нәтижесінде 

білім алушы: 

- курстың негізгі ұғымдары мен терминдерін атау; 

- кеңес беру үрдісінің кезеңдеріне қатысты рәсімдер мен техникалардың өзара 

байланысын түсіндіру; 

- психологиялық кеңес беру барысында Психодиагностика ерекшелігін қолдану; 

- психологиялық кеңес ұйымдастыру; 

білім берудің бағдарламалық көлемі негізінде баға беру, оқу курсының 

проблемасын еркін бағдарлай алады. 

 

Цель: формирование у обучающихся практических навыков, позволяющей им 

эффективно организовывать и проводить психологическое консультирование. 

Содержание: Специфика психологического консультирования. Эффективность 

консультативного процесса. Психологическая консультация как организационная 

структура. Этапы психологического консультирования. Процедуры и техники 

психологического консультирования. Особенности психодиагностики в процессе 

консультирования. Психодинамическое направление в психологическом 

консультировании. Когнитивно-поведенческое направление в психологическом 

консультировании. Гуманистическое направление в психологическом консультировании. 

Консультирование по проблемам детей и подростков. Семейное консультирование по 

проблемам детей и подростков. Консультирование по проблемам личностного плана. 

Влияние в практике психологического консультирования: определение, классификация, 

виды. Психологическое консультирование в учреждениях образования разного типа. 

Консультирование лиц, несущих ответственность за ребёнка. 

В результате изучения дисциплины «Организация психологической консультации в 

самопознании» обучающийся будет: 

- называть основные понятия и термины курса; 

- объяснять взаимосвязь процедур и техник в соотнесении с этапами 

консультативного процесса; 

- применять специфика психодиагностики в процессе психологического 

консультирования; 

- организовывать психологическую консультацию; 

- давать оценку на основе программного объёма знаний, свободно ориентироваться 

в проблематике учебного курса. 

 

Purpose: the formation of students ' practical skills, allowing them to effectively organize 

and conduct psychological counseling. 

Content: the Specifics of psychological counseling. Effectiveness of the consultative 

process. Psychological counseling as an organizational structure. Stages of psychological 

counseling. Procedures and techniques of psychological counseling. Features of 

psychodiagnostics in the process of counseling. Psychodynamic direction in psychological 

counseling. Cognitive-behavioral direction in psychological counseling. Humanistic direction in 

psychological counseling. Counseling on children and adolescents. Family counseling on 

children and adolescents. Consulting on the problems of personal plan. Influence in the practice 

of psychological counseling: definition, classification, types. Psychological counseling in 

educational institutions of different types. Advising persons responsible for the child. 

As a result of studying the discipline "Organization of psychological counseling in self-

knowledge" the student will: 

- call the basic concepts and terms of the course; 

- explain the relationship between procedures and techniques in relation to the stages of 

the consultative process; 

- to apply the specifics of psychodiagnostics in the process of psychological counseling; 

- to organize psychological consultation; 

- to give an assessment on the basis of program volume of knowledge, to be guided freely 

in a problem of a training course. 

Пәннің пререквизиттері/Пререквизиты дисциплины/ Course prerequisites 

Психология 
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Психология 

Psychology 

Пәннің постреквизиттері / Постреквизиты дисциплины / Postrequisites 

Әлеуметтік психология  

Социальная психология  

Social psychology 

 

Педагогикалық қарым-қатынас  

Педагогическое общение  

Pedagogical communication  

Курстың мақсаты: білім алушыларда қарым-қатынас педагогикасының негізгі 

ұғымдары жүйесін, негізгі теориялық бағыттарын, тәсілдерін, оларды шешу 

принциптерін қалыптастыру. 

Курстың / пәннің мазмұны: әлеуметтік-педагогикалық құбылыс ретінде қарым-

қатынас. Қарым-қатынас және қарым-қатынас. Ауызша және таңбалы қатынасу. Білім 

беру үдерісіндегі қарым-қатынас. Педагогикалық қарым-қатынастың әлеуметтік-

психологиялық аспектілері. Педагогикалық өзара әрекеттестікте, қарым-қатынаста және 

оқу-педагогикалық қызметте" кедергілер". Педагог-психологтың қарым-қатынас үшін 

маңызды тұлғалық-кәсіби қасиеттері мен іскерліктері. 

"Педагогикалық қарым-қатынас" пәнін оқу нәтижесінде білім алушы: 

- педагогикалық қарым-қатынастың негізгі түсініктері мен категорияларын атап; 

- қарым-қатынасты жақсарту үшін тұлғаның психологиялық қасиеттерін зерттеу 

әдістерін қолдану және олардың нәтижелерін қолданып; 

- психологиялық қиын жағдайларда мінез-құлықты талдау, тиімді қарым-қатынас 

заңдарын біле; 

-өзінің кәсіби қызметінде ұжым ішіндегі қарым-қатынас пен қарым-қатынастың 

әлеуметтік-психологиялық ерекшеліктерін біріктіру және топтық үдерістердің 

динамикасын басқара; 

- білімнің бағдарламалық көлемі негізінде оқу курсының проблематикасында еркін 

бағдарлануға баға бере алады. 

 

Цель курса: формирование у обучающихся системы фундаментальных понятий 

педагогики общения, основных теоретических направлений, подходов, принципов их 

решения. 

Содержание курса: Общение как социально-педагогическое явление. Общение и 

взаимоотношения. Вербальное и невербальное общение. Общение в образовательном 

процессе. Социально-психологические аспекты педагогического общения. «Барьеры» в 

педагогическом взаимодействии, общении и учебно-педагогической деятельности. 

Личностно – профессиональные качества и умения педагога-психолога, важные для 

общения. 

В результате изучения дисциплины «Педагогическое общение» обучающийся 

будет: 

- называть основные понятия и категории педагогического общения; 

- использовать методы изучения психологических свойств личности и 

использование их результатов для улучшения общения; 

- анализировать поведение в сложных психологических ситуациях, знать законы 

эффективного общения; 

- интегрировать в своей профессиональной деятельности социально-

психологические особенности взаимодействия и общения внутри коллектива и управлять 

динамикой групповых процессов; 

- давать оценку на основе программного объёма знаний свободно ориентироваться 

в проблематике учебного курса. 

 

The purpose of the course: the formation of students ' system of fundamental concepts of 

pedagogy of communication, the main theoretical directions, approaches, principles of their 

solutions. 
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Course content: Communication as a socio-pedagogical phenomenon. Communication 

and relationships. Verbal and nonverbal communication. Communication in the educational 

process. Socio-psychological aspects of pedagogical communication. "Barriers" in pedagogical 

interaction, communication and educational and pedagogical activity. Personal and professional 

qualities and skills of the teacher-psychologist, important for communication. 

As a result of studying the discipline "Pedagogical communication" the student will: 

- name the basic concepts and categories of pedagogical communication; 

- to use the methods of studying the psychological properties of personality and the use of 

their results to improve communication; 

- analyze behavior in difficult psychological situations, know the laws of effective 

communication; 

- to integrate in the professional activity social and psychological features of interaction 

and communication in collective and to operate dynamics of group processes; 

- to give an assessment on the basis of the program volume of knowledge to be guided 

freely in the problems of the training course. The purpose of the course: the formation of 

students ' system of fundamental concepts of pedagogy of communication, the main theoretical 

directions, approaches, principles of their solutions. 

Пәннің пререквизиттері/Пререквизиты дисциплины/ Course prerequisites 

Педагогикалық мамандыққа кіріспе 

Введение в педагогическую профессию 

Introduction to pedagogical speciality  

Пәннің постреквизиттері / Постреквизиты дисциплины / Postrequisites 

Педагогикалық шеберлік  

Педагогическое мастерство  

Pedagogical skill 

 

Педагогикалық мамандыққа кіріспе 

Введение в педагогическую профессию  

Introduction to pedagogical speciality  

Курстың мақсаты: білім алушылардың бойында жүйесінің базалық түсініктері 

туралы түсініктер педагогикалық ғылымы сондай-ақ бастауыш педагогикалық іскерлігі, 

педагог-психологтың алғашқы білімінің мәні мен ерекшелігі, кәсіби қызмет туралы 

білетін болады. 

Курстың / пәннің мазмұны: психологиялық-педагогикалық қызметтің жалпы 

сипаттамасы. Педагогикалық мамандықтың ерекшеліктері. Педагогикалық іс-әрекет 

мамандық ретінде. Педагогикалық мамандықтар спектрі. Психологиялық-педагогикалық 

мамандықтың жалпы сипаттамасы. Педагог-психологтың рөлі мен функциялары. 

Педагог-психологтың кәсіби қызметі және тұлға. Педагог-психологтың кәсіби қызметі 

және тұлға. Педагог-психологтың жеке тұлғасына және кәсіби құзыреттілігіне қойылатын 

мемлекеттік білім беру стандартының талаптары. Қарым-қатынас педагогикалық 

қызметтің негізі ретінде. Педагогикалық қарым-қатынас. Педагогикалық қарым-

қатынастың негізгі категориялары. Тұлғаның педагогикалық мәдениеті. Педагог - 

психологтың дайындығы, кәсіби қалыптасуы және дамуы. Болашақ педагогтың еңбек 

мәдениеті. Педагогикалық шығармашылық. Отандық білім беруді дамыту стратегиясы 

"Педагогикалық мамандыққа кіріспе" пәнін оқу нәтижесінде білім алушы: 

- педагогтың кәсіби қызметінің ғылыми негіздерін, педагогикалық мамандықтың 

ерекшелігін анықтап; 

- педагогтың кәсібіне және тұлғасына қойылатын талаптарды түсініп; 

- теориялық-әдістемелік білімді қолданып; 

- педагогикалық қарым-қатынас үшін нормативтік-қажетті, коммуникативтік, 

ұйымдастырушылық, мәдени, танымдық біліктерді таңдап; 

- білімнің бағдарламалық көлемі негізінде баға беру, оқу курсының 

проблематикасына еркін бағдар бере алады. 

 

Цель курса: формирование у обучающихся системы базовых представлений о 

понятиях педагогической науки, а также начальных педагогических умений; вооружение 
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первоначальными знаниями о сущности и специфике профессиональной деятельности 

педагога-психолога. 

Содержание курса: Общая характеристика психолого-педагогической 

деятельности. Особенности педагогической профессии. Педагогическая деятельность как 

профессия. Спектр педагогических профессий. Общая характеристика психолого-

педагогической профессии. Роль и функции педагога-психолога. Профессиональная 

деятельность и личность педагога - психолога. Профессиональная деятельность и 

личность педагога- психолога. Требования государственного образовательного стандарта 

к личности и профессиональной компетентности педагога - психолога. Общение как 

основа педагогической деятельности. Педагогическое общение. Основные категории 

педагогического общения. Педагогическая культура личности. Подготовка, 

профессиональное становление и развитие педагога - психолога. Культура труда 

будущего педагога. Педагогическое творчество. Стратегия развития отечественного 

образования 

В результате изучения дисциплины «Введение в педагогическую профессию» 

обучающийся будет: 

- определять научные основы профессиональной деятельности педагога, специфику 

педагогической профессии; 

- разъяснять требования, предъявляемые к профессии и к личности педагога; 

- использовать теоретико-методологические знания; 

- выбирать нормативно-необходимые, коммуникативные, организаторские, 

культурологические, познавательные умения для педагогического общения; 

- давать оценку на основе программного объёма знаний, свободно ориентироваться 

в проблематике учебного курса. 

 

The purpose of the course: the formation of students ' system of basic ideas about the 

concepts of pedagogical science, as well as initial pedagogical skills; arming initial knowledge 

about the nature and specifics of the professional activity of the teacher-psychologist. 

Course content: General characteristics of psychological and pedagogical activity. 

Features of the teaching profession. Pedagogical activity as a profession. The range of teaching 

professions. General characteristics of the psychological and pedagogical profession. The role 

and functions of the teacher-psychologist. Professional activity and personality of the teacher-

psychologist. Professional activity and personality of the teacher-psychologist. Requirements of 

the state educational standard to the personality and professional competence of the teacher - 

psychologist. Communication as a basis of pedagogical activity. Pedagogical communication. 

The main categories of pedagogical communication. Pedagogical culture of the person. 

Training, professional formation and development of teacher - psychologist. Work culture of the 

future teacher. Pedagogical creativity. Strategy of development of domestic education 

As a result of studying the discipline "Introduction to the teaching profession" the student 

will: 

- determine the scientific basis of professional activity of the teacher, the specifics of the 

teaching profession; 

- explain the requirements for the profession and personality of the teacher; 

- use theoretical and methodological knowledge; 

- to choose normative-necessary, communicative, organizational, cultural, cognitive skills 

for pedagogical communication; 

- to give an assessment on the basis of the program volume of knowledge, to be guided 

freely in problems of a training course 

Пәннің пререквизиттері/Пререквизиты дисциплины/ Course prerequisites 

Әлеуметтану 

Социология 

Sociology  

Пәннің постреквизиттері / Постреквизиты дисциплины / Postrequisites 

Әлеуметтік қызметкердің педагогикалық мәдениеті 

Педагогическая культура социального работника 

Teaching culture of a social worker 
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Өзін-өзі тану 

Самопознание 

Self-knowledge 

«Өзін-өзі тану» пәні педагогикалық болып табылады және жалпы университеттік 

білім беру траекториялары бойынша оқытылады.  

Пәнді оқытудың мақсаты болашақ педагогтарда жеке тұлғалық және кәсіби өзін-өзі 

дамыту, өзін-өзі тану мен өзін-өзі дамытуға педагогикалық қолдау көрсету теориялық 

білім мен практикалық дағдылар жүйесін қалыптастыру болып табылады.  

Курстың мазмұны келесі бөлімдерден тұрады: өзін-өзі тану негіздері, Кәсіби өзін-

өзі тану және педагогтың өзін-өзі дамыту.  

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

1) кәсіби өзін-өзі дамытудың негізгі заңдылықтарын; табысты кәсіби өзін-өзі тану 

және педагогтың өзін-өзі дамуының негізгі механизмдері мен шарттарын білуін көрсету; 

2) өзін-өзі көрсету және өз әлеуетін зерттеу қабілетін көрсету; 

3) кәсіби өзін-өзі тану және өзін-өзі дамытудың жеке бағдарламасын жобалау және 

жүзеге асыру; 

4) жүйелі түрде кәсіби біліктілікті арттыру; 

5) педагогикалық міндеттерді шешуде шығармашылық тәсілді қолдану. 

 

Дисциплина «Самопознание» является педагогической и изучается обучающимися 

по общеуниверситетским образовательным траекториям.  

Целью изучения дисциплины является формирование у будущих педагогов 

системы теоретических знаний и практических умений личностного и 

профессионального саморазвития, педагогической поддержки самопознания и 

саморазвития.  

Содержание курса включает разделы: основы самопознания, профессиональное 

самопознание и саморазвитие педагога.  

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

1) демонстрировать знание основных закономерностей профессионального 

саморазвития; ключевых механизмов и условий профессионального самопознания и 

успешного саморазвития педагога; 

2) проявлять способность к саморефлексии и изучению собственного потенциала; 

3) проектировать и осуществлять индивидуальную программу профессионального 

самопознания и саморазвития; 

4) систематически повышать профессиональную компетентность; 

5) применять творческий подход к решению педагогических задач. 

 

The discipline «self-cognition» is pedagogical and is studied by students on university-

wide educational trajectories.  

The purpose of the discipline is the formation of future teachers of the system of 

theoretical knowledge and practical skills of personal and professional self-development, 

pedagogical support of self-knowledge and self-development.  

The content of the course includes sections: basics of self-knowledge, professional self-

knowledge and self-development of the teacher.  

As a result of studying the discipline the student will: 

1) demonstrate knowledge of the basic regularities of professional self-development; key 

mechanisms and conditions of professional self-knowledge and successful self-development of 

the teacher; 

2) show the ability to self-reflection and study their own potential; 

3) design and implement an individual program of professional self-knowledge and self-

development; 

4) systematically improve professional competence; 

5) apply a creative approach to solving pedagogical problems. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 

Мәдениеттану, Этика, Педагогика, Психология, Философия 

Культурология, Этика, Педагогика, Психология, Философия 

Culturology, Ethics, Pedagogy, Psychology, Philosophy 



 

19 

 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites  

Әлеуметтік қызметкердің педагогикалық мәдениеті 

Педагогическая культура социального работника 

Teaching culture of a social worker 

 

Педагогика, әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану тарихы 

История педагогики, социальной педагогики и самопознания  

The history of pedagogy, social pedagogy and self-actualization  

Мақсаты: білім алушыларда педагогикалық құбылыстарға тарихи көзқарас жасауды 

қамтамасыз ететін педагогикалық дүниетаным жүйесін қалыптастыру, педагогикалық 

категорияларды білу, олардың генезисін қадағалау және түсіну. 

Мазмұны: педагогика тарихы: пәні, міндеттері, әдіснамасы. Алғашқы қауымдық 

қоғамдағы тәрбиелеу. Шығыстың ежелгі мемлекеттеріндегі педагогикалық ойдың 

қалыптасуы мен тәрбиесі. Антикалық әлемдегі тәрбие, білім және педагогикалық ой. 

Византиядағы білім беру және педагогикалық ой. Орта ғасырдағы Батыс Еуропадағы 

тәрбие, мектеп және педагогикалық ой. Қайта өрлеу дәуіріндегі Батыс Еуропадағы 

тәрбие, мектеп және педагогикалық ой. Солтүстік Америкадағы Батыс Еуропа 

елдеріндегі тәрбие, мектеп және педагогикалық ой (XVII-XVIII ғ. ғ.). Батыс Еуропа 

елдеріндегі мектеп және педагогика XIX ғ. АҚШ елдеріндегі мектеп және педагогика 

ХІХ ғ.шетелдегі білім беру және педагогика жүйесі ХХ ғ. Ресейде тәрбиелеу, оқыту және 

педагогикалық ой (X-XVIII ғ.). Кеңес кезеңіндегі білім беру жүйесі және педагогикалық 

ғылым (1917-1991 жж.). Қазақстандағы Орта ғасырдағы тәрбие, оқыту және 

педагогикалық ой (VI - XVII ғ.ғ.). Мұсылман мектебі мен медресесі. Қазақ даласының 

ойшылдарының педагогикалық идеялары Қорқыт, Әл-Фараби, Баласағұн, Қоңғарлар 

және т. б. Қазақстандағы мектеп және педагогикалық ой 19 ғ. бірінші жартысындағы 19 

ғ.екінші жартысындағы 19 ғ. екінші жартысындағы 19 ғ. екінші жартысындағы 20 ғ. 

Кеңес кезеңіндегі Қазақстан мектебі және педагогикасы. Ғасырлар тоғысындағы 

Қазақстанның білім беру жүйесі және педагогикалық ғылымы. 

"Педагогика, Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану тарихы" пәнін оқу 

нәтижесінде білім алушы: 

- тарихи және қазіргі заман арасындағы қарым-қатынас туралы базалық әдістемелік 

ережені анықтап ; ; 

- білім беру жүйесін дамыту кезеңдерінің мысалдарын келтіріп; 

-тарихи білімнің қоғамның мәдени және әлеуметтік-экономикалық дамуына әсерін 

талдап; 

- қоғамның заманауи дамуы жағдайында өткеннің оң тәжірибесін қолданып, 

- педагогикалық ғылымның қазіргі жағдайы мен дамуын бағалай алады. 

 

Цель: формирование у обучающихся системы педагогического мировоззрения, 

обеспечивающего выработку исторического подхода к педагогическим явлениям, умения 

мыслить педагогическими категориями, прослеживать и понимать их генезис. 

Содержание: История педагогики: предмет, задачи, методология. Воспитание в 

первобытном обществе. Воспитание и зарождение педагогической мысли в древнейших 

государствах Востока. Воспитание, образование и педагогическая мысль в Античном 

мире. Просвещение и педагогическая мысль в Византии. Воспитание, школа и 

педагогическая мысль в Западной Европе в Средние века. Воспитание, школа и 

педагогическая мысль в Западной Европе в эпоху Возрождения. Воспитание, школа и 

педагогическая мысль в странах Западной Европы в Северной Америке (XVII-XVIII в.в.). 

Школа и педагогика в странах Западной Европы в XIX в. Школа и педагогика в странах 

США в XIX в. Система образования и педагогика за рубежом в XX в. Воспитание, 

обучение и педагогическая мысль в России (в X-XVIII в.). Школа  и педагогика в России 

в XIX – нач. XX в. Система образования и педагогическая наука советского периода 

(1917-1991 гг.). Воспитание, обучение и педагогическая мысль в Казахстане в Средние 

века (VI- XVII в.в.). Мусульманские мектебе и медресе. Педагогические идеи мыслителей 

казахской степи Коркут, Аль-Фараби, Баласагуни, Кошгари и др. Школа и 

педагогическая мысль в Казахстане в 18-первой половине 19 в. Школа и педагогическая 

мысль в Казахстане во второй половине 19 в. Нач. 20 в. Школа и педагогика Казахстана 
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Советского периода. Система образования и педагогическая наука Казахстана на рубеже 

веков. 

В результате изучения дисциплины «История педагогики, социальной педагогики и 

самопознания» обучающийся будет: 

- определять базовое методологическое положение о соотношении исторического и 

современного; 

- приводить примеры этапов развития системы образования; 

- анализировать влияние исторических знаний на культурное и социально-

экономическое развитие общества; 

- применять позитивный опыт прошлого в условиях современного развития 

общества; 

- оценивать современное состояние и развитие педагогической науки; 

Purpose: formation of students ' system of pedagogical Outlook, providing the 

development of historical approach to pedagogical phenomena, the ability to think in 

pedagogical categories, to trace and understand their Genesis. 

Contents: history of pedagogy: subject, objectives, methodology. Education in primitive 

society. Education and origin of pedagogical thought in the ancient States of the East. 

Upbringing, education and pedagogical thought in the Ancient world. Education and 

pedagogical thought in Byzantium. Education, school and pedagogical thought in Western 

Europe in the Middle ages. Education, school and pedagogical thought in Western Europe 

during the Renaissance. Education, school and pedagogical thought in Western Europe in North 

America (XVII-XVIII centuries). School and pedagogy in Western Europe in the XIX century. 

School and pedagogy in the United States in the XIX century. education And pedagogy abroad 

in the XX century. Education, training and pedagogical thought in Russia (in X-XVIII 

centuries). School and pedagogy in Russia in the XIX-early XX centuries. the education System 

and pedagogical science of the Soviet period (1917-1991). Education, training and pedagogical 

thought in Kazakhstan in the Middle ages (VI - XVII centuries). Muslim schools and madrasah. 

Pedagogical ideas of thinkers of the Kazakh steppe Korkut, al-Farabi, balasaguni, Koshgari, etc. 

School and pedagogical thought in Kazakhstan in the 18th-first half of the 19th century. School 

and pedagogical thought in Kazakhstan in the second half of the 19th century. Early 20th 

century. School and pedagogy of Kazakhstan of the Soviet period. Education system and 

pedagogical science of Kazakhstan at the turn of the century. 

As a result of studying the discipline "History of pedagogy, social pedagogy and self-

knowledge" the student will: 

- to determine the basic methodological position on the relationship of historical and 

modern; 

- give examples of the stages of development of the education system; 

- analyze the impact of historical knowledge on the cultural and socio-economic 

development of society; 

- to apply positive experience of the past in the conditions of modern development of 

society; 

- to evaluate the current state and development of pedagogical science 

Пәннің пререквизиттері/Пререквизиты дисциплины/ Course prerequisites 

Мәдениеттану 

Культурология 

Culturology 

Пәннің постреквизиттері / Постреквизиты дисциплины / Postrequisites 

Әлеуметтік педагогика  

Социальная педагогика  

Social pedagogiсs 

 

Өзін-өзі тану пәнінің методологиялық негізі  

Методологические основы самопознания  

Methodological basis of self-study 

Мақсаты: оқушылардың жеке тұлғалық және кәсіби өзін-өзі дамыту, өзін-өзі тану 

және өзін-өзі дамытуды педагогикалық қолдау, теориялық білім және практикалық білік 

жүйесін қалыптастыру. 
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Мазмұны: өзін-өзі тану психологиясы. Өзін-өзі дамыту психологиясы. Өзін-өзі тану 

және өзін-өзі дамытуға педагогикалық қолдау көрсету. Кәсіби өзін-өзі тану және өзін-өзі 

дамыту педагогикасы. 

"Өзін-өзі танудың әдіснамалық негіздері" пәнін оқу нәтижесінде білім алушы: 

- әлемнің тұтастығын, адамның, қоғамның және табиғаттың бірлігі мен өзара 

тәуелділігін, адамның құндылығын, оның өмірі мен қадір-қасиетін, құқықтары мен 

бостандықтарын анықтай алады; 

- жалпыадамзаттық құндылықтарға бейілділігін, өзінің мақсаты мен қоғамдағы 

рөлін таныстыра алады; 

- бейбітшілік пен өзін тануда жасампаздық белсенділікті көрсете алады; 

- тұтас тұлғаны қалыптастыру дағдыларын, ақыл мен жүрек үйлесімінде, өзіне 

барлық алуан түрлілік пен әлем бірлігін жинай алады; 

- білімнің бағдарламалық көлемі негізінде баға беру, оқу курсының 

проблематикасына еркін бағдар беруді үйренеді. 

 

Цель: формирование у обучающихся системы  теоретических знаний и 

практических умений личностного и профессионального саморазвития, педагогической 

поддержки самопознания и саморазвития учащихся. 

Содержание: Психология самопознания. Психология саморазвития. Педагогическая 

поддержка самопознания и саморазвития. Профессиональное самопознание и 

саморазвитие педагогика. 

В результате изучения дисциплины «Методологические основы самопознания» 

обучающийся будет: 

- определять целостность мира, единство и взаимозависимость человека, общества 

и природы, ценность человека, его жизни и достоинства, прав и свобод; 

- презентовать приверженность общечеловеческим ценностям, свое предназначение 

и роль в обществе; 

- демонстрировать созидательную активность в познании мира и самого себя; 

- применять навыки формирования целостной личности, в гармонии ума и сердца, 

способную вобрать в себя все многообразие и единство мира; 

- давать оценку на основе программного объёма знаний, свободно ориентироваться 

в проблематике учебного курса. 

 

Purpose: formation of students ' system of theoretical knowledge and practical skills of 

personal and professional self-development, pedagogical support of self-knowledge and self-

development of students. 

Contents: Psychology of self-knowledge. Psychology of self-development. Pedagogical 

support of self-knowledge and self-development. Professional self-knowledge and self-

development pedagogy. 

As a result of studying the discipline "Methodological foundations of self-knowledge" the 

student will: 

- to determine the integrity of the world, the unity and interdependence of man, society 

and nature, the value of man, his life and dignity, rights and freedoms; 

- to present their commitment to universal values, their mission and role in society; 

- demonstrate creative activity in the knowledge of the world and yourself; 

- to apply skills of formation of the complete personality, in harmony of mind and heart, 

capable to absorb all variety and unity of the world; 

- to give an assessment on the basis of the program volume of knowledge, to be guided 

freely in problems of a training course. 

Пәннің пререквизиттері/Пререквизиты дисциплины/ Course prerequisites 

Өзін-өзі тану 

Самопознание 

Self-knowledge 

Пәннің постреквизиттері / Постреквизиты дисциплины / Postrequisites 

Өзін-өзі танудағы субъектілі-бағдарлы психотехнологиялар 

Субъектно-ориентированная психотехнология в самопозание  

Subjectively-orientated psycho-technologies in self-study 
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Оқушылардың жобалық жұмыстарын ұйымдастыру  

Организация проектной деятельности школьников  

Organization of students’ project activities  

Курстың мақсаты: •білім алушыларда әлеуметтік-мәдени жобалаудың принциптері 

мен тәсілдері туралы тұтас түсінік қалыптастыру. 

Курстың мазмұны: жобалаудың мәні мен ерекшелігі. Жобалаудың теориялық-

әдіснамалық негіздері. Жобалаудағы инновациялық қызмет. 

"Оқушылардың жобалық қызметін ұйымдастыру" пәнін оқу нәтижесінде білім 

алушы: 

- жобаны құрудың заманауи әдістемесі мен технологиясын жаңғырту; 

- жоба тақырыбына сәйкес ғылыми аппаратты қалыптастыру; 

- жобалық қызметті жоспарлау; 

- жобалық қызметтің ықтимал тәуекелдерін бағалау; 

- білімнің бағдарламалық көлемі негізінде оқу курсының проблематикасында еркін 

бағдарлануға баға беруді біледі. 

 

Цель курса: •формирование у обучающихся знаний целостного представления о 

принципах и подходах к социально-культурному проектированию. 

Содержание курса: Сущность и специфика проектирования. Теоретико-

методологические основы проектирования. Инновационная деятельность в 

проектировании. 

В результате изучения дисциплины «Организация проектной деятельности 

школьников» обучающийся будет: 

-воспроизводить современную методологию и технологию создания проекта; 

- формулировать научный аппарат в соответствии с темой проекта; 

- планировать проектную деятельность; 

- оценивать возможные риски проектной деятельности; 

- давать оценку на основе программного объёма знаний свободно ориентироваться 

в проблематике учебного курса. 

 

The purpose of the course  formation of students  knowledge of a holistic view of the 

principles and approaches to socio-cultural design. 

Course content: the Essence and specificity of design. Theoretical and methodological 

basis of design. Innovative activity in design. 

As a result of studying the discipline "organization of project activities of students" the 

student will: 

- to reproduce the modern methodology and technology of the project; 

- to formulate the scientific apparatus in accordance with the theme of the project; 

- plan project activities; 

- assess the possible risks of project activities; 

- to give an assessment on the basis of the program volume of knowledge to be guided 

freely in the problems of the training course. 

Пәннің пререквизиттері/Пререквизиты дисциплины/ Course prerequisites 

Мәдениеттану 

Культурология 

Culturology  

Пәннің постреквизиттері / Постреквизиты дисциплины / Postrequisites 

Мектептегі оқу-тәрбие үдерісін басқару 

Управление учебно-воспитательным процессом в школе 

Management of the educational process at school 

 

Әлеуметтік-педагогикалық жобалау  

Социально-педагогическое проектирование  

Socio-pedagogical designing 

Мақсаты: білім алушыларда әлеуметтік-педагогикалық жобалау қызметі саласында 

білім жүйесін қалыптастыру, жобаларды әзірлеу тәжірибесін алу, жобаны әзірлеу 
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технологиясын талдау, әлеуметтік сараптама және іске асырудың ұйымдастырушылық 

негіздері арқылы оның өміршеңдігін бағалау. 

Мазмұны: әлеуметтік-педагогикалық жобалау түсінігі мен мәні. Жобалық 

қызметтің заманауи концепциялары. Әлеуметтік-педагогикалық жобалау тәсілдері. Жоба 

ұғымы. Жобалар типологиясы: жобаларды қолдайтын инновациялық жобалар. 

Әлеуметтік-педагогикалық жобалау пәні. Жобаның мақсатын (тұжырымдамасын) 

анықтау. Мақсаты мен міндеттерін қою. Жоба бойынша қызметті жоспарлау. Әлеуметтік-

педагогикалық жоба мәтін ретінде. Жобаның негіздемесі. Жобамен ұжымдық жұмыс 

істеу әдістері. Жобаларды сараптау әдістері: сараптамалық бағалау әдісі, фокус-топтар 

әдісі, "Делфи" әдісі, контент-талдау, "репертуарлық торлар"әдісі. Әлеуметтік-

педагогикалық жобалаудың тиімділігін бағалау және Диагностика. Әлеуметтік-

педагогикалық жобаны жүзеге асырудың ұйымдастырушылық механизмі. Жобаны 

таныстыру және көпшілік алдында қорғау. Жобаның іске асырылуын бақылау. 

Мониторинг қорытындысы бойынша жобаны түзету. 

"Әлеуметтік-педагогикалық жобалау" пәнін оқу нәтижесінде білім алушы: 

-жоғары мектепте әлеуметтік-педагогикалық жобалауды қолдану стратегиясы мен 

технологиясын атап; 

- әртүрлі кәсіби міндеттерді шешу үшін жобалық әдістерді қолданып; 

- әртүрлі кәсіби міндеттерді шешу үшін жобалық әдістерді қолданып; 

- жобалау тәсілдерін талдау және таңдап; 

-әлеуметтік-педагогикалық жобалаудың қызметтік және жеке бағытталған 

технологияларының құралдары мен әдістерін таңдай алады. 

 

Цель: формирование у обучающихся системы знаний в области социально-

педагогической проектной деятельности, приобретение опыта разработки проектов, 

анализ технологии разработки проекта, оценки его жизнеспособности посредством 

социальной экспертизы и организационных основ реализации. 

Содержание: Понятие и сущность социально-педагогического проектирования. 

Современные концепции проектной деятельности. Подходы к социально-

педагогическому проектированию. Понятие проекта. Типология проектов: 

инновационные проекты, поддерживающие проекты. Предмет социально-

педагогического проектирования. Определение замысла (концепции) проекта. 

Постановка цели и задач. Планирование деятельности по проекту. Социально-

педагогический проект как текст. Обоснование проекта. Методы коллективной работы 

над проектом. Методы экспертизы проектов: метод экспертных оценок, метод фокус-

групп, метод «Делфи», контент-анализ, метод «репертуарных решеток». Диагностика и 

оценка эффективности социально-педагогического проектирования. Организационный 

механизм реализации социально-педагогического проекта. Презентация и публичная 

защита проекта. Контроль за реализацией проекта. Коррекция проекта по итогам 

мониторинга. 

В результате изучения дисциплины «Социально-педагогическое проектирование» 

обучающийся будет: 

- называть стратегии и технологии применения социально-педагогического 

проектирования в высшей школе; 

- применять проектные методы для решения различных профессиональных задач; 

- использовать проектные методы для решения различных профессиональных 

задач; 

- анализировать и выбирать способы проектирования; 

- выбирать инструменты и методы деятельностно и личностного ориентированных 

технологий социально-педагогического проектирования. 

 

Objective: formation of students ' knowledge system in the field of socio-pedagogical 

project activities, gaining experience in project development, analysis of project development 

technology, evaluation of its viability through social expertise and organizational basis of 

implementation. 

Content: the Concept and essence of socio-pedagogical design. Modern concepts of 

project activity. Approaches to socio-pedagogical design. The concept of the project. Typology 
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of projects: innovative projects that support the projects. The subject of socio-pedagogical 

design. Definition of the design (concept) of the project. Setting goals and objectives. Planning 

for the project. Socio-pedagogical project as a text. Project background. Methods of collective 

work on the project. Project expertise methods: expert evaluation method, focus group method, 

Delphi method, content analysis, repertoire grids method. Diagnosis and evaluation of the 

effectiveness of socio-pedagogical design. Organizational mechanism of social and pedagogical 

project implementation. Presentation and public defense of the project. Control over the 

implementation of the project. Correction of the project based on the results of monitoring. 

As a result of studying the discipline "Socio-pedagogical design" the student will: 

- to identify strategies and technologies for the application of socio-pedagogical design in 

higher education; 

- apply design methods to solve various professional tasks; 

- use design methods to solve various professional tasks; 

- analyze and select design methods; 

- to choose tools and methods of activity and personal oriented technologies of social and 

pedagogical design. 

Пәннің пререквизиттері/Пререквизиты дисциплины/ Course prerequisites 

Мәдениеттану 

Культурология 

Culturology  

Пәннің постреквизиттері / Постреквизиты дисциплины / Postrequisites 

Мектептегі оқу-тәрбие үдерісін басқару 

Управление учебно-воспитательным процессом в школе 

Management of the educational process at school 

 

Әлеуметтік психология  

Социальная психология  

Social psychology 

Мақсаты: білім алушылардың әлеуметтік мінез-құлқын ғылыми-психологиялық 

сипаттау және талдау саласында білім жүйесін қалыптастыру. 

Мазмұны: әлеуметтік психологияның объектісі мен пәні. Мінез-құлықты өзгертудің 

әлеуметтік-психологиялық негіздері. Жаппай процестер және шағын топтар. Топтық 

мінез-құлық және топтық динамиканың әлеуметтік-психологиялық аспектілері. Шағын 

топтарда әлеуметтік-психологиялық эксперимент жүргізу техникасы. Тұлға және 

әлеуметтік талаптар. Субъектінің әлеуметтік мінез-құлқын ішкі реттеу. Әлеуметтік 

психологиядағы жеке тұлғаның мәселелерін қолданбалы зерттеу. 

"Әлеуметтік психология" пәнін оқу нәтижесінде білім алушы: 

- негізгі әлеуметтік-психологиялық теорияларды біледі; 

- әлеуметтік құбылыстарды талдау үшін әлеуметтік психологияның ұғымдық-

категориялық аппаратын қолдана алады; 

- әлеуметтік жобалау және болжау үшін, зерттеу мәселелерін шешу үшін 

әлеуметтік психология әдістерін таңдай алады; 

- ақпаратты талдау және әлеуметтік-психологиялық мәселелер аясында әдеби 

көздермен өз бетінше жұмыс жасай алады; 

- даулы жағдайларды шешуде тиімді тәсілдерді ұсына алады. 

 

Цель: формирование у обучающихся системы знаний в области научно-

психологического описания и анализа социального поведения и взаимодействия 

субъектов образования. 

Содержание: Объект и предмет социальной психологии. Социально-

психологические основы изменения поведения. Массовые процессы и малые группы. 

Социально-психологические аспекты группового поведения и групповой динамики. 

Техника проведения социально-психологического эксперимента в малых группах. 

Личность и социальные установки. Внутренняя регуляция социального поведения 

субъекта. Прикладные исследования проблем личности в социальной психологии. 

В результате изучения дисциплины «Социальная психология» обучающийся будет: 

- узнавать основные социально-психологические теории; 
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- применять понятийно-категориальный аппарат социальной психологии для 

анализа социальных явлений; 

- выбирать методы социальной психологии для решения исследовательских задач, 

для социального проектирования и прогнозирования; 

- анализировать информацию и самостоятельно работать с литературными 

источниками в рамках социально-психологической проблематики; 

- предлагать приемы разрешения конфликтных ситуаций. 

 

Purpose: formation of students ' knowledge system in the field of scientific and 

psychological description and analysis of social behavior and interaction of subjects of 

education. 

Contents: Object and subject of social psychology. Social and psychological bases of 

behavior change. Mass processes and small groups. Socio-psychological aspects of group 

behavior and group dynamics. Technique of socio-psychological experiment in small groups. 

Personality and social attitudes. Internal regulation of social behavior of the subject. Applied 

research of personality problems in social psychology. 

As a result of studying the discipline "Social psychology" the student will: 

- learn basic social and psychological theories; 

- apply the conceptual and categorical apparatus of social psychology for the analysis of 

social phenomena; 

- to choose methods of social psychology for solving research problems, for social design 

and forecasting; 

- analyze information and independently work with literary sources in the framework of 

socio-psychological issues; 

- to offer methods of conflict resolution. 

Пәннің пререквизиттері/Пререквизиты дисциплины/ Course prerequisites 

Психология 

Психология 

Psychology 

Пәннің постреквизиттері / Постреквизиты дисциплины / Postrequisites 

Балалар ұжымындағы қақтығыстарды шешудің жолдары 

Технологии разрешения конфликтов в детском коллективе 

Technology resolving conflicts in the childrens group 

 

Әлеуметтік педагогика  

Социальная педагогика  

Social pedagogiсs 

Мақсаты: білім алушыларда Әлеуметтік педагогиканың теориялық негіздері мен 

әлеуметтік педагог жұмысының мәнін қалыптастыру. 

Мазмұны: Әлеуметтік педагогика ғылыми білім саласы және практикалық қызмет 

саласы ретінде. Әлеуметтік педагогика әдістері. Қазақстандағы әлеуметтік-

педагогикалық теория мен практиканың пайда болу тарихы және қалыптасуы. Тұлғаны 

әлеуметтендіру әлеуметтік-педагогикалық мәселе ретінде. Тұлғаның әлеуметтенуінің 

мегафакторлары. Әлеуметтендірудің негізгі макрофакторлары. Әлеуметтену 

мезофакторларының әлеуметтік-педагогикалық мүмкіндіктері. Әлеуметтендіру 

микрофакторларының тәрбиелік әсері. Микросоциумның тәрбиелік әсері. 

Әлеуметтендіру процесінің бұзылуы. Әлеуметтік педагогтың кәсіби портреті. Әлеуметтік 

педагог қызметінің мазмұны мен негізгі бағыттары. Әлеуметтік-педагогикалық процестің 

түсінігі мен мәні. Әлеуметтік педагогтың отбасымен жұмысы. Мүмкіндігі шектеулі 

балалармен әлеуметтік-педагогикалық жұмыс. Девиантты мінез-құлықты адамдармен 

әлеуметтік-педагогикалық қызмет. Дарынды балалармен жұмыстың әлеуметтік-

педагогикалық аспектілері. 

"Әлеуметтік педагогика" пәнін оқу нәтижесінде білім алушы: 

- Әлеуметтік педагогиканың негізгі ұғымдарын, мәнін, міндеттерін және 

функцияларын атай біледі; 

- жеке көмек көрсетудің түрлі тәсілдерін қолдана алады; 
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- идеялардың ғылыми тәсілдері, пікірталастар, шығармашылық тапсырмалар, 

реферативтік шолулар негізінде нақты материалды талдай алады; 

- жалпы мәдениетті қалыптастыруға, тұлғаны өмірге бейімдеуге, азаматтыққа 

тәрбиелеуге бағытталған ұжымда тәрбие жұмысын ұйымдастыра алады; 

- курсты меңгеру бойынша өз қызметін бағалай біледі. 

 

Цель: формирование у обучающихся системы теоретических основ социальной 

педагогики и сущности работы социального педагога. 

Содержание: Социальная педагогика как отрасль научного знания и сфера 

практической деятельности. Методы социальной педагогики. История возникновения и 

становление социально-педагогической теории и практики в Казахстане. Социализация 

личности как социально-педагогическая проблема. Мегафакторы социализации личности. 

Основные макрофакторы социализации. Социально-педагогические возможности 

мезофактров социализации. Воспитательное влияние микрофакторов социализации. 

Воспитательное влияние микросоциума. Нарушение процесса социализации. 

Профессиональный портрет социального педагога. Содержание и основные направления 

деятельности социального педагога. Понятие и сущность социально-педагогического 

процесса. Работа социального педагога с семьей. Социально-педагогическая работа с 

детьми с ограниченными возможностями. Социально-педагогическая деятельность с 

лицами девиантного поведения. Социально-педагогические аспекты работы с 

одаренными детьми. 

В результате изучения дисциплины «Социальная педагогика» обучающийся будет: 

- называть основные понятия, предмет, задачи и функции социальной педагогики; 

- использовать различные способы оказания индивидуальной помощи; 

- анализировать фактический материал на основе научных подходов идей, 

дискуссий, творческих заданий, реферативных обзоров; 

- организовать воспитательную работу в коллективе, направленную на 

формирование общей культуры, адаптацию личности к жизни, воспитание 

гражданственности; 

- оценивать свою деятельность по овладению курсом. 

 

Purpose: formation of students ' system of theoretical foundations of social pedagogy and 

the essence of the work of a social pedagogue. 

Contents: Social pedagogy as a branch of scientific knowledge and sphere of practical 

activity. Methods of social pedagogy. The history and formation of socio-pedagogical theory 

and practice in Kazakhstan. Socialization of personality as a socio-pedagogical problem. 

Megafactory of socialization. The main macro-factors of socialization. Socially-pedagogical 

possibilities of mediacrow socialization. The educational impact of micro-factors of 

socialization. Educational influence of microsocium. Violation of the process of socialization. 

Professional portrait of a social pedagogue. The content and main activities of the social 

pedagogue. The concept and essence of the socio-pedagogical process. The work of the social 

teacher with a family. Social and pedagogical work with children with disabilities. Social and 

pedagogical activity with persons of deviant behavior. Socio-pedagogical aspects of work with 

gifted children. 

As a result of studying the discipline "Social pedagogy" the student will: 

- to name the basic concepts, subject, tasks and functions of social pedagogy; 

- use a variety of ways to provide individual assistance; 

- analyze factual material on the basis of scientific approaches, ideas, discussions, 

creative tasks, abstract reviews; 

- organize educational work in the team aimed at the formation of a common culture, 

adaptation of the individual to life, education of citizenship; 

- evaluate your performance on mastering the course. 

Пәннің пререквизиттері/Пререквизиты дисциплины/ Course prerequisites 

Психология 

Психология 

Psychology 

Пәннің постреквизиттері / Постреквизиты дисциплины / Postrequisites 
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Әлеуметтік- педагогикалық мекемедегі жұмыстың мазмұны мен технологиялары 

Содержание и технологии работы в социально-педагогических учреждениях 

The content and technology work in the social and educational institutions 

 

Әлеуметтік-педагогикалық жұмыстағы заңнамалық және нормативтік-

құқықтық қамтамасыз ету  

Законодательные и нормативно-правовое обеспечение в социально-

педагогической работе  

Legislative and regulatory support in social and pedagogical work 

Мақсаты: білім алушыларда әлеуметтік мекемелер және олардың қызметін 

құқықтық реттеу, Нормативтік-құқықтық база және әлеуметтік қызметтерді құру және 

олардың жұмыс істеуін қамтамасыз ету бойынша билік органдарының түрлі деңгейдегі 

ұйымдастырушылық-әкімшілік қызметі туралы тұтас түсінік қалыптастыру. 

Мазмұны: әлеуметтік мекемелер: түсінігі, жіктелуі, типтері, түрлері, құрылымы. 

Әлеуметтік мекемелердің қызметін нормативтік-құқықтық қамтамасыз ету. Мемлекеттік 

мекеме құрылымдарының ұйымдастыру-әкімшілік құжаттары. 

"Әлеуметтік-педагогикалық жұмыстағы заңнамалық және нормативтік-құқықтық 

қамтамасыз ету" пәнін оқу нәтижесінде білім алушы: 

- әлеуметтік мекемелердің қызметін қамтамасыз ету және құру процесін реттейтін 

негізгі нормативтік-құқықтық құжаттарды атап; 

- әлеуметтік қызмет жүйесіндегі ұйымдастырушылық-әкімшілік қызметтің 

өкілеттігін, нысандары мен әдістерін түсіндіріп; 

- әлеуметтік мекемелердің қызметін қамтамасыз ету және құру процесін реттейтін 

нормативтік-құқықтық құжаттарды қолданып; 

- ақпаратты дер кезінде іздеу және өңдеу дағдыларын; ақпаратты сыни бағалау 

әдістерін; өз еңбегін ұйымдастыру дағдыларын пайдаланып; 

- курсты меңгеру бойынша өз қызметін бағалай біледі. 

 

Цель: формирование у обучающихся целостного представления о социальных 

учреждениях и правовом регулировании их деятельности, нормативно-правовой базе и 

организационно-административной деятельности различных уровней органов власти по 

созданию и обеспечению функционирования социальных служб. 

Содержание: Социальные учреждения: понятие, классификация,  типы, виды, 

структура. Нормативно-правовое обеспечение деятельности  социальных учреждений. 

Организационно-административные документы структур государственного учреждения. 

В результате изучения дисциплины «Законодательные и нормативно-правовое 

обеспечение в социально-педагогической работе» обучающийся будет: 

- называть основные нормативно-правовые документы, регулирующие процесс 

создания и обеспечение деятельности социальных учреждений; 

- разъяснять полномочия, формы и методы организационно-административной 

деятельности в системе социальных служб; 

- применять нормативно-правовые документы, регулирующие процесс создания и 

обеспечение деятельности социальных учреждений; 

- использовать навыки своевременного поиска и обработки информации; методы 

критической оценки информации; навыки организации своего труда; 

- оценивать свою деятельность по овладению курсом. 

 

Purpose: formation of students ' holistic view of social institutions and the legal 

regulation of their activities, the legal framework and organizational and administrative 

activities of various levels of government to create and ensure the functioning of social services. 

Content: Social institutions: concept, classification, types, types, structure. Legal and 

regulatory support of social institutions. Organizational and administrative documents of 

structures of public institution. 

As a result of studying the discipline "Legislative and regulatory support in social and 

pedagogical work" the student will: 

- to name the main legal documents regulating the process of creation and maintenance of 

social institutions; 
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- explain the powers, forms and methods of organizational and administrative activities in 

the system of social services; 

- to apply legal and regulatory documents regulating the process of creation and 

maintenance of social institutions; 

- to use skills of timely search and processing of information; methods of critical 

assessment of information; skills of the organization of the work; 

- evaluate your performance on mastering the course. 

Пәннің пререквизиттері/Пререквизиты дисциплины/ Course prerequisites 

Қазақстанның қазіргі заман тарихы 

Современная история Казахстана 

The modern history of Kazakhstan 

Пәннің постреквизиттері / Постреквизиты дисциплины / Postrequisites 

Содержание и технология работы служб по охране детства 

Балалықты қорғау бойынша қызметтің жұмыс мазмұны мен технологиясы 

The content and technology work serviceson childhood protection 
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Өзін-өзі танудағы субъектілі-бағдарлы психотехнологиялар 

Субъектно-ориентированная психотехнология в самопознании  

Subjectively-orientated psycho-technologies in self-study 

Мақсаты: білім алушыларда өзін-өзі тану теориясының білім жүйесін 

қалыптастыру, оның қызметінің оқу-тәрбие және басқару қызметіндегі психологиялық-

педагогикалық сүйемелдеу болып табылады. 

Мазмұны: өзін-өзі танудың жалпы сипаттамасы, өзін-өзі танудың құрылымдық 

элементі ретінде өзін-өзі тану. өзін-өзі тану механизмі ретінде идентификация және 

рефлексия. Өзін-өзі тану кедергілері, өзін-өзі тануды психологиялық қолдау. 

"Өзін-өзі танудағы субъективті-бағытталған психотехнология" пәнін оқу 

нәтижесінде білім алушы: 

- қолданбалы психологияның заманауи мәселелері мен даму тенденцияларын, жеке 

тұлға мен жеке тұлғаның әртүрлі даму кезеңдерінде әсер етудің негізгі технологияларын 

анықтап; 

- психикалық және психофизиологиялық дамудың жалпы, ерекше заңдылықтары 

мен жеке ерекшеліктерін, әртүрлі жас сатысында адамның іс-әрекеті мен мінез-құлқын 

реттеу ерекшеліктерін пайдаланып; 

- психиканы дамытуға және түзетуге бағытталған бағдарламалар мен 

технологияларды қолданып; 

- адамның психикалық қызметін үйлестіру мақсатында қалыпты жағдайда 

танымдық, мотивациялық-ерік саласының, өзіндік сана-сезімінің, қабілеттерінің, 

мінезінің, жеке қасиеттерінің даму және қызмет ету деңгейіне кәсіби әсер етуді жобалап; 

- курсты меңгеру барысында  өз қызметін бағалай біледі. 

 

Цель: формирование у обучающихся системы знаний теории самопознания, с 

психотехнологиями самопознания, предметом деятельности   которого   является   

психолого-педагогическое   сопровождение учебно-воспитательной и управленческой 

деятельности. 

Содержание: общая характеристика самопознания, самопознание как структурный 

элемент самосознания, самопознание как процесс: цели, мотивы, способы, результаты. 

идентификация и рефлексия как механизмы самопознания. Барьеры самопознания, 

психологическое сопровождение самопознания. 

В результате изучения дисциплины «Субъектно-ориентированная психотехнология 

в самопознании» обучающийся будет: 

- определять современные проблемы и тенденции развития прикладной 

психологии, основные технологии воздействия на разных этапах развития индивида и 

личности; 

- использовать общие, специфические закономерности и индивидуальные 

особенности психического и психофизиологического развития, особенности регуляции 

поведения и деятельности  человека  на  различных  возрастных ступенях; 

- применять программы и технологии, направленные на развитие и коррекцию 

психики; 

- проектировать профессиональное воздействие на уровень развития и 

функционирования познавательной, мотивационно-волевой сферы, самосознания, 

способностей, характера, личностных черт в норме с целью гармонизации психического 

функционирования человека 

- оценивать свою деятельность по овладению курсом. 

 

Purpose: the formation of students ' knowledge system of the theory of self-knowledge, 

with psychotechnologies of self-knowledge, the redmet of which is the psychological and 

pedagogical support of educational and managerial activities. 

Contents: General characteristics of self-knowledge, self-knowledge as a structural 

element of self-consciousness, self-knowledge as a process: goals, motives, methods, results. 

identification and reflection as mechanisms of self-knowledge. Barriers of self-knowledge, 

psychological support of self-knowledge. 

As a result of studying the discipline "Subject-oriented psychotechnology in self-

knowledge" the student will: 
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- to define modern problems and tendencies of development of applied psychology, the 

basic technologies of influence at different stages of development of the individual and the 

personality; 

- use General, specific patterns and individual characteristics of mental and 

psychophysiological development, especially the regulation of human behavior and activity at 

different age levels; 

- apply programs and technologies aimed at the development and correction of the 

psyche; 

- design professional impact on the level of development and functioning of the cognitive, 

motivational and volitional sphere, self-consciousness, abilities, character, personality traits in 

the norm in order to harmonize the mental functioning of the person 

- evaluate your performance on mastering the course 

Пәннің пререквизиттері/Пререквизиты дисциплины/ Course prerequisites 

Оқу-тәрбие процесіндегі құзыреттілік тұрғыдан келу  

Компетентностный подход в учебно-воспитательном процессе  

Competence approach in teaching and educational process 

Пәннің постреквизиттері / Постреквизиты дисциплины / Postrequisites 

Технологии разрешения конфликтов в детском коллективе 

Балалар ұжымындағы қақтығыстарды шешудің жолдары 

Technology resolving conflicts in the childrens group 

 

Оқу-тәрбие процесіндегі құзыреттілік тұрғыдан келу  

Компетентностный подход в учебно-воспитательном процессе  

Competence approach in teaching and educational process  

Мақсаты: білім алушыларда оқыту мен тәрбиелеуде құзыреттілік тәсіл мен оны 

жүзеге асыру тәсілдері туралы білім жүйесін қалыптастыру. 

Мазмұны: Білім парадигмасы. Білім берудің дәстүрлі парадигмасы. Білім берудің 

жаңа парадигмасының қажеттілігі. Білім берудің жаңа парадигмасының моделі. Білім 

берудің жаңа моделінің мақсаты, міндеттері, принциптері. Құзыреттілік тәсіл: мәні мен 

құрылымы. Құзыреттілік және құзыреттілік. Мұғалімнің құзыреттілігі.  

"Оқу-тәрбие үдерісіндегі құзыреттілік тәсіл" пәнін оқу нәтижесінде білім алушы: 

- құзыреттіліктің негізгі концепцияларын, түрлерін және оларды қалыптастыру 

тәсілдерін біліп; 

- оқушылардың құзыреттілігін дамыту әдістері мен технологияларын таңдап: 

- оқушылардың құзыреттілігін дамыту деңгейін диагностикалап; 

- құзыреттілікті дамытудың тиімді стратегияларының дағдыларын қолданып; 

- курсты меңгеру бойынша өз қызметін бағалай білетін болады. 

 

Цель: формирование у обучающихся системы знаний о компетентностном подходе 

и способах его реализации в обучении и воспитании. 

Содержание: Парадигмы образования. Традиционная парадигма образования. 

Необходимость новой парадигмы образования. Модель новой парадигмы образования. 

Цель, задачи, принципы новой модели образования. Компетентностный подход: 

сущность и структура. Компетентность и компетенции. Компетенции учителя.  

В результате изучения дисциплины «Компетентностный подход в учебно-

воспитательном процессе» обучающийся будет: 

- называть основные концепции сущности, видов компетенций и подходы к их 

формированию; 

- выбирать методы и технологии развития компетенций учащихся: 

- диагностировать уровень развития компетенций у учащихся; 

- применять навыки эффективных стратегий развития компетенций; 

- оценивать свою деятельность по овладению курсом. 

 

Purpose: formation of students ' knowledge about the competence approach and ways of 

its implementation in training and education. 

Contents: Paradigms of education. Traditional paradigm of education. The need for a new 

paradigm of education. A model of a new paradigm of education. The purpose, objectives, 
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principles of the new model of education. Competence approach: essence and structure. 

Competence & competency. Competence of the teacher.  

As a result of studying the discipline "Competence approach in the educational process" 

the student will: 

- to name the main concepts of the essence, types of competencies and approaches to their 

formation; 

- to choose methods and technologies of development of competences of pupils: 

- to diagnose the level of development of students ' competencies; 

- apply the skills of effective strategies for the development of competencies; 

- evaluate your performance on mastering the course. 

Пәннің пререквизиттері/Пререквизиты дисциплины/ Course prerequisites 

Педагогика, әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану тарихы 

История педагогики, социальной педагогики и самопознания  

The history of pedagogy, social pedagogy and self-actualization 

Пәннің постреквизиттері / Постреквизиты дисциплины / Postrequisites 

Білім беру мекемелеріндегі әлеуметтік-педагогикалық жұмыс 

Социально-педагогическая работа в образовательном учреждении 

Socio-pedagogical work in educational institutions. 

 

Әлеуметтік-педагогикалық мониторинг  

Социально-педагогический мониторинг  

Socio-pedagogical monitoring 

Мақсаты: оқушылардың бойында мониторинг туралы білім жүйесін қалыптастыру, 

болашақ мұғалімнің мектепте педагогикалық және тәрбие үрдісінің сапасына мониторинг 

жүргізу және ұйымдастыруға жан-жақты дайындығын қалыптастыру. 

Мазмұны: Қазақстан Республикасындағы нормативтік құжаттар мен білім беру 

жүйесінің сипаттамасы. Балалардың жас және жеке ерекшеліктері, олардың оқу - тәрбие 

процесінде есепке алынуы. Тұтас педагогикалық процесс Педагогика пәні және мұғалім 

қызметінің объектісі ретінде. Білім беру және тәрбие сапасы мониторингінің теориялық 

негіздері. Диагностикалық материал және оны қолдану тәсілдері. 

"Әлеуметтік-педагогикалық мониторинг" пәнін оқу нәтижесінде білім алушы: 

- мектепте әр түрлі мониторинг формаларын ұйымдастыру ерекшеліктерін анықтап; 

- педагогтың кәсіби қызметінің психологиялық-педагогикалық талдау және өзіндік 

талдау әдістері мен техникасын пайдаланып; 

- мектепте оқыту және тәрбие сапасын мониторингілеу мәселелерін талдау, өз 

тәрбиеленушілерінің ата-аналарымен өзара қарым-қатынасты құру, ата-аналармен 

жұмыстың заманауи әдістерін қолданып; 

- курсты меңгеру барысында өз қызметін бағалай біледі. 

- құзыреттілікті дамытудың тиімді стратегияларының дағдыларын қолданып 

 

Цель: формирование у обучающихся системы знаний о мониторинге, 

разносторонней подготовки будущего учителя к организации и проведению мониторинга 

качества педагогического и воспитательного процесса в школе. 

Содержание: Характеристика нормативных документов и системы образования в 

Республике Казахстан. Возрастные и индивидуальные особенности детей, их учет в 

учебно- воспитательном процессе. Целостный педагогический процесс как предмет 

педагогики и объект деятельности учителя. Теоретические основы мониторинга качества 

образования и воспитания. Диагностический материал и способы его использования. 

В результате изучения дисциплины «Социально-педагогический мониторинг» 

обучающийся будет: 

- констатировать особенности организации различных форм мониторинга в школе; 

- использовать методики и техники психолого-педагогического анализа и 

самоанализа профессиональной деятельности педагога; 

- анализировать проблемы мониторинга качества обучения и воспитания в школе, 

построения взаимоотношений с родителями своих воспитанников, использования 

современных методов работы с родителями; 

- оценивать свою деятельность по овладению курсом. 



 

32 

 

- применять навыки эффективных стратегий развития компетенций 

 

Purpose: formation of students ' knowledge about monitoring, versatile training of future 

teachers to organize and monitor the quality of the pedagogical and educational process in the 

school. 

Content: Characteristics of normative documents and education system in the Republic of 

Kazakhstan. Age and individual characteristics of children, their account in the educational 

process. Holistic pedagogical process as the subject of pedagogy and the object of the teacher. 

Theoretical basis for monitoring the quality of education and upbringing. Diagnostic material 

and methods of its use. 

As a result of studying the discipline "Socio-pedagogical monitoring" the student will: 

- to state the peculiarities of the organization of various forms of monitoring in the 

school; 

- to use methods and techniques of psychological and pedagogical analysis and self-

analysis of professional activity of the teacher; 

- analyze the problems of monitoring the quality of training and education in school, 

building relationships with the parents of their pupils, the use of modern methods of working 

with parents; 

- evaluate your performance on mastering the course. 

- apply the skills of effective strategies for the development of competencies 

Пәннің пререквизиттері/Пререквизиты дисциплины/ Course prerequisites 

Мектептегі бағалау мен оқытудағы жаңа тәсілдер 

Новые подходы к обучению и оцениванию в школе 

New approaches to learning and assessment at school 

Пәннің постреквизиттері / Постреквизиты дисциплины / Postrequisites 

Оқушылардың шығармашылық қабілеттерін дамыту 

Развитие творческих способностей учащихся 

Development of creative abilities of students 

 

Жанұялық педагогика  

Семейная педагогика  

Family pedagogy  

Пәннің мақсаты: оқушылардың білімдер жүйесін, мазмұнын, нысандары мен 

әдістерін, отбасылық және үйде тәрбиелеу, оқыту және дамыту; баланың жеке басын 

әлеуметтендіру, баланың отбасындағы  рөлін дамыту. 

Курстың / пәннің мазмұны: Отбасы ғылыми зерттеудің объектісі ретінде, 

педагогикалық ықпал ету субъектісі және бала дамуының әлеуметтік-мәдени ортасы. 

Отбасылық тәрбиенің психологиялық-педагогикалық негіздері. Ата-ана беделі және 

педагогикалық такт. Отбасындағы жыныстық тәрбие.  

"Отбасылық педагогика" пәнін оқу нәтижесінде білім алушы: 

- отбасын зерттеу бойынша қазіргі заманғы психологиялық-педагогикалық 

тәсілдерді атап; 

- отбасы мен оның мүшелерінің дамуының қолайсыз нұсқасының себебін табу, 

мәселені  сауатты шеше білу, оны талдау және отбасылық қарым-қатынас 

ерекшеліктеріне байланысты адам тұлғасының дамуының қолайсыз нұсқаларын шешу 

жолдарын табу; 

- отбасының дамуын, отбасының жекелеген мүшелеріне әсерін зерттеу және 

жобалау; 

- отбасылық қолайсыздықтың алдын алу, отбасылық тәрбие мәселелері бойынша 

ғылыми-әдістемелік ұсынымдар құру; 

- оқу курсының білімнің бағдарламалық көлемі негізінде проблематикасында еркін 

бағдарлануға баға бере алады. 

 

Цель курса: формирование у обучающихся системы знаний содержания, форм и 

методов семейного и домашнего воспитания, обучения и развития ребенка; роли семьи в 

развитии и социализации личности ребенка. 
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Содержание курса: Семья как объект научного исследования, субъект 

педагогического воздействия и социокультурная среда развития ребенка. Психолого-

педагогические основы семейного воспитания. Родительский авторитет и педагогический 

такт. Половое воспитание в семье.  

В результате изучения дисциплины «Семейная педагогика» обучающийся будет: 

- называть основные современные психолого-педагогические подходы по 

исследованию семьи; 

- находить причину неблагоприятного варианта развития семьи и ее членов, 

методологически грамотно выделять проблему, анализировать ее и находить варианты 

преодоления неблагоприятных вариантов развития личности человека, обусловленных 

особенностями семейного взаимодействия; 

- проектировать и осуществлять исследование развития семьи, влияния семьи на 

отдельных её членов; 

- составлять научно-методические рекомендации по вопросам профилактики 

семейного неблагополучия, семейного воспитания; 

- давать оценку на основе программного объёма знаний свободно ориентироваться 

в проблематике учебного курса. 

 

The purpose of the course: the formation of students ' knowledge of the content, forms 

and methods of family and home education, training and development of the child; the role of 

the family in the development and socialization of the child. 

Course content: Family as an object of scientific research, the subject of pedagogical 

influence and socio-cultural environment of child development. Psychological and pedagogical 

bases of family education. Parental authority and pedagogical tact. Sex education in the family.  

As a result of studying the discipline "Family pedagogy" the student will: 

- to name the main modern psychological and pedagogical approaches to the study of the 

family; 

- to find the reason of unfavorable variant of development of a family and its members, 

methodologically competently to allocate a problem, to analyze it and to find options of 

overcoming of unfavorable variants of development of the personality of the person caused by 

features of family interaction; 

- design and carry out research on the development of the family, the impact of the family 

on its individual members; 

- to make scientific and methodological recommendations on the prevention of family 

problems, family education; 

- to give an assessment on the basis of the program volume of knowledge to be guided 

freely in the problems of the training course. 

Пәннің пререквизиттері/Пререквизиты дисциплины/ Course prerequisites 

Арнайы психология және педагогика 

Специальная психология и педагогика 

Special psychology and pedagogy  

Пәннің постреквизиттері / Постреквизиты дисциплины / Postrequisites 

Технология воспитательной работы 

Тәрбие жұмысының технологиясы 

Technology of educational work 

 

Салыстырмалы педагогика  

Сравнительная педагогика  

Comparative pedagogy 

Мақсаты: білім алушыларда салыстырмалы педагогиканың негізгі категорияларын, 

ұғымдарын, заңдарын, оның дамуы туралы қазіргі заманғы түсініктерді, қоғам мен 

адамның дамуындағы рөлі мен маңыздылығын, салыстырмалы педагогиканың теориясы 

мен әдіснамасы туралы, зерттеу объектісі мен пәнінің ерекшелігі туралы ғылыми 

негізделген түсініктерді қалыптастыру. 

Мазмұны: қазіргі педагогикалық білім жүйесіндегі Салыстырмалы педагогика. 

Салыстырмалы-педагогикалық зерттеу әдістері. Гуманистік педагогиканың дамуы мен 

таратуындағы ЮНЕСКО рөлі. Қазіргі әлемдегі білім берудің даму тенденциялары. 
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Қазақстанның әлемдік білім беру кеңістігіне кірігуі. ГФР-дың қазіргі білім беру жүйесі. 

АҚШ тәжірибесі: үлгі немесе қатардағы мысал? Францияның білім беру жүйесін 

реформалау тәжірибесі. Ұлыбританияның білім беру жүйесіндегі дәстүрлі және жаңа. 

Жапониядағы білім беру қоғам дамуының маңызды шарты ретінде. 

"Салыстырмалы педагогика" пәнін оқу нәтижесінде білім алушы: 

- салыстырмалы педагогиканың негізгі ұғымдары мен категорияларын, оның 

ғылым ретінде дамуының заңдары мен заңдылықтарын анықтап; 

- негізгі ұғымдардың анықтамаларын қалыптастыру, тақырып, бөлім, курс 

бойынша құрылымдық-логикалық схемаларды құру, алгоритм бойынша тапсырмаларды 

орындап; 

- өзгенің тәжірибесін бейімдеу мақсатында кәсіби міндеттерді шешуде алған 

білімдері мен біліктерін қолданып; 

- геосаяси аймақта және жаһандық ауқымда білім берудің даму заңдылықтарына 

негізделе отырып, ҚР Білім беру жүйесінің жағдайы мен даму үрдістерін талдап; 

- білімнің бағдарламалық көлемі негізінде оқу курсының проблематикасын еркін 

бағдарлануға баға бере алады. 

 

Цель: формирование у обучающихся системы знаний основных категорий, 

понятий, законов сравнительной педагогики, современных представлений о ее развитии, 

роли и значимости в развитии общества и человека, научно обоснованных представлений 

о теории и методологии сравнительной педагогики, о специфике объекта и предмета 

исследования. 

Содержание: Сравнительная педагогика в системе современного педагогического 

знания. Методы сравнительно-педагогических исследований. Роль ЮНЕСКО в развитии 

и распространении гуманистической педагогики. Тенденции развития образования в 

современном мире. Интеграция Казахстана в мировое образовательное пространство. 

Современные система образования ФРГ. Опыт США: образец для подражания или 

рядовой пример? Опыт реформирования системы образования Франции. Традиционное и 

новое в системе образования Великобритании. Образование в Японии как важнейшее 

условие развития общества. 

В результате изучения дисциплины «Сравнительная педагогика» обучающийся 

будет: 

- констатировать основные понятия и категории сравнительной педагогики, законы, 

закономерности развития её как науки; 

- формулировать определения ключевых понятий, составлять структурно-

логические схемы по теме, разделу, курсу, выполнять задания по алгоритму; 

- применять полученные знания и умения при решении профессиональных задач с 

целью адаптации чужого опыта; 

- анализировать состояние и тенденции развития системы образования в РК, 

основываясь на закономерностях развития образования в геополитическом регионе и в 

глобальном масштабе; 

- давать оценку на основе программного объёма знаний свободно ориентироваться 

в проблематике учебного курса. 

 

Purpose: formation of students ' knowledge of the main categories, concepts, laws of 

comparative pedagogy, modern ideas about its development, the role and importance in the 

development of society and man, scientifically based ideas about the theory and methodology of 

comparative pedagogy, the specifics of the object and subject of study. 

Contents: Comparative pedagogy in the system of modern pedagogical knowledge. The 

methods of comparative educational research. The role of UNESCO in the development and 

dissemination of humanistic pedagogy. Trends in the development of education in the modern 

world. Integration of Kazakhstan into the world educational space. Modern education system of 

Germany. The US experience: a role model or an ordinary example? The experience of 

reforming the French education system. The traditional and the new in the education system of 

the UK. Education in Japan as an essential condition for the development of society. 

As a result of studying the discipline "Comparative pedagogy" the student will: 
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- to state the basic concepts and categories of comparative pedagogy, laws, laws of its 

development as a science; 

- formulate definitions of key concepts, make structural and logical schemes on the topic, 

section, course, perform tasks on the algorithm; 

- apply the acquired knowledge and skills in solving professional problems in order to 

adapt other people's experience; 

- to analyze the state and trends of development of the education system in Kazakhstan, 

based on the laws of development of education in the geopolitical region and on a global scale; 

- to give an assessment on the basis of the program volume of knowledge to be guided 

freely in the problems of the training course. 

Пәннің пререквизиттері/Пререквизиты дисциплины/ Course prerequisites 

Педагогика, әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану тарихы 

История педагогики, социальной педагогики и самопознания 

The history of pedagogy, social pedagogy and self-actualization 

Пәннің постреквизиттері / Постреквизиты дисциплины / Postrequisites 

Диплом жұмыстарын орындау, өндірістік іс-тәжірибе 

Написание дипломных работ, производственная практика 

Writing theses, internship 

 

Отбасы және балалармен әлеуметтік-педагогикалық жұмыс  

Социально-педагогическая работа с семьей и детьми  

Social-pedagogical work with childrenand families  

Мақсаты: білім алушыларда қабылдаушы отбасын, оның проблемаларын, жетім 

балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларға қатысты мемлекеттік 

әлеуметтік саясат, асырап алушы ата-аналармен және отбасымен әлеуметтік жұмыс 

тәжірибесін зерттейтін теориялық және қолданбалы ғылымдар білім жүйесін 

қалыптастыру.  

Мазмұны: Асырап алушы отбасы- жетім балаларды қорғау институты ретінде. 

Асырып алушы отбасымен әлеуметтік-педагогикалық жұмыстың негізгі бағыттары мен 

технологиялары.  

"Отбасымен және балалармен әлеуметтік-педагогикалық жұмыс" пәнін оқу 

нәтижесінде білім алушы: 

-жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларға қатысты 

мемлекеттік әлеуметтік саясатты іске асыру тетіктерін анықтап; 

- биологиялық ата-аналар мен балалардың асврвп алушы отбасында өмір сүруі 

жағдайында қолайлы қарым-қатынас жағдайын ұйымдастыру; 

- отбасының барлық мүшелеріне оны ұйымдастырудың әр түрлі кезеңдерінде көмек 

көрсетудің тиісті нысандары мен тәсілдерін пайдалана отырып, асырып алушы отбасына 

сауатты әлеуметтік-педагогикалық көмек көрсету; 

- асырып алушы отбасына әрбір кезеңінде қазіргі заманғы әлеуметтік-

педагогикалық технологияларын ұсыну және көмек көрсету; 

- білімнің бағдарламалық көлемі негізінде оқу курсының проблематикасында еркін 

бағдарлануға баға беру. 

 

Цель: формирование у обучающихся системы знаний теоретических и прикладных 

наук, изучающих приемную семью, ее проблемы, государственную социальную политику 

в отношении детей-сирот и детей, лишенных родительского попечения, практику 

социальной работы с приемными родителями и семьей.  

Содержание: Приемная семья как социальный институт защиты сиротства. 

Основные направления и технологии социально-педагогической работы с приемной 

семьей.  

В результате изучения дисциплины «Социально-педагогическая работа с семьей и 

детьми» обучающийся будет: 

- определять механизмы реализации государственной социальной политики в 

отношении детей-сирот и детей, лишенных родительского попечения; об основных 

направлениях социального и других видов обслуживания приемных семей; 
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- организовывать оптимальные условия благоприятных взаимоотношений 

биологических родителей и детей в условии проживания последних в приемных семьях; 

- строить грамотно социально-педагогическое сопровождение приемных семей, 

используя соответствующие формы и способы оказания помощи всем членам семьи на 

различных этапах ее организации; 

- предлагать современные социально-педагогические технологии сопровождения 

приемной семьи на каждом этапе ее организации и в целом; 

- давать оценку на основе программного объёма знаний свободно ориентироваться 

в проблематике учебного курса. 

 

Purpose: formation of students ' knowledge system of theoretical and applied Sciences, 

studying the foster family, its problems, the state social policy in relation to orphans and 

children deprived of parental care, the practice of social work with foster parents and family.  

Contents: Foster family as a social institution for the protection of orphanhood. The main 

directions and technologies of socio-pedagogical work with the foster family.  

As a result of studying the discipline "Socio-pedagogical work with family and children" 

the student will: 

- to determine the mechanisms for the implementation of the state social policy in relation 

to orphans and children deprived of parental care; on the main directions of social and other 

types of services for foster families; 

- to organize the optimal conditions of favorable relationships between biological parents 

and children in the living conditions of the latter in foster families; 

- to build competently social and pedagogical support of foster families, using appropriate 

forms and methods of assistance to all family members at various stages of its organization; 

- to offer modern socio-pedagogical technologies to support the foster family at every 

stage of its organization and in General; 

- to give an assessment on the basis of the program volume of knowledge to be guided 

freely in the problems of the training course. 

Пәннің пререквизиттері/Пререквизиты дисциплины/ Course prerequisites 

Мектептегі бағалау мен оқытудағы жаңа тәсілдер 

Новые подходы к обучению и оцениванию в школе 

New approaches to learning and assessment at school 

Пәннің постреквизиттері / Постреквизиты дисциплины / Postrequisites 

Технологии социально-педагогической работы 

Әлеуметтік педагогикалық жұмыстың технологиялары 

Technologies of social and pedagogical work 

 

Әртүрлі халық топтармен жүргізілетін әлеуметтік жұмыс  

Социальная работа с различными группами населения 

Social work with different groups of population 

Мақсаты: халықтың әртүрлі топтарымен Әлеуметтік жұмыстың маңызды 

мәселелері бойынша білім беру жүйесін қалыптастыру. 

Мазмұны: тәуекел тобындағы балалармен әлеуметтік жұмыс. Жастармен 

әлеуметтік жұмыс. Қарттармен әлеуметтік жұмыс. Мүгедектермен әлеуметтік жұмыс. Аз 

қамтылған азаматтармен әлеуметтік жұмыс. Жұмыссыз азаматтармен әлеуметтік жұмыс. 

Әскери қызметшілермен, әскери қызметтен босатылған азаматтармен және олардың 

отбасы мүшелерімен әлеуметтік жұмыс. Белгілі тұрағы жоқ азаматтармен әлеуметтік 

жұмыс. Отбасының әр түрлі санаттарымен әлеуметтік жұмыс. Сотталғандармен 

әлеуметтік жұмыс. Көшіп-қонушылармен әлеуметтік жұмыс. Есірткіні пайдаланатын 

адамдармен әлеуметтік жұмыс.  

"Халықтың әртүрлі топтарымен әлеуметтік жұмыс" пәнін оқу нәтижесінде білім 

алушы: 

- "тәуекел топтары" (девианттар, тұрғылықты жері жоқ тұлғалар, есірткіге және 

есірткіге тәуелді тұлғалар және т. б.), әйелдер мен ерлер, жұмыссыз азаматтар, жетім 

балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалар, жастар және т. б. сияқты 

халықтың топтарымен әлеуметтік жұмыс негіздерін анықтап; 
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- Денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қорғау және әлеуметтік қызмет көрсету 

мекемелерінде, әртүрлі клиенттер топтарымен әлеуметтік технологияларды қолдана 

біліп; 

- Денсаулық сақтау, білім беру және халыққа әлеуметтік қызмет көрсету 

мекемелері базасында Әлеуметтік жұмысты ұйымдастырып; 

-Денсаулық сақтау, білім беру және халыққа әлеуметтік қызмет көрсету 

мекемелерінде клиенттердің әлеуметтік-құқықтық, медициналық-әлеуметтік, әлеуметтік-

психологиялық және өзге де проблемаларын шешу жөніндегі саяси-кәсіби бригадалардың 

жұмысын жоспарлап; 

- білімнің бағдарламалық көлемі негізінде оқу курсының проблематикасында еркін 

бағдарлануға баға беру. 

 

Цель: формирование у обучающихся системы знаний по важнейшим проблемам 

социальной работы с различными группами населения. 

Содержание: Социальная работа с детьми группы риска. Социальная работа с 

молодежью. Социальная работа с пожилыми людьми. Социальная работа с инвалидами. 

Социальная работа с малообеспеченными гражданами. Социальная работа с 

безработными гражданами. Социальная работа с военнослужащими, гражданами, 

уволенными с военной службы и членами их семьи. Социальная работа с гражданами без 

определенного места жительства. Социальная работа с разными категориями семей. 

Социальная работа с осужденными. Социальная работа с мигрантами. Социальная работа 

с лицами, злоупотребляющими наркотиками.  

В результате изучения дисциплины «Социальная работа с различными группами 

населения» обучающийся будет: 

- определять основы социальной работы с такими группами населения как: «группы 

риска» (девианты, лица без определенного места жительства, нарко и алкозависимыми 

и.т.д), женщинами и мужчинами, безработными гражданами, детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей, молодёжью и.т.д.; 

- применять технологии социальной с различными группами клиентов, в 

учреждениях здравоохранения, образования, социальной защиты и социального 

обслуживания; 

- организовывать социальную работу на базе учреждений здравоохранения, 

образования и социального обслуживания населения; 

- планировать работу полипрофессиональных бригад по решению социально-

правовых, медико-социальных, социально-психологических  и иных проблем клиентов в 

учреждениях здравоохранения, образования и социального обслуживания населения; 

- давать оценку на основе программного объёма знаний свободно ориентироваться 

в проблематике учебного курса. 

 

Purpose: formation of students ' knowledge system on the most important problems of 

social work with different groups of the population. 

Contents: Social work with children at risk. Social work with youth. Social work with the 

elderly. Social work with disabled people. Social work with low-income citizens. Social work 

with unemployed citizens. Social work with servicemen, citizens discharged from military 

service and their family members. Social work with citizens without a fixed place of residence. 

Social work with different categories of families. Social work with convicts. Social work with 

migrants. Social work with drug abusers.  

As a result of studying the discipline "Social work with different groups of the 

population" the student will: 

- to define the basis of social work with such groups of the population as: "risk groups" 

(deviants, persons without a certain place of residence, drug and alcohol addicts, etc.), women 

and men, unemployed citizens, orphans and children left without parental care, youth, etc.; 

- apply social technology with different client groups, in health care, education, social 

protection and social services; 

- organize social work on the basis of health care, education and social services; 

- plan the work of polyprofessional teams to address social and legal, medical and social, 

socio-psychological and other problems of clients in health care, education and social services; 
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- to give an assessment on the basis of the program volume of knowledge to be guided 

freely in the problems of the training course. 

Пәннің пререквизиттері/Пререквизиты дисциплины/ Course prerequisites 

Мектептегі бағалау мен оқытудағы жаңа тәсілдер 

Новые подходы к обучению и оцениванию в школе 

New approaches to learning and assessment at school 

Пәннің постреквизиттері / Постреквизиты дисциплины / Postrequisites 

Содержание и технологии работы в социально-педагогических учреждениях 

Әлеуметтік- педагогикалық мекемедегі жұмыстың мазмұны мен технологиялары 

The content and technology work in the social and educational institutions 

 

Дарынды балалармен жұмысты ұйымдастыру  

Организация работы с одаренными детьми  

Organization works with gifted children 

Курстың мақсаты: білім алушыларда білім беру үдерісінде балалардың 

дарындылығын анықтау және дамыту бойынша Тиімді практикалық іс-әрекет жасауға 

ықпал ететін, дарынды балалармен педагогикалық жұмыс саласында теориялық білімді, 

практикалық іскерлікті және дағдыларды қалыптастыру. 

Курстың / пәннің мазмұны: шығармашылық адам қызметінің жоғары формасы 

ретінде. Шығармашылық дарындылық. Шығармашылық дарындылық түрлері. 

Шығармашылық қабілеттерін диагностикалау мәселелері. Шығармашылық шешімдерді 

іздеу әдістері. Дарынды балаларды педагогикалық қолдау. Қызметтің шығармашылық 

стилі. Педагогты дарынды балалармен жұмысқа дайындау. Шығармашылық балаларға 

арналған білім беру бағдарламалары. Мектеп білімінің мазмұны және балалар 

дарындылығын дамыту мәселесі. 

"Дарынды балалармен жұмысты ұйымдастыру" пәнін оқу нәтижесінде білім 

алушы: 

- балалар өміріндегі дарындылық үрдісінің даму шарты ретінде әрекет ететін 

факторларды атап; 

- дарындылық мәселесі бойынша эксперименталды мәліметтерді жинау мен 

өңдеудің заманауи технологияларын қолдануды; 

- білім беру және зерттеу міндеттерін шешуді; 

- білім берудің әртүрлі сатыларында дамыту жұмыстарының мазмұнын жобалауды; 

- білімнің бағдарламалық көлемі негізінде оқу курсының проблематикасында еркін 

бағдарлануға баға беруді үйренеді. 

 

Цель: формирование у обучающихся теоретических знаний, практических умений и 

навыков в области -педагогической работы с одаренными детьми, способствующие 

эффективной практической деятельности по выявлению и развитию детской одаренности 

в образовательном процессе. 

Содержание курса: Творчество как высшая форма человеческой деятельности. 

Творческая одаренность. Виды творческой одаренности. Проблема диагностики 

творческих способностей. Методы поиска творческих решений. Педагогическая 

поддержка одаренных детей. Творческий стиль деятельности. Подготовка педагога к 

работе с одаренными детьми. Образовательные программы для творческих детей. 

Содержание школьного образования и проблема развития детской одаренности. 

В результате изучения дисциплины «Организация работы с одаренными детьми» 

обучающийся будет: 

- называть факторы, которые выступают как условия развития процесса 

одаренности в детские годы; 

- использовать современные технологии сбора и обработки экспериментальных 

данных по проблеме одаренности; 

- решать образовательные и исследовательские задачи; 

- проектировать содержание развивающей работы на разных ступенях образования; 

- давать оценку на основе программного объёма знаний свободно ориентироваться 

в проблематике учебного курса. 
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Purpose: the formation of students ' theoretical knowledge, practical skills in the field of 

pedagogical work with gifted children, contributing to effective practical activities to identify 

and develop children's talents in the educational process. 

Course content: Creativity as the highest form of human activity. Creative talent. Types 

of creative talent. The problem of diagnostics of creative abilities. Methods of finding creative 

solutions. Pedagogical support of gifted children. Creative style of activity. Teacher training to 

work with gifted children. Educational programs for creative children. The content of school 

education and the problem of development of children's giftedness. 

As a result of studying the discipline "Organization of work with gifted children" the 

student will: 

- to name the factors that act as conditions for the development of the process of 

giftedness in childhood; 

- to use modern technologies of collection and processing of experimental data on the 

problem of giftedness; 

- solve educational and research problems; 

- design the content of developmental work at different levels of education; 

- to give an assessment on the basis of the program volume of knowledge to be guided 

freely in the problems of the training course. 

Пәннің пререквизиттері/Пререквизиты дисциплины/ Course prerequisites 

Жас ерекшелік психологиясы 

Возрастная психология 

Age-specific psychology  

Пәннің постреквизиттері / Постреквизиты дисциплины / Postrequisites 

Развитие творческих способностей учащихся 

Оқушылардың шығармашылық қабілеттерін дамыту 

Development of creative abili 

 

Педагогикалық шеберлік  

Педагогическое мастерство  

Pedagogical skill 

Мақсаты: білім алушыларда педагогикалық қызметтің мәні, педагогикалық 

шеберліктің психологиялық-педагогикалық мазмұны, білім беру жүйесінде 

педагогикалық техниканы практикалық меңгеру туралы тұтас түсінік қалыптастыру. 

Мазмұны: Педагогикалық шеберлік: ерекшелігі, құрылымы, мазмұны. Тиімді 

қарым-қатынас педагогикалық шеберліктің негізі ретінде. Педагогтың беделі, 

педагогикалық қарым-қатынастың стильдік ерекшеліктері. Педагогикалық қарым-

қатынас технологиясын меңгеру. Оқу-тәрбие процесін басқарудағы шеберлікті меңгеру. 

"Педагогикалық шеберлік" пәнін оқу нәтижесінде білім алушы: 

- А. С. Макаренко, В. А. Сухомлинский, И. П. Иванова және т. б. педагогикалық 

теорияларвн ұсына алады; 

- кәсіби сөйлеу мәдениетінің негіздерін қолдана  біледі; 

- өз қабілеттерінің, жеке және кәсіби қасиеттерінің деңгейін талдап; 

- өзінің кәсіби қалыптасу бағдарламасын құрып; 

- білімнің бағдарламалық көлемі негізінде оқу курсының проблематикасында еркін 

бағдарлануға баға бере алуды үйренеді. 

 

Цель: формирование у обучающихся  целостного представления о сущности 

педагогической деятельности,психолого-педагогического содержания педагогического 

мастерства, практического овладения педагогической техникой в системе образования. 

Содержание: Педагогическое мастерство: специфика, структура, содержание. 

Эффективное общение как основа педагогического мастерства. Авторитет педагога, 

стилевые особенности педагогического взаимодействия. Освоение технологии 

педагогического общения. Овладение мастерством в управлении учебно-воспитательным 

процессом. 

В результате изучения дисциплины «Педагогическое мастерство» обучающийся 

будет: 
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- представлять педагогические теории А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинского, И.П. 

Иванова и др. о педагогическом мастерстве; 

- использовать основы речевой профессиональной культуры; 

- анализировать уровень своих способностей, личностных и профессиональных 

качеств; 

- создавать программу своего профессионального становления; 

- давать оценку на основе программного объёма знаний свободно ориентироваться 

в проблематике учебного курса. 

 

Purpose: formation of students a holistic view of the essence of pedagogical 

activity,psychological and pedagogical content of pedagogical skills, practical mastery of 

pedagogical techniques in the education system. 

Content: Pedagogical skills: specificity, structure, content. Effective communication as 

the basis of pedagogical skills. Authority of the teacher, style features of pedagogical 

interaction. Mastering the technology of pedagogical communication. Mastering the skills in the 

management of the educational process. 

As a result of studying the discipline "Pedagogical skills" the student will: 

- to present pedagogical theories of A. S. Makarenko, V. A. Sukhomlinsky, I. P. Ivanov 

and others about pedagogical skills; 

- use the basics of professional speech culture; 

- analyze the level of their abilities, personal and professional qualities; 

- create a program of their professional development; 

- to give an assessment on the basis of the program volume of knowledge to be guided 

freely in the problems of the training course. 

Пәннің пререквизиттері/Пререквизиты дисциплины/ Course prerequisites 

Педагогикалық қарым-қатынас 

Педагогическое общение 

Pedagogical communication 

Пәннің постреквизиттері / Постреквизиты дисциплины / Postrequisites 

Педагогическая культура социального работника 

Әлеуметтік қызметкердің педагогикалық мәдениеті 

Teaching culture of a social worker 

 

Дифференциалды педагогика 

Дифференциальная педагогика 

Differential pedagogy 

Курстың мақсаты: білім алушыларда темпераменттің негізгі шетелдік және 

отандық теорияларын, мінез-құлқын, адам қабілеттерінің құрылымын қалыптастыру. 

Курстың / пәннің мазмұны: "жеке тұлға"ұғымын анықтау тәсілдерінің көптүрлілігі. 

Тұлғаны зерттеуге арналған дәстүрлі стратегиялардың жіктелуі. Темпераментті зерттеу 

тәсілдерінің жіктелуі. Қызметтің жеке стилінің концепциясын теориялық және 

эксперименталды негіздеу. Сипаты: анықтамасы, құрылымы, қалыптасу заңдылықтары. 

Интеллект және қабілет. 

"Дифференциалдық педагогика" пәнін оқу нәтижесінде білім алушы: 

- жеке айырмашылықтар психологиясы саласындағы зерттеулердің әртүрлі 

экспериментальды модельдерін атап; 

- іс-әрекеттің өтуіне жеке айырмашылықтардың әсер ету заңдылықтарын, білімді 

меңгеру процесін, адамның бейімделуі мен мінез-құлқындағы ауытқуларды түсініп, 

- темперамент психологиясы, мінез және қабілет саласындағы ғылыми 

зерттеулердің нәтижелерін қолдану; 

- жаратылыстану салаларымен салыстырғанда дифференциалдық психологияның 

пәндік саласы туралы қорытынды жасауды; 

- білім берудің бағдарламалық көлемі негізінде баға беру, оқу курсының 

проблематикасына еркін бағдарлануды меңгереді. 

 

Цель курса: формирование у обучающихся системы знаний основных зарубежных 

и отечественных теорий темперамента, характера, структуры способностей человека. 
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Содержание курса: Многообразие подходов к определению понятия «личность». 

Классификация традиционных стратегий к исследованию личности. Классификация 

подходов к изучению темперамента. Теоретическое и экспериментальное обоснования 

концепции индивидуального стиля деятельности. Характер: определение, структура, 

закономерности формирования. Интеллект и способности. 

В результате изучения дисциплины «Дифференциальная педагогика» обучающийся 

будет: 

- называть различные экспериментальные модели исследований в области 

психологии индивидуальных различий; 

- объяснять закономерности влияния индивидуальных различий на протекание 

деятельности, процесс усвоения знаний, адаптацию человека и отклонения в поведении. 

- использовать результаты научных исследований в области психологии 

темперамента, характера и способностей; 

- делать вывод о предметной области дифференциальной психологии в сравнении 

со смежными областями естествознания; 

- давать оценку на основе программного объёма знаний, свободно ориентироваться 

в проблематике учебного курса. 

 

The purpose of the course: the formation of students ' knowledge of the main foreign 

and domestic theories of temperament, character, structure of human abilities. 

Course content: Variety of approaches to the definition of "personality". Classification 

of traditional strategies to the study of personality. Classification of approaches to the study of 

temperament. Theoretical and experimental substantiation of the concept of individual style of 

activity. Character: definition, structure, regularities of formation. Intelligence and ability. 

As a result of studying the discipline "Differential pedagogy" the student will: 

- to name various experimental research models in the field of psychology of individual 

differences; 

- to explain the regularities of the impact of individual differences on the course of 

activities, the process of learning, human adaptation and deviations in behavior. 

- to use the results of scientific research in the field of psychology of temperament, 

character and abilities; 

- to draw a conclusion about the subject area of differential psychology in comparison 

with related fields of natural science; 

- to give an assessment on the basis of the program volume of knowledge, to be guided 

freely in problems of a training course. 

Пәннің пререквизиттері/Пререквизиты дисциплины/ Course prerequisites 

Педагогика, әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану тарихы 

История педагогики, социальной педагогики и самопознания 

The history of pedagogy, social pedagogy and self-actualization  

Пәннің постреквизиттері / Постреквизиты дисциплины / Postrequisites 

Технология воспитательной работы 

Тәрбие жұмысының технологиясы 

Technology of educational work 

 

Бос уақытты мәдениетті ұйымдастыру  

Организация культурного досуга 

The Organization of cultural leisure 

Мақсаты: оқушылардың мәдени-бос уақыт қызметі саласында теориялық білім 

жүйесін және оны ұйымдастырудың практикалық дағдыларын қалыптастыру. 

Мазмұны: мәдени-демалыс қызметінің жалпы сипаттамасы. Мәдени-демалыс 

қызметінің салалық мекемелері мен кәсіпорындары. Мәдени-бос уақыт қызметін дамыту 

перспективалары.  

"Мәдени бос уақытты ұйымдастыру" пәнін оқу нәтижесінде білім алушы: 

- курстың негізгі терминдері мен ұғымдарын атап; 

- мәдени-демалыс қызметін ұйымдастыру қаражатын пайдалана біліп; 

- мәдени-демалыс қызметін ұйымдастыру дағдыларын көрсете біліп; 
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- Психодиагностика әдістерін қолдану: тұтынушының қажеттіліктерін, уәждерін, 

мақсаттарын экспресс-диагностикалауды меңгеріп; 

- білімнің бағдарламалық көлемі негізінде баға беру, оқу курсының 

проблематикасына еркін бағдар беруді үйренеді. 

 

Цель: формирование у обучающихся системы теоретических знаний в области 

культурно-досуговой деятельности и практических навыков ее организации. 

Содержание: Общая характеристика культурно-досуговой деятельности. 

Отраслевые учреждения и предприятия культурно-досуговой деятельности. Перспективы 

развития культурно-досуговой деятельности.  

В результате изучения дисциплины «Организация культурного досуга» 

обучающийся будет: 

- называть ключевые термины и понятия курса; 

- использовать средства организации культурно-досуговой деятельности; 

- демонстрировать навыки организации культурно-досуговой деятельности; 

- применять методики психодиагностики: экспресс-диагностика потребностей, 

мотивов, целей потребителя; 

- давать оценку на основе программного объёма знаний, свободно ориентироваться 

в проблематике учебного курса. 

 

Purpose: formation of students ' system of theoretical knowledge in the field of cultural 

and leisure activities and practical skills of its organization. 

Content: General characteristics of cultural and leisure activities. Branch institutions and 

enterprises of cultural and leisure activities. Prospects for the development of cultural and 

leisure activities.  

As a result of studying the discipline "Organization of cultural leisure" the student will: 

- name key terms and concepts of the course; 

- use the means of organizing cultural and leisure activities; 

- demonstrate the skills of organizing cultural and leisure activities; 

- to apply the techniques of psycho-diagnostics: rapid diagnosis of needs, motives, 

purposes of the consumer; 

- to give an assessment on the basis of the program volume of knowledge, to be guided 

freely in problems of a training course. 

Пәннің пререквизиттері/Пререквизиты дисциплины/ Course prerequisites 

Жас ерекшелік педагогикасы 

Возрастная педагогика 

Age-specific pedagogics 

Пәннің постреквизиттері / Постреквизиты дисциплины / Postrequisites 

Диплом жұмыстарын орындау, өндірістік іс-тәжірибе 

Написание дипломных работ, производственная практика 

Writing theses, internship 

 

Педагогикалық диагностика 

Педагогическая диагностика 

Educational diagnosis 

Курстың мазмұны: баланың психикалық дамуын бағалаудың жалпы технологиясы 

мен әдіснамалық негіздері. Туғаннан үш жасқа дейінгі балалардың психикалық 

дамуының диагностикасы. Танымдық іс-әрекетті және оның жеке компоненттерін 

зерттеу. Аффективті-эмоциялық саланы, тұлғалық дамуды, тұлғааралық қатынастарды 

зерттеу. Баланың психикалық дамуын терең бағалаудың нәтижесі ретінде қорытынды 

жазу және нәтижелерді талдау. 

"Педагогикалық диагностика" пәнін оқу нәтижесінде білім алушы: 

- педагогикалық диагностиканы құрастыру принциптерін; диагностика әдістерін 

жіктеу тәсілдерін атап; 

- диагностикалық зерттеу жүргізудің барлық кезеңдерінде ерекшеліктерін 

түсіндіріп; 
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- практикалық  қызметті қамтамасыз ету үшін педагогикалық диагностикалық 

әдістемелер пакетін құрып; 

- педагогикалық диагностиканың алынған нәтижелерін талдау және практикада 

қолдана біліп; 

- білімнің бағдарламалық көлемі негізінде оқу курсының проблематикасында еркін 

бағдарлануға баға беруді меңгереді. 

 

Цель курса: формирование у обучающихся системы знаний о методическом 

инструментарии, технологией проведения обследования личностного развития ребенка, 

классного коллектива. 

Содержание курса: Методологические основы и общая технология оценки 

психического развития ребенка. Диагностика психического развития детей от рождения 

до трех лет. Исследование познавательной деятельности и ее отдельных компонентов. 

Исследование аффективно-эмоциональной сферы, личностного развития, 

межличностных отношений. Анализ результатов и написание заключения как итог 

углубленной оценки психического развития ребенка. 

В результате изучения дисциплины «Педагогическая диагностика» обучающийся 

будет: 

- называть принципы конструирования педагогической диагностики; подходы к 

классификации методов диагностики; 

- объяснять особенности проведения диагностического исследования на всех его 

этапах; 

- составлять пакет педагогических диагностических методик для обеспечения 

практической педагогической деятельности; 

- анализировать и применять на практике полученные результаты педагогической 

диагностики; 

- давать оценку на основе программного объёма знаний свободно ориентироваться 

в проблематике учебного курса. 

 

The purpose of the course: the formation of students ' knowledge of the methodological 

tools, the technology of the survey of personal development of the child, the classroom. 

Course content: Methodological foundations and General technology assessment of 

mental development of the child. Diagnosis of mental development of children from birth to 

three years. The study of cognitive activity and its individual components. Research of 

affective-emotional sphere, personal development, interpersonal relations. Analysis of the 

results and writing a conclusion as a result of in-depth assessment of the child's mental 

development. 

As a result of studying the discipline "Pedagogical diagnostics" the student will: 

- to name the design principles of pedagogical diagnostics; approaches to the 

classification of diagnostic methods; 

- explain the features of the diagnostic study at all stages; 

- to make a package of pedagogical diagnostic techniques for practical pedagogical 

activity; 

- analyze and apply in practice the results of pedagogical diagnostics; 

- to give an assessment on the basis of the program volume of knowledge to be guided 

freely in the problems of the training course. 

Пәннің пререквизиттері/Пререквизиты дисциплины/ Course prerequisites 

Психология 

Психология 

Psychology 

Пәннің постреквизиттері / Постреквизиты дисциплины / Postrequisites 

Диплом жұмыстарын орындау, өндірістік іс-тәжірибе 

Написание дипломных работ, производственная практика 

Writing theses, internship 

 

Тәрбие жұмысының технологиясы 

Технология воспитательной работы 
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Technology of educational work 

Мақсаты: білім алушыларда тәрбие үрдісінің мәндік сипаттамаларын ұғыну 

негізінде маманның кәсіби құзыреттілігі мен педагогикалық ұстанымдарын 

қалыптастыру. 

Мазмұны: білім беру мақсаттарына жету үшін арнайы ұйымдастырылған іс-әрекет 

ретінде тәрбиелеу. Гуманистік тәрбиенің мақсаты мен міндеттері. Гуманистік тәрбие 

концепциясындағы тұлға. Тәрбие-жалпыадамзаттық құндылықтарды интериоризациялау 

процесі. Тәрбие үрдісінің қозғаушы күші мен диалектикасы. Тәрбие үрдісін құрастыру 

логикасы. Тәрбиенің негізгі заңдылықтары. Тәрбие принциптері. Тәрбиенің ұлттық 

ерекшелігі. Көпмәдени қоғамда оқыту және тәрбиелеу. Тәрбие процесі және оның 

қатысушылары. Тәрбие берудегі қазіргі тәсілдер. Тұлғаны тәрбиелеу мен дамытудың 

базалық теориялары. Тәрбие жүйесі туралы түсінік. Тәрбие қызметі: стратегия, тактика, 

техника. Тәрбие мазмұны. Тәрбие формалары мен әдістерінің жүйесі. Педагогикалық 

өзара іс-қимыл тәрбиелеуде. Ұжым тәрбиенің объектісі және субъектісі ретінде. 

Ұжымның даму теориясы. Оқу-тәрбие ұжымының жұмыс істеуінің мәні мен 

ұйымдастыру негіздері. Сынып жетекшісінің қызметі мен негізгі бағыттары. 

Экономикалық тәрбие. Экологиялық тәрбие. Құқықтық тәрбие. Азаматтық және 

патриоттық тәрбие. Адамгершілік тәрбие. Еңбек тәрбиесі және кәсіби бағдар. Тұлғаның 

эстетикалық мәдениеті. Физическая культура. Ұлтаралық қарым-қатынас мәдениетін 

тәрбиелеу.  

"Тәрбие жұмысының технологиясы" пәнін оқу нәтижесінде білім алушы: 

- оқу пәнінің негізгі ұғымдарын атап; 

- жеке тұлғаны мақсатты дамыту мен тәрбиелеуді қамтамасыз ететін 

психологиялық-педагогикалық жағдайлар мен факторларды түсіндіріп; 

- балалармен тәрбие жұмысының негізгі формаларын дайындау және өткізу 

әдістемесін қолданып; 

- тәрбие үрдістерін жобалау, тәрбие қызметін жүзеге асырып; 

- сынып жетекшісінің (тәрбиешінің) тәрбие жұмысын талдау жасай алады. 

 

Цель: формирование у обучающихся педагогической позиции и профессиональной 

компетентности специалиста на основе осознания сущностных характеристик 

воспитательного процесса. 

Содержание: Воспитание как специально организованная деятельность по 

достижению целей образования. Цели и задачи гуманистического воспитания. Личность 

в концепции гуманистического воспитания. Воспитание как процесс интериоризации 

общечеловеческих ценностей. Движущие силы и диалектика воспитательного процесса. 

Логика конструирования воспитательного процесса. Основные закономерности 

воспитания. Принципы воспитания. Национальное своеобразие воспитания. Обучение и 

воспитание в поликультурном обществе. Воспитательный процесс и его участники. 

Современные подходы в воспитании. Базовые теории воспитания и развития личности. 

Понятие о воспитательных системах. Воспитательная деятельность: стратегия, тактика, 

техника. Содержание воспитания. Система форм и методов воспитания. Педагогическое 

взаимодействие в воспитании. Коллектив как объект и субъект воспитания. Теории 

развития коллектива. Сущность и организационные основы функционирования учебно-

воспитательного коллектива. Функции и основные направления деятельности классного 

руководителя. Экономическое воспитание. Экологическое воспитание. Правовое 

воспитание. Гражданское и патриотическое воспитание. Нравственное воспитание. 

Трудовое воспитание и профессиональная ориентация. Эстетическая культура личности. 

Физическая культура. Воспитание культуры межнационального общения.  

В результате изучения дисциплины «Технология воспитательной работы» 

обучающийся будет: 

- называть основные понятия учебной дисциплины; 

- объяснять психолого-педагогические условия и факторы, обеспечивающие 

целенаправленное развитие и воспитание личности; 

- использовать методику подготовки и проведения основных форм воспитательной 

работы с детьми; 

- проектировать воспитательные процессы, осуществлять воспитательные функции; 
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- анализировать воспитательную работу классного руководителя (воспитателя). 

 

Purpose: formation of students ' pedagogical position and professional competence of a 

specialist on the basis of awareness of the essential characteristics of the educational process. 

Contents: Education as a specially organized activity to achieve the goals of education. 

Goals and objectives of humanistic education. Personality in the concept of humanistic 

education. Education as a process of interiorization of universal values. The driving forces and 

dialectics of the educational process. The logic of the design of the educational process. The 

main laws of education. Principles of education. National originality of education. Training and 

education in a multicultural society. Educational process and its participants. Modern 

approaches in education. Basic theories of education and personal development. The concept of 

educational systems. Educational activities: strategy, tactics, technique. The content of 

education. The system of forms and methods of education. Pedagogical interaction in education. 

The collective as an object and subject of education. Theories of collective development. The 

nature and organizational foundations of functioning of the educational team. Functions and 

main activities of the class teacher. Economic education. Ecological education. Legal education. 

Civic and Patriotic education. Moral education. Labour education and vocational guidance. 

Aesthetic culture of personality. Physical culture. Education of culture of interethnic 

communication.  

As a result of studying the discipline "Technology of educational work" the student will: 

- call the basic concepts of the discipline; 

- explain the psychological and pedagogical conditions and factors that ensure the 

purposeful development and education of the individual; 

- to use the methodology of preparation and carrying out the basic forms of educational 

work with children; 

- design educational processes, carry out educational functions; 

- analyze the educational work of the class teacher (teacher) 

Пәннің пререквизиттері/Пререквизиты дисциплины/ Course prerequisites 

Педагогика, әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану тарихы 

История педагогики, социальной педагогики и самопознания 

The history of pedagogy, social pedagogy and self-actualization 

Пәннің постреквизиттері / Постреквизиты дисциплины / Postrequisites 

Диплом жұмыстарын орындау, өндірістік іс-тәжірибе 

Написание дипломных работ, производственная практика 

Writing theses, internship 

 

Әлеуметтік педагогикалық жұмыстың технологиялары 

Технологии социально-педагогической работы 

Technologies of social and pedagogical work 

Мақсаты: білім алушыларда негізгі әлеуметтік-педагогикалық технологиялар және 

оларды әлеуметтік-педагогикалық жұмыста қолдану бағыттары туралы түсініктерді 

қалыптастыру. 

Мазмұны: Әлеуметтік жұмыстың теориялық негіздері. Әлеуметтік жұмыс 

құралдары. Әлеуметтік жұмыстың жалпы технологиялары. Әлеуметтік жұмыстың жеке 

технологиялары. 

"Әлеуметтік-педагогикалық жұмыс технологиясы" пәнін оқу нәтижесінде білім 

алушы: 

- негізгі теориялық бағыттардың мазмұнын атап; 

- Әлеуметтік педагогиканың негізгі ұғымдарын қолданып; 

- алған білімдерін кәсіби қызметте қолданып; 

-әлеуметтік-педагогикалық жұмыстағы практикалық міндеттерді шешуді меңгеріп; 

- білімнің бағдарламалық көлемі негізінде оқу курсының проблематикасында еркін 

бағдарлануға баға беруді үйренеді. 

 

Цель: формирование у обучающихся представлений об основных социально-

педагогических технологиях и направлениях их применения в социально-педагогической 

работе. 
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Содержание: Теоретические основы социальной работы. Инструментарий 

социальной работы. Общие технологии социальной работы. Частные технологии 

социальной работы. 

В результате изучения дисциплины «Технологии социально-педагогической 

работы» обучающийся будет: 

- называть содержание основных теоретических направлений; 

- использовать основные понятия социальной педагогики; 

- применять полученные знания в профессиональной деятельности; 

- решать практические задачи в социально-педагогической работе; 

- давать оценку на основе программного объёма знаний свободно ориентироваться 

в проблематике учебного курса. 

 

Purpose: formation of students ' ideas about the basic socio-pedagogical technologies and 

directions of their application in socio-pedagogical work. 

Contents: Theoretical foundations of social work. Tools of social work. General 

technologies of social work. Private technologies of social work. 

As a result of studying the discipline "Technology of social and pedagogical work" the 

student will: 

- to name the content of the main theoretical directions; 

- use the basic concepts of social pedagogy; 

- to apply the acquired knowledge in professional activity; 

- to solve practical problems in social and pedagogical work; 

- to give an assessment on the basis of the program volume of knowledge to be guided 

freely in the problems of the training course. 

Пәннің пререквизиттері/Пререквизиты дисциплины/ Course prerequisites 

Оқытудағы инновациялық бағыттар 

Инновационные подходы в обучении 

Innovative approaches to learning 

Пәннің постреквизиттері / Постреквизиты дисциплины / Postrequisites 

Диплом жұмыстарын орындау, өндірістік іс-тәжірибе 

Написание дипломных работ, производственная практика 

Writing theses, internship 

 

Полимәдениеттік тәрбие негіздері 

Основы поликультурного воспитания 

Basics of multicultural education 

Мақсаты: білім алушыларда көпмәдениетті білім жүйесін қалыптастыру. 

Мазмұны: полимәдени білім ғылыми-педагогикалық білімнің ерекше саласы 

ретінде. Тәрбиедегі ұлттық психологияны есепке алу. Мәдениетаралық коммуникация, 

мәдениеттердің өзара байланысы. 

"Полимәдениеттік тәрбие негіздері" пәнін оқу нәтижесінде білім алушы: 

- ғылыми теория және әлеуметтік тәжірибе ретінде полимәдени білім беру 

идеяларының пайда болуы мен қалыптасуының жалпы негіздерін атап; 

- әртүрлі конфессиялық бағыттағы ортадағы мінез-құлықтың этикалық нормаларын 

ескере отырып, оқу үдерісін ұйымдастыруды меңгеріп; 

- балалардың бірлескен және жеке іс-әрекеттерін ұйымдастыру үшін ұсынылатын 

әдістер мен тәсілдерді қолдануды үйреніп; 

- әлеуметтік-педагогикалық практикада мәдени-білім беру өзара әрекеттесуін 

құруда білім беру процесіне қатысушылардың негізгі этномәдени және конфессиялық 

айырмашылықтарын талдап; 

- оқу курсының проблематикасындағы білімнің бағдарламалық көлемі негізінде 

бағалауды үйренеді. 

 

Цель: формирование у обучающихся системы поликультурных знаний. 

Содержание: Поликультурное образование как специфическая область научно-

педагогического знания. Учёт национальной психологии в воспитании. Межкультурная 

коммуникация, взаимовлияние культур. 
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В результате изучения дисциплины «Основы поликультурного воспитания» 

обучающийся будет: 

- называть общие основы возникновения и становления идей поликультурного 

образования как научной теории и социальной практики; 

- организовать учебный процесс с учетом этических норм поведения в среде с 

различной конфессиональной ориентацией; 

- использовать рекомендуемые методы и приемы для организации совместной и 

индивидуальной деятельности детей; 

- анализировать основные этнокультурные и конфессиональные различия 

участников образовательного процесса при построении культурно-образовательных 

взаимодействий в социально-педагогической практике; 

- оценивать на основе программного объёма знания в проблематике учебного 

курса. 

 

Purpose: formation of students ' system of multicultural knowledge.Contents: 

Multicultural education as a specific area of scientific and pedagogical knowledge. Account of 

national psychology in education. Intercultural communication, mutual influence of cultures. 

As a result of studying the discipline "Fundamentals of multicultural education" the 

student will: 

- to name the General basis for the emergence and formation of the ideas of multicultural 

education as a scientific theory and social practice; 

- to organize the educational process taking into account the ethical norms of behavior in 

an environment with different religious orientation; 

- use the recommended methods and techniques for the organization of joint and 

individual activities of children; 

- to analyze the main ethno-cultural and confessional differences of participants in the 

educational process in the construction of cultural and educational interactions in social and 

pedagogical practice; 

- to evaluate on the basis of the program volume of knowledge in the problems of the 

training course. 

Пәннің пререквизиттері/Пререквизиты дисциплины/ Course prerequisites 

Оқушылардың жобалық жұмыстарын ұйымдастыру 

Организация проектной деятельности школьников 

Organization of students’ project activities 

Пәннің постреквизиттері / Постреквизиты дисциплины / Postrequisites 

Диплом жұмыстарын орындау, өндірістік іс-тәжірибе 

Написание дипломных работ, производственная практика 

Writing theses, internship 

 

Балалықты қорғау бойынша қызметтің жұмыс мазмұны мен технологиясы 

Содержание и технология работы служб по охране детства 

The content and technology work serviceson childhood protection 

Мақсаты: оқушылардың жұмысында кездесетін алғашқы құқықтық бағалау үшін 

жеткілікті көлемде білім мен іскерлікті қалыптастыру. 

Мазмұны: ана мен баланы құқықтық қорғау түсінігі мен мазмұны. Ана мен баланы 

халықаралық-құқықтық қорғау. Отбасылық құқықтағы ана мен баланы қорғау тетіктері. 

Ата-анасының қамқорлығынсыз қалған кәмелетке толмағандарға қорғаншылық және 

қамқоршылық. Асырып алушы отбасы. Бала (қыз) асырап алу. Еңбек құқығында ана мен 

баланы қорғау тетіктері. Әлеуметтік қамсыздандыру құқығындағы ана мен баланы қорғау 

тетіктері. Құқықтың өзге салаларында ана мен бала мүдделерін қорғау тетіктері. 

"Балалықты қорғау қызметінің мазмұны мен жұмыс технологиясы" пәнін оқу 

нәтижесінде білім алушы: 

- ана мен баланы құқықтық қорғау туралы халықаралық құжаттар мен қазақстандық 

Конституцияны ; 

- өмірлік қиын жағдайға тап болған отбасылардың мүдделерін, кәмелетке 

толмағандардың (Балалардың) құқықтарын қорғау тетігін түсіндіру, сотта және 

мемлекеттік органдарда клиенттің мүдделерін қорғауды; 
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- қорғаншылықты және қамқоршылықты ұйымдастыру бойынша құқықтық база 

(заңдар және басқа да нормативтік құжаттар) білімін қолдануды; 

- халықтың әртүрлі санаттарына және хабар-ошарсыз кеткендердің мүлкіне 

қамқоршылық және қорғаншылық белгілеу тәртібі мен негіздерін пайдалануды; 

- оқу курсының проблематикасындағы білімнің бағдарламалық көлемі негізінде 

бағалауды меңгереді. 

 

Цель: формирование у обучающихся знаний и умений в объеме, достаточном для 

первичной правовой оценке, встречающихся в их работе ситуаций. 

Содержание: Понятие и содержание правовой защиты материнства и детства. 

Международно-правовая защита материнства и детства. Механизмы защиты материнства 

и детства в семейном праве. Опека и попечительство над несовершеннолетними, 

оставшимися без попечения родителей. Приемная семья. Усыновление (удочерение). 

Механизмы защиты материнства и детства в трудовом праве. Механизмы защиты 

материнства и детства в праве социального обеспечения. Механизмы защиты интересов 

матери и ребенка в иных отраслях права. 

В результате изучения дисциплины «Содержание и технология работы служб по 

охране детства» обучающийся будет: 

- называть международные документы и Казахстанскую Конституцию о правовой 

защите материнства и детства; 

- объяснять механизм защиты интересов семей, прав несовершеннолетних (детей) 

попавших в трудную жизненную ситуацию, защиту интересов клиента в суде и 

государственных органах; 

- применять знания правовой базы (законов и др. нормативных документов) по 

организации опеки и попечительства; 

- использовать порядок и основания установления опеки и попечительства над 

различными категориями населения и имуществом безвестно отсутствующих; 

- оценивать на основе программного объёма знания в проблематике учебного 

курса. 

 

Purpose: the formation of students ' knowledge and skills in an amount sufficient for the 

primary legal assessment of the situations encountered in their work. 

Content: the Concept and content of legal protection of motherhood and childhood. 

International legal protection of motherhood and childhood. Mechanisms for the protection of 

motherhood and childhood in family law. Guardianship and custody of minors left without 

parental care. Foster family. Adoption (adoption). Mechanisms for the protection of motherhood 

and childhood in labour law. Mechanisms for the protection of motherhood and childhood in 

social security law. Mechanisms to protect the interests of mothers and children in other areas of 

law. 

As a result of studying the discipline "Content and technology of child protection 

services" the student will: 

- to name the international documents and the Constitution of Kazakhstan on the legal 

protection of motherhood and childhood; 

- explain the mechanism for protecting the interests of families, the rights of minors 

(children) caught in a difficult life situation, the protection of the interests of the client in court 

and state bodies; 

- apply knowledge of the legal framework (laws and other regulations) for the 

organization of guardianship and guardianship; 

- to use the procedure and grounds for establishing guardianship and guardianship over 

various categories of the population and property of the missing; 

- to evaluate on the basis of the program volume of knowledge in the problems of the 

training course. 

Пәннің пререквизиттері/Пререквизиты дисциплины/ Course prerequisites 

Арнайы психология және педагогика 

Специальная психология и педагогика 

Special psychology and pedagogy 

Пәннің постреквизиттері / Постреквизиты дисциплины / Postrequisites 



 

49 

 

Диплом жұмыстарын орындау, өндірістік іс-тәжірибе 

Написание дипломных работ, производственная практика 

Writing theses, internship 

 

Балалар мен жастар ұйымдарының жұмыстарын ұйымдастыру 

Организация работы детских и молодежных организаций 

Work organization of childrens and youth organizations 

Мақсаты: білім алушыларда балалар мен жастар ұйымдарының жұмысын 

ұйымдастыру саласында кәсіби біліктілік жүйесін қалыптастыру. 

Мазмұны: қазіргі қоғам жағдайындағы жастар, жастардың әлеуметтік 

проблемаларын шешу жүйесіндегі мемлекеттік жастар саясаты, балалар ұжымдарының 

жұмыс істеуі, балалар және жастар ұйымдарының жұмысын ұйымдастырудың әдістері 

мен тәсілдері. 

"Балалар және жастар ұйымдарының жұмысын ұйымдастыру" пәнін оқу 

нәтижесінде білім алушы: 

- балалар ұжымдарының жұмыс істеуінің мәні мен негізгі концепцияларын, балалар 

мен жастар ұйымдарының әр түрлі түрлерінің жұмыс тарихын түсіндіруді; 

- балалар ұжымдарының қызметін диагностикалау; алынған мәліметтер негізінде 

балалар мен жастар ұйымдарының жұмысын басқару мен өзін-өзі басқарудың тиімді 

стратегияларын құруды; 

- балалар және жастар ұйымдарының жұмысын ұйымдастырудың түрлі әдістері мен 

тәсілдерін қолдану, олардың мүшелерімен өзара іс-қимыл жасауды; 

- көшбасшылық және шығармашылық әлеуеттің дамуына жағдай жасау, кәмелетке 

толмаған баланың жеке басының қалыптасуына, оның әртүрлі жағымсыз әсерлерге қарсы 

тұру қабілетіне ықпал етуді; 

- оқу курсының проблематикасындағы білімнің бағдарламалық көлемі негізінде 

бағалауды меңгереді. 

 

Цель: формирование у обучающихся системы профессиональных умений в сфере 

организации работы детских и молодежных организаций. 

Содержание: молодежь в условиях современного общества, государственная 

молодежная политика в системе решении социальных проблем молодежи, 

функционирование детских коллективов, методов и приемов организации работы детских 

и молодежных организаций. 

В результате изучения дисциплины «Организация работы детских и молодежных 

организаций» обучающийся будет: 

- объяснять сущность и основные концепции функционирования детских 

коллективов, историю работы различных видов детских и молодежных организаций; 

- диагностировать деятельность детских коллективов; строить на основе 

полученных данных эффективные стратегииуправления и самоуправления работой 

детских и молодежных организаций; 

- применять различные методы и приемы организации работы детских и 

молодежных организаций, взаимодействовать с их членами; 

- организовывать условий для развития лидерского и творческого потенциала, 

способствовать становлению личности несовершеннолетнего ребенка, его способности 

противостоять различным негативным воздействиям; 

- оценивать на основе программного объёма знания в проблематике учебного 

курса. 

 

Purpose: formation of students ' system of professional skills in the organization of 

children's and youth organizations. 

Contents: youth in modern society, the state youth policy in the system of solving social 

problems of youth, the functioning of children's groups, methods and techniques of organization 

of children's and youth organizations. 

As a result of studying the discipline "Organization of work of children's and youth 

organizations" the student will: 
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- explain the essence and basic concepts of the functioning of children's groups, the 

history of the various types of children's and youth organizations; 

- to diagnose the activities of children's groups; to build on the basis of the data obtained 

effective strategies of management and self-management of children's and youth organizations; 

- apply various methods and techniques of organizing the work of children's and youth 

organizations, interact with their members; 

- to organize conditions for the development of leadership and creative potential, to 

contribute to the formation of the personality of a minor child, his ability to withstand various 

negative influences; 

- to evaluate on the basis of the program volume of knowledge in the problems of the 

training course. 

Пәннің пререквизиттері/Пререквизиты дисциплины/ Course prerequisites 

Оқытудағы инновациялық бағыттар 

Инновационные подходы в обучении 

Innovative approaches to learning 

Пәннің постреквизиттері / Постреквизиты дисциплины / Postrequisites 

Диплом жұмыстарын орындау, өндірістік іс-тәжірибе 

Написание дипломных работ, производственная практика 

Writing theses, internship 

 

Әлеуметтік- педагогикалық мекемедегі жұмыстың мазмұны мен 

технологиялары 

Содержание и технологии работы в социально-педагогических учреждениях 

The content and technology work in the social and educational institutions 

Мақсаты: білім алушыларда әлеуметтік-педагогикалық жұмыс технологияларының 

теориялық-әдіснамалық негіздерін қалыптастыру. 

Мазмұны: Әлеуметтік педагогика инновациялық өзгерістер контекстіндегі 

қызметтің ерекше түрі ретінде. Қазіргі жағдайдағы әлеуметтік-педагогикалық процесс: 

мәні, мазмұны. Әлеуметтік педагог жұмысының әдістемесі мен технологиясы. 

Инновациялық өзгерістер контекстіндегі әлеуметтік-педагогикалық қызметтің 

нормативтік-құқықтық негіздері. Әлеуметтік педагог жұмысының әдістемесі. Әлеуметтік 

педагог жұмысының технологиялары. Әлеуметтік педагог жұмысындағы басқару. 

Әлеуметтік педагог жұмысының мониторингі. Әртүрлі үлгідегі және түрдегі мекемелер 

мен ұйымдарда әлеуметтік-педагогикалық қызметтерді моделдеу. 

"Әлеуметтік-педагогикалық мекемелердегі жұмыстың мазмұны мен технологиясы" 

пәнін оқу нәтижесінде білім алушы: 

-білім беру және әлеуметтік қорғау саласындағы инновациялық өзгерістер 

контекстінде балалармен және олардың ортасымен әлеуметтік-педагогикалық жұмыстың 

әдістемесі мен технологиясының теориялық негіздерін түсіндіруді;  

- білім берудегі бала проблемаларын шешуге отбасын тартудың белсенді әдістерін 

қолдануды; 

- диагностиканың нәтижелері негізінде балалармен жеке және топтық түзету-

дамыту жұмысының стратегиясын жоспарлауды; 

- проблемалық жағдайларды талдау және бағалау және оларды оңтайлы шешу 

жолдары мен тәсілдерін анықтауды; 

- оқу курсының проблематикасындағы білімнің бағдарламалық көлемі негізінде 

бағалауды меңгереді. 

 

Цель: формирование у обучающихся теоретико-методологических основ 

технологий социально-педагогической работы. 

Содержание: социальная педагогика как особый вид деятельности в контексте 

инновационных изменений. Социально-педагогический процесс в современных условиях: 

сущность, содержание. Методика и технологии работы социального педагога. 

Нормативно-правовые основы социально-педагогической деятельности в контексте 

инновационных изменений. Методика работы социального педагога. Технологии работы 

социального педагога. Управление в работе социального педагога. Мониторинг в работе 
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социального педагога. Моделирование социально-педагогических служб в учреждениях и 

организациях разных типов и видов. 

В результате изучения дисциплины «Содержание и технологии работы в 

социально-педагогических учреждениях» обучающийся будет: 

- объяснять теоретические основы методики и технологии социально-

педагогической работы с детьми и их окружением в контексте инновационных 

преобразований в сферах образования и социальной защиты;  

- использовать активные методы привлечения семьи к решению проблем ребенка в 

образовании; 

- планировать стратегию индивидуальной и групповой коррекционно-развивающей 

работы с детьми на основе результатов диагностики; 

- анализировать и оценивать проблемные ситуации и определять пути и способы 

оптимального их разрешения; 

- оценивать на основе программного объёма знания в проблематике учебного 

курса. 

 

Purpose: formation of theoretical and methodological foundations of technologies of 

social and pedagogical work in students. 

Contents: social pedagogy as a special type of activity in the context of innovative 

changes. Socio-pedagogical process in modern conditions: the essence of the content. Methods 

and technologies of social pedagogue. Normative and legal basis of social and pedagogical 

activity in the context of innovative changes. Methods of work of a social pedagogue. 

Technologies of social pedagogue. Management in the work of a social pedagogue. Monitoring 

in the work of a social pedagogue. Modeling of social and pedagogical services in institutions 

and organizations of different types. 

As a result of studying the discipline "Content and technology of work in social and 

educational institutions" the student will: 

- to explain the theoretical basis of methods and technologies of social and pedagogical 

work with children and their environment in the context of innovative transformations in the 

fields of education and social protection;  

- to use active methods of involving the family in solving the problems of the child in 

education; 

- plan the strategy of individual and group correctional and developmental work with 

children based on the results of diagnosis; 

- analyze and evaluate problem situations and determine ways and means of their optimal 

resolution; 

- to evaluate on the basis of the program volume of knowledge in the problems of the 

training course. 

Пәннің пререквизиттері/Пререквизиты дисциплины/ Course prerequisites 

Оқытудағы инновациялық бағыттар 

Инновационные подходы в обучении 

Innovative approaches to learning 

Пәннің постреквизиттері / Постреквизиты дисциплины / Postrequisites 

Диплом жұмыстарын орындау, өндірістік іс-тәжірибе 

Написание дипломных работ, производственная практика 

Writing theses, internship 

 

Ұйымдастыру-шығармашылық жұмыс әдістері 

Методы организационно-творческой работы 

Methods of organizational and creative work 

Мақсаты: білім алушыларда үйірме жұмысын жүргізу әдістемесі туралы білім 

жүйесін қалыптастыру. 

Мазмұны: тәрбие жұмысының принциптері, мазмұны және әдістері. Оқушылардың 

қызығушылықтары мен қабілеттерін диагностикалау. Оқу үдерісін дараландыру. Баланың 

дамуына зор үлес қосты. Интеллектуалдық, дүниетанымдық тәрбиенің мазмұны. 

Тұлғаның өмір тіршілігінің материалдық саласы. Сабақтан тыс тәрбие қызметі. Оқу 

орнында бос уақытты ұйымдастыру. Еңбек қызметі. Тәрбие үрдісін ұйымдастыру. Тәрбие 
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жұмысын жоспарлау. Жоспарлаудың мәні. Жоспарлауға қойылатын талаптар. Ұжымдық 

шығармашылық қызмет. Ұжымдық шығармашылық істі ұйымдастыру және өткізу 

әдістемесі. Шығармашылық іс-әрекет барысында баланың жеке тұлғасын дамыту. Тәрбие 

іс-шараларын ұйымдастыру. Дайындық кезеңдері. Нәтижелілік. Оқу орнында үйірме 

жұмыстарын ұйымдастыру. Үйірме сабақтары барысында оқушылардың әлеуметтік және 

коммуникативтік креативтілігін дамыту. 

"Ұйымдастыру-шығармашылық жұмыс әдістері" пәнін оқу нәтижесінде білім 

алушы: 

- үйірме жұмысының жоспарын құруды; 

- іске асырылатын білім беру бағдарламасының мақсаттары мен міндеттеріне қол 

жеткізуге бағытталған балалардың жас ерекшеліктеріне сәйкес бірлескен және жеке іс-

әрекетін пайдалануды; 

-сабақтан тыс тиімді қызметті, шығармашылық белсенділікті, кіші мектеп 

жасындағы балалардың дербестігі мен танымдық қызығушылығын қамтамасыз ететін, 

оның ішінде ақпараттық технологияларды қолдана отырып, пәндік-практикалық қызметті 

оқытудың оңтайлы тәсілдері мен әдістерін үйлестіруді; 

- құрастыру логикасын құрылымдау( практикалық және теориялық материалдар 

бойынша әр бөлімнің қорытындысын шығара отырып, сабақтың барлық бөлімдерінің 

өзара байланысы және аяқталуы), оқу материалының білім беру компонентінің көлемін 

анықтауды; 

- білімнің бағдарламалық көлемі негізінде оқу курсының проблематикасында еркін 

бағдарлануға баға беруді меңгереді. 

 

Цель: формирование у обучающихся системы знаний о методике ведения 

кружковой работы. 

Содержание: Принципы, содержание и методы воспитательной работы. 

Диагностирование интересов, и способностей учащихся. Индивидуализация учебного 

процесса. Развитие ребёнка в социуме. Содержание интеллектуального, 

мировоззренческого воспитания. Материальная сфера жизнедеятельности личности. 

Внеурочная воспитательная деятельность. Организация досуга в учебном заведении. 

Трудовая деятельность. Организация воспитательного процесса. Планирование 

воспитательной работы. Сущность планирования. Требования к планированию. 

Коллективная творческая деятельность. Методика организации и проведения 

коллективного творческого дела. Развитие личности ребёнка в процессе творческой 

деятельности. Организация воспитательного мероприятия. Этапы подготовки. 

Результативность. Организация кружковой работы в учебном заведении. Развитие 

социальной и коммуникативной креативности учащихся в процессе кружковых занятий. 

В результате изучения дисциплины «Методы организационно-творческой работы» 

обучающийся будет: 

- составлять план работы кружка; 

- использовать совместную и индивидуальную деятельность детей в соответствии с 

возрастными нормами их развития, направленную на достижение целей и задач 

реализуемой образовательной программы; 

- сочетать оптимальные приемы и методы обучения предметно-практической 

деятельности, обеспечивающие эффективную внеучебную деятельность, творческую 

активность, самостоятельность и познавательный интерес детей младшего школьного 

возраста, в том числе с применением информационных технологий; 

- структурировать логику построения (взаимосвязь и завершенность всех частей 

занятия с подведением итогов каждой части по практическому и теоретическому 

материалу), определить объем образовательного компонента учебного материала; 

- давать оценку на основе программного объёма знаний свободно ориентироваться 

в проблематике учебного курса. 

 

Purpose: formation of students ' knowledge about the methods of conducting group work. 

Content: Principles, content and methods of educational work. Diagnosing the interests 

and abilities of students. Individualization of the educational process. Development of the child 

in society. The content of intellectual, ideological education. The material sphere of life of the 
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person. Extracurricular educational activities. Organization of leisure in the educational 

institution. Labour activity. Organization of the educational process. Planning of educational 

work. The essence of planning. Planning requirements. Collective creative activity. Methods of 

organization and conduct of collective creative work. Development of the child's personality in 

the process of creative activity. Organization of educational activities. Preparation stage. 

Effectiveness. Organization of group work in an educational institution. Development of social 

and communicative creativity of students in the process of circle classes. 

As a result of studying the discipline "Methods of organizational and creative work" the 

student will: 

- make a work plan of the circle; 

- to use joint and individual activities of children in accordance with the age norms of 

their development, aimed at achieving the goals and objectives of the educational program; 

- to combine optimal techniques and methods of teaching subject-practical activities, 

ensuring effective extracurricular activities, creativity, independence and cognitive interest of 

children of primary school age, including the use of information technology; 

- structure the logic of construction (the relationship and completeness of all parts of the 

lesson with the summing up of each part of the practical and theoretical material), to determine 

the volume of the educational component of the training material; 

- to give an assessment on the basis of the program volume of knowledge to be guided 

freely in the problems of the training course. 

Пәннің пререквизиттері/Пререквизиты дисциплины/ Course prerequisites 

Оқытудағы инновациялық бағыттар 

Инновационные подходы в обучении 

Innovative approaches to learning 

Пәннің постреквизиттері / Постреквизиты дисциплины / Postrequisites 

Диплом жұмыстарын орындау, өндірістік іс-тәжірибе 

Написание дипломных работ, производственная практика 

Writing theses, internship 

 

Білім беру мекемелеріндегі әлеуметтік-педагогикалық жұмыс 

Социально-педагогическая работа в образовательном учреждении 

Socio-pedagogical work in educational institutions 

Мақсаты: білім беру ұйымдарында әлеуметтік жұмысты психологиялық 

сүйемелдеу саласында білім алушыларда құзыреттілікті қалыптастыру. 

Мазмұны: Әлеуметтік және педагогикалық менеджменттің әдіснамалық негіздері. 

Ұйым менеджмент объектісі ретінде. Білім беру ұйымдарын басқару функциялары мен 

технологиялары. Басқару модельдері. Мектеп педагогикалық жүйе және басқару 

объектісі ретінде. 

"Білім беру мекемесіндегі әлеуметтік-педагогикалық жұмыс" пәнін оқу 

нәтижесінде білім алушы: 

- мектепшілік басқару саласындағы әлеуметтік педагогтың рөлін, міндеттерін, 

негізгі функцияларын анықтауды; 

-білім беру және әлеуметтік-педагогикалық қызмет субъектілерімен қарым-қатынас 

құру, шешім шығару процесінде өзара іс-қимыл жасауды; 

- кәмелетке толмағандардың құқықтарын қорғау кезінде білім алушылар мен түрлі 

әлеуметтік институттар арасында медиацияны түзету тәсілдерін таңдауды; 

- баланың, білім алушының құқықтарын қорғау кезінде түрлі мекемелермен өзара іс 

- қимылды ұйымдастыруды; 

- білімнің бағдарламалық көлемі негізінде оқу курсының проблематикасында еркін 

бағдарлануға баға беруді меңгереді. 

 

Цель: формирование у обучающихся компетентностей в области психологического 

сопровождения социальной работы в организациях образования. 

Содержание: Методологические основы социального и педагогического 

менеджмента. Организация как объект менеджмента. Функции и технологии управления 

образовательными организациями. Модели управления. Школа как педагогическая 

система и объект управления. 
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В результате изучения дисциплины «Социально-педагогическая работа в 

образовательном учреждении» обучающийся будет: 

- определять роль, задачи, основные функции социального педагога в области 

внутришкольного управления; 

- строить отношения с субъектами образовательной и социально-педагогической 

деятельности, взаимодействовать в процессе выработки решения; 

- выбирать способы коррекции медиации между обучающимся и различными 

социальными институтами при защите прав несовершеннолетних; 

- организовать взаимодействие с различными учреждениями при защите прав 

ребенка, обучающегося; 

- давать оценку на основе программного объёма знаний свободно ориентироваться 

в проблематике учебного курса. 

 

Purpose: formation of students ' competencies in the field of psychological support of 

social work in educational institutions. 

Contents: Methodological foundations of social and pedagogical management. 

Organization as an object of management. Functions and technologies of educational 

organizations management. Management model. School as a pedagogical system and object of 

management. 

As a result of studying the discipline "Socio-pedagogical work in an educational 

institution" the student will: 

- to define the role, tasks and main functions of a social pedagogue in the field of intra-

school management; 

- to build relationships with the subjects of educational and socio-pedagogical activities, 

to interact in the process of decision-making; 

- choose ways to correct mediation between students and various social institutions in the 

protection of the rights of minors; 

- to organize interaction with various institutions in the protection of the rights of the 

child studying; 

- to give an assessment on the basis of the program volume of knowledge to be guided 

freely in the problems of the training course. 

Пәннің пререквизиттері/Пререквизиты дисциплины/ Course prerequisites 

Арнайы психология және педагогика 

Специальная психология и педагогика 

Special psychology and pedagogy 

Пәннің постреквизиттері / Постреквизиты дисциплины / Postrequisites 

Диплом жұмыстарын орындау, өндірістік іс-тәжірибе 

Написание дипломных работ, производственная практика 

Writing theses, internship 

 

Әлеуметтік қызметкердің педагогикалық мәдениеті 

Педагогическая культура социального работника 

Teaching culture of a social worker 

Мақсаты: білім алушыларда әлеуметтік жұмыс мамандарының қызметі мен кәсіби 

моралі ретінде әлеуметтік жұмыстың құндылық-этикалық негіздері туралы біртұтас, 

жүйелі түсінік қалыптастыру. 

Мазмұны: Әлеуметтік жұмыстың кәсіби-этикалық негіздері. Адам өміріндегі 

этикалық заңдар. Этика ғылым ретінде. Әлеуметтік жұмыстағы құндылықтардың орны 

мен рөлі. Әлеуметтік жұмыстың кәсіби маңызды құндылықтары, олардың мәні мен 

типологиясы. Қазақстанда және шет елдерде әлеуметтік жұмыс пен әлеуметтік көмектің 

құндылықты негіздерін қалыптастыру мен дамытудың негізгі кезеңдері: Алғашқы 

қауымдық қоғамнан бүгінгі күнге дейін. Әлеуметтік жұмыс жүйесіндегі қызмет пен 

қатынастарды этикалық-құндылық реттеу. Әлеуметтік жұмыстың қазіргі кәсіби-этикалық 

жүйесінің мәні мен мазмұны. Әлеуметтік жұмыстың және кәсіби қызметтің басқа 

түрлерінің кәсіби-этикалық кодекстері: мәні, негізгі ұғымдары, принциптері, моральдық 

нормалары, өзара қатынасы. 
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"Әлеуметтік қызметкердің педагогикалық мәдениеті" пәнін оқу нәтижесінде білім 

алушы: 

-Әлеуметтік жұмыстың кәсіби-этикалық негіздерінің қалыптасуы мен дамуының 

негізгі кезеңдерін, олардың ерекшеліктерін біліп; 

- жалпы әлеуметтік жұмыстың мәні мен мазмұнын, нысандары мен әдістерін және 

оның жекелеген түрлерін, сондай-ақ өзекті әлеуметтік шындықты талдауға жүйелі 

этикалық-аксиологиялық тәсілді қолдануды; 

-үдерістерді, құбылыстарды, жағдайларды, қарым-қатынастарды, іс-әрекеттерді, 

құжаттарды және т. б. этикалық-аксиологиялық талдауды қолдануды; 

- әлеуметтік қызметкердің кәсіби-этикалық талаптарын талдау және негіздеуді; 

- білімнің бағдарламалық көлемі негізінде оқу курсының проблематикасында еркін 

бағдарлануға баға беруді меңгереді. 

 

Цель: формирование у обучающихся целостного, системного представления о 

ценностно-этических основаниях социальной работы как деятельности и 

профессиональной морали специалистов социальной работы. 

Содержание: Профессионально-этические основы социальной работы. Этические 

законы в жизни человека. Этика как наука. Место и роль ценностей в социальной работе. 

Профессионально значимые ценности социальной работы, их сущность и типология. 

Основные этапы становления и развития ценностных оснований социальной работы и 

социальной помощи в Казахстане и за рубежом: от первобытного общества до наших 

дней. Этико-ценностное регулирование деятельности и отношений в системе социальной 

работы. Сущность и содержание современной профессионально-этической системы 

социальной работы. Профессионально-этические кодексы социальной работы и других 

видов профессиональной деятельности: сущность, основные понятия, принципы, 

моральные нормы, взаимовлияние. 

В результате изучения дисциплины «Педагогическая культура социального 

работника» обучающийся будет: 

- называть основные этапы развития и становления профессионально-этических 

оснований социальной работы, их особенности; 

- применять системный этико-аксиологический подход к анализу сущности и 

содержания, форм и методов социальной работы в целом и отдельных ее видов, а также 

актуальной социальной реальности; 

- использовать этико-аксиологический анализ процессов, явлений, ситуаций, 

отношений, поступков, документов и т.п.; 

- анализировать и обоснование профессионально-этические требования к 

профессиограмме социального работника; 

- давать оценку на основе программного объёма знаний свободно ориентироваться 

в проблематике учебного курса. 

 

Purpose: formation of students ' holistic, systematic understanding of the value and 

ethical foundations of social work as an activity and professional morality of social work 

specialists. 

Contents: Professional and ethical foundations of social work. Ethical laws in human life. 

Ethics as a science. The place and role of values in social work. Professionally significant 

values of social work, their essence and typology. The main stages of formation and 

development of value bases of social work and social assistance in Kazakhstan and abroad: from 

primitive society to the present day. Ethical and value regulation of activities and relations in 

the system of social work. The essence and content of the modern professional and ethical 

system of social work. Professional and ethical codes of social work and other types of 

professional activity: essence, basic concepts, principles, moral norms, mutual influence. 

As a result of studying the discipline "Pedagogical culture of social worker" the student 

will: 

- to name the main stages of development and formation of professional and ethical 

foundations of social work, their features; 
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- apply a systematic ethical and axiological approach to the analysis of the essence and 

content, forms and methods of social work in General and its individual types, as well as the 

actual social reality; 

- use ethical and axiological analysis of processes, phenomena, situations, relationships, 

actions, documents, etc.; 

- analyze and substantiate the professional and ethical requirements for the professiogram 

of a social worker; 

- to give an assessment on the basis of the program volume of knowledge to be guided 

freely in the problems of the training course. 

Пәннің пререквизиттері/Пререквизиты дисциплины/ Course prerequisites 

Педагогикалық қарым-қатынас 

Педагогическое общение 

Pedagogical communication 

Пәннің постреквизиттері / Постреквизиты дисциплины / Postrequisites 

Диплом жұмыстарын орындау, өндірістік іс-тәжірибе 

Написание дипломных работ, производственная практика 

Writing theses, internship 

 

Балалар ұжымындағы қақтығыстарды шешудің жолдары 

Технологии разрешения конфликтов в детском коллективе 

Technology resolving conflicts in the childrens group 

Мақсаты: білім алушыларда жанжал құрылымы, оның пайда болу себептері 

саласындағы ғылыми-теориялық түсініктерді қалыптастыру, сондай-ақ даулы 

жағдайларды реттеудің практикалық дағдыларын меңгеру. 

Мазмұны: психологиялық ғылым жүйесіндегі жанжал психологиясының пәні, 

әдістері, міндеттері және орны. Пәннің мәдени-тарихи негіздері. Жанжалды зерттеудің 

психологиялық дәстүрлері. Жанжалдың құрылымдық элементтері. Қақтығыстың пайда 

болу себептері. Қақтығыстағы мінез-құлық стратегиясы. Қақтығыстағы манипуляциялар. 

Коммуникативтік құзыреттілік манипуляцияларды жеңу стратегиясы ретінде. Басқару іс-

шаралар. Делдалдық және модерация қызметтері, міндеттері, технологиялары. 

"Балалар ұжымындағы жанжалдарды шешу технологиялары" пәнін оқу 

нәтижесінде білім алушы: 

- іскерлік қарым-қатынас психологиясы мен кәсіби әдеп пәні мен категориялық 

аппаратын, іскерлік қарым-қатынастың заңдылықтары мен механизмдерін, қорғау 

механизмдерін және олардың жұмыс істеуін түсінуді; 

- психологиялық көмек көрсетудің дәстүрлі әдістері мен технологияларын қолдану: 

психологиялық көмек көрсетудің негізгі тәсілі ретінде психологиялық кеңес берудің 

негізгі ұғымдарын білу, көмек көрсетудің әдістері мен тәсілдерінің ерекшеліктерін, 

оларды психологиялық көмек көрсету мен қолдаудың типтік жағдайларында қолданудың 

мақсаттылығын түсіну; дамытушы және түзету бағдарламаларын әзірлеу құрылымы мен 

әдістемесін білуді; 

- психологиялық әсер етудің негізгі технологияларын, психологиялық көмек 

көрсету рәсімдерін, жанжалдарды басқарудың теориялық тәсілдерін ұсынуды; 

- даулы жағдайдың кезеңдерін, мәнін, жағдайларын, себептерін, бейнесін көрсете 

отырып, даулы жағдайларды талдай отырып, адамның жас дамуын және қауіп 

факторларын есепке ала отырып, психикалық қызметінің ерекшелігін анықтау, адамның 

психикалық қызметін үйлестіру мақсатында жеке тұлғаға кешенді кәсіби әсер ету 

тәсілдерін, әр түрлі өмірлік жағдайларда психологиялық көмек көрсету тәсілдерін 

пайдалануды меңгереді; 

- баланың, білім алушының құқықтарын қорғау кезінде түрлі мекемелермен өзара іс 

- қимылды ұйымдастыруды. 

 

Цель: формирование у обучающихся научно-теоретических представлений в 

области структуры конфликта, причин его возникновения, а также овладение 

практическими навыками регулирования конфликтных ситуаций. 

Содержание: Предмет, методы, задачи и место психологии конфликта в системе 

психологических наук. Культурно-исторические основы дисциплины. Психологические 
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традиции изучения конфликта. Структурные элементы конфликта. Причины 

возникновения конфликта. Стратегии поведения в конфликте. Манипуляции в 

конфликте. Коммуникативная компетентность как стратегия преодоления манипуляций. 

Управление конфликтом. Функции, задачи, технологии посредничества и модерации. 

В результате изучения дисциплины «Технологии разрешения конфликтов в 

детском коллективе» обучающийся будет: 

- определять предмет и категориальный аппарат профессиональной этики и 

психологии делового общения, закономерности и механизмы делового взаимодействия, 

понимание защитных механизмов и их функционирования; 

- применять традиционные методы и технологии оказания психологической 

помощи: знание ключевых понятий психологического консультирования как основного 

способа оказания психологической помощи, понимание особенностей методов и 

способов оказания помощи, целесообразности их применения в типовых ситуациях 

психологического содействия и поддержки; знание структуры и методики разработки 

развивающих и коррекционных программ; 

- предлагать основные технологии психологического воздействия, процедуры 

оказания психологической помощи, теоретические подходы к управлению конфликтами; 

- анализировать конфликтные ситуации с выделением этапов, предмета, условий, 

мотивов, образов конфликтной ситуации, выявлять специфику психического 

функционирования человека с учетом возрастного развития и факторов риска, 

пользоваться приемами комплексного профессионального воздействия на личность с 

целью гармонизации психического функционирования человека, приемами оказания 

психологической помощи в различных жизненных ситуациях; 

- организовать взаимодействие с различными учреждениями при защите прав 

ребенка, обучающегося. 

 

Purpose: formation of students ' scientific and theoretical ideas in the field of conflict 

structure, causes of its occurrence, as well as mastering the practical skills of conflict 

management. 

Contents: Subject, methods, objectives and place of conflict psychology in the system of 

psychological Sciences. Cultural and historical foundations of the discipline. Psychological 

tradition of study of the conflict. Structural elements of the conflict. The causes of the conflict. 

Strategies of behavior in the conflict. Manipulation in conflict. Communicative competence as a 

strategy to overcome manipulation. Conflict management. Functions, tasks, mediation and 

moderation technologies. 

As a result of studying the discipline "technology of conflict resolution in the children's 

team" the student will: 

- determine the subject and categorical apparatus of professional ethics and psychology of 

business communication, patterns and mechanisms of business interaction, understanding of 

protective mechanisms and their functioning; 

- apply traditional methods and technologies of psychological aid: knowledge of the key 

concepts of psychological counseling as the main method of psychological support, 

understanding of the methods and aid modalities, the appropriateness of their use in typical 

situations of psychological assistance and support; knowledge of the structure and methodology 

of the development of educational and correctional programs; 

- to offer basic technologies of psychological impact, procedures of psychological 

assistance, theoretical approaches to conflict management; 

- to analyze conflict situations with the allocation of stages, subject, conditions, motives, 

images of the conflict situation, to identify the specifics of the mental functioning of the person 

taking into account age development and risk factors, to use the techniques of complex 

professional impact on the individual in order to harmonize the mental functioning of the 

person, methods of psychological assistance in various life situations; 

- to organize interaction with various institutions in the protection of the rights of the 

child studying. 
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Psychology 

Пәннің постреквизиттері / Постреквизиты дисциплины / Postrequisites 

Диплом жұмыстарын орындау, өндірістік іс-тәжірибе 

Написание дипломных работ, производственная практика 

Writing theses, internship 

 

Оқушылардың шығармашылық қабілеттерін дамыту 

Развитие творческих способностей учащихся 

Development of creative abilities of students 

Мақсаты: оқушылардың шығармашылық қабілеттерін дамыту туралы білім жүйесін 

қалыптастыру. 

Мазмұны: шығармашылық қызмет ретінде. Шығармашылық түрлері: ғылыми, 

көркемдік, техникалық шығармашылық. Бастауыш сынып оқушыларының көркем, 

техникалық және ғылыми шығармашылығының ерекшеліктері. Балалардың 

шығармашылық қабілеттерін диагностикалау. Шығармашылық қызметтің психологиялық 

механизмдері. Балалар дарындылығы. Креативтілік шығармашылыққа жеке қабілеттілік 

ретінде. Зияткерлік сала дамудың мақсаты ретінде. Бастауыш сынып оқушыларының 

шығармашылық дамуының психологиясы мен педагогикасы. Бастауыш сынып 

оқушыларының шығармашылық қабілеттерін дамытудың негізгі талаптары мен 

шарттары. Білім беру үдерісінде балалардың шығармашылық қабілеттерін белсендіру 

принциптері. Бастауыш сынып оқушыларының шығармашылық қабілеттерін дамытуға 

жеке және сараланған көзқарас. Шығармашылық іс-әрекет, оның кіші мектеп жасындағы 

қалыптасуы мен дамуы. Кіші мектеп жасындағы шығармашылық қызметтің әртүрлі 

түрлерін қалыптастыру және дамыту. Бастауыш білім беру үдерісінде бастауыш сынып 

оқушыларының жалпы шығармашылық қабілеттерін қалыптастыру және дамыту 

жолдары. Бастауыш сынып оқушыларының зияткерлік және шығармашылық қабілеттерін 

дамыту әдістері. Әлеуметтік құзыреттілік және тұлғалық жетілу саласында 

шығармашылық қабілеттерін дамыту. Бастауыш сынып оқушыларының зияткерлік және 

шығармашылық қабілеттерін дамытуда зерттеу іс-әрекетінің түрлі түрлерін қолдану. 

"Оқушылардың шығармашылық қабілеттерін дамыту" пәнін оқу нәтижесінде: 

-шығармашылықтың, креативтіліктің, шығармашылық қызметтің философиялық-

психологиялық негіздерін атауды; 

- бастауыш сынып оқушыларының шығармашылық қабілеттерін дамыту 

мақсатында оқытудың заманауи инновациялық педагогикалық технологияларын 

қолдануды (оқу ынтымақтастығы, тұлғалық-функционалдық-рөлдік көзқарас, 

артпедагогика және ақпараттық технологиялар); 

- дарынды балаларды оқыту және дамыту үшін барынша қолайлы жағдайларды 

қамтамасыз ету үшін оқу орнының пәндік ортасын ұйымдастыру және қайта құруды; 

-бастауыш сынып оқушыларының креативтілігі мен дарындылығын дамытуға 

бағытталған түзету-дамыту бағдарламаларын құруды; 

- оқу орнының білім беру ортасына баға беру және түзетуді меңгереді. 

 

Цель: формирование у обучающихся системы знаний о развитии творческих 

способностей на разных возрастных этапах развития человека. 

Содержание: Творчество как деятельность. Виды творчества: научное, 

художественное, техническое творчество. Особенности художественного, технического и 

научного творчества младших школьников. Диагностика творческих способностей детей. 

Психологические механизмы творческой деятельности. Детская одаренность. 

Креативность как личностная способность к творчеству. Интеллектуальная сфера как 

цель развития. Психология и педагогика творческого развития личности младших 

школьников. Основные требования и условия развития творческих способностей 

младших школьников. Принципы активизации творческих способностей детей в 

образовательном процессе. Индивидуальный и дифференцированный подход к развитию 

творческих способностей младших школьников. Творческая деятельность, ее 

формирование и развитие в младшем школьном возрасте. Формирование и развитие 

различных видов творческой деятельности в младшем школьном возрасте. Пути 

формирования и развития общих творческих способностей младших школьников в 
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процессе начального образования. Методы развития интеллектуальных и творческих 

способностей младших школьников. Развитие творческих способностей в области 

социальной компетенции и личностной зрелости. Использование различных видов 

исследовательской деятельности в развития интеллектуальных и творческих 

способностей младших школьников. 

В результате изучения дисциплины «Развитие творческих способностей учащихся» 

обучающийся будет: 

- называть философско-психологические основания творчества, креативности, 

творческой деятельности; 

- использовать современные инновационные педагогические технологии обучения 

(учебное сотрудничество, личностно-функционально-ролевой подход, артпедагогика и 

информационные технологии) в целях развития творческих способностей младших 

школьников; 

- организовывать и перестраивать предметную среду учебного заведения для 

обеспечения максимально комфортных условий для обучения и развития одаренных 

детей; 

- составлять коррекционно-развивающие программы, ориентированные на развитие 

креативности и одаренности младших школьников; 

- давать оценку и корректировать образовательную среду учебного заведения. 

 

Purpose: formation of students ' knowledge about the development of creative abilities at 

different age stages of human development. 

Content: Creativity as activity. Types of creativity: scientific, artistic, technical creativity. 

Features of the artistic, technical and scientific creativity of Junior high school students. 

Diagnostics of creative abilities of children. Psychological mechanisms of creative activity. 

Children's talent. Creativity as a personal ability to create. Intellectual sphere as a development 

goal. Psychology and pedagogy of creative development of younger students. Basic 

requirements and conditions for the development of creative abilities of younger students. 

Principles of activation of creative abilities of children in educational process. Individual and 

differentiated approach to the development of creative abilities of younger students. Creative 

activity, its formation and development in primary school age. Formation and development of 

various types of creative activity in primary school age. Ways of formation and development of 

the General creative abilities of younger pupils in the process of primary education. Methods of 

development of intellectual and creative abilities of younger pupils. Development of creative 

abilities in the field of social competence and personal maturity. The use of various types of 

research activities in the development of intellectual and creative abilities of younger students. 

As a result of studying the discipline "Development of creative abilities of students" the 

student will: 

- to name the philosophical and psychological foundations of creativity, creativity, 

creative activity; 

- to use modern innovative pedagogical technologies of training (educational cooperation, 

personal-functional-role approach, art pedagogy and information technologies) in order to 

develop the creative abilities of younger students; 

- to organize and reconstruct the subject environment of the educational institution to 

ensure the most comfortable conditions for the training and development of gifted children; 

- to make correctional and developmental programs focused on the development of 

creativity and giftedness of younger students; 

- to assess and adjust the educational environment of the institution 

Пәннің пререквизиттері/Пререквизиты дисциплины/ Course prerequisites 

Психология 

Психология 

Psychology 

Пәннің постреквизиттері / Постреквизиты дисциплины / Postrequisites 

Диплом жұмыстарын орындау, өндірістік іс-тәжірибе 
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