




 

 

 

7М01402 – Кəсіптік оқыту 

7М01402– Профессиональное обучение 

7М01402 –Professional training 
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Негізгі пəндер/ Базовые дисциплины/ Basic disciplines – не менее 12 кредит / 

кредита / credit 

«Еңбек пен кəсіпкерліктің технологиясы», «Ауылшаруашылық өндірісі» 

траекториялары бойынша базалық пəндері 

Базовые дисциплины по образовательным траекториям: «Технология труда и 

предпринимательство», «Сельскохозяйственное производство» 

Basic disciplines for educational trajectories: «Technology of Labour and Entrepreneurship», 

«Agricultural production» 

1 

DKz -5205 

Іскерлік қазақ тілі 

Деловой казахский язык 

Business Kazakh language  

2 

KMTMeS -

5205 

Этносаралық толеранттылық пен қоғамдық 

келісімнің Қазақстандық моделі 

Казахстанская модель толерантности и 

межэтнического согласия 

Kazakhstan model of tolerance and inter-ethnic accord 

2 

MPO - 5206 

Кəсіптік оқыту əдістемесі 

Методика профессионального обучения 

Methods of training 
4 

PME - 5206 

Білім берудің басқару педагогикасы 

Педагогическое управление в образований 

Pedagogical management in educations 

3 

NOPSSL - 

5207 

Тұлғаның өздігінен кəсіптік дамуының жəне өзін-

өзі жетілдірудің ғылыми негіздері 

Научные основы профессионального 

самосовершенствования и саморазвития личности 

Scientific bases of professional self-improvement and 

self-development 
4 

RCoTHEE - 

5207 

Жоғарғы оқу орындарының оқытушыларының 

зерттеушілік мəдениеті 

Исследовательская культура преподавателя 

высших учебных заведениях 

Research culture of teacher higher educational 

establishments 

4 PM - 5208 

Педагогикалық мониторинг 

Педагогический мониторинг 

Педагогический мониторинг 

2 



PM - 5208 

Педагогикалық шеберлік  

Педагогическое мастерство  

Pedagogical mastery  

Кəсіптік пəндер / Профилирующие дисциплины / Profile courses 

- 20  кредит / кредитов / credit 

Еңбек техникасы жəне кəсіпкерлік», «Ауылшаруашылық өндірісі»  білім беру 

траекториялары бойынша  кəсіптік пəндер 

Профилирующие дисциплины по образовательным траекториям:  

«Технология труда и предпринимательство», «Сельскохозяйственное производство» 

Main disciplines for educational trajectories: «Technology of Labour and Entrepreneurship», 

«Agricultural production» 

1 

TPPO - 6302 

Жоғары кəсіптік білім беру теориясы мен 

практикасы 

Теория и практика высшего профессионального 

образования 

Theory and practice of higher professional education 

4 

CHMPD - 

6302 

Агроинженерліқ мамандық пəндерін оқытудың 

жеке əдістемелері 

Частные методики преподавания дисциплин 

агроинженерных специальностей 

Particular methods of teaching disciplines of agro-

engineering specialties 

2 

PISVPO - 

5303 

Жоғары кəсіптік білім беру жүйесіндегі 

педагогикалық инноватика 

Педагогическая инноватика в системе высшего 

профессионального образования 

Educational Innovation in Higher Vocational 

Education 
4 

PMP - 5303 

Мұғалімнің кəсіби шеберлігі 

Профессинональное мастерство педагога 

Professinonal teacher skills 

3 

ChMPO - 

5304 

Кəсіптік оқытудың жеке əдістемелері 

Частные методики профессионального обучения 

Particular methods of vocational training 

4 

MPOT-5304 

Кəсіптік білім беру жүйесінде қзіргі заманғы 

технологияларды қолдану əдістемесі 

Методика применения обучающих технологий в 

системе профессионального образования 

The method of learning technologies in vocational 

education 

4 

OPNI - 6305 

Кəсіби педагогикадағы ғылыми зерттеулерді 

ұйымдастыру жəне жоспарлау 

Организация и планирование научных 

исследований в профессиональной педагогике 

Organization and planning of research in vocational 

pedagogy 
4 

ISAUUP - 

6305 

Оқу – өндірістік құрал-жабдықтарды автоматы 

басқару жүйесіндегі ақпараттар 

Инновации в системе автоматического управления 

учебно-производственным оборудованием 

Innovations in the system of automatic control 

education and production equipment 

5 IIPPPPI - Ақпараттық қолданбалы бағдарламаларды кəсіби- 4 



 

Іскерлік қазақ тілі 

Деловой казахский язык 

Business Kazakh language 

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

қағаздарын жүргізу ережелерін, келісімшарттарды жасай білу, қызметтік жəне ресми 

хаттарды жаза білу, сондай-ақ магистранттардың қазақ тілінде алған білімдерін ғылыми-

зерттеу жұмысында қолдана білуге үйрететін пəн.  

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

негіздерін үйрету; құжаттарды ресімдеу үлгілерімен таныстыру; мемлекеттік тілде іс 

қағаздарын жүргізу, сондай-ақ тіл үйренушілердің ғылыми ойлау қабілетін дамыту, кəсіби 

терминдерді орнымен дұрыс жəне сауатты пайдалана білуі, өз ойы мен пікірлерін 

дəлелдей білумен қатар рефераттарға дəйексөз жазуға, сұхбат жүргізуге, хабарлама 

жасауға дағдыландыру. 

Пəннің мазмұнына келесі бөлімдер кіреді: грамматика, морфология, синтаксис. 

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

Етістіктің шақтары. Ырықсыз етіс. Етістіктің тұйық жəне шартты райлары. Есімше. 

Көсемше. 

Пəнді оқу нəтижесінде магистрант: 

- құжаттарды ресімдеуге қатысты лексика-грамматикалық, стилистикалық, 

орфографиялық нормаларды білуге; 

- меңгерген материалды өмірде жəне кəсіби əрекетінде қолдана алуға; 

- құжаттарды мемлекеттік стандарттар мен жазу стилі мен функциялары талаптарына 

сай толтыруда кəсіби терминдерді дұрыс қолдану дағыдыларын игере білуге тиіс. 

Пəн тілдік, коммуникативтік, кəсіптік құзырлықты қалыптастыруға бағытталған. 

 

Дисциплина «Деловой казахский язык» представляет собой изучение языкового 

материала, ведение деловых бумаг на государственном языке, умение заключить 

договоры, правила написания деловых писем, а также умение передавать свои мысли на 

государственном языке. 

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

государственном языке, ознакомить с образцами оформления документов; научить вести 

делопроизводство на государственном языке. 

Содержание курса включает следующие разделы: грамматика, морфология, 

синтаксис. Структура казахских предложений. Типы предложений. Типы придаточных 

предложений. Времена всех групп. Модальные глаголы. Страдательный залог. Передача 

пассивной конструкции на родной язык. Сослагательное наклонение. Причастные 

обороты. Инфинитивные конструкции. 

В результате изучения дисциплины магистрант должен: 

- знать лексико-грамматические, стилистические, орфографические нормы делового 

6306 педагогикалық зерттеулерде пайдалану 

Использование информационных прикладных 

программ в профессионально-педагогических 

исследованиях 

The use of information application programs in 

vocational educational research 

TISPSPP - 

6306 

Кəсіптік даярлау жүйесінде салыстырмалы 

педагогиканы қолданудың технологиясы 

Технология использования сравнительной 

педагогики в системе профессиональной 

подготовки 

Technology of Comparative Education in professional 

training 



казахского языка;  

- уметь использовать изученный материал в жизни и профессиональной 

деятельности; 

- иметь навыки правильного использования профессиональных терминов при 

заполнении документов в соответствии с государственными стандартами, а также стилями 

написания и функциям. 

Дисциплина направлена на формирование компетенции: языковой, 

коммуникативной, профессиональной. 

 

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

securities business in the state language, the ability to enter into contracts, rules for writing 

business letters, as well as the ability to communicate their thoughts in the state language. 

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

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

records in the state language. 

The course content includes the following sections: grammar, morphology, syntax. The 

structure of the Kazakh proposals. The types of sentences. Types of subordinate clauses. The 

times of all groups. Modal verbs. Passive voice. Transfer the passive construction in their native 

language. Subjunctive mood. Sacrament momentum. Infinitive constructions. 

A study of undergraduate discipline must: 

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

language; 

- Be able to use the learned material and professional life; 

- Have the skills to properly use professional terms in completing the documents in 

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

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

professional. 

Пререквизиттер/ Пререквизиты/ Рrerequisites 
«Кəсіби қазақ тілі»  

«Профессиональный казахский язык»  

«Professional Kazakh Language» 

Постреквизиттер/ Постреквизиты/ Рostrequisites 

Диссертацияны жазу кезінде практикалық қолдану 

Практическое применение при написании диссертации 

Practical application in the writing of the dissertation 

 

Этносаралық толеранттылық пен қоғамдық келісімнің қазақстандық моделі 

Казахстанская модель межэтнической толерантности и общественного согласия 

Kazakhstan model of interethnic tolerance and public consent 

Бұл пəнде этносаралық толеранттылық пен қоғамдық келісімнің қазақстандық моделі 

қарастырылады. 

Мақсаты: белгілі философиялық мəселелерін дүниеге деген көзқарасты əлеуметтік 

жəне дара түсіну жəне талдауға магистранттарды үйрету 

Пəннің мазмұны: теориялық-методологиялық негіздері саясатын этносаралық 

толеранттылық пен қоғамдық келісім. Типология саясатындағы этносаралық 

толеранттылық пен қоғамдық келісім. Этноұлттық саясат əдіснамасы жəне оның негізгі 

концептердің: этносаралық толеранттылық пен қоғамдық келісім. Ұқсастық мəн 

мəтініндегі этносаралық толеранттылық пен қоғамдық келісім қиындықтары. Қазақстан 

этносаралық толеранттылық пен қоғамдық келісімдегі оның қоғамдық-саяси 

институтализациясы. Ұлттық құрылыс саласындағы халықаралық стандарттарды 

этносаралық толеранттылықтың шетелдік тəжірибесі. Қазақстан Республикасының 

этноұлттық саясаты мен бастамалары: жаңа парадигмалар халықаралық ынтымақтастығы. 



Білуі тиіс: толеранттылықтың теориялық негіздері, Қазақстандағы конфессияаралық 

келісімнің қағидалары. 

Меңгеруі тиіс: күнделікті өмірдегі жəне кəсіби қызметтегі белгілі бір жағдайды 

ойластыруға діни көзқарасты қолдану. 

Оқу дағдылары: басқа адамның көзқарасын түсіну жəне бағалау қабілеттігі, 

мұсылмандық əлеммен жəне Батыс арасындағы диалогтың дамуы жайлы тура негізделген 

қорытындылар негізінде толық емес ақпараттың негізінде шешім қабылдау. 

Əлемдік көзқарастағы пəн қалыптастыру құзыреттілігі: мағыналы-бағалы, 

интегративті. 

 

В курсе рассматривается Казахстанская модель межэтнической толерантности и 

общественного согласия. 

Цель – научить магистрантов понимать и анализировать мировоззренческие, 

социально и личностно значимые философские проблемы. 

Содержание дисциплины: теоретико-методологические основы политики 

межэтнической толерантности и общественного согласия; типологии политики 

межэтнической толерантности и общественного согласия; методология этнонациональной 

политики и ее основных концептов: межэтнической толерантности и общественного 

согласия; проблема идентичности в контексте межэтнической толерантности и 

общественного согласия; казахстанская модель межэтнической толерантности и 

общественного согласия, ее общественно-политическая институтализация; зарубежный 

опыт национального строительства и международные стандарты в области межэтнической 

толерантности; этнонациональная политика и инициативы Республики Казахстан: новые 

парадигмы международного сотрудничества. 

В результате освоения дисциплины магистрант должен: 

- знать: теоретические основы толерантности; принципы межконфессионального 

согласия в Казахстане; 

- уметь: использовать религиоведческий подход к осмыслению конкретной ситуации 

в повседневной жизни и в профессиональной деятельности;  

- иметь навыки: способность понимать и ценить чужую точку зрения, стремиться к 

сотрудничеству, принятие решений на основе неполной информации на основе четко 

обоснованных выводов  о развитии диалога между мусульманским миром и Западом.  

Дисциплина формирует мировоззренческую компетентность: ценностно-смысловую, 

интегративную. 

 

The Kazakhstan model of interethnic tolerance and public consent is considered 

The purpose - to teach undergraduates to understand and analyze the philosophical, socially 

and personally meaningful philosophical problems 

Theoretical and methodological foundations of the policy of ethnic tolerance and social 

harmony. Typology of policies of ethnic tolerance and social harmony. Methodology of ethnic 

policy and its basic concepts: interethnic tolerance and social harmony. The problem of identity 

in the context of inter-ethnic tolerance and social harmony. Kazakhstan model of interethnic 

tolerance and social harmony, its socio-political institutalizatsiya. Foreign experience in the 

construction of national and international standards in the field of inter-ethnic tolerance. Ethno-

national policy and initiatives of the Republic of Kazakhstan: a new paradigm for international 

cooperation 

Knowledge of the theoretical basis of tolerance; principles of interfaith harmony in 

Kazakhstan.  

Аbility: use religious studies approach to understanding the specific situations of the daily 

life and professional activities. 

Skills: The ability to understand and appreciate another's point of view, to seek 

cooperation, decision-making on the basis of incomplete information on the basis of well-



founded conclusions about the development of dialogue between the Muslim world and the 

West; 

Discipline forms the ideological competence: value and meaning, integrative 

Пререквизиттер/Пререквизиты/ Prerequisites: 

Философия 

Философия 

Philosophy 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites: 

Диссертацияны жазу кезінде практикалық қолдану 

Практическое применение при написании диссертации 

Practical application in the writing of the dissertation 

Кəсіптік оқыту əдістемесі 

Методика профессионального обучения 

Methods of training 

«Кəсіптік оқыту əдістемесі» пəні педагогикалық пəндер қатарына жатады. Оны 

кəсіптік оқыту мамандығының Магистранттері жəне магистранттары оқиды. 

Мақсаты – жоғарғы мектептегі кəсіптік білім мазмұнының ерекшеліктерімен танысу, 

кəсіптік білім беру педагогінің жұмысының құрылысымен танысу, жоғарғы мектпетегі 

оқыту əдістерімен, формаларымен жəне сабақ беру əдісін меңгеру. Пəннің негізгі 

түсініктері бойынша негізгі білімдерін меңгеру. 

Пəннің мазмұны өзіне келесі бөлімдерді қосады: Кəсіптік оқытудың теориялық 

негіздері. Кəсіптік оқытудың мақсаты. Кəсіптік оқытудың қағидалары, мазмұны. Кəсіптік 

оқытуды ұйымдастырудың формалары. Жоғарғы оқу орындарында мамандарды 

дайындау. Орта кəсіби білім берудегі мамандарды дайындау. Мамандардың біліктілігін 

көтеру жəне қайта даярлау. 

Магистрант пəнді оқу нəтижесінде: 

- кəсіптік оқытудың мақсатын, қағидаларын, мазмұнын, ұйымдастыру формаларын, 

əдістемелерін білуі керек; 

- кəсіби білім беру төңірегінде өздігінен білімді игере алуы, əр түрлі методологиялық 

тəсілдерді қолдана білуі, алған білімін тəжірибеде жүзеге асыра алуы қажет; 

- кəсіптік оқытудың негізгі тиімді əдістерін, формаларын қолдану дағдыларын 

иелену.  

Пəн коммуникативті, дүниетану, мамандырылған, зерттеу құзыреттілігін 

қалыптастыруына бағытталған. 

 

Дисциплина «Методика профессионального обучения» относится к филологическим 

и педагогическим дисциплинам. Ее изучают все магистранты, специализирующихся в 

различных областях педагогической и в том числе магистранты специальности 

профессиональное обучение. Овладение базовыми знаниями по основным понятиям 

дисциплины. 

Цель -знакомство с особенностями содержания профессионального образования в 

высшей школе, структурой деятельности педагога профессионального образования, со 

спецификой форм, методов, принципов и средств обучения в высшей школе овладение 

методикой преподавания . 

Содержание курса включает следующие разделы: Теоретические  основы  

профессионального  обучения. Цель,  задачи  и  предмет  профессионального  обучения.    

Содержание, принципы  и  методы  профессионального  обучения.  Формы  организации 

профессионального  обучения. Подготовка  специалистов  в  учреждениях среднего 

профессионального образования. Подготовка квалифицированных рабочих в учреждениях 

профессионального образования. Внутри фирменная подготовка  рабочих;  

дополнительное  профессиональное  образование. Переподготовка и повышение 

квалификации работников и специалистов. 

В результате изучения магистрант должен: 



Знать: цель,  задачи  и  предмет  профессионального  обучения.    Содержание, 

принципы  и  методы  профессионального  обучения.  Формы  организации 

профессионального  обучения. 

Уметь: самостоятельно овладевать знаниями в области профессионального 

образования;  

-применять разнообразные методологические подходы;  

- применять полученные знания на практике.  

Иметь навыки:выбирать оптимальные методы, формы, средства профессионального 

обучения 

Дисциплина направлена на формирование мировоззренческой, коммуникативной, 

профессиональной, исследовательской компетенций. 

 

 Discipline "Methods of professional training" refers to the philological and pedagogical 

subjects. Study all graduate students specializing in various fields of teaching and including the 

students of vocational training.The acquisition of basic knowledge on basic concepts of the 

discipline. 

 The purpose -acquaintance with the peculiarities of the content of vocational training in 

higher education, the structure of teacher professional education, with the specific forms, 

methods, principles and means of education in the graduate school of the mastery of the methods 

of teaching . 

 The course content includes the following topics: Theoretical bases of professional 

training. Goal, objectives and focus of the professional learning. The content, principles and 

methods of vocational training. Forms of organization of vocational training. Training in 

uchrezhdeniiah professional education. Kvalifitsirovannyi training in vocational education. 

Nutritionalvalue workers, additional vocational education. Retraining and professional 

development of workers and specialists. 

 As a result of studying the student should: 

 Know: the purpose, objectives and focus of the professional learning. The content, 

principles and methods of vocational training.Forms of organization of vocational training. 

 Be able to: independently acquire knowledge in the field of vocational education;  

-apply a variety of methodological approaches;  

- apply the obtained knowledge in practice.  

 To have skills to choose optimal methods, forms, means of vocational training 

 Discipline is aimed at formation of world Outlook, communicative, professional and 

research competencies. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 

Жалпы педагогика. Кəсіби педагогика. Кəсіптік білім берудің методологиясы. 

Кəсіптік білім берудегі жоспарлау жəне ұйымдастыру. 

Общая педагогика. Профессиональная педагогика. Методология профессионального 

образования. Планирование и организация научных исследований в профессиональном 

образовании. 

General pedagogy.Professional pedagogy.Methodology of professional education.Planning 

and organization of research in vocational education. 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 
Біліктілік пен дағдылар кəсіби жұмыста жəне ғылыми жұмыста қолданылады. 

Полученные знания и навыки  могут быть использованы магистрантами при 

прохождении исследовательской и педагогической практик, написании диссертационного 

исследования 

Obtained knowledge and skills can be used by undergraduates with the passage of the 

research and pedagogical practices, writing dissertation research 

 

Білім берудің басқару педагогикасы 

Педагогическое управление в образований 



Pedagogical management in educations 

 

 

Тұлғаның өздігінен кəсіптік дамуының жəне өзін-өзі жетілдірудің ғылыми 

негіздері 

Научные основы профессионального самосовершенствования и саморазвития 

личности 

Scientific bases of professional self-improvement and self-development 

«Тұлғаның өздігінен кəсіптік дамуының жəне өзін-өзі жетілдірудің ғылыми 

негіздері» пəні педагогикалық пəндер қатарына жатады. Оны кəсіптік оқыту 

мамандығының магистранттары оқиды. 

Мақсаты – əлеуметтік психологиялық жұмыстар негізін, мəселелерін шешу əдістерін 

қалыптастыру. Пəннің негізгі түсініктері бойынша негізгі білімдерін меңгеру. 

Пəннің мазмұны өзіне келесі бөлімдерді қосады: Əлеуметтік психологиялық 

тиімділігінің негіздері. Əлеуметтік психологиялық тиімділігінің негіздері. Кəсіби 

əлеуметтік психологиялық жүйесі. Жеке тұлғаның кəсіби білімі мен дағдылары. Тұлғаның 

мен концепциясы. 

Магистрант пəнді оқу нəтижесінде: 

- тиімді педагогиялық жұмыс негіздерін, əлеуметтік пмихологиялық 

тапсырмаларды шешу жолдарын, тұлғаның əлеуметтік психологилық білім жəне дағды 

жүйесін білу қажет; 

- ғылыми техникалық ақпараттарды қолдана алу, алынған нəтижелерді өңдей жəне 

сараптай алуы, ғылыми техникалық ақпараттарды іздеп жəне қолдана алуы керек; 

- тиімді əлеуметтік психологиялық жұмыстарын, алған білімін тəжірибеде қолдана 

алу дағдыларын иелену. 

Пəн коммуникативті, дүниетану, мамандырылған, зерттеу жəне жан – жақты 

дамыған, шығармашылық қабілеті жоғары, кəсіби бейім тұлғаны тəрбиелеу жəне 

жетілдіруге жағдай жасау жəне өзін – өзі айқындаумен өз мүмкіндігін жүзеге асыруға 

дайындау құзыреттілігін қалыптастыруына бағытталған. 

 

Дисциплина «Научные основы профессионального самосовершенствования и 

саморазвития личности» относится к педагогическим дисциплинам. Ее изучают все 

магистранты, специализирующихся в различных областях педагогической и в том числе 

магистранты специальности профессиональное обучение. 

Цель – формирование основы эффективного социально-психологической 

деятельности, способы решения социально-психологических задач, обусловленных 

индивидуальными траекториями профессионального развития. Овладение базовыми 

знаниями по основным понятиям дисциплины. 

Содержание курса включает следующие разделы: Основы эффективной социально-

психологической деятельности. Способы решения социально-психологических задач. 

Индивидуальные траектории профессионального развития. Система профессионально-

психологичкеских знаний и умений профессиональной деятельности личности. 

Особенности и закономерности профессионального развития личности. Я-концепция 

личности. 

В результате изучения магистрант должен: 

- знать: основы эффективной педагогической деятельности; способы решения 

социально-психологических задач; систему профессионально-психологических знаний и 

умений личности; я-концепция личноси; иметь представление о значении курса для 

изучения других наук и путях дальнейшего развития теории и процессов. 

- уметь: владеть рациональными приёмами поиска и использования научно-

технической информации; обрабатывать и анализировать полученные 

результаты;приобрести умения и навыки, позволяющие проанализировать и рассчитать 

процесс, определить его оптимальные параметры; 



- иметь навыки: эффективной социально-психологических деятельности. 

Дисциплина направлена на формирование мировоззренческой, коммуникативной, 

профессиональной, исследовательской компетенций, также формированию cпособности 

воспитанию и развитию инициативной, творческой, профессионально мобильной 

личности, подготовленности к процессу самоопределений и самореализации 

 

 The discipline "Scientific bases of professional self-improvement and self-

development" refers to the pedagogical disciplines. Study all graduate students specializing in 

various fields of teaching and including the students of vocational training. 

 The objective is to develop the basis for effective socio-psychological activities, ways 

of solving socio-psychological problems due to the individual trajectory of professional 

development. The acquisition of basic knowledge on basic concepts of the discipline. 

 The course content includes the following topics:the Basis for effective socio-

psychological activities. Ways of solving socio-psychological problems.The individual trajectory 

of professional development. The system of professional psihologicheskih knowledge and skills 

of professional activity of the individual.The features and patterns of professional development 

of the individual.I-concept of personality. 

 As a result of studying the student should: 

to know: bases of effective teaching; ways of solving socio-psychological problems; a 

system of professional psychological knowledge and skills of the individual; I conceptualizes; to 

have an idea of the value of the course to study other Sciences and ways of the further 

development of the theory and processes. 

- be able to:possess rational receptions of search and use of scientific and technical 

information; process and analyze the results;acquire the ability and skills to analyze and calculate 

the process to determine its optimal parameters; 

- have skills: effective socio-psychological activities. 

 Discipline is aimed at formation of world Outlook, communicative, professional and 

research competencies, also the development of skills education and development initiative, 

creative, professional mobile personality, readiness to the process of self-definitions and self-

realization 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 

Жалпы педагогика. Жалпы психология. 

Общая педагогика. Общая психология. 

General pedagogy. General psychology. 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 
Жоғарғы мектепте ғылыми зерттеу негіздерін ұйымдастыру. Жоғарғы кəсіби білім 

берудегі теория жəне практика. Кəсіптік оқытудың əдістемесі. 

Научные основы организации учебного процесса в всшей школе. Теория и практика 

высшего профессионального образования. Методика профессионального обучения. 

Scientific fundamentals of organization of educational process in SSA school. Theory and 

practice of higher education.Methods of professional training. 

 

Жоғарғы оқу орындарының оқытушыларының зерттеушілік мəдениеті 

Исследовательская культура преподавателя высших учебных заведениях 

Research culture of teacher higher educational establishments 

 

Педагогикалық мониторинг 

Педагогический мониторинг 

Педагогический мониторинг 

«Педагогикалық мониторинг» пəні педагогикалық пəндер қатарына жатады. Оны 

кəсіптік оқыту мамандығының магистранттары оқиды. 



Мақсаты: білім қызметінің нəтижелерін талдау жəне болжау үшін қажетті 

тəжірибелік - эксперименттік жұмыстың тиімді педагогикалық мониторинг механизмін 

анықтау болды.  

Пəннің мазмұны өзіне келесі бөлімдерді қосады: Педагогикалық іс - əрекет сапасын 

талдау əдістері. Педагогикалық мониторингтің мазмұны, қалыптасу жəне жүзеге асырылу 

жолдары. Оқытушының шеберлік мəселесін арттырудағы мониторинг ролі. 

Педагогикалық бақылау мен оның кезеңдері. Мониторингінің ерекшеліктері, түрлері мен 

аткаратын кыззметі. Педагогикалық мониторинг объектiсi. 

Магистрант пəнді оқу нəтижесінде: 

− педагогикалық мониторингтің мақсаттарын, түрлерін, мазмұнын, қағидаларын, 

ұйымдастыру формаларын білуі; 

− педагогикалық мониторингті жүргзу мен объектілерін таңдай алуды білуі; 

− мониторингтің  əдістерін, формаларын, құрал жабдықтарын таңдау дағдыларын 

иеленуі қажет. 

Пəн зерттеу, бақылау жəне мониторинг жүргзіу дағдыларын қалыптастырып,  

нəтижесін, өзінің шығармашылық қабілетін дамытуға жəне жетілдіруге бағытталған. 

 

 Дисциплина «Педагогический мониторинг» относится к педагогическим 

дисциплинам. Ее изучают все магистранты, специализирующихся в различных областях 

педагогической и в том числе магистранты специальности профессиональное обучение. 

 Цель курса  анализа и прогнозирование результатов образовательных услуг и пути 

эффективного обучения. 

 Содержание курса включает в себя следующие разделы:процедура отслеживания 

результатов обучения, виды педагогического мониторинга, наблюдение и анализа 

качества педагогической деятельности, методы проведения мониторинга, объекты 

мониторинга и его цели. 

В результате изучения магистрант должен: 

- знать: цели, виды, содержание и принципы органзации педагогического 

мониторинга; 

- иметь представление о значении курса: использовать результаты мониторинга.   

- уметь обрабатывать и анализировать полученные результаты; приобрести умения и 

навыки, позволяющие проанализировать и наблюдать процесс, определить его 

оптимальные параметры. 

Дисциплина направлена на формирование умений вести педагогическое 

наблюдение, использование результатов мониторинга для развития  коммуникативной, 

профессиональной, исследовательской компетенций, также формированию cпособности 

определять траекторию собственного развития. 

 

 The discipline "Pedagogical monitoring" refers to pedagogical disciplines. Her study all 

undergraduates specializing in various areas of teaching, including graduate specialty training. 

 Course objective analysis and forecasting of results of educational services and the 

effective training. The course content includes the following sections: Procedure tracking 

learning outcomes, teacher types of monitoring, observation and analysis of the quality of 

educational activities, 

methods of monitoring, monitoring facilities and its objectives. 

As a result of studying the student should: 

- know:   goal, species, the contents and principles of the organzation of pedagogical 

monitoring;  

- to have: an idea of the value of the course, to use the results of monitoring: 

- to be able: to process and analyze the results; acquire the ability and skills to perform and 

observe the process to determine its optimal parameters. 



Discipline is aimed at formation of skills to lead pedagogical observation, the use of 

monitoring results for the development of communicative, professional, research skills, and 

develop the ability to determine the trajectory of its development. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 
 

 

 Педагогикалық шеберлік  

 Педагогическое мастерство  

 Pedagogical mastery  

 «Педагогикалық шеберлік» пəні педагогикалық пəндер қатарына жатады. Оны 

кəсіптік оқыту мамандығының Магистранттері жəне магистранттары оқиды. 

Мақсаты – болашақ мамандардың кəсіби бағыттылығын қалыптастыруда 

педагогикалық білім мен қаруландырып, қоғам талабына сай шебер маман тəрбиелеу: 

педагогикалық шеберліктің теориялық негіздерінм еңгерту; мамандығына сүйіспеншілігін 

тəрбиелеу; педагогикалық техника туралы білімін кеңейту; Пəннің негізгі түсініктері 

бойынша негізгі білімдерін меңгеру. 

Пəннің мазмұны өзіне келесі бөлімдерді қосады: Педагогикалық шеберлік жəне 

оның əлеуметтік мəні мен мазмұны. Кəсіби педагогикалық қызмет – педагогтік шеберлікті 

қалыптастыру негізі. Педагогикалық шеберлікті басты шарты педагогикалық эрудиция 

мен құзыреттілік. Педагогикалық техника педагог шеберлігінің элементі ретінде. Педагог 

сөзі тəрбиелік ықпал ету мен мағлұмат беру құралы ретінде. Кəсіптік шеберлік 

құрылымындағы педагогикалық қатынас. Педагогикалық қарым-қатынастың қажетті 

элементі педагогикалық этика мен такт.  

Магистрант пəнді оқу нəтижесінде: 

- педагогикалық шеберлік жəне оның əлеуметтік мəні мен мазмұнын білуі керек; 

- жоғарғы оқу орындарындапедагогикалық шеберлікті қолдануды жүзеге асыруы 

керек; 

- методикалық тапсырмаларды шешуде жиынтық түрде экономикалық, 

педагогикалық, психологиялық жəне басқа білімдерді қолдана алу дағдыларын иелену.  

Пəн коммуникативті, дүниетану, мамандырылған, зерттеу жəне жан – жақты 

дамыған, шығармашылық қабілеті жоғары, кəсіби бейім тұлғаны тəрбиелеу жəне 

жетілдіруге жағдай жасау жəне өзін – өзі айқындаумен өз мүмкіндігін жүзеге асыруға 

дайындау құзыреттілігін қалыптастыруына бағытталған. 

 

 Дисциплина «Педагогическое мастерство» относится к педагогическим 

дисциплинам. Ее изучают все магистранты, специализирующихся в различных областях 

педагогической и в том числе магистранты специальности профессиональное обучение. 

Цель курса «Педагогическое мастерство» является одним из основных в содержании 

образования будущего магистра, имеет чётко выраженную профессионально-

практическую направленность. Важный принцип построения курса -  отбор знаний из 

разных областей наук, обеспечивающих творческое формирование у учителя умений 

воздействовать на личность и коллектив. 

 Содержание курса включает следующие разделы: Программа построена с учетом 

постепенного усложнения содержания занятий. В начале практических занятий включены 

упражнения для совершенствования внимания, наблюдательности, навыков управления 

психическим состоянием. Затем программа включает педагогический тренинг, 

предусматривающий моделирование педагогических ситуаций, приближенных к условиям 

школы, деловые игры и решение педагогических задач. 

В результате изучения магистрант должен: 

− знать педагогическое мастерство в образовании, структуру и содержание 

педагогического мастерства в системе профессионального образования; 



− уметь применять полученные знания на практике, организовать и планировать 

педагогическое мастерство в системе профессиональной подготовки;  

− иметь навыки: комплексно и адекватно применять экономические, 

педагогические, психологические и другие знания и умения при решении методических 

задач. 

Дисциплина направлена на формирование самостоятельно применять методы и 

средства познания, обучения и самоконтроля для приобретения новых знаний и умений, в 

том числе в новых областях, непосредственно не связанных со сферой деятельности. 

 

The discipline "Pedagogical management in entities" refers to the pedagogical disciplines. 

Study all graduate students specializing in various fields of teaching and including the students 

of vocational training. 

The aim of the course "Pedagogical skills" is a fundamental part of the educational content 

of the future master, has a distinct professional and practical orientation. An important principle 

of constructing course - selection of knowledge from different areas of science, providing 

creative development of teacher skills to influence the individual and the collective. 

The course content includes the following topics: the Program is built taking into account 

the gradual complication of the content of lessons. At the beginning of the practical training 

included exercises to improve attention, observation, management skills mental condition. Then 

the program includes teacher training, providing modeling pedagogical situations, close to 

school, business games and solving pedagogical problems. 

As a result of studying the student should: 

- to know pedagogical skills in education, the structure and content of pedagogical skills in 

vocational education; 

- be able to apply this knowledge in practice, to organize and to plan pedagogical skills in 

vocational training;  

- to have skills: comprehensive and adequately apply economic, pedagogical, 

psychological and other knowledge and skills in the solution of methodical tasks. 

Discipline is aimed at formation independently apply the methods and means of cognition, 

learning and self-control to acquire new knowledge and skills, including in new areas, not 

directly associated with the scope of work. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 

Педагогика. Педагогикалық шеберлік. Жалпытехникалық жəне арнайы пəндерді 

оқытудың əдістемесі. 

Педагогика. Педагогическое мастерство. Методика преподавания общетехнических 

и специальных дисциплин 

Pedagogy. Pedagogical mastery. Methods of teaching General technical and special 

disciplines 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Білім мен дағдылары осы курс бойынша магистрлік диссертация жазуда қолданылуы 

мүмкін. 

Знания и навыки по данному курсу могут быть использованы магистрантами при 

написании диссертации 

Knowledge and skills for this course can be used by students when writing a dissertation 

 

Жоғары кəсіптік білім беру теориясы мен практикасы 

Теория и практика высшего профессионального образования 

Theory and practice of higher professional education 

«Жоғары кəсіптік білім беру теориясы мен практикасы» пəні педагогикалық пəндер 

қатарына жатады. Оны кəсіптік оқыту мамандығының магистранттары оқиды. 

Мақсаты – жоғарғы кəсіби педагогикалық білімнің əдістемесі жəне формаларымен, 

даму мазмұнының негіздерімен, тарихы жəне теориясымен танысу. Пəннің негізгі 

түсініктері бойынша негізгі білімдерін меңгеру. 



Пəннің мазмұны өзіне келесі бөлімдерді қосады: Жоғарғы кəсіби білім. Жоғарғы 

кəсіби білімнің теориясы жəне тəжірибесі. Жоғарғы кəсіби білімнің мақсаттары, 

тапсырмалары жəне пəні. Жоғарғы кəсіби білімнің мазмұны, қағидалары, мазмұны. 

Жоғарғы кəсіби білімді ұйымдастыру формалары. 

Магистрант пəнді оқу нəтижесінде: 

− жоғарғы кəсіби білімнің мақсаттарын, тапсырмаларын, пəнін,жоғарғы кəсіби 

білімнің мазмұнын, қағидаларын, мазмұнын, жоғарғы кəсіби білімді ұйымдастыру 

формаларын білу қажет; 

− мамандарды кəсіби дайындаудың жəне қайта дайындаудың заңдылықтарын жəне 

осы заңдылықтар негізінде кəсіптік білімнің əдістемесі жəне технологиясын жасай алуы 

қажет; 

− кəсіби оқытудың тиімді əдістерін, формаларын, құрал жабдықтарын таңдау 

дағдыларын иелену. 

Пəн коммуникативті, дүниетану, мамандырылған, зерттеу жəне жан – жақты 

дамыған, шығармашылық қабілеті жоғары, кəсіби бейім тұлғаны тəрбиелеу жəне 

жетілдіруге жағдай жасау жəне өзін – өзі айқындаумен өз мүмкіндігін жүзеге асыруға 

дайындау құзыреттілігін қалыптастыруына бағытталған. 

 

Дисциплина «Теория и практика высшего профессиноального 

образования»относится к педагогическим дисциплинам. Ее изучают все магистранты, 

специализирующихся в различных областях педагогической и в том числе магистранты 

специальности профессиональное обучение. 

Цель - знакомство с историей и теорией, научными основами развития содержания, 

методики и форм высшего профессионально-педагогического образования, выявление 

практической необходимости и теоретических предпосылок по созданию системы 

непрерывного профессионального образования. Овладение базовыми знаниями по 

основным понятиям дисциплины. 

Содержание курса включает следующие разделы: Высшее профессиноальное 

образование. Теория и практика высшего профессиноального образования. Цель,  задачи  

и  предмет высшего  профессионального образования. Содержание, принципы и  методы 

высшего профессионального образования. Формы организации высшего 

профессионального  образования; 

В результате изучения магистрант должен: 

- знать: цель,  задачи  и  предмет  высшего  профессионального 

образования.Содержание, принципы и  методы  высшего профессионального  

образования. Формы организации высшего профессионального  образования; 

-уметь: изучать закономерности  профессиональной  подготовки  и  переподготовки 

специалистов,  а  также  разрабатывает  на  этой  основе  теоретические обоснования, 

методики и технологии профессионального обучения. 

- иметь навыки: выбирать оптимальные методы, формы, средства 

профессионального обучения.  

Дисциплина направлена на формирование мировоззренческой, коммуникативной, 

профессиональной, исследовательской компетенций, также формированию cпособности 

воспитанию и развитию инициативной, творческой, профессионально мобильной 

личности, подготовленности к процессу самоопределений и самореализации. 

 

 The discipline "Theory and practice in higher education twice"refers to the pedagogical 

disciplines. Study all graduate students specializing in various fields of teaching and including 

the students of vocational training. 

 The purpose - acquaintance with the history and theory, scientific foundations for the 

development of contents, methods and forms of higher professional education, identification of 

practical necessity and theoretical prerequisites for creating a system of continuous professional 

education. The acquisition of basic knowledge on basic concepts of the discipline. 



 The course content includes the following topics: Higher professionalnoe obrazovanie. 

Theareopagitica twice education. Goal, objectives and pragmatischer professional 

education.Thecontent, principiimetadevices of professionalcolortable. Formirovavschimsya 

professional education; 

 As a result of studying the student should: 

to know: the purpose, tasks and subject of higher education.Thecontent,principii methods 

of higher professional education.Formirovavschimsya professional education; 

-to be able: to study the patterns of professional training and retraining and develops on 

this basis a theoretical justification of the methods and technologies of vocational training. 

- emediawire: to choose optimal methods, forms, means of vocational training.  

 Discipline is aimed at formation of world Outlook, communicative, professional and 

research competencies, also the development of skills education and development initiative, 

creative, professional mobile personality, readiness to the process of self-realization. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 

Жалпы педагогика. Кəсіби педагогика. Кəсіптік білім берудің методологиясы. 

Кəсіптік білім берудегі жоспарлау жəне ұйымдастыру. 

Общая педагогика. Профессиональная педагогика. Методология профессионального 

образования. Планирование и организация научных исследований в профессиональном 

образовании. 

General pedagogy.Professional pedagogy.Methodology of professional education.Planning 

and organization of research in vocational education. 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 
Біліктілік пен дағдылар кəсіби жұмыста жəне ғылыми жұмыста қолданылады. 

Полученные знания и навыки  могут быть использованы магистрантами при 

прохождении исследовательской и педагогической практик, написании диссертационного 

исследования 

Obtained knowledge and skills can be used by undergraduates with the passage of the 

research and pedagogical practices, writing dissertation research 

 

Агроинженерліқ мамандық пəндерін оқытудың жеке əдістемелері 

Частные методики преподавания дисциплин агроинженерных специальностей 

Particular methods of teaching disciplines of agro-engineering specialties 

«Агроинженерліқ мамандық пəндерін оқытудың жеке əдістемелері» пəні 

педагогикалық пəндер қатарына жатады. Оны кəсіптік оқыту мамандығының 

магистранттары оқиды. 

Мақсаты – магистранттарды агроинженерліқ мамандық пəндерін, кəсіптік білім беру 

бағдарламаларын игеруге дайындау, оларға оқушылардың арнаулы бейімділігі мен 

қызығушылығын, танымдық қабілетін ескеруге бағытталған білім беру процесінің 

құрылымы мен мазмұнын ұйымдастыруға, жоғары сыныптағылардың оқуын даралау мен 

саралап жіктеудің педагогикалық жүйесін қалыптастыруға үйрету. Пəннің негізгі 

түсініктері бойынша негізгі білімдерін меңгеру. 

Пəннің мазмұны өзіне келесі бөлімдерді қосады: Қазіргі білім беру парадигмасы 

болашақ мектепке дейінгі ұйым педагогтарының өздігінен білім алуға, өзінің кəсіби 

даярлығының белсенді субъектісі болуға əзірлігін қалыптастыруды көздейді.Оқу 

үрдісіндегі негізгі компоненттермен кезеңдердің сипаттамасы. Оқытудың кəсіби білім 

берудің мазмұны,  мақсаты, сипаттамалары. Политехникалық жəне арнайы білім берудің 

сипаттамасы, мақсаты. 

Магистрант пəнді оқу нəтижесінде: 

− Жоғарғы білім беруде теориялық жəне практикалық оқыту үрдісінің дидактикалық 

негіздер бойынша білім беру жүйесін білу қажет; 

− теориялық жəне кəсіби білім беруде білімдерін қолдана алу; 

−  жоғарғы кəсіби білім берудегі алған білімдерін  тəжірибеде қолдана алу, 

тəжірибелік, курстың эксперттік жұмыстарын орындай алу дағдыларын иелену керек. 



Пəн коммуникативті, дүниетану, мамандырылған, зерттеу жəне жан – жақты 

дамыған, шығармашылық қабілеті жоғары, кəсіби бейім тұлғаны тəрбиелеу жəне 

жетілдіруге жағдай жасау жəне өзін – өзі айқындаумен өз мүмкіндігін жүзеге асыруға 

дайындау құзыреттілігін қалыптастыруына бағытталған. 

 

Дисциплина «Частные методики преподавания дисциплин агроинженерных 

специальностей» относится к педагогическим дисциплинам. Ее изучают все магистранты, 

специализирующихся в различных областях педагогической и в том числе магистранты 

специальности профессиональное обучение. 

Цель – расширение мировоззрения магистрантов и изучение магистрантами 

агроинженерных специальностей особенностей содержания профессионального 

образования, со спецификой форм, методов, принципов и средств обучения в 

профессиональном обучении. Овладение базовыми знаниями по основным понятиям 

дисциплины. 

Содержание курса включает следующие разделы: Характеристика основных 

компонентов и этапов процесса обучения,  цели и задачи обучения;  

таксономиядидактическихцелей. Содержание профессионального образования и 

обучения; сущность, задачи и характеристика общего политехнического и специального 

образования; общепрофессиональная и специальная подготовка как элементы содержания 

профессионального образования. 

В результате изучения магистрант должен: 

− Знать систему знаний о дидактических основах процесса теоретического и 

практического обучения агрноинженерных специальностей в высших образовательных 

учреждениях; 

− Уметь использовать знания в осуществлении теоретического и практического 

обучения; 

− иметь навыки: комплексно и адекватно применять экономические, 

педагогические, психологические и другие знания и умения при решении методических 

задач. 

Дисциплина направлена на формирование мировоззренческой, коммуникативной, 

профессиональной, исследовательской компетенций, также формированию cпособности 

воспитанию и развитию инициативной, творческой, профессионально мобильной 

личности, подготовленности к процессу самоопределений и самореализации. 

 

 Discipline"special methods of teaching of agro engineering disciplines of specialties" 

refers to the pedagogical disciplines. Study all graduate students specializing in various fields of 

teaching and including the students of vocational training. 

 Goal is to expand the worldview of students and the learning by students of 

Agroengineering specialties of the features of the content of vocational education, with the 

specific forms, methods, principles and means of training in vocational training.The acquisition 

of basic knowledge on basic concepts of the discipline. 

 The course content includes the following sections: description of the main components 

and stages of the learning process, goals and objectives of learning; taksonomicheskaya. The 

content of vocational education and training;theessence,the Polytechnic sedecimpunctata General 

and special education; General and 

специальнаяподготовкакакэлементысодержанияпрофессионального education. 

 As a result of studying the student should: 

netsystem knowledge about the didactic principles of process theoretical and practical 

training agroinzhenernyj specialties in higher educational institutions;− 

toultiportal knowledge in osushestvlyaetsya and practical training;− 

to have skills: comprehensive and adequately apply economic,pedagogical,psychological 

and other knowledge and skills in the solution of methodical tasks. 



Discipline is aimed at formation of world Outlook, communicative, professional and 

research competencies, also the development of skills education and development initiative, 

creative, professional mobile personality, readiness to the process of self-realization. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 

Жалпы жəне кəсіби педагогика. Педагогикалық технологиялар. Тəрбие жұмысы. 

Общая и профессиональная педагогика. Педагогические технологии. Методика 

воспитательной работы. 

Pedagogy.The methodology of scientific research. 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 
Біліктілік пен дағдылар кəсіби жұмыста жəне ғылыми жұмыста қолданылады. 

Знания, умения и навыки будут использованы в профессиональной деятельности и в 

научно-исследовательской работе. 

Knowledge, abilities and skills will be used in professional activities and in research work. 

 

Жоғары кəсіптік білім беру жүйесіндегі педагогикалық инноватика 

Педагогическая инноватика в системе высшего профессионального 

образования 

Educational Innovation in Higher Vocational Education 

«Жоғары кəсіптік білім беру жүйесіндегі педагогикалық инноватика» пəні 

педагогикалық пəндер қатарына жатады. Оны кəсіптік оқыту мамандығының 

магистранттары оқиды. 

Мақсаты – педагогикалық инноватиканың, оқытудың инновациялық 

технологияларымен, құрылымымен, жоғарғы кəсіби білім берудегі инновациялық білім 

беру жұмыстарын дамыту жəне ұйымдастыру. Пəннің негізгі түсініктері бойынша негізгі 

білімдерін меңгеру. 

Пəннің мазмұны өзіне келесі бөлімдерді қосады: Білім берудегі инноватика. 

Жоғарғы кəсіби білім берудегі инновациялық менеджмент. Жоғарғы мектептегі 

оқытушының инновациялық жұмысы. Білім беруде инновациялық педагогикалық жобалау 

негізінде инновацияны іске асыру. 

Магистрант пəнді оқу нəтижесінде: 

− жоғары кəсіптік білім беру жүйесіндегі педагогикалық инноватиканың мақсатын, 

оны игерудегі талаптарды, ҚР жоғарғы кəсіби білім берудің басты бағыттарын білу қажет; 

− оқу үрдісіндегі жеке тұлғалық кəсіби өсудің мотивтерін анықтай алуы, сабақтың 

жеке білім беру бағдарламаларын құрай алуы қажет; 

−  жоғарғы кəсіби білім берудегі алған білімдерін  тəжірибеде қолдана алу, 

тəжірибелік, курстың эксперттік жұмыстарын орындай алу дағдыларын иелену керек. 

Пəн коммуникативті, дүниетану, мамандырылған, зерттеу жəне жан – жақты 

дамыған, шығармашылық қабілеті жоғары, кəсіби бейім тұлғаны тəрбиелеу жəне 

жетілдіруге жағдай жасау жəне өзін – өзі айқындаумен өз мүмкіндігін жүзеге асыруға 

дайындау құзыреттілігін қалыптастыруына бағытталған. 

Дисциплина «Педагогическая инноватика в системе высшего профессионального 

образования» относится к педагогическим дисциплинам. Ее изучают все магистранты, 

специализирующихся в различных областях педагогической и в том числе магистранты 

специальности профессиональное обучение. 

Цель - ознакомление с сущностью педагогической инноватики, инновационными 

технологиями обучения, структурой, организацией и развитием инновационной 

образовательной деятельности в высшем профессиональном образовании. Овладение 

базовыми знаниями по основным понятиям дисциплины. 

Содержание курса включает следующие разделы: Инноватика в образовании. 

Инновационный менеджмент в профессиональном высшем образовании. Инновационная 

деятельность преподавателя высшей школы. Реализация инноваций в образовании на 

основе инновационного педагогического проектирования. 

В результате изучения магистрант должен: 



- знать: цели  дисциплины «Педагогическая инноватика  в  системе высшего 

профессионального образования», требования  к  ее  освоению,  ориентироваться  в  

главныхнаправлениях развития профессионального высшего образования в РК и 

инновационного процесса в нем. основные природные и техногенные опасности, их 

свойства и характеристики;  

-уметь: определить  мотивы  личностно-профессионального  роста  в  период 

обучения,  сформировать  индивидуальную  программу  реализации образовательных  

целей  дисциплины.   

- иметь навыки: применять  полученные  знания  об общих тенденциях  развития 

профессионального высшего образования при анализе  различной  информации,  

выполнении  практических,  экспертных заданий  курса,  при  разработке  итогового  

авторского  педагогическогоинновационного проекта. 

Дисциплина направлена на формирование мировоззренческой, коммуникативной, 

профессиональной, исследовательской компетенций, также формированию cпособности 

воспитанию и развитию инициативной, творческой, профессионально мобильной 

личности, подготовленности к процессу самоопределений и самореализации. 

 

The discipline Goal-familiarization with the essence of the pedagogical innovation, 

innovative learning technologies, the structure, organization and development of innovative 

educational activities in higher professional education.The acquisition of basic knowledge on 

basic concepts of the discipline. 

The course content includes the following topics: innovation in education.Innovation 

management in professional higher education.Innovative activity of teacher of higher 

school.Implementation of innovation in education through innovative pedagogical design. 

As a result of studying the student should: 

toknow: the purpose of discipline "Pedagogicheskaya in the system of higher professional 

education", the requirements for its development, be guided in panichsakpatana the development 

of professional higher education in Kazakhstan and innovation process in it. main natural and 

technogenic hazards, their properties and characteristics;  

-be able to: identify the motives of personal and professional growth during the training 

period, to form an individual program of realization of educational goals of the discipline.  

- emediawire: apply the obtained knowledge on the General trends of development of 

professional higher education in the analysis of different information, the implementation of 

practical, expert course assignments, the development of total copyright pedagogicaleducational 

project. 

Discipline is aimed at formation of world Outlook, communicative, professional and 

research competencies, also the development of skills education and development initiative, 

creative, professional mobile personality, readiness to the process of self-realization. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 

Педагогика. Ғылыми зерттеулер методологиясы. 

Педагогика. Методология научных исследований. 

Pedagogy.The methodology of scientific research. 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 
Біліктілік пен дағдылар кəсіби жұмыста жəне ғылыми жұмыста қолданылады. 

Знания, умения и навыки будут использованы в профессиональной деятельности и в 

научно-исследовательской работе. 

Knowledge, abilities and skills will be used in professional activities and in research work. 

 

Мұғалімнің кəсіби шеберлігі 

Профессинональное мастерство педагога 

Professinonal teacher skills 

 

Кəсіптік оқытудың жеке əдістемелері 



Частные методики профессионального обучения 

Particular methods of vocational training 

«Кəсіптік оқытудың жеке əдістемелері» пəні педагогикалық пəндер қатарына 

жатады. Оны кəсіптік оқыту мамандығының магистранттары оқиды. 

Мақсаты – кəсіби білім берудегі əдістемелерді, қағидаларды, білу жəне 

оқушылардың ой өрісін кеңейту. Пəннің негізгі түсініктері бойынша негізгі білімдерін 

меңгеру. 

Пəннің мазмұны өзіне келесі бөлімдерді қосады: Оқу үрдісіндегі негізгі 

компоненттермен кезеңдердің сипаттамасы. Оқытудың кəсіби білім берудің мазмұны,  

мақсаты, сипаттамалары. Политехникалық жəне арнайы білім берудің сипаттамасы, 

мақсаты. 

Магистрант пəнді оқу нəтижесінде: 

− Жоғарғы білім беруде теориялық жəне практикалық оқыту үрдісінің дидактикалық 

негіздер бойынша білім беру жүйесін білу қажет; 

− теориялық жəне кəсіби білім беруде білімдерін қолдана алу; 

−  жоғарғы кəсіби білім берудегі алған білімдерін  тəжірибеде қолдана алу, 

тəжірибелік, курстың эксперттік жұмыстарын орындай алу дағдыларын иелену керек. 

Пəн коммуникативті, дүниетану, мамандырылған, зерттеу жəне жан – жақты 

дамыған, шығармашылық қабілеті жоғары, кəсіби бейім тұлғаны тəрбиелеу жəне 

жетілдіруге жағдай жасау жəне өзін – өзі айқындаумен өз мүмкіндігін жүзеге асыруға 

дайындау құзыреттілігін қалыптастыруына бағытталған. 

 

Дисциплина «Частные методики профессионального обучения» относится к 

педагогическим дисциплинам. Ее изучают все магистранты, специализирующихся в 

различных областях педагогической и в том числе магистранты специальности 

профессиональное обучение. 

Цель - расширение мировоззрения магистрантов и изучение магистрантами 

агроинженерных специальностей особенностей содержания профессионального 

образования, со спецификой форм, методов, принципов и средств обучения в 

профессиональном обучении. Овладение базовыми знаниями по основным понятиям 

дисциплины. 

Содержание курса включает следующие разделы: Характеристика основных 

компонентов и этапов процесса обучения,  цели и задачи обучения;  таксономия 

дидактических целей. Содержание профессионального образования и обучения; сущность, 

задачи и характеристика общего политехнического и специального образования; 

общепрофессиональная и специальная подготовка как элементы содержания 

профессионального образования. 

В результате изучения Магистрант должен: 

- знать: систему знаний о дидактических основах процесса теоретического и 

практического обучения агрноинженерных специальностей в высших образовательных 

учреждениях; 

-уметь: использовать знания в осуществлении теоретического и практического 

обучения; 

-иметь навыки: комплексно и адекватно применять экономические, педагогические,  

психологические и другие знания и умения при решении методических задач. 

Дисциплина направлена на формирование мировоззренческой, коммуникативной, 

профессиональной, исследовательской компетенций, также формированию cпособности 

воспитанию и развитию инициативной, творческой, профессионально мобильной 

личности, подготовленности к процессу самоопределений и самореализации. 

 

 Discipline "special methods of vocational training"refers to teaching subjects. Study all 

graduate students specializing in various fields of teaching and including the students of 

vocational training. 



 Goal is to expand the worldview of students and the learning by students of 

Agroengineering specialties of the features of the content of vocational education, with the 

specific forms, methods, principles and means of training in vocational training.The acquisition 

of basic knowledge on basic concepts of the discipline. 

The course content includes the following sections:description of the main components and 

stages of the learning process, the goals and learning objectives; taxonomy of didakticheskie. 

The content of vocational education and training;thenature,tasks, and General characteristics of 

Polytechnic and special education;  

As a result of studying the student should: 

toknow:a system of knowledge about the didactic principles of process theoretical and 

practical training agroinzhenernyj specialties in higher educational institutions; 

-be able to use the knowledge in osushestvlyaetsya and practical training; 

-emediawire:comprehensively and adequately apply economic,pedagogical, psychological 

and other knowledge and skills in the solution of methodical tasks. 

Discipline is aimed at formation of world Outlook, communicative, professional and 

research competencies, also the development of skills education and development initiative, 

creative, professional mobile personality, readiness to the process of self-realization. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 

Педагогика. Ғылыми зерттеулер методологиясы. 

Педагогика. Методология научных исследований. 

Pedagogy.  The methodology of scientific research. 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 
Жалпы жəне кəсіби педагогика. Педагогикалық технологиялар. Тəрбие жұмысының 

əдістемесі. 

Общая и профессиональная педагогика. Педагогические технологии. Методика 

воспитательной работы. 

General and vocational pedagogy. Pedagogicaltechnologymedical educational work. 

 

Кəсіптік білім беру жүйесінде қазіргі заманғы технологияларды қолдану 

əдістемесі 

Методика применения обучающих технологий в системе профессионального 

образования 

The method of learning technologies in vocational education 

«Кəсіптік білім беру жүйесінде қазіргі заманғы технологияларды қолдану 

əдістемесі» пəні педагогикалық пəндер қатарына жатады. Оны кəсіптік оқыту 

мамандығының магистранттары оқиды. 

Мақсаты – кəсіби білім берудегі əдістемелерді, қағидаларды, білу жəне 

оқушылардың ой өрісін кеңейту. Пəннің негізгі түсініктері бойынша негізгі білімдерін 

меңгеру. 

Пəннің мазмұны өзіне келесі бөлімдерді қосады: Педагогикалық технологиялардың 

методологиялық жəне теориялық негіздері. Пəндік бағыттық технологиялар. Жеке 

бағдарлап оқыту технологиялары. 

Магистрант пəнді оқу нəтижесінде: 

- жоғарғы мектептегі кəсіптік оқытудың мақсатын, қағидаларын, мазмұнын, 

ұйымдастыру формаларын, əдістемелерін заманауи технологияларды білуі керек; 

- жоғарғы мектептегі кəсіптік оқытудың кəсіби білім беру төңірегінде өздігінен 

білімді игере алуы, əр түрлі методологиялық тəсілдерді қолдана білуі, алған білімін 

тəжірибеде жүзеге асыра алуы қажет заманауи педагогикалық технологияларды, əдістерді 

жүзеге асыруы керек; 

- жоғарғы мектептегі кəсіптік оқытудың негізгі тиімді əдістерін, формаларын, 

заманауи технологияларды қолдану дағдыларын иелену.  

Пəн коммуникативті, дүниетану, мамандырылған, зерттеу жəне жан – жақты 

дамыған, шығармашылық қабілеті жоғары, кəсіби бейім тұлғаны тəрбиелеу жəне 



жетілдіруге жағдай жасау жəне өзін – өзі айқындаумен өз мүмкіндігін жүзеге асыруға 

дайындау құзыреттілігін қалыптастыруына бағытталған. 

 

Дисциплина «Методика применения обучающих технологий в системе 

профессионального образования» относится к педагогическим дисциплинам. Ее изучают 

все магистранты, специализирующихся в различных областях педагогической и в том 

числе магистранты специальности профессиональное обучение. 

Цель – изучения дисциплины: является расширение мировоззрения Магистрантов и 

изучение современных обучающих технологий в системе профессионального 

образования. Овладение базовыми знаниями по основным понятиям дисциплины. 

Содержание курса включает следующие разделы: Методологические и 

теоретические основы педагогических технологий. Предметно-ориентированные 

технологии обучения. Личностно–ориентированные технологии обучения. 

В результате изучения магистрант должен: 

− знать понятие педагогическая деятельность, педагогические цели, цели-

векторы и цели–планируемые результаты деятельности, педагогическая концепция, 

педагогическая система, педагогическая теория, педагогическая технология, 

образовательная технология, технология обучения (в широком и узком смысле слова), 

признаки технологичности учебного процесса, диагностичный способ постановки цели, 

таксономия педагогических целей, критериальный контроль, структурно-технологическая 

карта; 

− уметь проводить сравнительный анализ различных педагогических технологий 

на предмет их преимущественного соответствия познавательным, развивающим и 

воспитательным педагогическим целям;  

− иметь навыки: конструировать систему занятий по теме или разделу на основе 

различных технологий обучения. 

Дисциплина направлена на формирование самостоятельно применять методы и 

средства познания, обучения и самоконтроля для приобретения новых знаний и умений, в 

том числе в новых областях, непосредственно не связанных со сферой деятельности. 

 

Discipline "Methods of application of learning technologies in vocational education" refers 

to teaching subjects. Study all graduate students specializing in various fields of teaching and 

including the students of vocational training. 

Aim of the discipline: is the expansion of mindset and the study of modern educational 

technology in vocational education. The acquisition of basic knowledge on basic concepts of the 

discipline. 

The course content includes the following topics:Methodological and theoretical 

envirotechnology.Domain-specific learning technologies.Personality–oriented technology 

training. 

As a result of studying the student should: 

 know the concept of pedagogical activity, pedagogical goals, goals-vectors and targets–

expected outcomes of activities, pedagogical concept, pedagogical system, pedagogical theory, 

pedagogical technology, educational technology, education technology (in the broad and narrow 

sense), the characteristics of adaptability of the educational process, diagnostical method of goal 

setting, taxonomy of pedagogical objectives, criteria control, structural and technological map; 

to be able to conduct comparative analysis of different educational technologies for pre-

emptive compliance cognitive, developmental and educational teaching purposes; 

to have skills:designing the system session on the theme or topic based on various learning 

technologies. 

Discipline is aimed at formation independently apply the methods and means of cognition, 

learning and self-control to acquire new knowledge and skills, including in new areas, not 

directly associated with the scope of work. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 



Педагогика. Жалпытехникалық жəне арнайы пəндерді оқытудың əдістемесі. 

Педагогика. Методика преподавания общетехнических и специальных дисциплин. 

Современные технологий в системе профессионалного обучения. 

Pedagogy.Methods of teaching General technical and special subjects.Modern technology 

in the system professionalnogo learning. 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Біліктілік пен дағдылар кəсіби жұмыста жəне ғылыми жұмыста қолданылады. 

Знания и навыки по данному курсу могут быть использованы магистрантами при 

написании диссертации 

Pedagogy. Methods of teaching General technical and special subjects. Modern technology 

in the system professionalnogo learning. 

 

Кəсіби педагогикадағы ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру жəне жоспарлау 

Организация и планирование научных исследований в профессиональной 

педагогике 

Organization and planning of research in vocational pedagogy 

«Кəсіби педагогикадағы ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру жəне жоспарлау» пəні 

технологиялық пəндер қатарына жатады. Оны барлық кəсіптік оқытудың ғылым мен 

тəжірибе саласында оқитын магистранттар оқиды. 

Пəннің мақсаты: кəсіби педагогика мəселелері бойынша магистранттардан ғылыми 

зерттеулерді ұйымдастыру жəне өткізу дайындығын қалыптастыру. Пəннің негізгі 

түсініктері бойынша негізгі білімдерін меңгеру. 

Пəннің мазмұны өзіне келесі бөлімдерді қосады: Заманауи қоғамдағы ғылымның 

əлеуметтік рөлі. Кəсіби педагогикадағы ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру жəне 

жоспарлаудың пəні, мақсаттары жəне тапсырмалары. Кəсіби педагогикадағы ғылыми 

зерттеулерді ұйымдастыру жəне жоспарлаудың маңызы.  

Магистрант пəнді оқу нəтижесінде: 

− кəсіби оқытуда ғылымның методологиялық мəселелерінің негіздерін білу керек; 

− оқу үрдісіндегі заманауи технологияларды тиімді қолдана алуы қажет; 

− заманауи білім беру технологияларының жіктелу дағдыларын игеру. 

Пəн басқа мамандарға өз жұмысының нəтижесін көрсете білу, кəсіби ортада өз 

көзқарасын қорғау, ымыралы жəне баламалы шешім табу қабілеті, өз бетімен жұмыс істеу, 

өзінің кəсіби қызметі шеңберінде шешімдер қабылдау құзіреттілігіне негізделген. 

 

Дисциплина «Организация и планирование научных исследований в 

профессиональной педагогике» относится к педагогическим дисциплинам. Ее изучают все 

магистранты, специализирующихся в различных областях педагогической и в том числе 

магистранты специальности профессиональное обучение. 

Цель – формирование готовности магистрантов к организации  и проведению 

научных исследований по проблемам профессиональной педагогики. Овладение базовыми 

знаниями по основным понятиям дисциплины. 

Содержание курса включает следующие разделы: Социальная роль науки в 

современном обществе. Предмет, цели и задачи «Организация и планирование научного 

исследования в профессиональной педагогике». Значение основ научно-педагогического 

исследования в развитии профессиональной педагогике, значение научного творчества в 

профессиональной деятельности учителя. Роль научного творчества магистрантов в 

системе их профессиональной подготовки. 

В результате изучения Магистрант должен: 

- знать основные положения методологии наук и методологические проблемы 

исследования в профессиональном обучении; 

- уметь эффективно применять современные технологии обучения в учебном 

процессе; 

- иметь навыки классификаций современных образовательных технологий; 



Дисциплина направлена на формирование мировоззренческой, коммуникативной, 

профессиональной, исследовательской компетенций, также формированию cпособности 

воспитанию и развитию инициативной, творческой, профессионально мобильной 

личности, подготовленности к процессу самоопределений и самореализации. 

 

Discipline "Organization and planning of scientific researches in professional pedagogics" 

refers to the pedagogical disciplines. Study all graduate students specializing in various fields of 

teaching and including the students of vocational training. 

Goal –the formation of readiness of students to the organization and carrying out of 

scientific researches on problems of professional pedagogy.The acquisition of basic knowledge 

on basic concepts of the discipline. 

The course content includes the following topics:the Social role of science in modern 

society. The subject, goals and objectives of the "Organization and planning of scientific 

researches in professional pedagogics". The value bases of scientific-pedagogical research in the 

development of professional pedagogy, the importance of scientific creativity in the professional 

activity of the teacher. The role of scientific creativity of students in the system of their 

professional training. 

As a result of studying the student should: 

- know the main provisions of the methodology of science and methodological problems of 

research in professional training; 

- be able to effectively apply modern teaching technologies in the educational process; 

- have the skills classifications of modern educational technologies; 

Discipline is aimed at formation of world Outlook, communicative, professional and 

research competencies, also the development of skills education and development initiative, 

creative, professional mobile personality, readiness to the process of self-realization. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 

Жоғарғы мектептегі оқытушылардың зерттеушілік мəдениеті 

исследовательская культура преподавателей в высших школах 

the research culture of teachers in high schools 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Оқытушы - зерттеушілерді интерактивті өзін өзі оқыту 

Интерактивные самообучения педагогов   - исследователей 

Interactive self-training of teachers - researchers 

 

Оқу-өндірістік құрал-жабдықтарды автоматты басқару жүйесіндегі ақпараттар 

Инновации в системе автоматического управления учебно-производственным 

оборудованием 

Innovations in the system of automatic control education and production equipment 

«Оқу-өндірістік құрал-жабдықтарды автоматты басқару жүйесіндегі ақпараттар» 

пəні педагогикалық пəндер қатарына жатады. Оны кəсіптік оқыту мамандығының 

магистранттары оқиды. 

Мақсаты – магистранттарды автоматтандырудың инновацияларымен, оқу өндірістік 

шеберханалардағы құрал жабдықтардың технологиялық негіздерімен таныстыру. Пəннің 

негізгі түсініктері бойынша негізгі білімдерін меңгеру. 

Пəннің мазмұны өзіне келесі бөлімдерді қосады: Оқу жəне өндірістік құрал 

жабдықтардың классификациясы. Əр түрлі технологиялық құралдардың көмегімен 

автоматтық басқару. Оқу жабдықтардың құрылысы жəне жұмыс жасау қағидалары. 

Пəндік бағыттық технологиялар. Жеке бағдарлап оқыту технологиялара. 

Магистрант пəнді оқу нəтижесінде: 

- оқу жəне өндірістік құрал жабдықтардың классификациясын,əр түрлі 

технологиялық құралдардың көмегімен автоматтық басқаруды білуі керек; 



- функционалды технологиялық сипатамалары бойынша оқу жабдықтарын жіктей 

алуы, алған білімін тəжірибеде жүзеге асыра алуы қажет, заманауи педагогикалық 

технологияларды, əдістерді жүзеге асыруы керек; 

- оқу-өндірістік құрал-жабдықтарды автоматты басқару жүйесінде тиімді қолдану, 

жоғарғы мектептегі кəсіптік оқытудың негізгі тиімді əдістерін, формаларын, заманауи 

технологияларды қолдану дағдыларын иелену.  

Пəн коммуникативті, дүниетану, мамандырылған, зерттеу жəне жан – жақты 

дамыған, шығармашылық қабілеті жоғары, кəсіби бейім тұлғаны тəрбиелеу жəне 

жетілдіруге жағдай жасау жəне өзін – өзі айқындаумен өз мүмкіндігін жүзеге асыруға 

дайындау құзыреттілігін қалыптастыруына бағытталған. 

 

Дисциплина «Инновации в системе автоматического управления учебно-

производственным оборудованием» относится к педагогическим дисциплинам. Ее 

изучают все магистранты, специализирующихся в различных областях педагогической и в 

том числе магистранты специальности профессиональное обучение. 

Цель – знакомтсво магистрантов инновациями в автоматизации, с основным 

техноолгическим оборудованием учебно-производственных мастерских, его устройство, 

принципом действия и управления.Овладение базовыми знаниями по основным понятиям 

дисциплины. 

Содержание курса включает следующие разделы: Классификация учебного и 

производственного оборудования по функционально-технологическому признаку. 

Устройство, работа и перспективы развития автоматического управления различными 

видами технологического оборудования. Технические, экономические и социальные 

преимущества автоматизации. Основные понятия и определения. Схемы использования 

ЭВМ в системах управления. Особенности управляющих вычислительных машин. 

Устройства связи с объектом. Программируемые контроллеры. Алгоритмы процессов 

управления. 

В результате изучения магистрант должен: 

− знать классификацию учебного и производственного оборудования по 

функционально-технологическому признаку; устройство, работу и перспективы развития 

автоматического управления различными видами технологического оборудования; 

− уметь классифицировать учебное и производственное оборудование по 

функционально-технологическому признаку, определить основные параметры и режимы 

реализации технологических процессов в оборудовании линий; выявить параметры 

технологического процесса, наиболее существенно влияющие на его стабильность и 

качество продукции;  

− иметь навыки: комплексно и адекватно применять экономические, 

педагогические, психологические и другие знания и умения при решении методических 

задач. 

Дисциплина направлена на формирование самостоятельно применять методы и 

средства познания, обучения и самоконтроля для приобретения новых знаний и умений, в 

том числе в новых областях, непосредственно не связанных со сферой деятельности. 

 

The discipline "Innovations in the system of automatic control training and production 

equipment" refers to the pedagogical disciplines. Study all graduate students specializing in 

various fields of teaching and including the students of vocational training. 

Goal – znakomtsva undergraduates innovations in automation, with the main 

Technologichesky equipment training workshops, its structure, principle of operation and 

management.The acquisition of basic knowledge on basic concepts of the discipline. 

The course content includes the following topics:Classification of the training and 

production of equipment for functional and technological grounds.Device, work and prospects of 

development of automatic control of various technological equipment. Technical, economic and 

social benefits of automation.Basic concepts and definitions. Usage patterns of computers in 



control systems. Features control computers. The communication unit object. Programmable 

controllers.Algorithms of management processes. 

As a result of studying the student should: 

to know the classification of the training and production of equipment for functional and 

technological criteria; design, operation and prospects of automatic control of various kinds of 

technological equipment; 

be able to classify training and production equipment for functional and technological 

grounds, to determine the basic parameters and modes of technological processes in the 

equipment of lines; identify the process parameters that most significantly affect its stability and 

product quality; 

to have skills: comprehensive and adequately apply economic,pedagogical,psychological 

and other knowledge and skills in the solution of methodical tasks. 

Discipline is aimed at formation independently apply the methods and means of cognition, 

learning and self-control to acquire new knowledge and skills, including in new areas, not 

directly associated with the scope of work. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 

Педагогика. Жалпытехникалық жəне арнайы пəндерді оқытудың əдістемесі. 

Педагогика. Методика преподавания общетехнических и специальных дисциплин. 

Современные технологий в системе профессионалного обучения. 

Pedagogy. Methods of teaching General technical and special subjects.Modern technology 

in the system professionalnogo learning. 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Біліктілік пен дағдылар кəсіби жұмыста жəне ғылыми жұмыста қолданылады. 

Знания и навыки по данному курсу могут быть использованы магистрантами при 

написании диссертации 

Pedagogy.Methods of teaching General technical and special subjects.Modern technology 

in the system professionalnogo learning. 

 

Ақпараттық қолданбалы бағдарламаларды кəсіби-педагогикалық зерттеулерде 

пайдалану 

Использование информационных прикладных программ в профессионально-

педагогических исследованиях 

The use of information application programs in vocational educational research 

«Ақпараттық қолданбалы бағдарламаларды кəсіби-педагогикалық зерттеулерде 

пайдалану» пəні педагогикалық пəндер қатарына жатады. Оны кəсіптік оқыту 

мамандығының магистранттары оқиды. 

Мақсаты – педагогикалық зерттеулерде ақпараттық қолданбалы бағдарламаларды 

кəсіби-педагогикалық зерттеулерде пайдалану жəне магистранттардың көзқарастарын 

кеңейту. Пəннің негізгі түсініктері бойынша негізгі білімдерін меңгеру. 

Пəннің мазмұны өзіне келесі бөлімдерді қосады: Ақпараттарды жинау, өңдеу, тарату 

бойынша жалпы сипаттамалар. Ақпараттық үрдісте бағдарламалық құралдарды қолдану. 

Локальді жəне глобальді желілер. 

Магистрант пəнді оқу нəтижесінде: 

- ақпаратты қоғамды жəне білім беруді;ақпараттық қолданбалы 

бағдарламалардың кəсіби-педагогикалық зерттеулердегі маңызы мен құрылысын; 

ақпараттық технологияларды; коммуникационды жəне ақпараттық технологияларды 

қолданудың мүмкіншіліктерін қолдана алуды білу; 

- ақпараттық қолданбалы бағдарламаларды кəсіби-педагогикалық зерттеулерде 

пайдалана алу; 

- заманауи компьютерлік жəне ақпараттық технологияларды қолдана отырып 

ақпараттарды жинау жəне өңдеу дағдыларын иелену. 

Пəн коммуникативті, дүниетану, мамандырылған, зерттеу жəне жан – жақты 

дамыған, шығармашылық қабілеті жоғары, кəсіби бейім тұлғаны тəрбиелеу жəне 



жетілдіруге жағдай жасау жəне өзін – өзі айқындаумен өз мүмкіндігін жүзеге асыруға 

дайындау құзыреттілігін қалыптастыруына бағытталған. 

 

Дисциплина «Использование информационных прикладных программ в 

профессионально-педагогических исследованиях»относится к педагогическим 

дисциплинам. Ее изучают все магистранты, специализирующихся вразличных областях 

педагогической и в том числе магистранты специальности профессиональное обучение. 

Цель – расширение мировоззрения магистрантов и изучение применения 

информационных прикладных программ в педагогических исследованиях. Овладение 

базовыми знаниями по основным понятиям дисциплины. 

Содержание курса включает следующие разделы: Общие характеристики процессов 

сбора, передачи, обработки и накопления информации. Технические средства реализации 

информационного процесса. Программные средства реализации информационных 

процессов. Локальные и глобальные сети. Защита информации в сети. Базы данных. 

В результате изучения магистрант должен: 

- знать процессы информатизации общества и образования; сущность и 

структуру; информационных процессов в современной образовательной среде; типологии 

электронных образовательных ресурсов, информационных и коммуникационных 

технологий, принятых образованием; педагогические технологии, эффективные в 

виртуальном пространстве; информационные технологии; способы профессионального 

самопознания и саморазвития с применением возможностей информационных и 

коммуникационных технологий; 

- уметь использовать современные информационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

- иметь навыки: сбора и обработки данных современными компьютерными и 

информационными технологиями 

Дисциплина направлена на формирование мировоззренческой, коммуникативной, 

профессиональной, исследовательской компетенций, также формированию cпособности 

воспитанию и развитию инициативной, творческой, профессионально мобильной 

личности, подготовленности к процессу самоопределений и самореализации. 

 

Discipline "the Use of information applications in vocational pedagogical studies"refers to 

the pedagogical disciplines. Epizootiological, specializing in the areas of teaching and including 

the students of vocational training. 

Goal is to expand the worldview of students and study of application of information 

applications in educational research. The acquisition of basic knowledge on basic concepts of the 

discipline. 

The course content includes the following sections: General characteristics of the processes 

of collection, transmission, processing and accumulation of information. 

Softwaresectarianization information processes. Local and global networks.Protection of 

information in networks.Database. 

As a result of studying the student should: 

- know the processes of Informatization of society and education; the nature and structure; 

information processes in the modern educational environment; typologies of electronic 

educational resources, information and communication technologies adopted by the education; 

educational technology, effective in the virtual space; information technology; ways of 

professional self-knowledge and self-development using the possibilities of information and 

communication technologies; 

- ultiportal modern information technologies in professional activity. 

- emediawire: the collection and processing of data with modern computer and information 

technologies 



Discipline is aimed at formation of world Outlook, communicative, professional and 

research competencies, also the development of skills education and development initiative, 

creative, professional mobile personality, readiness to the process of self-realization. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 

Педагогика. Ғылыми зерттеу əдіснамасы. 

Педагогика. Методология научных исследований. 

Pedagogy.The methodology of scientific research. 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 
Біліктілік пен дағдылар кəсіби жұмыста жəне ғылыми жұмыста қолданылады. 

Знания, умения и навыки будут использованы в профессиональной деятельности и в 

научно-исследовательской работе. 

Knowledge, abilities and skills will be used in professional activities and in research work. 

 

Кəсіптік даярлау жүйесінде салыстырмалы педагогиканы қолданудың 

технологиясы 

Технология использования сравнительной педагогики в системе 

профессиональной подготовки 

Technology of Comparative Education in professional training 

 «Кəсіптік даярлау жүйесінде салыстырмалы педагогиканы қолданудың 

технологиясы» пəні педагогикалық пəндер қатарына жатады. Оны кəсіптік оқыту 

мамандығының магистранттары оқиды. 

 Мақсаты – магистранттарды салыстырмалы педагогика технология негіздерімен 

жəне оны кəсіптік дайындау жүйесінде пайдаланумен таныстырып, тəжірибеде қолдануды 

үйрету. Пəннің негізгі түсініктері бойынша негізгі білімдерін меңгеру. 

 Пəннің мазмұны өзіне келесі бөлімдерді қосады: Заманауи технологиялар туралы 

түсінік. Кəсіби дайындық жүйесінде салыстырмалы педагогиканы қолданудың негізгі 

қағидалары жəне функциялары. Кəсіби дайындық жүйесі. Салыстырмалы педагогиканы 

қолдану. 

 Магистрант пəнді оқу нəтижесінде: 

- заманауи технологиялар туралы түсінікті, кəсіби дайындық жүйесіндегі 

салыстырмалы педагогиканы қолданудың негізгі қағидаларын жəне функцияларынбілуі 

керек; 

- кəсіби дайындық жүйесінде салыстырмалы педагогиканы қолданудыжүзеге асыруы 

керек; 

- методикалық тапсырмаларды шешуде жиынтық түрде экономикалық, 

педагогикалық, психологиялық жəне басқа білімдерді қолдана алу дағдыларын иелену.  

Пəн коммуникативті, дүниетану, мамандырылған, зерттеу жəне жан – жақты 

дамыған, шығармашылық қабілеті жоғары, кəсіби бейім тұлғаны тəрбиелеу жəне 

жетілдіруге жағдай жасау жəне өзін – өзі айқындаумен өз мүмкіндігін жүзеге асыруға 

дайындау құзыреттілігін қалыптастыруына бағытталған. 

 

Дисциплина «Технология использования сравнительной педагогики в системе 

профессиональной подготовки» относится к педагогическим дисциплинам. Ее изучают 

все магистранты, специализирующихся в различных областях педагогической и в том 

числе магистранты специальности профессиональное обучение. 

Цель – ознакомление с технологией использования сравнительной педагогики в 

системе профессиональной подготовки, с основами использования сравнительной 

педагогики. Овладение базовыми знаниями по основным понятиям дисциплины. 

Содержание курса включает следующие разделы: Понятие о современных 

технологиях. Основные принципы и функции использования сравнительной педагогики в 

системе профессиональной подготовки. Система профессиональной подготовки. 

Применение сравнителной педагогики. 

В результате изучения магистрант должен: 



− знать понятию о современных технологиях, основные принципы и функции 

использования сравнительной педагогики в системе профессиональной подготовки; 

− уметь применять полученные знания на практике, использоватьтехнологию 

сравнительной педагогики в системе профессиональной подготовки;  

− иметь навыки: комплексно и адекватно применять экономические, 

педагогические, психологические и другие знания и умения при решении методических 

задач. 

Дисциплина направлена на формирование самостоятельно применять методы и 

средства познания, обучения и самоконтроля для приобретения новых знаний и умений, в 

том числе в новых областях, непосредственно не связанных со сферой деятельности. 

 

The discipline "Technology of the use of comparative pedagogy in the system of 

professional training" refers to teaching subjects. Study all graduate students specializing in 

various fields of teaching and including the students of vocational training. 

Goal – familiarization with the technology is the use of comparative pedagogy in the 

training system, the basics of comparative education. The acquisition of basic knowledge on 

basic concepts of the discipline. 

The course content includes the following topics:the concept of the modern technology. 

Basic principles and functions of the use of comparative pedagogy in the training system. The 

system of professional training. Application Sravnitelnoe pedagogy. 

As a result of studying the student should: 

know the concept of the modern technology,the basic principles and functions of the use of 

comparative pedagogy in the training system; 

be able to apply this knowledge in practice, ispolzovaniye of comparative pedagogics in 

the system of professional training; 

to have skills: comprehensive and adequately apply economic,pedagogical,psychological 

and other knowledge and skills in the solution of methodical tasks. 

 Discipline is aimed at formation independently apply the methods and means of 

cognition, learning and self-control to acquire new knowledge and skills, including in new areas, 

not directly associated with the scope of work. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 

Педагогика. Заманауи оқыту технологиялары. Жалпы техникалық жəне арнайы 

пəндерді оқытудың əдістемесі. 

Педагогика. Современные технологии обучения. Методика преподавания 

общетехнических и специальных дисциплин 

Pedagogy. Modern teaching technologies. Methods of teaching General technical and 

special disciplines 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Білім мен дағдылары осы курс бойынша магистрлік диссертация жазуда қолданылуы 

мүмкін. 

Знания и навыки по данному курсу могут быть использованы магистрантами при 

написании диссертации 

Knowledge and skills for this course can be used by students when writing a dissertation. 

 

 

 


