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Білім беру саласының коды мен  
 

Жіктелуі 
7М01 Педагогикалық ғылымдар  

Код и классификация области  

7М01 –Педагогические науки  

образования  

7М01 –Pedagogical sciences  

Education area code and 
 

 
 

classification  
 

Дайындық бағыттарының  
 

коды мен жіктелуі 7М014 Жалпы дамудың пәндік мамандандыруымен педагогтарды дайындау  

Код и классификация 
 

7М014 Подготовка педагогов c предметной специализацией общего разития  

направлений подготовки 
 

7М014 Teacher training subject specialization General development  

Code and classification of training  

 
 

Areas  
 

Білім беру бағдарламасының коды  
 

мен атауы 7М01402 – Кәсіптік оқыту  

Код и наименование  

7М01402 –Профессиональное обучение  

образовательной программы  

7М01402 - Professional education  

Сode and name of education  

 
 

Program  
 

Білім беру бағдарламаларының  
 

Топтары 
М008 Подготовка учителей профессиональ-ного обучения 

 

Группы образовательных 
 

программ  
 

Groups of educational programs  
 

 - креативтілік: 
 

Білім беру бағдарламасының 
- кәсіптік білім жүйесіне бағыттау; 

 

- кәсіптік білім берудегі инновация;  

бірегейлігі  

-креативность:  

Уникальность образовательной  

-нацеленность на систему профессионального образования;  

программы  

-инновация в профессиональном образовании.  

The uniqueness of the educational  

-creativity:  

Program  

- focus on the vocational education;  

 
 

 -  innovation in vocational education; 
  

Білім беру бағдараламасы аясында дайындау бейінінің картасы / Карта профиля подготовки в рамках образовательной 
программы / Profile map of education program   
кәсіптік білім берудің әлеуметтік маңызды міндеттерін қазіргі заманғы 
ғылыми-тәжірибелік деңгейде, шығармашылық және жоғары кәсіби деңгейде 
шеше алатын терең ғылыми және педагогикалық дайындыққа, коммуникативке 
ие жоғары білім беру жүйесі мен ғылыми-зерттеу секторы үшін кадрлар 

даярлау. 

 
 подготовка  педагогических  кадров  для  системы  высшего  образования  и 

ББ мақсаты научно-исследовательского  сектора,  обладающих  углубленной  научной  и 

Цель ОП педагогической  подготовкой,  коммуникативностью,  способных  творчески  и 

Objective of EP высокопрофессионально решать на современном научно-практическом уровне 
 социально значимые задачи профессионального образования. 

 training of personnel for the higher education system and the research sector with in- 

 depth scientific and pedagogical training, communication, able to creatively and 

 professionally solve socially important tasks of vocational education at the modern 

 scientific and practical level. 

   

 1. қоғамның  әлеуметтік  тапсырысы  мен  әлемдік  білім  беру  стандарттарына  сәйкес 
 болашақ кәсіптік білім мамандарын сапалы кәсіби даярлауды қамтамасыз ету; 
 2. негізгі  құзыреттілік  жүйесін  қалыптастыру,  сонымен  қатар  жалпы  ғылыми  және 

БББ міндеттері арнайы білім, іскерліктер мен дағдылар; 
Задачи ОП 3. дене,   рухани   және   интеллектуалды   өзін-өзі   дамыту   тәсілдерін   меңгеру, 
Purpose of EP психологиялық сауаттылықты, ойлау және мінез-құлық мәдениетін қалыптастыру. 

 1. обеспечение качественной профессиональной подготовки будущих специалистов в 
 области  профессионального  образования  в  соответствии  с  социальным  заказом  
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общества и мировыми стандартами образования;  
2. формирование системы ключевых компетентностей, а также общенаучных и 
специальных знаний, умений и навыков у будущих педагогов профессионального 
обучения;  
3. освоение способов физического, духовного и интеллектуального саморазвития, 
формирование психологической грамотности, культуры мышления и поведения, 
готовность к взаимодействию и сотрудничеству со всеми субъектами целостного 
педагогического процесса с учетом специфики их функциональных ролей, 
толерантность к другим убеждениям, взглядам на мир и обычаям; открытость к 
культурному многообразию  
4. Формирование нравственной, этической, экологической, гражданско-правовой 
культуры, добропорядочности, общечеловеческих и социально-личностных ценностей в 
рамках национальной идеи «Мәңгілік Ел». 

 
 1. providing high-quality professional training of future specialists in the field of vocational  
 education in accordance with the social order of the society and the world standards of  

 education;   
 2. formation of the system of key competencies, as well as General scientific and special  

 knowledge, skills and abilities of future teachers of vocational education;   

 3. development of methods of physical, spiritual and intellectual self-development, formation  

 of psychological literacy, culture of thinking and behavior.   

 1. Кәсіптік қызметтің мақсаты мен міндеттерін қалыптастыру   
 2. Жоғары білім берудің әлемдік жүйесінің жетістіктері туралы теориялық білімді,  
 кәсіби   қызмет   жағдайында   тұлғааралық   өзара   іс-қимылдың   психологиялық-  
 педагогикалық заңдылықтары мен механизмдерін меңгеру   

 3. Әлемдік қауымдастыққа ықпалдасу жағдайында қазіргі кезеңдегі ҚР білім берудің  
 қалыптасу және даму ерекшеліктері туралы білімді меңгерген.   

 4. Кәсіптік  білім  беру  саласындағы  өзекті  мәселелер  бойынша  білікті  қорытынды  
 жасай  алады,  көбінесе  толық  мәліметтер  болмаған  жағдайда,  өз  идеялары  мен  
 қорытындыларын мамандар үшін де, маман емес мамандар үшін де түсінікті баяндай  
 алады.   

 5. Халықаралық  және  шетелдік  зерттеулер  тәжірибесін  ескере  отырып,  білім  беру  
 үрдісінің сапасын бағалау мен диагностиканың қазіргі заманғы технологиясын қолдану  
 дағдыларын меңгеру.   

 6. Жоғары мектеп жүйесінде кәсіптік білім берудің өзекті мәселелері бойынша шағын  
 зерттеулер жүргізе алады.   

 7. Кәсіби  қызмет  профилі  бойынша  заманауи  жоғары  өнімді  машиналар  мен  
 жабдықтардың  құрылысы мен  жұмысы,  әртүрлі  материалдарды өңдеу тәсілдері  мен  
 технологиялары туралы теориялық білімді меңгерген.   

 8. Психологиялық-педагогикалық диагностиканы жүзеге асыруда және педагогикалық  
 жағдайларды  жобалауда,  оқыту  мен  тәрбиелеудің  оңтайлы  формаларын,  әдістерін,  
 әдіснамасын, құралдарын ұтымды таңдауда құзыретті.   

 9. Мінез-құлық  және  қызмет  рефлексиясы  негізінде  Өзін-өзі  тану  мен өзін-өзі  
БББ оқыту нәтижелері/ дамытуды  ұйымдастыру  мен  жүзеге  асыруда;  күрделі  кәсіби  міндеттерді шешуде  
Результаты обучения по ОП/ жауапкершілікті сезіну.   

Result of training of EP 10. Жеке,  қоғамдық  және  кәсіби  қызмет  саласында  негізгі  заманауи  ақпараттық-  
 коммуникациялық құралдар мен технологияларды қолдану   

 11. Педагогикалық  міндеттерді  шешу  үшін  педагогикалық  менеджменттің  қазіргі  
 заманғы  техникасын,  педагогикалық  технологиялар  мен  кәсіби  оқыту  әдістемесін,  
 соның ішінде стандартты емес техникаларды қолдану.   

 12. Субъектілердің әртүрлі категорияларымен (білім алушылармен, біліктілікті арттыру  
 жүйесінің тыңдаушыларымен, клиенттермен,  ұжымның мүшелерімен және т. б.) тәрбие  
 жұмысын оның негізгі қағидалары, тәсілдері және құралдары туралы білім негізінде  
 жүзеге асыру.   

 13. Жоғары   кәсіптік   білім   беру   жүйесінде   көптілді   оқыту   кезінде   тиімді  
 технологияларды қолдану дағдыларын меңгерген.   

 
1. Формулировать цели и задачи профессиональной деятельности  
2. Владеть теоретическими знаниями о достижениях мировой системы высшего 
образования, психолого-педагогические закономерности и механизмы 
межличностного взаимодействия в условиях профессиональной деятельности.  
3. Владеет знаниями о специфике становления и развития образования в РК на 
современном этапе, в условиях интеграции в мировое сообщество;  
4. Умеет делать квалифицированные заключения по актуальным проблемам в 
сфере профессионального образования, часто в условиях отсутствия полных данных, 
уметь доходчиво излагать свои идеи и заключения, как для специалистов, так и для 
неспециалистов.  
5. Владеть навыками использования современных технологии диагностики и   
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оценивания качества образовательного процесса с учетом опыта международных 
и зарубежных исследований;  
6. Владеет навыками проведения мини-исследований по актуальным 
проблемам профессионального образования в системе высшей школы;  
7. Владеет теоретическими знаниями об устройстве и работе современных 
высокопроизводительных машин и оборудования по профилю профессиональной 
деятельности, способах и технологиях обработки различных материалов.  
8. Быть компетентным в осуществлении психолого-педагогической диагностики и  
проектировании педагогических ситуаций, в рациональном выборе оптимальных 
форм, методов, методологии, средств обучения и воспитания.  
9. Осознавать ответственность в организации и осуществлении самопознания и 
саморазвития на основе рефлексии поведения и деятельности; в решении 
сложных профессиональных задач.  
10. Применять основные современные информационно-коммуникационные средства 
и технологии в сфере личной, общественной и профессиональной деятельности  
11. Использовать современные техники педагогического менеджмента, 
педагогические технологии и методики профессионального обучения для решения 
педагогических задач, в том числе, нестандартных;  
12. Осуществлять на основе знаний о принципах, способах и средствах воспитательную 

работу с различными категориями субъектов (обучающимися, слушателями системы 

повышения квалификации, клиентами, членами трудового коллектива и др.) 

13. Владеет навыками применения эффективных технологии при 
полиязычном обучении в системе высшего профессионального образования 

 
1. to understand the specifics of the formation and development of education in the Republic 
of Kazakhstan at the present stage, in terms of integration into the world community;  
2. to master the skills of using modern technology of diagnosis and evaluation of the quality 
of the educational process, taking into account the experience of international and foreign 
studies;  
3. to apply knowledge of pedagogy and psychology of higher school in scientific and 
pedagogical activity;  
4. to create a collaborative environment in the process of educational activities;  
5. to master the skills of carrying out research on topical problems of professional education 
in higher education;  
6. to have theoretical knowledge about the design and operation of modern high-performance 
machines and equipment on the profile of professional activity, methods and technologies of 
processing various materials.  
7. to receive new information on the basis of observations, scientific analysis of empirical data 
and abstraction of scientific works, preparation of analytical reviews of the accumulated 
information in the world science and industrial activity;  
8. to conduct comprehensive studies of problems in the field of vocational training with the 
development of recommendations for their resolution;  
9. to use modern techniques of pedagogical management, pedagogical technologies and 
methods of professional training to solve pedagogical problems, including non-standard ones;  
10. to use effective technology in multilingual education in the system of vocational training 
11. to make qualified conclusions on topical issues in the field of vocational training;  
12. to critically analyze theories, concepts and various methodological approaches to the 
analysis of pedagogical processes and phenomena.  

Түлектің біліктілік сипаттамасы / Квалификационная характеристика выпускника /  
Graduate Qualification Characteristics 

 7М01402  Кәсіптік оқыту білім беру бағдарламасы бойынша педагогика 
 

Берілетін дәреже: 
ғылымдарының магистрі 

 

Магистр педагогических наук по образовательной программе 7М01402  

Присуждаемая степень  

Профессионального обучения  

Awarded degree:  

Мaster of pedagogical Sciences in the educational program of 7М01402 Professional 
 

 
 

 training 
 

Лауазымдарының тізімі Преподаватель специальных дисциплин 
 

Перечень должностей  
 

List of posts  
 

Кәсіби қызмет объектісі Жоғары оқу орны, колледждер 
 

Объект профессиональной  
 

Деятельности  
 

The object of professional activity  
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