
Білім беру бағдарламасының паспорты  

Білім беру саласының коды 

мен жіктелуі 
7М03 Əлеуметтік ғылымдар, журналистика жəне ақпарат 

Дайындық бағыттарының 

коды мен жіктелуі 

 

7М031 Əлеуметтік ғылымдар 

 

Білім беру бағдарламасының 

коды мен атауы  

 

7М03101 Психологиясы  

 

Білім беру 

бағдарламаларының топтары  

 

М066 Психологиясы 

 

Білім беру бағдарламасының 

бірегейлігі 

 

Осы бағдарлама өңірлік, республикалық жəне халықаралық 

деңгейлерде "Психология" мамандығы бойынша əлеуметтік 

ғылымдар саласындағы кəсіби дағдылар мен құзыреттілікті 

ғылыми-педагогикалық бағытта кеңейту процестері іске 

асырылатын жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру саласында 

қолданылады.  

Білім беру бағдараламасы аясында дайындау бейінінің картасы  

ББ мақсаты 

 

 

Халыққа психологиялық көмек көрсету саласында ғылыми - 

педагогикалық жжəне жүйелі қлданбалы міндеттерді шешу үшін 

магистр-психологтардың құзыретін дамыту 

 

БББ міндеттері 

 

- білім беру жүйесімен сұранысқа ие жəне ғылыми-зерттеу 

қызметіне дəлелді жоғары білікті жəне бəсекеге қабілетті 

мамандарды даярлау;  

- инновациялық, шығармашылық ойлау түріне, дамыған 

дүниетанымдық мəдениетке, жоғары əлеуметтік жəне азаматтық 

жауапкершілікке ие магистрлердің негізгі жəне арнайы 

құзыреттіліктерін қалыптастыру;  

- білім жəне əлеуметтік сала саласындағы өзекті ғылыми жəне 

практикалық мəселелерді шешуге дайындық;  

- əлеуметтік-психологиялық-педагогикалық зерттеулердің 

ғылыми-зерттеу жəне диагностикалық əдістерін меңгеру жəне 

өзіндік ғылыми-зерттеу, оқытушылық жəне ұйымдастыру-

басқару қызметіне қабілетті болу;  

- ғылыми ойлау жəне дүниетаным контекстінде 

жалпыадамзаттық жəне əлеуметтік-тұлғалық құндылықтарды 

қалыптастыру. 

 

 

БББ оқыту нəтижелері 

ОН1. Философиялық, жалпы ғылыми жəне кəсіби деңгейде 

мəселелерді жəне оларды шешу стратегиясын қалыптастыру; 

ОН 2 Ақпараттық технологиялар көмегіменжаңа білімдер мен 

іскерліктерді, соның ішінде, іс-əрекет аймағымен байланысты 

емес білімдерді өз бетімен игеру жəне практикалық салада 

қолдана алу қабілетін дамыту;  

ОН3.  академиялық жазудың əдістері мен тəсілдерін қолдану. 

психологиялық ғылым мен методологияның қазіргі жай-күйі 

туралы өз пікірлерін білдіре отырып 

ОН 4.  Психологиялық зерттеудің заманауи дəлелдемелеріне 

бағдар ала отырып, стратегияны, бағдарламаны, əдіснаманы 

əзірлеу жəне оларды өзіндік басылымдары мен əдістемелік 

жұмыстарында  іске асыру; 



ОН 5. Мақсат қоя алу мен оған жетудегі жол таңдай алу қабілетін, 

талдау мен логикалық ойлау дағдылары игеру, пікірталастармен 

дөңгелек үстелдер жүргізе алу;   

ОН 6. қолданбалы жəне теориялық бағыттағы зерттеу деректерін 

басқару 

ОН 7. Оңалту жəне дамыту мақсатында консультация беру 

бағдарламасын ұйымдастыру  немесе араласу мен дамыту 

мақсатында іске асыру; 

ОН 8. Сараптамалық сұрау салуды, сараптама əдіснамасын 

əзірлеу, оны жүргізу жəне сараптамалық пікірді қорғау; 

ОН9. Экологиялық ойлауды дамыту;  

ОН10. Əлеуметтік-психологиялық тренингтердің əдіснамасын 

əзірлеу жəне оларды кейіннен рефлексиямен өткізу; 

ОН11. Психологиялық тəжірибеде кроссмəдени зерттеулердің 

жетістіктерін қолдану; 

ОН12. Дағдарыстық психологиялық көмек көрсету; 

  

Түлектің біліктілік сипаттамасы  

Берілетін дəреже:  

  

7M03101 психология мамандығыбойыншасоциалықбілімдер 

магистр   

Маман лауазымдарының тізімі  

 

Психолог, психология оқытушысы  

Кəсіби қызмет объектісі  

 

Білім беру, денсаулықсақтау жəне халыққа 

əлеуметтіккөмеккөрсетумекемелерінде, 

қоғамдықжəнешаруашылықұйымдарында, əкімшілікоргандарда, 

ғылыми-зерттеужəнеконсалтингтікұйымдарда, сондай - ақжеке 

практика саласындаазаматтарғапсихологиялықдиагностиканың, 

сараптама мен 

психологиялықкөмектіңжүйеліміндеттеріншешугебағытталған 

психология саласындағы ғылыми-педагогикалық жəне 

практикалық қызмет-жеке тұлғалар мен 

ұйымдарғапсихологиялыққызметтернемесеөнімдерұсыну.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

 Паспорт образовательной программы  

Код и классификация области 

образования  

 

7М03 Социальные науки,журналистика и информация 

 

Код и классификация 

направлений подготовки 

 

7М031 Социальные науки 

 

Код и наименование 

образовательной  программы  

 

7М03101 Психология  

 

Группы образовательных 

программ 

М066 Психология 

 

Уникальность 

образовательной программы 

 

 

Настоящая программа применяется в сфере послевузовского 

образования, где реализуются процессы расширения в научно-

педагогическом направлении профессиональных навыков и 

компетенций в области социальных наук по специальности 

«Психология» на региональном, республиканском и 

международном уровнях 

Карта профиля подготовки в рамках образовательной программы 

ЦельОП 

 

Развитие компетенций магистров- психологов для решения 

научно-педагогических задач и системных прикладных задач в 

области психологической помощи населению 

 

Задачи ОП 

 

− подготовка высококвалифицированных и 

конкурентоспособных специалистов, востребованных системой 

образования и мотивированных к научно-исследовательской 

деятельности;  

− формирование ключевых и специальных компетенций 

магистров, обладающих инновационным, творческим типом 

мышления, развитой мировоззренческой культурой, высокой 

социальной и гражданской ответственностью;  

− подготовка к решению актуальных научных и практических 

проблем в области образования и социальной сферы;  

− овладение научно-исследовательскими и диагностическими 

методами социально-психолого-педагогических исследований и 

способностью к самостоятельной научно-исследовательской, 

преподавательской и организационно-управленческой 

деятельности;  

− формирование общечеловеческих и социально-личностных 

ценностей в контексте научного мышления и мировоззрения. 

 

Результаты обучения  

РО 1. формулировать проблемы и стратегии их решения на 

философском, общенаучном и профессиональном уровне 

РО2. развивать способность к самостоятельному приобретению с 

помощью информационных технологий и использования в 

практической деятельности новые знания и умения, в том числе в 

новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой 

деятельности; 



 РО3. использовать приемы и методы академического письма. 

представляя свои суждения о современно состоянии 

психологической науки и методологии 

 РО4. разрабатывать стратегию, программу, методологию с 

ориентацией на современную доказательность психологического 

исследования и их реализацию в собственных публикациях и 

методических разработках 

РО 5. Владеть способностью к постановке цели и выбору путей её 

достижения, навыками анализа и логического мышления, ведения 

дискуссий и круглых столов. 

РО 6. управлять процессом данных исследования прикладной и  

теоретической направленности   

РО 7. реализовывать разработку программы консультирования 

или вмешательства в целях реабилитации и развития  

РО8. разрабатывать экспертный запрос, методологию экспертизы, 

с последующей ее реализацией и оформлением экспертного 

заключения 

РО 9 . развивать экологические мышление; 

РО10. разрабатывать методологию социально-психологических 

тренингов и их проведения, с последующей рефлексией 

процессов 

РО 11. применять достижения кросскультурных исследований в 

психологической практике 

РО12. оказывать кризисную психологическую помощь 

Квалификационная характеристика выпускника   

 

Присуждаемая степень:  

 

Магистр социальных знаний по образовательной программе 

7М03101 Психология 

 

Перечень должностей 

специалиста  

 

Психолог, преподаватель психологии 

 

Объект  профессиональной 

деятельности  

 

  

Научно-педагогическая и практическая деятельность в сфере 

психологии, направленная на решение системных задач 

психологической диагностики, экспертизы и психологической 

помощи гражданам в учреждениях образования, 

здравоохранения и социальной помощи населению, 

общественных и хозяйственных организациях, 

административных органах, научно-исследовательских и 

консалтинговых организациях, а также в сфере частной практики 

- предоставление психологических услуг или продукции 

физическим лицам и организациям. 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

The Passport of Education Program  

Education area code and 

classification 
7М03 Social sciences, journalism and information 

Code and classification of 

training areas 
7М031 Social sciencies 

Сode and name of education 

program 
7М03101 Psychology 

Groups of educational programs М066 Psychology 

The uniqueness of the 

educational program 

This program is used in the field of postgraduate education, where the 

processes of expansion in the scientific and pedagogical direction of 

professional skills and competencies in the field of social Sciences in 

the specialty "Psychology" at the regional, national and international 

levels 

Profilemapofeducationprogram 

Objective of EP 

Development of competence of Master psychologists for solving 

scientific and pedagogical tasks and system applied tasks in the field 

of psychological assistance for population 

Purpose of EP 

- to prepare highly qualified and competitive specialists, demanded by 

the education system and motivated for research activities;  

- the formation of key and specific competences, with innovative, 

creative type of thinking, the developed world Outlook culture, high 

social and civic responsibility;  

- preparation for solution of actual scientific and practical problems in 

education and the social sphere;  

- mastery of research and diagnostic methods of socio-pedagogical 

and psychological research and the ability for independent scientific 

research, teaching and organizational activities;  

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

of scientific thinking and worldview. 

Results of training in the 

educational program 

RТ 1. formulate problems and strategies for their solution at the 

philosophical, General scientific and professional level 

RТ2. develop the ability to independently acquire new knowledge and 

skills through information technology and use them in practice, 

including in new areas of knowledge that are not directly related to 

the field of activity; 

RТ3. use techniques and methods of academic writing. presenting 

their opinions about the current state of psychological science and 

methodology 

RТ4. develop a strategy, program, methodology with a focus on 

modern evidence-based psychological research and their 

implementation in their own publications and methodological 

developments 

RТ 5. Possess the ability to set goals and choose ways to achieve 

them, skills of analysis and logical thinking, conducting discussions 

and round tables. 

RТ 6. manage the process of applied and theoretical research data 

RТ 7. implement the development of a program of counseling or 

intervention for rehabilitation and development 

RТ8. develop an expert request, the methodology of expertise, with 

its subsequent implementation and execution of an expert opinion 



RТ 9 . develop environmental thinking; 

RТ10. develop a methodology for socio-psychological trainings and 

their implementation, with subsequent reflection of the processes 

RТ 11. apply the achievements of cross-cultural research in 

psychological practice 

RТ12. provide crisis psychological assistance 

 

GraduateQualificationCharacteristics 

Awarded degree: 
Magister of social knowledge in the educational program 

7M03101Psychology 

List of a specialist’spositions Psychologist, psychology teacher 

The object of professional 

activity 

 Scientific-pedagogical and practical activities in the field of 

psychology aimed at solving system problems of a psychological 

diagnosis, examination, and psychological assistance to citizens in the 

institutions of education, health and social care, public and economic 

organizations, administrative bodies, research and consulting 

organizations, as well as in private practice providing psychological 

services or products to individuals and organizations. 

 

 


