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Білім беру саласының 

коды мен жіктелуі 

Код и классификация 

области образования  

Education area code and 

classification 

7М01 Педагогикалық ғылымдар  

7М01 Педагогические науки 

7М01 Pedagogical sciences 

Дайындық 

бағыттарының коды мен 

жіктелуі 

Код и классификация 

направлений подготовки 

Code and classification of 

training areas 

7М018 Əлеуметтік педагогика жəне өзін-өзі тану 

мамандарын даярлау 

7М018 Подготовка специалистов по социальной педагогике 

и самопознанию 

7М018 Training of specialists in social pedagogy and self-

knowledge 

Білім беру 

бағдарламасының коды 

мен атауы  

Код и наименование 

образовательной  

программы  

Сode and name of 

education program 

7М01801 Əлеуметтік педагогика жəне өзін-өзі тану 

7М01801 Социальная педагогика и самопознание  

7М01801 Social pedagogy and self-knowledge 

Білім беру 

бағдарламаларының 

топтары  

Группы образовательных 

программ 

Groups of educational 

programs 

М020 Подготовка педагогов по социальной педагогике и 

самопознанию 

Білім беру 

бағдарламасының 

бірегейлігі 

Уникальность 

образовательной 

программы 

The uniqueness of the 

educational program 

"Əлеуметтік педагогика жəне өзін-өзі тану" білім беру 

бағдарламасының ерекшелігі мен бірегейлігі: 

- білім алушыларды даярлаудың жұмыс берушілердің 

талаптарына сəйкес келуі, ұлттық біліктілік шеңберіне, 

кəсіби стандартқа жəне білім беру саласындағы 

халықаралық стандарттарға сəйкес білім беру 

бағдарламасын əзірлеу; 

- əлеуметтік педагогика жəне өзін-өзі тану саласында кəсіби 

қызмет пен ғылым саласында концептуалды білім жүйесін 

қалыптастыру; 

- магистр тұрақты кəсіби өзін-өзі жетілдіруге бағытталған 

кəсіби қызметті ұйымдастыру, өзін-өзі дамытуға екпін;  

- психологиялық-педагогикалық қызметті ұйымдастырудың 

заманауи əдістері мен технологияларын іс жүзінде 

қолдануға бағытталған зерттеу құзыреттілігін дамыту;  

- профессорлық-оқытушылар құрамының кəсіби 

құзыреттілігі жəне ЖОО профессорларының ғылыми 

мектептері болуы; 

- тиісті кадрларды даярлау саласындағы жетекші отандық 

жəне шетелдік мамандарды оқу процесіне тарту; 

- оқу процесі, кəсіптік практика, ғылыми тағылымдамалар 

ұйымдастырылатын жəне зерттеу жəне инновациялық 



қызмет жүзеге асырылатын ЖОО-ның мамандандырылған 

зертханалары мен ғылыми-практикалық орталықтары 

базасында қолданбалы білімді дамыту. 

 

Уникальность и специфика образовательной программы 

«Социальная педагогика и самопознание» заключаются в: 

- соответствии подготовки обучающихся требованиям 

работодателей, разработке образовательной программы в 

соответствии с Национальной рамкой квалификации, 

профессиональным стандартом и международными 

стандартами в области образования;  

- формировании системы концептуальных знаний в области 

профессиональной деятельности и науки в сфере 

социальной педагогики и самопознания; 

- акценте на саморазвитие, организации профессиональной 

деятельности, в рамках которой магистр ориентирован на 

постоянное профессиональное самосовершенствование;  

- развитии исследовательских компетенций, направленных 

на практическое применение современных методик и 

технологий организации психолого-педагогической 

деятельности;  

- профессиональной компетентности профессорско-

преподавательского состава и наличии научных школ 

профессоров вуза; 

- привлечении к учебному процессу ведущих 

отечественных и иностранных специалистов в сфере 

подготовки соответствующих кадров; 

- развитии прикладных знаний на базах 

специализированных лабораторий и научно-практических 

центров вуза, где организуется учебный процесс, 

профессиональная практика, научные стажировки и 

осуществляется исследовательская и инновационная 

деятельность. 

 

The uniqueness and specificity of the educational program 

"Social pedagogy and self-knowledge" are: 

- compliance of training of students with the requirements of 

employers, the development of an educational program in 

accordance with the National qualifications framework, 

professional standards and international standards in the field of 

education; 

- formation of a system of conceptual knowledge in the field of 

professional activity and science in the field of social pedagogy 

and self-knowledge; 

- focus on self-development, organization of professional 

activities, in which the master is focused on continuous 

professional self-improvement;  

- development of research competencies aimed at the practical 

application of modern methods and technologies of organization 

of psychological and pedagogical activity;  

- professional competence of the teaching staff and the 

availability of scientific schools of university professors; 

- involvement of leading domestic and foreign specialists in the 

field of training of relevant personnel in the educational process; 



- development of applied knowledge on the basis of specialized 

laboratories and research centers of the university, where the 

educational process, professional practice, scientific training and 

research and innovation activities are carried out. 

Білім беру бағдараламасы аясында дайындау бейінінің картасы / Карта профиля 

подготовки в рамках образовательной программы / Profile map of education program 

ББ мақсаты 

Цель ОП 

Purpose of EP 

Əлеуметтік педагогика жəне өзін-өзі тану бойынша 

əлеуметтік-педагогикалық жəне гуманитарлық пəндер 

саласында іргелі білімі бар, кəсіби жəне зерттеу 

құзыреттілігі, креативті ойлау, көшбасшылық қасиеттері, 

жоғары əлеуметтік жəне азаматтық жауапкершілігі бар, 

жаһандық сын-қатерлерге бейімделген, əлеуметтік əл-

ауқатты, халықтың өмір сүру сапасын жəне əлеуметтік орта 

жағдайында жүргізілетін əлеуметтік саясаттың 

нəтижелілігін арттыруға бағытталған инновациялық 

технологияларды қолдануға қабілетті жоғары білікті 

мамандарды даярлау. 

 

Подготовка высококвалифицированных специалистов по 

социальной педагогике и самопознанию, обладающих 

фундаментальными знаниями в области социально-

педагогических и гуманитарных дисциплин, 

профессиональными и исследовательскими компетенциями, 

креативным мышлением, лидерскими качествами, высокой 

социальной и гражданской ответственностью, адаптивных к 

глобальным вызовам, способных применять 

инновационные технологии, ориентированных на 

повышение социального благополучия, качества жизни 

населения и результативности проводимой социальной 

политики в условиях социальной среды.  

 

Training of highly qualified specialists in social pedagogy and 

self-knowledge with fundamental knowledge in the field of 

socio-pedagogical and humanitarian disciplines, professional 

and research competencies, creative thinking, leadership 

qualities, high social and civic responsibility, adaptive to global 

challenges, able to apply innovative technologies aimed at 

improving social well-being, quality of life and the effectiveness 

of social policy in a social environment. 

БББ міндеттері 

Задачи ОП 

Objectives of EP 

1. Еңбек нарығында сұранысқа ие, көп ұлтты жəне көп 

мəдениетті ортада белсенді жəне тиімді өмір сүруге 

қабілетті интеллектуалды дамыған, əлеуметтік жауапты, 

құзыретті тұлғаны қалыптастыру. 

2. Əлеуметтік педагогика жəне өзін-өзі тану саласындағы 

магистранттардың теориялық, практикалық жəне жеке 

дайындығын тереңдету. 

3. Қоғамдық, кəсіби жəне өзге де қызметте табысты қолдану 

мақсатында білім беру үдерісінде (SMART жəне STEM 

технологиялары жəне т. б.) заманауи ақпараттық, 

коммуникациялық, цифрлық технологияларды меңгеру. 

4. Қазіргі ғылыми жетістіктерді талдау мен бағалауға, 

зерттеу жəне практикалық міндеттерді, оның ішінде 

пəнаралық салаларда шешу кезінде жаңа идеяларды 



генерациялауға қабілеттілікті дамыту. 

5. Білім берудің жаңартылған мазмұны аясында білім беру 

ортасын жобалаудың кəсіби құзыреттілігін қалыптастыру. 

6. Магистрант тұлғасының педагогикалық жəне 

перцептивтік қабілеттерін, когнитивтік икемділігін, іргелі, 

жүйелі білім негізінде жүйелі ойлауды дамыту, өзін-өзі 

дамыту, өзін-өзі жетілдіру, интеллектуалдық жəне 

шығармашылық əлеуетті арттыру. 

7. Үздік əлемдік жəне Ұлттық теориялар мен тəжірибелерді 

ескере отырып, оқытушылық қызметке дайындықты 

қалыптастыру. 

 

1. Формирование интеллектуально развитой, социально 

ответственной, компетентной личности, востребованной на 

рынке труда, способной к активной и эффективной 

жизнедеятельности в многонациональной и 

поликультурной среде. 

2. Углубление теоретической, практической и 

индивидуальной подготовки магистрантов в области 

социальной педагогики и самопознания. 

3. Овладение современными информационными, 

коммуникационными, цифровыми технологиями в 

образовательном процессе (SMART и STEM технологии и 

др.) с целью их успешного применения в общественной, 

профессиональной и иной деятельности. 

4. Развитие способности к анализу и оценке современных 

научных достижений, генерированию новых идей при 

решении исследовательских и практических задач, в том 

числе, в междисциплинарных областях. 

5. Формирование профессиональных компетенций 

проектирования образовательной среды в рамках 

обновленного содержания образования. 

6. Развитие педагогических и перцептивных способностей 

личности магистранта, когнитивной гибкости, системного 

мышления на основе фундаментальных, системных знаний, 

обеспечивающих самореализацию, саморазвитие, 

самосовершенствование, повышение интеллектуального и 

творческого потенциала. 

7. Формирование готовности к преподавательской 

деятельности с учетом лучших мировых и национальных 

теорий и практик. 

 

1. Formation of an intellectually developed, socially 

responsible, competent person, in demand in the labor market, 

capable of active and effective life in a multinational and 

multicultural environment. 

2. Deepening of theoretical, practical and individual training of 

undergraduates in the field of social pedagogy and self-

knowledge. 

3. Mastering modern information, communication, digital 

technologies in the educational process (SMART and STEM 

technologies, etc.) for the purpose of their successful application 

in social, professional and other activities. 

4. Development of the ability to analyze and evaluate modern 



scientific achievements, generate new ideas in solving research 

and practical problems, including in interdisciplinary areas. 

5. Formation of professional competences in the design of the 

educational environment within the updated content of 

education. 

6. Development of pedagogical and perceptive abilities of the 

personality of the undergraduate, cognitive flexibility, system 

thinking on the basis of fundamental, system knowledge, 

providing self-realization, self-development, self-improvement, 

increasing intellectual and creative potential. 

7. Formation of readiness for teaching, taking into account the 

best world and national theories and practices. 

БББ оқыту нəтижелері/ 

Результаты обучения по 

ОП/ 

Result of training of EP 

1. Педагогикалық үдерісті ұйымдастыру механизмдерін, 

заңдарын, заңдылықтарын, принциптерін, заңдарын 

түсінуді көрсету; кəсіби қызметте Əлеуметтік педагогика 

жəне өзін-өзі тану саласында іргелі теориялық білімді, 

қолданбалы біліктерді қолдану. 

2. Жаңартылған білім беру мазмұны жағдайында білім беру 

үдерісін ұйымдастырудың инновациялық тəсілдерін 

қолдану. 

3. Кəсіби жəне өзге де қызметті жүзеге асыру мақсатында 

мемлекеттік, орыс жəне шет тілдерінде тұлғааралық 

коммуникацияны құруға.  

4. Командада жəне өз бетінше жұмысты ұйымдастыру, 

көшбасшылық қасиеттерді дамыту жəне басқару мен 

ынтымақтастыққа дайындық, мəселелерді шеше білу жəне 

жауапты шешімдер қабылдау. 

5. Танымдық жəне зерттеу қызметінің тəсілдерін белсенді 

игеруге, өзін-өзі ашу жəне өзін-өзі жүзеге асыру 

мүмкіндігін қамтамасыз етуге бағытталған тұлғаны 

əлеуметтендіру жəне дамыту процесін сапалы ұйымдастыру 

мен басқаруды жүзеге асыру. 

6. Инклюзивті білім берудің жалпы, ерекше жəне жеке 

ерекшеліктерін есепке алу құралдарын қолдану. 

7. Оқыту мен тəрбиелеудің белсенді əдістерін, оқыту 

үрдісінің ұйымдастыру формалары мен принциптерін жəне 

психологиялық-педагогикалық бақылауды, ЖОО-да 

оқытудың ғылыми негіздері мен əдіснамасын қолдану. 

8. Дифференциалды тəсіл негізінде балаларды, 

жасөспірімдерді, жастарды əлеуметтік қорғау жəне 

əлеуметтік көмек көрсету бойынша əлеуметтік модельдерді 

кəсіби қызметте жобалау жəне қолдану. 

9. Заманауи əдістер, технологиялар негізінде ғылыми-

зерттеу қызметін жүзеге асыру. 

10. Кəсіби, зерттеу жəне өзге де қызметтің нəтижелерін 

рефлексия, өзіндік бақылауды жүзеге асыру. 

 

1. Демонстрировать понимание законов, закономерностей, 

принципов, механизмов организации педагогического 

процесса; применять фундаментальные теоретические 

знания, прикладные умения в области социальной 

педагогики и самопознания в профессиональной 

деятельности. 



2. Использовать инновационные подходы к организации 

образовательного процесса в условиях обновленного 

содержания образования. 

3. Выстраивать межличностную коммуникацию на 

государственном, русском и иностранном языках с целью 

осуществления профессиональной и иной деятельности.  

4. Организовывать работу в команде и самостоятельно, 

развивать лидерские качества и готовность к управлению и 

сотрудничеству, умение решать проблемы и принимать 

ответственные решения. 

5. Осуществлять качественную организацию и управление 

процессом социализации и развития личности, 

ориентированном на активное освоение способов 

познавательной и исследовательской деятельности, 

обеспечение возможности самораскрытия и 

самореализации. 

6. Использовать средства учета общих, специфических и 

индивидуальных особенностей психического, 

психофизиологического развития и ценности инклюзивного 

образования. 

7. Применять активные методы обучения и воспитания, 

организационные формы и принципы процесса обучения и 

психолого-педагогического контроля, научные основы и 

методологию преподавания в вузе. 

8. Проектировать и применять в профессиональной 

деятельности социальные модели по оказанию социальной 

помощи и социальной защиты детей, подростков, молодежи 

на основе дифференцированного подхода. 

9. Осуществлять научно-исследователькую деятельность на 

основе современных методов, технологий. 

10. Осуществлять рефлексию, самоконтроль результатов 

профессиональной, исследовательской и иной 

деятельности. 

 

1. To demonstrate understanding of laws, laws, principles, 

mechanisms of organization of pedagogical process; to apply 

fundamental theoretical knowledge, applied skills in the field of 

social pedagogy and self-knowledge in professional activity. 

2. To use innovative approaches to the organization of the 

educational process in terms of the updated content of 

education. 

3. To build interpersonal communication in the state, Russian 

and foreign languages in order to carry out professional and 

other activities.  

4. To organize work in a team and independently, to develop 

leadership qualities and readiness for management and 

cooperation, ability to solve problems and make responsible 

decisions. 

5. To carry out high-quality organization and management of 

the process of socialization and personal development, focused 

on the active development of ways of cognitive and research 

activities, providing opportunities for self-discovery and self-

realization. 

6. Use the means of taking into account the General, specific 



and individual characteristics of mental, psycho-physiological 

development and the value of inclusive education. 

7. To apply active methods of training and education, 

organizational forms and principles of the learning process and 

psychological and pedagogical control, scientific bases and 

methodology of teaching at the University. 

8. To design and apply in professional activity social models on 

rendering social assistance and social protection of children, 

teenagers, youth on the basis of the differentiated approach. 

9. To carry out research activities on the basis of modern 

methods and technologies. 

10. To carry out reflection, self-control of the results of 

professional, research and other activities. 

Түлектің біліктілік сипаттамасы / Квалификационная характеристика выпускника 

/ 

Graduate Qualification Characteristics 

Берілетін дəреже:  

Присуждаемая степень 

Awarded degree: 

7M01801 Əлеуметтік педагогика жəне өзін-өзі тану білім 

беру бағдарламасы бойынша педагогика ғылымдарының 

магистрі. 

 

Магистр педагогических наук по образовательной 

программе 7M01801 Социальная педагогика и 

самопознание.  

 

Master of pedagogical Sciences in the educational program 

7M01801 Social pedagogy and self-knowledge. 

Лауазымдарының тізімі  

Перечень должностей  

List of posts 

- жоғары жəне жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру 

ұйымының, арнаулы орта оқу орнының оқытушысы; 

- мекемелерде, ұйымдарда, білім беру органдарында 

Əлеуметтік педагогика бойынша маман;  

- Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрлігі 

Балалардың құқықтарын қорғау Комитетінің маманы 

(жетекші, бас, аға);  

- қиын өмірлік жағдайға тап болған балалармен жұмыс 

бойынша əлеуметтік педагог. 

 

- преподаватель в организациях высшего и послевузовского 

образования, средних специальных учебных заведениях;  

- специалист в научно-исследовательских институтах;  

- специалист по социальной педагогике в учреждениях, 

организациях, органах образования;  

- специалист (ведущий, главный, старший) Комитета по 

охране прав детей Министерства образования и науки 

Республики Казахстан;  

- социальный педагог по работе с детьми, оказавшимися в 

трудной жизненной ситуации.  

 

- teacher of the organization of higher and postgraduate 

education, secondary special educational institution; 

- specialist in social pedagogy in institutions, organizations, 

educational bodies;  

- specialist (leading, chief, senior) of the Committee for the 

protection of children's rights of the Ministry of education and 



science of the Republic of Kazakhstan;  

- social teacher to work with children who find themselves in a 

difficult situation. 

Кəсіби қызмет объектісі  

Объект  

профессиональной 

деятельности  

The object of professional 

activity 

- мемлекеттік құрылымдар (ҚР БҒМ Балалардың 

құқықтарын қорғау комитеті, Балалардың құқықтарын 

қорғау жөніндегі облыстық департаменттер), əлеуметтік 

бағыттағы мекемелер (əлеуметтік қамсыздандыру, қолдау 

жəне көмек көрсету органдары, аз қамтылған, еңбекке 

жарамсыз, еңбекке жарамды шектеумен);  

- мемлекеттік жəне мемлекеттік емес қаржыландырудың 

білім беру мекемелері (мектепке дейінгі білім беру 

ұйымдары, мектептер, балалар үйлері, интернаттар, 

мамандандырылған Білім беру мекемелері); 

- қоғамдық ортада өсіп келе жатқан ұрпақты тəрбиелеу 

жəне дамыту проблемаларымен байланысты мекемелер 

(түзету жəне оңалту орталықтары, арнайы мектептер, 

балалар қабылдау орындары, колониялар); 

- балалардың бос уақытын ұйымдастыру жəне балалар 

шығармашылығын қолдау, өскелең ұрпақтың жеке 

тұлғалық дамуы мен толыққанды əлеуметтенуі бойынша 

мекемелер (қоғамдық ұйымдар, балалар клубтары, 

студиялар, сауықтыру лагерлері); 

 - жоғары жəне жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру 

ұйымдары;  

 - ғылыми-зерттеу институттары;  

 - білім беру жүйесі қызметкерлерінің біліктілігін арттыру 

жəне қайта даярлау институттары;  

 - білім беру саласындағы уəкілетті жəне жергілікті 

атқарушы органдар. 

 

- государственные структуры (Комитет по охране прав 

детей МОН РК, областные департаменты по защите прав 

детей), учреждения социальной направленности (органы 

социального обеспечения, поддержки и 

помощибезработным, малообеспеченным, 

нетрудоспособным, трудоспособным с ограничением);  

- образовательные учреждения государственного и 

негосударственного финансирования (дошкольные 

организации образования, школы, детские дома, интернаты, 

специализированные образовательные учреждения); 

- учреждения, связанные с проблемами воспитания и 

развития подрастающего поколения в общественной среде 

(центры коррекции и реабилитации, спецшколы, детские 

приемники, колонии); 

- учреждения, связанные с организацией детского досуга и 

поддержкой детского творчества, полноценной 

социализации и личностного развития подрастающего 

поколения (общественные организации, детские клубы, 

студии, оздоровительные лагеря); 

− организации высшего и послевузовского образования;  

− научно-исследовательские институты;  

− институты повышения квалификации и переподготовки 

работников системы образования;  



− уполномоченные и местные исполнительные органы в 

области образования.  

 

- state structures (Committee for the protection of children's 

rights, regional departments for the protection of children's 

rights), institutions of social orientation;  

- educational institutions of state and non-state financing (pre-

school educational organizations, schools, orphanages, boarding 

schools, specialized educational institutions); 

- institutions related to the problems of education and 

development of the younger generation in the social 

environment (correction and rehabilitation centers, special 

schools, children's receivers, colonies); 

- institutions related to the organization of children's leisure and 

support of children's creativity, full socialization and personal 

development of the younger generation (public organizations, 

children's clubs, studios, health camps); 

- organization of higher and postgraduate education;  

- research institutes;  

- institutes of improvement of professional skill and retraining 

of educators;  

- authorized and local Executive bodies in the field of education. 

 


