


 
 

 

 

 



МАГИСТРАТУРАҒА ТҮСУ ЕМТИХАНЫНЫҢ 

БАҒДАРЛАМАСЫ 

Жалпы ереже 

Магистратураға тҥсу емтиханы «6M012000 туралы - Кәсіптік оқыту» 

мамандығы бойынша «педагогика магистрі» академиялық дәрежесін алғысы 

келетін кандидаттарды (абитуриенттерді) арнайы даярлаудың дәстүрлі түрі 

болып табылады. 

Түсу емтиханының мақсаты болашақ магистранттың (абитуриенттің) 

кәсіби даярлау теориясы мен әдістері саласындағы, орта кәсіптік және 

жоғары білім ғылыми, білім беру қызметіне қойылатын ғылыми-зерттеу 

қызметіне сәйкес жалпы тұлғалық мәдениет деңгейін бакалавриат деңгейінде 

қаншалықты меңгергенін анықтау болып табылады. Бағдарлама жоғары 

кәсіби білімі бар мамандарға арналған. 

 Ұсынылып отырған бағдарлама келесідей пәндер бойынша негізгі 

сұрақтарды қарастырады: 

- Кәсіби  педагогика; 

- Кәсіби психология; 

- Жалпы техникалық және арнайы пәндерді оқыту әдістемесі; 

- Кәсіптік білім беру жүйесіндегі педагогикалық менеджмент. 

 Бағдарламаның мақсаты – кәсіптік оқытудың теориясы мен әдістемесі 

саласындағы білікті мамандарды даярлауға, 

- ғылыми-педагогикалық міндеттерді шеше алатын нық білімі бар, 

шығармашылық ойлау стилі қалыптасқан; 

- қазіргі заманғы ақпараттық технологияларды меңгерген, ғылыми 

ақпаратты  өндеу, қайта өңдеу және сақтау әдістерін меңгерген; 

- магистрлік бағдарламаның бейініне сәйкес өз қызметін ұйымдастыру 

және ғылыми-зерттеу жұмысын жобалау қабілеті;  

- ғылыми-зерттеу дағдыларын және таңдаған мамандығы бойынша 

ғылыми- зерттеу мәселелерін шешу ҥшін тҥрлі пәндерден алған білімін 

біріктіру мҥмкіндігін ие. 

  

 

 



Пән тізімі және мазмұны 

 

КӘСІБИ ПЕДАГОГИКА 

 

Кәсіби педагогиканың ғылыми-теориялық негіздері. 

Кәсіби білім беру педагогикасының философиялық-әдіснамалық негіздері. 

Ғылыми зерттеулерді басқару. Кәсіби педагогикадағы зерттеу әдістері. 

Кәсіби педагогика жүйесінің негізгі даму тенденциялары. Шетелдегі кәсіби 

білім беру.  

Кәсіптік оқыту мазмұны. 
Кәсіптік білім берудің Мемл стандарты. Кәсіптік оқытудың бағдарламасын 

жасаудың ғылыми-теориялық негіздері. Кәсіптік оқытудың мазмұнына 

жалпы көзқарасы. Макро және микро деңгейде оқытудың мазмұндық 

құрылымы.  

Кәсіптік оқытудың әдістері мен формалары. 

Кәсіптік оқытудың әдістері мен формалары жайлы түсінік және 

классификациясы. Кәсіптік оқытудың әдістері мен формаларына 

сипаттамасы. Кәсіптік оқытудың әдістері мен формаларын оқытудың 

мазмұны мен мақсатына тәуелділігіне қарай таңдауы. Кәсіптік оқытудың 

әдістері мен формаларын ұйымдастырудың оптимизациясы. Білім 

алушылардың білуі, істей алуы және қабілетін, білімін бақылау 

ерекшеліктері.  

Кәсіптік оқыту жүйесі және принциптері. 

Педагогикалық үрдістерді жобалау және құрылымы. Кәсіптік оқыту 

принциптері, олардың құрамы, оқу тәрбие үрдісінде жүзеге асырылуы және 

өзара байланысы. Кәсіптік оқыту жүйесі және оның элементтері. Білім 

алушыларды кәсіптік оқытуды жүйесінің сипаттамасы.  

Кәсіптік білім берудегі инновациялық технологиялар. 

Педагогикалық технологияны жобалау әдіснамасы. Оқыту технологиясын 

ұйымдастыруға инновациялық көзқарастар. Педагогикалық технология 

классификациясы. Педагогикалық технологияны жобалау. Оқытудыағы 

ақпараттық және коммуникациялық технологиялар. Оқу процессін 

компьютерлендіру. Кәсіптік білім берудідегі модульдік технологиялар. 

Кәсіптік білім берудегі жеке-бағдарлау технологиялары.  

Кәсіптік оқытудағыПедагогический менеджмент в профессиональном 

образовании. 

Основная цель и задачи педагогического менеджмента в сфере 

профессионального образования. Принципы и методы деятельности 

менеджера образовательной сферы. Роль личности менеджера в повышении 

эффективности функционирования педагогических систем.  

Теория и практика воспитательной работы в профессионально-

образовательном учебном заведений. 

Гуманистік тәрбие беру әдістері мен принциптері. Жеке-бағдарлық тәрбие 

беру. Жеке тұлғаның негізгі сапасын қалыптастыру еңбек ртінде. Кәсіптік 

оқу орындарында тәрбие үрдістерін ұйымдастыру ерекшеліктері.  



Кәсіптік оқыту мұғалімдерін даярлау және қайта даярлау. 

Кәсіптік оқыту мұғалімінің әдістемелі және арнайы даярлауға қойылатын 

талаптары. Заманауи оқу тәрбие үрдістерінде кәсіптік оқыту мұғалімдерінің 

құқықтары мен қызметтік міндеттері. Кәсіптік оқыту мұғалімдерінің 

біліктілігін жоғарылату және дайындау, кәсіптік мектептердегі әдістемелік 

жұмыстардың жүйесі. 
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КӘСІБИ ПСИХОЛОГИЯ 

 

Кәсіби психология пәні, әдістері және тапсырмалары. 

Кәсіптік оқыту мұғалімдерін дайындау жұмысындағы курс мазмұны мен 

мәні. Кәсіби психологияның Қазақстанда және шетелде даму тарихы. 

Кәсіби психологияның әдіснамалық негіздері. 

Кәсіптік іс әрекет үрдістері. Басқару еңбегінің психологиялық ерекшеліктері.  

Кәсіптік қызмет үрдісінде адамды кешенді оқыту 

Адам зерттеу нысаны ретінде. Еңбекті басру жүйесіндегі адам. Ғылыми 

техникалық үрдістеріндегі адамға қойылатын психологиялық талаптары.  

Кәсіптік психология әдістері. 

Кәсіптік психология теориясының әдістері. Интерпретация әдістері. 

Верификация, дәлелдеу және хабарландыру әдістері. Эмпирико-танымдық 

және құрылымдық әдістер. Жеке тұлға қалыптасуының жас ерекшеліктері.  

Еңбек үрдісіндегі адамның психологиялық сипаттамалары дамуы. 

Білім алушылардың психологиялық ерекшеліктері. Еңбек қызметі үрдісіндегі 

мотивтер мен сұраныстардың дамуы.  

Жастардың кәсіптік дайындауды ұйымдастырудың психологиялық 

заңдылықтары. 

Еңбек қызметінің құрылымдық-психологиялық талдау. Профессиограммалар. 

Оқушылардың кәсіптік шығармашылығын зерттеуге жүйелік көзқарасы.  



Оқушылардың еңбектік шығармашылығын ұйымдастырудың 

психологиялық ерекшеліктері. 

Еңбек үрдісін басқару және ұйымдасытурға қойылатын негізгі талаптар. 

Эргономиялық жүйе жайлы түсінік.  

Кәсіптік шығармашылыққа даярлықты жобалаудың психолого-

педагогикалық жүйесі. 

Еңбек қызметін психологиялық педагогикалық жобалаудағы мақсаты мен 

рөлі. Кәсіби бағдар берудің психологиялық ерекшеліктері.  

Еңбек қызметін әлеуметтік психологиялық басқарудағы педагогикалық 

негіздері. 

Еңбектік коллектив басқару нысаны ретінде. Кіші еңбек тобының 

ерекшеліктері. Еңбек тобындағы көш басшы. Еңбектік коллективті 

ұйысдастырудың әлеуметтік-психологиялық аспектілері. Оқушылардың 

қоғамдық пайдалы қызметін басқарудың әлеуметтік-психологиялық 

ерекшеліктері.  

Оқушыларға еңбектік тәрбие берудің психологиялық ерекшеліктері. 

Еңбектік тәрбие беру психологиясының пәні, тапсырмалары мен әдістері. 

Оқушылардың еңбектік тәрбие беру үрдісіндегі мектептердегі 

жұмысшылардың қызметіне қойылатын талаптар. 

Кәсіптік оқыту оқытушыларын даярлаудың мақсаттылық 

ерекшеліктері. 

Кадрларды дайындау мақсаттары мен тапсырмалары. Мұғалімге қойылатын 

негізгі психологиялық талаптар. Педагогикалық мамандыққа қойылатын 

қарам қайшылықтар. Оқытушының оқу тәрбиелік қызметінің психологиялық 

ерекшеліктері.  

Кәсіптік оқыту мұғалімінің оқу тәрбиелік қызметі үрдісіндегі 

психологиялық ерекшеліктер. 

Оқушыларды тәрбиелеу және еңбекті оқыту үрдісіндегі такт және 

педагогикалық этиканың психологиялық негіздері. 
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ЖАЛПЫ ТЕХНИКАЛЫҚ ЖӘНЕ АРНАЙЫ ПӘНДЕРДІ ОҚЫТУ 

ӘДІСТЕМЕСІ 

 

Кәсіптік оқыту мазмұны мен тапсырмалары. 

Заманауи этаптағы оқушылардың еңбектік тәрбиесі мен дамуы, кәсіптік 

оқыту тапсырмалары. ҚР және аймақтардағы кәсіптік оқыту күйі. Теориялық 

оқыту бағдарламасы мен оқу жоспары. Оқу бағдарламасы мен оның 

әдістемелік талдауы. Оқу бағдарламасының жасалу принциптері.  

Оқытудың жалпы дидактикалық принциптерінің кәсіптік оқыту 

жүйесіне қолданылуы. 

Кәсіптік оқыту принципі жайлы. Кәсіптік оқытудың дидактикалық 

принциптері жүйесі. Кәсіптік оқыту бойынша сабақтарда олардың жүзеге 

асырылуы кәсіптік оқытудың негізгі принциптері.  

Кәсіптітк оқыту жүйесі. 

Кәсіптік оқыту жүйесінің негізгі сипаттамалары. Оқыту жүйесін таңдауын 

анықтайтын факторлары, жүйе түрлері.  

Кәсіптік оқытудың негізгі ұйымдастырушылық формалары. 

Жалпы техникалық және арнайы пәндер бойынша сабақтың негізгі 

ұйымдасытрушылық формалары. Сабақтағы, сабақтан тыс уақыттағы, 

сыныптан және мектептен тыс уақыттағы оқу түрлері. Сабақ – оқушылардың 

шеберханада еңбек жұмысын ұйымдастыру формалары. Оқушылардың оқу 

еңбегін ұйымдастыру формалары: фронталды, топтық,жеке, және олардың 

әдістемелік талдауы. Оқушылардың еңбегін ұйымдастыру фрмаларн 

анықтайтын факторлар.  

Кәсіптік оқыту сабақтарының құрылымы мен типтері. 

Сабаққа қойылатын дидактикалық талаптар. Сабақ мақсаты. Сабақ типтері: 

дәстүрлі, дәстүрлі емес – инновациялық. Сабақ құрылымы: зертханалық, 

практикалық, аралас және т.б. 

Кәсіптік оқыту әдістері. 

Кәсіптік оқыту әдістері мен қабылдауы. Әдістер классификациясы. Оларды 

сабақта қолдану үшін шарттары. Оқу әдістері. Үйрету әдістері. Оқытудың 

белсенді және интерактивті әдістері. Оқытудың проблемалық әдістері. 

түсіндірмелі-иллюстративті әдістер. Демонстрация әдісі. Практикалық 

әдістер. Жаттығу – істей алу мен қабілеттілік қалыптастырудың негізгі әдісі. 

Жаттығу түрлері. Оларға қойылатын талаптар. Оларды ұйымдастыру және 

жүргізу әдістері. Инструктаж. Кіріспе және ағымдық инструктаждау, 

олардың түрлері мен жүргізілу әдістері.  

Кәсіптік оқытудағы инновациялық технологиялар. 

Оқытудың заманауи инноациялық технологияның мақсаты, түсінігі мен 

тапсырмалары. Оқытудың заманауи инновациялық технологияларының 

теориялық сипаттамалары. Оқыту үрдісін дамытуға арналған жаңа 

инновациялық технологияларды пайдалану. Сабақты инновациялық 

технологияларды қолдану арқылы жасау.  



Сабаққа кәсіптік оқыту педагогын даярлау және оқу жұмысын 

жоспарлау. 

Сабақты жүргізуге мұғлімнің дайындық этаптары. Алдын ала дайындық және 

жосарлау. Тапсырма және жоспарлау мәні. Жоспарлау түрлері. Перспективті 

және ағымдық жоспарлау. күнтізбелік-тақырыптық жоспар мазмұны. 

Сабақтың жоспарлық конспекті құрылымдық элементтерінің мазмұны. 

Кәсіптік оқыту сабақтарын жүргізу. Сабақтың теориялық және практикалық 

бөліктерін жүргізу мен ұйымдастырудың әдістемелік ерекшеліктері.  

Оқушылардың үрлерімі есебі және білімін, істей алуын, қабілетін 

бағалау және бақылау. 

Оқушылардың білімін тексеру және үлгерімін есепке алу тапсырмалары. 

Педагогикалық талаптарды сақтау. Үлгерімін есепке алу түрлері. 

Оқушылардың білімін, істей алуын және қабілетін бағалау критерийлері. 

Оқушылардың білімі мен істей алуын тексеру түрлері.  

Кәсіптік оқытудың оқу-материалдық базасы. 

Оқушылардың жұмысорнын дайындауы,жабдықтарға, оқу бөлмесіне 

қойылатын психологиялық педагогикалық және эргономикалық талаптары. 

Әр түрлі бағдарлама бойынша жүргізілетін сабақтардың кабинетін  

жабдықтау. 

Жалпы техникалық пәндерді оқыту әдістемесі. 

Жалпы техникалық пәндерді оқыту мазмұны, мақсаты мен тапсырмалары. 

Курсты оқыту бойынша материалды-техникалық базасы. Теориялық және 

зертханалық практикалық сабақтарды өткізу және ұйымдастырудың 

әдістемелік ерекшеліктері. 

Арнайы пәндерді оқыту әдістемесі.  

Тракторлар және ауыл шаруашылық машиналары. Арнайы практикумдар 

мазмұны, мақсаты мен тапсырмалары. Материалды база: оқу кабинеті, 

зертханлара, және олардың жабдықтары. Ауыл шаруашылық машиналарын 

оқыту әдістемесі. 
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КӘСІБИ БІЛІМ БЕРУ ЖҮЙЕСІНДЕГІ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ 

МЕНЕДЖМЕНТ  

 

Кәсіптік білім беру жүйесіндегі менеджмент ұғымы, оның рөлі мен орны. 



Менеджменттің пайда болуы тарихы мен дамуы. Ғылыми менеджмент 

мектептері. Пәннің түсініктемелік аппараты. «Менеджмент» түсінігінің 

анықтамасына көзқарас. Менеджмент кәсіптік білім беру жүйесінде 

интеграциялық үрдіс ретінде.  

Кәсіптік білім беру мекемелерінде басқаруға жүйелік көзқарас. 

Әлеуметтік-педагогикалық жүйелер, түсініктер, түрлері. Табиғат және жүйе 

түсінігі, олардың түрлері мен даму заңдары. Педагогикалық жүйелер, 

олардың функционалдық компоненттері: мақсатттық мазмұндық, 

шығармашылық, аналитико-нәтижелік. Педагогикалық үрдіс динамикалық 

жүйе, педагогикалық үрдістің қозғалыс күші ретінде.  

Жүйе және басқару. 

Білім беру жүйелерімен басқару. Басқару қзметі түсінігі. Басқарудың негізгі 

мақсаты мен тапсырмалары. Басқару үрдісінің циклдік сипаты. Білім беру 

мекемелерін басқару принциптері. Білім беру мекемелерін басқару 

функцияары. Басқару әдістері: психолого-педагогикалық, 

ұйымдастырушылық-таратушылық, экономикалық. Білім беру мекемелерін 

басқару құрылымы. Басқару құрылымын модельдеу. Білім беру мекемелерін 

басқару құрылымын анықтаушы факторлар.  

Нарықтық экономика жағдайындағы оқу ғимараттарының даму 

стратегиясы. 

Білім беру мекемелерінің қызметінің приориетті бағытын таңдау. Білім беру 

мекемелерінің стратегиялық  жоспарын жасау. Сыртық ортаның оқу 

ғимаратынының даму стратегиясына әсері. Білім беру ғимаратының 

дамуының стратегиялық жоспарын анықтаудағы маркенигтік зерттеу рөлі.  

Педагогикалық менеджменттегі білім беру сапасын басқару. 

Білім беру мекемелерін басқарудың ғылыми-теориялық негізі мен 

әдіснамасы. Сапа менеджмент сапасы (СМК), оның жоспарға енуі, басқару, 

білім беру нәтижелері сапасын бағалау және білім беру үрдістері. 

Педагогикалық кадрларды аттестаттау. Педагогтың еңбегін бағалауға 

қойылатын жалпы талаптар. Педагогтың еңбегін бағалаудың 

дифференциалдық көрсеткіштері. Педагогикалық кадрларды аттестациялау 

технологиясы. Педагогикалық кадрларды өздігінен білімдендіру мен 

біліктіігін жоғарылату.  

Педагогикалық менеджментті ақпараттық қамтамасыз ету 

Педагогикалық менеджменттегі ақпарат түсінігі, оның рөлі мен мәні. 

Басқарушылық ақпараты. Білім беру сферасындағы басшылыардың 

ақпараттық сұранысы. Ақпараттық сұраныстың қалыптасуына әсер ететін 

объективные және субъективті факторлар. Менеджменттің ақпараттық 

қамтамасыз ету тиімділігі. Жаңа ақпараттық технологиялар, оларды басқару 

қызметінде ақпараттандыру үрдістерінде қолдану.  

Педагогикалық коллективтегі жеке тұлғалық қатынастар. 

Педагогикалық коллективтің әлеуметтік-психологиялық климат.  Білім беру 

мекемелерінің педагогикалық коллективі, олардың өмірдегі ерекшеліктері.  

«Жеке тұлғалық қатынас» түсінігі. Жеке тұлғалық қатынастың оқытушы 

қызметіне әсері,  оқу тәрбиелік үрдісінің сапасы. Жеке тұлғалық қатынас 



коллективтің әлеуметтік психологиялық климатын қалыптастыру негізі 

ретінде. Педагогикалық коллективтегі конфликттер. 
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