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КІРІСПЕ 

 

Элективті пәндер каталогы оқытудың кредиттік жүйесі бойынша құрастырылады. Элективті 

пәндер каталогы жүйеленген таңдау бойынша пәндер тізімін және олардың қысқа сипаттамасын 

қарастырады. 

Оқу жоспарындағы барлық пәндер үш циклға біріктірілді: жалпы білім беру циклы (ЖБП), 

базалық пәндер циклы (БП), кәсіптендіру пәндері циклы (КП).  

Жалпы білім беру пәндер циклы маманның интеллектуалдық, жеке тұлғалық, әлеуметтік 

тұрғыда дамуына мүмкіндік береді. Базалық пәндер циклы болашақ маманның мамандығына 

сәйкес фундаменталдық білімінің қалыптасуына бағытталады. Кәсіптендіру пәндер циклы кәсіби 

қызметтің нақты саласында қолданылатын арнайы білімді, дағдыны, құзыреттілікті анықтайды.  

Білім алушы Типтік оқу бағдарламасымен бекітілген мамандықтардың міндетті компонент 

пәндерін меңгерумен қатар, ұсынылып отырған таңдау бойынша пәндерді таңдап алуы тиіс. 

.  

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

При кредитной технологии обучения разрабатывается каталог элективных дисциплин. Ка-

талог элективных дисциплин представляет собой систематизированный перечень дисциплин ком-

понента по выбору и содержит краткое их описание. 

Все дисциплины учебного плана объединены в три цикла: цикл общеобразовательных дис-

циплин (ООД), цикл базовых дисциплин (БД), цикл профилирующих дисциплин (ПД).  

Цикл общеобразовательных дисциплин предполагает подготовку интеллектуального, лич-

ностного и социально-развитого специалиста. Цикл базовых дисциплин направлен на формирова-

ние у будущего специалиста фундаментальных знаний по соответствующей специальности. Цикл 

профилирующих дисциплин определяет перечень специальных знаний, умений, навыков и компе-

тенций применительно к конкретной сфере профессиональной деятельности.  

Наряду с изучением дисциплин обязательного компонента, установленных Типовым учеб-

ным планом специальности, обучающийся также должен выбрать для изучения дисциплины ком-

понента по выбору. 

 

 

INTRODUCTION 

 

With credit training technology, a catalog of elective disciplines is developed. The catalog of 

elective disciplines is a systematic list of disciplines of the component of choice and contains a brief 

description of them. 

All disciplines of the curriculum are combined in three cycles: the cycle of general educational 

disciplines (OOD), the cycle of basic disciplines (DB), and the cycle of majors. 

The cycle of general educational disciplines involves the preparation of an intellectual, personal 

and socially developed specialist. The cycle of basic disciplines is aimed at the formation of a future 

specialist fundamental knowledge in the relevant specialty. The cycle of majors defines a list of special 

knowledge, abilities, skills and competencies in relation to a specific area of professional activity. 

Along with the study of the disciplines of the compulsory component established by the Model 

Curriculum of the specialty, the student must also choose to study the discipline of the component of 

choice. 
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6B01101- Педагогика және психология білім беру бағдарламасының элективті пәндер тізімі / 

Перечень элективных дисциплин образовательной программы 6B01101- Педагогика и 

психология / The list of elective disciplines of the educational program 6B01101- Pedagogy and 

Psychology 

 

 

№ Пән атауы / Наименование дисциплины Семестр 

1. Жас ерекшелік физиологиясы және гигиена / Возрастная физиология и 

гигиена / Age Physiology and Hygiene 

1 

2. Әлеуметтік бейімделу тренингі / Тренинг социальной адаптации/ Social 

Аdaptation Training          

 

Тұлғалық ӛсу тренингі / Тренинг личностного роста / Personal Growth 

Training 

1 

3. Кәсіпкерлік дағдылар негіздері / Основы предпринимательских 

навыков / Basics of Entrepreneurial Skills 

 

Құқық және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері / Основы 

права и антикоррупционной культуры / Basics of Law and Anti-

Corruption Culture 

2 

4. Community Service / Community Service / Community Service / 2 

5. Педагог-психолог кәсібіне кіріспе және ӛзін-ӛзі тану / Введение в 

профессию педагога-психолога и самопознание / Introduction to the 

Profession Educator-Psychologist and Self-Knowledge   

 

Психологиялық-педагогикалық кәсіпке кіріспе / Введение в психолого-

педагогическую профессию / Introduction to a Psychology and 

Рedagogical Profession  

2 

6. Ӛлкетану/ Краеведение/ Regional Studies   3 

7. Отбасы педагогикасы / Семейная педагогика / Family Pedagogy   3 

8. Этнопедагогика / Этнопедагогика / Ethnopedagogy  3 

9. Тұлға психологиясы / Психология личности / Psychology of Personality  

 

Жалпы психология / Общая психология / General Psychology 

3 

10. Кәсіби бағытталған шетел тілі / Профессионально-ориентированный 

иностранный язык / Professionally-Oriented Foreign Language 

4 

11. Экология және тіршілік қауіпсіздігі негіздері / Экология и основы 

безопасности жизнедеятельности / Ecology and Basics of Life Safety 

4 

12. Жас ерекшелік психологиясы / Возрастная психология / Age Psychology 4 

13. Тұлғаның психологиялық-педагогикалық диагностикасы / Психолого-

педагогическая диагностика личности / Psychological and Pedagogical 

Diagnostic of Personality   

  

Эксперименталды психология / Экспериментальная психология / 

Experimental Psychology 

4 

14. Педагогика / Педагогика / Pedagogy 4 

15. Мектептегі оқыту мен бағалаудағы жаңа тәсілдемелер / Новые подходы 

к обучению и оцениванию в школе / New Approaches to Learning and 

Assessment at School 

4 

16. Кәсіби қазақ (орыс ) тілі/ Профессиональный казахский (русский) язык 

/ Vocational Kazakh(Russian) language 

5 
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17. Тұлға психокоррекциясы / Психокоррекция личности / Psychocorrection 

of The Personality   

 

Түзету психологиясы / Коррекционная психология / Psychocorrection 

Psychology 

5 

18. Қазіргі білім беру технологиялары / Современные образовательные 

технологии / Modern Educational Technologies      

 

Креативті педагогика / Креативная педагогика / Creative Pedagogics 

5 

19. Педагогикалық психология / Педагогическая психология / Pedagogical 

Psychology    

 

Оқыту дифференциацияның психологиялық негіздері / 

Психологические основы дифференциации обучения / Psychological 

Foundations of Learning Differentiation 

5 

20. Жастар саясаты және тәрбие  жұмысының әдістемесі / Молодежная 

политика и методика воспитательной работы / Youth Policy and 

Technique for Upbringing Work 

5 

21. Педагогиканы және психологияны оқыту әдістемесі / Методика 

преподавания педагогики и психологии / Technique for Teaching 

Pedagogy 

5 

22. Мектеп психологының жұмысы / Работа школьного психолога / Work 

of the School Psychologist  

 

Білім берудегі қазіргі психотехникалар / Современные психотехники в 

образовании/ Modern Psychotechnics in Education 

6 

23. Практикалық психология / Практическая психология / Practical 

Psychology    

 

Білім берудегі психологиялық кеңес беру / Психоконсультирование в 

образовании / Psychological Counseling in Education 

6 

24. Әлеуметтік - психологиялық тренинг әдістемесі / Методика социально-

психологического тренинга / Socio-Psychological Training Technique   

                                                                            

Әлеуметтік оқытудың белсенді әдістері / Активные методы 

социального обучения / Active Methods of Social Learning 

6 

25. Гендерлік психология / Гендерная психология / Gender Psychology   

 

Дифференциалды психология / Дифференциальная психология / 

Differential Psychology 

6 

26. Педагогика және психологияны оқытудағы ақпараттық-

коммуникациялық технологиялар/ Информационно-коммуникационные 

технологии в преподавании педагогики и психологии / Information and 

Communication Technologies in the Teaching of Pedagogy and Psychology          

 

Білім берудегі ақпараттық-коммуникациялық технологиялар / 

Информационно-коммуникационные  технологии в образовании / 

Information Communication Technologies in Education      

6 

27. Инклюзивті білім беру / Инклюзивное образование / Inclusive Education 6 

28. Әлеуметтік психология / Социальная психология / Social Psychology 

 

7 
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Девиантты мінез-құлық психологиясы / Психология девиантного 

поведения / Psychology of Deviant Behavior 

29. Отбасылық ӛмір психологиясы / Психология семейной жизни / 

Psychology of Family Life          

 

Отбасы психотерапиясы / Психотерапия семьи / Family Psychotherapy 

7 

30. Конфликтология / Конфликтология / Conflictology     

 

Мектеп медиациясы / Школьная медиация / School Mediation 

7 

31. Психикалық денсаулықтың алдын алу және суицид превенциясы /  

Профилактика психического здоровья и превенция суицида / 

Prophylaxis of Psychical Health and Suicide Prevention    

 

Әртүрлі санаттағы балалармен  алдын алу жұмысының технологиялары 

/ Технологии профилактической работы с различными  категориями 

детей / Technologies of Scheduled Maintenance With Various Categories of 

Children 

7 

32. Дарындылық психологиясы / Психология одаренности / Psychology of 

Talent   

 

Жалпы және арнайы қабілеттер психологиясы / Психология общих и 

специальных способностей / Psychology of General and Special Abilities   

7 

33. Мұғалімнің педагогикалық шеберлігі және кәсіби-педагогикалық 

мәдениеті / Педагогическое мастерство и профессионально-

педагогическая культура учителя / Pedagogical Skills and Professional-

Pedagogical Culture of the Teacher     

 

Инновациялық педагогика / Инновационная педагогика / Innovative 

Pedagogics 

7 

34. Инклюзивті білім беру жағдайында ерекше білім беруді қажет ететін 

балаларды оқытудың арнайы әдістемесі / Специальная методика 

обучения детей с особыми образовательными потребностями в 

условиях инклюзивного образования / Special Technique for Teaching 

Children with Special Educational Needs in an Inclusive Education  

 

Ерекше білім беруді қажет ететін балалар үшін бағдарламалық 

мазмұнды бейімдеу / Адаптация программного содержания для детей с 

особыми образовательными потребностями / Adaptation of Programmatic 

Content for Children with Special Educational Needs 

7 

 



 

1 семестр / 1 семестр / 1 semester 

 

Пән атауы / Наименование 

дисциплины / Name of the 

discipline 

Жас ерекшелік физиологиясы және 

гигиена 
Возрастная физиология и гигиена  Age Physiology and Hygiene  

Академикалық кредит 

саны, бақылау түрі / 

Количество 

академических кредитов, 

форма контроля / Number 

of academic loans, form of 

control 

4 академиялық кредит, емтихан (КТ) 4 академических кредитов, экзамен (КТ) 4 academic credits, exam (СТ) 

Пререквизиттер / 

Пререквизиты / 

Prerequisite 

Экология, физика, валеология Экология, физика, валеология   Ecology, physics, valeology 

Постреквизиттер / По-

стреквизиты / Postrequisite 

Жас ерекшелік психологиясы, отбасылық 

педагогика, педагогика, психикалық 

денсаулықтың алдын алу және суицид 

превенциясы/  

Возрастная психология, семейная 

педагогика, педагогика, профилактика 

психического здоровья и превенция 

суицида  

Age psychology, family pedagogy, pedago-

gy, Prophylaxis of Psychical Health and 

Suicide Prevention  

Оқу мақсаты мен 

міндеттері / Учебная цель 

и задачи / Learning Goal 

and Objectives 

Балалар мен жасӛспірімдер ағзасының 

анатомиялық және физиологиялық 

ерекшеліктері, оның қоршаған ортамен 

қарым-қатынасы туралы қазіргі 

мәліметтер беру. Оқушылардың 

денсаулығын сақтау және нығайту 

негізінде жатқан заңдылықтар туралы 

білім беру, олардың оқу іс-әрекетінің әр 

түрлерінде жұмыс істеу қабілетін қолдау. 

Студенттерге балалар ағзасының дамуы 

мен ӛсуінің жалпы заңдылықтары 

туралы білім беру, балалар мен 

жасӛспірімдердің құрылысы мен 

қызметінің жас ерекшеліктеріне назар 

аудару; 

Патологиялық жағдайдан норманы 

Дать современные сведения об анатоми-

ческих и физиологических особенностях 

организма детей и подростков, его взаи-

моотношениях с окружающей средой. 

Дать знания о закономерностях, лежа-

щих в основе сохранения и укрепления 

здоровья школьников, поддержания их 

работоспособности при различных видах 

учебной деятельности. 

Дать студентам знания об общих зако-

номерностях роста и развития детского 

организма, акцентировать внимание на 

возрастных особенностях строения и 

функций детей и подростков; 

Научить различать норму от патологиче-

ского состояния и рассматривать орга-

Provide up-to-date information about the 

anatomical and physiological features of the 

body of children and adolescents, its 

relationship with the environment. To 

provide knowledge about the laws 

underlying the preservation and promotion 

of the health of students, maintaining their 

performance in various types of educational 

activities. 

To give students knowledge about the 

General patterns of growth and 

development of the child's body, to focus on 

age-related features of the structure and 

functions of children and adolescents; 

Learn to distinguish between the norm and 

the pathological state and consider the body 

8 
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ажыратуға және ағзаны біртұтас тұтас 

деп қарастыруға үйрету, онда барлығы 

ӛзара байланысты және ӛзара 

шарттастырылған; 

Физиологиялық функциялардың негізін 

түсінуге үйрету: қабылдау, есте сақтау, 

интеллект, ойлау, сӛйлеу, эмоциялар мен 

сезімдер. 

Студенттерді негізгі жұқпалы 

аурулармен таныстыру, гигиеналық 

шаралар мен алдын алу шараларын 

ӛткізуге үйрету. 

Оқу процесіне мотивация мен 

қызығушылық жасау. 

низм как единое целое, где все взаимо-

связано и взаимообусловлено; 

Научить понимать основу физиологиче-

ских функций: восприятия, памяти, ин-

теллекта, мышления, речи, эмоций и 

чувств. 

Познакомить студентов с основными 

детскими инфекционными заболевания-

ми, научить проведению гигиенические 

мероприятия и мерам профилактики. 

Создавать мотивацию и интерес к  учеб-

ному процессу.  

as a whole, where everything is 

interconnected and mutually conditioned; 

Learn to understand the basis of 

physiological functions: perception, 

memory, intelligence, thinking, speech, 

emotions and feelings. 

Introduce students to the main children's 

infectious diseases, teach them how to 

conduct hygiene measures and preventative 

measures. 

Create motivation and interest in the 

learning process. 

Оқытудың нәтижесі / 

Результат обучения / 

Learning outcome 

ОН1 – ӛзінің зияткерлік дамуы үшін 

таным, оқыту және ӛзін-ӛзі бақылаудың 

негізгі әдістері мен құралдарын, мәдени 

деңгейін, кәсіби құзыреттілігін арттыру, 

ӛз денсаулығын сақтау, адамгершілік 

және физикалық ӛзін-ӛзі жетілдіру; 

ОН2 – білім беру және кәсіби қызметте 

қазіргі заманғы жаратылыстану-ғылыми 

бейнесі туралы білімді кӛрсетеді; 

ОН3 – әртүрлі жас кезеңдерінде ағзаның 

анатомиялық-физиологиялық 

ерекшеліктерін білуді қолданады; 

ОН4 – жас ерекшелік физиологиясы мен 

гигиенасы саласындағы кәсіби 

терминдерді, ұғымдарды меңгерген, 

оларды оқу материалын беруде тиімді 

қолданады; 

ОН5 – бала мен жасӛспірімнің қоршаған 

ортасын гигиеналық бағалау алгоритмін, 

тәрбие және оқу мекемелерінің жұмыс 

РО 1 – знает основные методы и средства 

познания, обучения и самоконтроля для 

своего интеллектуального развития, 

повышения культурного уровня, 

профессиональной компетенции, 

сохранения своего здоровья, 

нравственного и физического 

самосовершенствования; 

РО 2 – демонстрирует знания о 

современной естественно-научной 

картине мира в образовательной и 

профессиональной деятельности;  

РО 3 – применяет знания анатомо-

физиологических особенностей 

организма в разные возрастные периоды;  

РО 4 – владеет профессиональными тер-

минами, понятиями в области возрастной 

физиологии и гигиены, эффективно при-

меняет их при подаче учебного материа-

ла; 

LO1 -he knows the main methods and 

means of knowledge, training and self-

control for his intellectual development, 

increasing the cultural level, professional 

competence, preserving his health, moral 

and physical self-improvement; 

LO2 - demonstrates knowledge about the 

modern natural science picture of the world 

in educational and professional activities;  

LO3- applies knowledge of anatomical and 

physiological features of the body in differ-

ent age periods; 

LO4- owns professional terms, concepts in 

the field of age-related physiology and hy-

giene, effectively applies them when sub-

mitting educational material; 

LO5-the algorithm creates a hygienic as-

sessment of the environment of the child 

and the adolescent, behavior, educational 

and training institutions, scheduling, orga-
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тәртібін, сабақ кестесін, оқу 

орындарында сабақтар мен сыныптан 

тыс іс-шараларды ұйымдастыру мен 

ӛткізу; 

ОН6 – акт қолдана отырып, практикалық 

тапсырмаларды орындау кезінде 

жобалық, зерттеу жұмыстарын 

ұйымдастырады; 

ОН7 - онтогенез процесінде 

физиологиялық және психологиялық жас 

ӛзгерістері туралы ақпаратты табады, 

жіктейді, талдайды және синтездейді 

және оны практикада қолданады; 

ОН8 - адам ӛмірінің барлық жас 

кезеңінде салауатты ӛмір салтын 

қалыптастыру және денсаулықты 

нығайту мүмкіндіктерін болжайды. 

РО 5 - создает алгоритм гигиенической 

оценки окружающей среды ребенка и 

подростка, режима работы воспитатель-

ных и учебных учреждений, расписания 

уроков, организации и проведения уро-

ков и внеклассных мероприятий в учеб-

ных заведениях; 

РО 6 - организует проектную, исследова-

тельскую работу при выполнении прак-

тических заданий,  используя ИКТ; 

РО 7 – находит, классифицирует, анали-

зирует и синтезирует информацию о фи-

зиологических и психологических воз-

растных изменениях в процессе онтоге-

неза и применяет ее  на практике; 

РО 8 - прогнозирует возможности 

формирования здорового образа жизни и 

укрепления здоровья на всех возрастных 

периодах жизни человека. 

nizing and conducting lessons and extra-

curricular activities in schools; 

LO6-organizes project and research work 

when performing practical tasks using ICT; 

 LO7- finds, classifies, analyzes and synthe-

sizes information about physiological and 

psychological age-related changes in the 

process of ontogenesis and applies it in 

practice; 

LO8- predicts the possibility of forming a 

healthy lifestyle and strengthening health at 

all age periods of human life. 

 

Пәннің қысқаша 

сипаттамасы / Краткое 

описание дисциплины / 

Discipline Summary 

Кіріспе. Онтогенез заңдылықтары. Тірек-

қимыл жүйесінің дамуы. Жүйке 

жүйесінің дамуы. Жоғары жүйке әрекеті 

және оның баланың  ӛсіп-дамуы 

барысында қалыптасуы. Сенсорлық 

жүйелердің дамуы. Эндокриндік жүйенің 

дамуы. Қанның жастық ерекшеліктері 

және жүрек-қантамырлары жүйесінің 

дамуы. Тыныс алу жүйесінің дамуы. Ас 

қорыту жүйесінің жасқа сай 

анатомиялық-физиологиялық 

ерекшеліктері. Зат пен энергия 

алмасуының жастық ерекшеліктері. 

Сыртқа шығару жүйесі мен терінің 

жастық ерекшеліктері. Балалардың 

Введение. Закономерности онтогенеза. 

Развитие опорно-двигательного аппара-

та. Развитие нервной системы. Высшая 

нервная деятельность и ее становление в 

процессе развития ребенка. Развитие 

сенсорных систем. Развитие эндокрин-

ной системы. Возрастные особенности 

крови и развитие сердечно-сосудистой 

системы. Развитие системы дыхания. 

Возрастные анатомо-физиологические 

особенности системы пищеварения. Воз-

растные физиологические особенности 

обмена веществ и энергии. Возрастные 

особенности выделительной системы и 

кожи Социальные факторы развития де-

Introduction. Regularities of ontogenesis. 

Development of the musculoskeletal sys-

tem. Development of the nervous system. 

Higher nervous activity and its formation in 

the process of development of the child. 

Development of sensory systems. Devel-

opment of the endocrine system. Age fea-

tures of blood and development of cardi-

ovascular system. Development of the respi-

ratory system. Age-related anatomical and 

physiological features of the digestive sys-

tem. Age-related physiological features of 

metabolism and energy. Age peculiarities of 

excretory system and skin Social factors of 

children's development. Adaptation to 
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дамуының әлеуметтік факторлары. Мек-

тепке бейімделу. 

тей. Адаптация к школе school 

Құрастырушы / 

Разработчик / Developer 

Ручкина Галия Адгамовна, биология 

ғылымдарының кандидаты, 

қауымдастырылған профессор 

Курлов Сергей Иванович, аға оқытушы 

Ручкина Галия Адгамовна, кандидат 

биологических наук, ассоциированный 

профессор 

Курлов Сергей Иванович, старший 

преподаватель 

Ruchkina Galiya Agdamovna, candidate 

of biological Sciences, associate Professor 

Kurlov Sergey Ivanovich, senior lecturer 

Пән атауы / Наименование 

дисциплины / Name of the 

discipline 
Әлеуметтік бейімделу тренингі Тренинг социальной адаптации Social Аdaptation Training  

Академикалық кредит 

саны, бақылау түрі / 

Количество 

академических кредитов, 

форма контроля / Number 

of academic loans, form of 

control 

5 академиялық кредит, ауызша емтихан 

(АЕ) 

5 академических кредитов, устный 

экзамен (UE) 

5 academic credits, oral exam (OE) 

Пререквизиттер / 

Пререквизиты / 

Prerequisite 

Мектептегі ӛзін-ӛзі тану курсы Школьный курс самопознания 

 

School course of self-knowledge 

Постреквизиттер / 

Постреквизиты / 

Postrequisite 

Педагог-психолог кәсібіне кіріспе, тұлға 

психологиясы, тұлғаның психологиялық-

педагогикалық диагностикасы, тұлға 

психокоррекциясы  

Введение в профессию педагога-

психолога и самопознание, психология 

личности, психолого-педагогическая 

диагностика личности, психокоррекция 

личности. 

Introduction to the profession of teacher-

psychologist and self-knowledge, personali-

ty psychology, psychopedagogic diagnosis 

of personality, psychocorrection of perso-

nality. 

Оқу мақсаты мен 

міндеттері / Учебная цель 

и задачи / Learning Goal 

and Objectives 

Жеке тұлғаның әлеуметтік бейімделуі, 

бейімделу кезеңдері мен процесі, 

тренингті ұйымдастыру және ӛткізу 

бойынша практикалық дағдылар мен 

іскерліктер туралы білімді 

қалыптастыру, тренингке қатысушының 

рӛлін орындау. 

- «Бейімделу» мәселесі туралы түсінік 

жүйесін қалыптастыру, жеке кәсіби 

Формирование знаний о социальной 

адаптации личности, этапов и процесса 

адаптации, практических навыков и уме-

ний по организации и проведению тре-

нинга, выполнение роли участника тре-

нинга. 

- Формирование системы представлений 

о проблеме «адаптации», мотивация к 

активному участию в процессе 

Formation of knowledge about social 

adaptation of the person, stages and process 

of adaptation, practical skills and abilities 

on the organization and carrying out 

training, performance of a role of the 

participant of training. 

- Formation of a system of ideas about the 

problem of "adaptation", motivation to 

actively participate in the process of their 
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бейімделу және іске асыру үдерісіне 

белсенді қатысуға ынталандыру. 

- Қарым-қатынастың белгісіз 

жағдайларындағы қарым-қатынас 

дағдыларын, коммуникативтік біліктерін 

пысықтау. 

- - Бейімделу үрдістерін реттеу әдістері 

мен технологияларын апробациялау; 

әлеуметтік-психологиялық тренинг 

ӛткізу ерекшеліктерімен танысу 

собственной профессиональной 

адаптации и реализации. 

- Отработка коммуникативных умений, 

навыков поведения в неопределенных 

ситуациях взаимодействия 

- Апробация методов и технологий регу-

ляции адаптационных процессов; зна-

комство с особенностями проведения 

социально-психологического тренинга 

own professional adaptation and 

implementation. 

- Development of communication skills, 

behavior skills in uncertain situations of 

interaction. 

- Approbation of methods and technologies 

of regulation of adaptation processes; 

acquaintance with features of carrying out 

social and psychological training 

Оқытудың нәтижесі / 

Результат обучения / 

Learning outcome 

ОН1 - бейімделу үрдісінің 

ерекшеліктерін, бейімсіздендіру 

кӛріністерін және бейімделу кезеңінде 

тұлғаны психологиялық-педагогикалық 

сүйемелдеу құралдарын біледі; 

ОН2 - білім алушылармен 

психологиялық-педагогикалық түзету 

және кеңес беру топтық және жеке 

жұмыстарды сауатты жүргізеді, тиімді 

бейімделуге жауап береді;   

ОН3 - әлеуметтік-психологиялық 

тренинг ӛткізу тәжірибесінде теориялық 

білімді қолданады, топтың даму 

динамикасына, тренингтік топ 

жұмысының нәтижелеріне мониторинг 

жүргізеді;  

ОН4 - тренингтік сабақтарды ӛткізу және 

жалпы тренингтік топ жұмысының 

нәтижелері үшін жауапкершілікті 

сезінеді; 

ОН5 - әлеуметтік бейімделу тренингін 

ӛткізудің ұйымдастырушылық-

әдістемелік дағдыларын меңгерген, 

оларды т-топтармен жұмыс істеу кезінде 

РО1 - Знает особенности адаптационного 

процесса, проявления дезадаптации и 

средства психолого-педагогического 

сопровождения личности в период 

адаптации 

РО2 – эффективно проводит адаптацию, 

групповую и индивидуальную работу 

психолого-педагогической коррекции и 

консультирования обучающихся; 

РО3 - использует теоретические знания в 

практике проведения социально-

психологического тренинга, проводит 

мониторинг динамики развития группы, 

результатов работы тренинговой группы; 

РО4 - осознает ответственность за 

проведение тренинговых занятий и 

результаты работы общей тренинговой 

группы; 

РО5 - владеет организационно-

методическими навыками проведения 

тренинга социальной адаптации, 

эффективно использует их при работе с 

т-группами; 

РО6 - учитывает возрастные и 

LO1 -Knows the features of the adaptation 

process, manifestations of maladaptation 

and means of psychological and pedagogi-

cal support of the person during the adapta-

tion period 

LO2 - effectively conducts adaptation, 

group and individual work of psychological 

and pedagogical correction and counseling 

of students; 

LO3-uses theoretical knowledge in the prac-

tice of socio-psychological training, moni-

tors the dynamics of the group, the results 

of the training group; 

LO4-is aware of the responsibility for con-

ducting training sessions and the results of 

the General training group; 

LO5-has organizational and methodological 

skills of social adaptation training, effec-

tively uses them when working with t-

groups; 

LO6-takes into account the age and individ-

ual characteristics of students.  

LO7-analyzes information of professional 

content and uses it for professional devel-
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тиімді қолданады;  

ОН6 - білім алушылардың жас және жеке 

ерекшеліктерін ескереді;  

ОН7 - кәсіби мазмұндағы ақпаратты 

талдайды және оны кәсіби дамыту 

мақсатында пайдаланады;  

ОН8 - ӛзінің кәсіби құзыреттілігін одан 

әрі арттыру мақсатында ӛз іс-әрекеттері 

мен шешімдерін талдайды және 

рефлексияны жүргізеді. 

индивидуальные особенности 

обучающихся.  

РО7 - анализирует информацию 

профессионального содержания и 

использует ее в целях 

профессионального развития; 

РО8 - анализирует и проводит 

рефлексию своих действий и решений с 

целью дальнейшего повышения своей 

профессиональной компетентности 

opment; 

LO8-analyzes and reflects on their actions 

and decisions in order to further improve 

their professional competence 

LO8 - analyzes and carries out reflection of 

the actions and decisions for the purpose of 

further increase of the professional 

competence 

Пәннің қысқаша 

сипаттамасы / Краткое 

описание дисциплины / 

Discipline Summary 

Психикалық және психофизиологиялық 

дамудың жеке ерекшеліктері мен 

заңдылықтары туралы түсінік, 

әлеуметтік бейімделу және 

коммуникация дағдыларын дамыту, 

жанжалдарды шешу дағдылары. 

Әлеуметтік белсенділіктің түрлері мен 

деңгейлері, әлеуметтік бейімделудің 

табыстылық себептері, дезадаптация 

себептері мен факторлары. 

Представление о закономерностях и ин-

дивидуальных особенностях психическо-

го и психофизиологического развития, 

развития навыков социальной адаптации 

и коммуникации, навыков разрешения 

конфликтов. Виды и уровни социальной 

активности, причинах успешности соци-

альной адаптации, причинах и факторах 

дезадаптации. 

Representation of regularities and individual 

features of mental and psychophysiological 

development, development of social adapta-

tion and communication skills, conflict 

resolution skills. Types and levels of social 

activity, the reasons for the success of social 

adaptation, causes and factors of malad-

justment. 

Құрастырушы / 

Разработчик / Developer 
Григорова Юлия Борисовна, 

әлеуметтік ғылымдар магистрі, аға 

оқытушы 

Тойымбетова Динара Серикбаевна, 

педагогика ғылымдарының магистрі, аға 

оқытушы 

Григорова Юлия Борисовна, магистр 

социальных наук, старший 

преподаватель 

Тойымбетова Динара Серикбаевна, 

магистр педагогических наук, старший 

преподаватель 

Grigorova Julia Borisovna, master of 

social Sciences, senior lecturer 

Toiymbetova Dinara Serikbaevna, master 

of pedagogical Sciences, senior lecturer 

Пән атауы / Наименование 

дисциплины / Name of the 

discipline 
Тұлғалық ӛсу тренингі Тренинг личностного роста Personal Growth Training 

Академикалық кредит 

саны, бақылау түрі / 

Количество 

академических кредитов, 

форма контроля / Number 

5 академиялық кредит, ауызша емтихан 

(АЕ) 

5 академических кредитов, устный 

экзамен (UE) 

5 academic credits, oral exam (OE) 
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of academic loans, form of 

control 

Пререквизиттер / 

Пререквизиты / 

Prerequisite 

Мектептегі ӛзін-ӛзі тану курсы Школьный курс самопознания 

 

School course of self-knowledge 

Постреквизиттер / 

Постреквизиты / 

Postrequisite 

Психологиялық педагогикалық кәсіпке 

кіріспе, жалпы психология, 

эксперименталды психология 

Введение в профессию педагога-

психолога и самопознание, общая 

психология, экспериментальная 

психология 

Introduction to the profession of teacher-

psychologist and self-knowledge, General 

psychology, experimental psychology 

Оқу мақсаты мен 

міндеттері / Учебная цель 

и задачи / Learning Goal 

and Objectives 

Жеке тұлғалық ӛсу тренингін ӛткізудің 

практикалық білімі мен әдістерін 

кеңейтуге бағытталған кәсіби 

құзыреттіліктерді қалыптастыру. 

Студенттердің тұлғалық ӛсудегі 

психологиялық тренингтің ӛзіндік 

ерекшеліктерін меңгеру. Кәсіби қарым-

қатынас дағдыларын, жеке ӛсу тренингін 

ӛткізу әдістері мен технологияларын 

меңгеру. 

Формирование профессиональных ком-

петенций направленных на расширение 

практических знаний и умений  проведе-

ния тренинга  личностного роста.  

Усвоение студентами специфических 

особенностей проведения психологиче-

ского тренинга личностного роста.  

Овладение навыками профессионального 

общения, методами и техниками прове-

дения тренинга личностного роста.  

Formation of professional competencies 

aimed at expanding practical knowledge 

and skills of personal growth training. 

Mastering by students of specific features of 

carrying out psychological training of 

personal growth. Mastering the skills of 

professional communication, methods and 

techniques of personal growth training. 

Оқытудың нәтижесі / 

Результат обучения / 

Learning outcome 

OH1-тұлғалық ӛсудің психологиялық 

тренингін ӛткізудің ерекше 

ерекшеліктерін біледі.  

OH2-теориялық білімді әлеуметтік-

психологиялық тренинг ӛткізу 

тәжірибесінде қолданады, топтың даму 

динамикасына, тренингтік топ 

жұмысының нәтижелеріне мониторинг 

жүргізеді;  

OH3-кәсіби қарым-қатынас дағдыларын 

меңгерген.   

OH4-практика шеңберінде педагог-

психологтың практикалық қызметінде 

тренинг ӛткізу білімін қолдана алады.   

OH5-жеке тұлғалық ӛсу тренингін ӛткізу 

РО1 - Знает специфические особенности 

проведения психологического тренинга 

личностного роста.  

РО2 - использует теоретические знания в 

практике проведения социально-

психологического тренинга, проводит 

мониторинг динамики развития группы, 

результатов работы тренинговой группы;  

РО3 - Владеет навыками профессиональ-

ного общения.   

РО4 -Умеет использовать знания прове-

дения тренинга  в практической деятель-

ности педагога-психолога в рамках прак-

тики.   

РО5 - Владеет методами и техниками 

LO1-Knows the specific features of 

psychological training of personal growth.  

LO2-uses theoretical knowledge in the 

practice of socio-psychological training, 

monitors the dynamics of the group, the 

results of the training group;  

LO3-Has the skills of professional 

communication.   

LO4-is Able to use the knowledge of the 

training in the practical activities of the 

teacher-psychologist in practice.   

LO5-Owns methods and techniques of 

personal growth training. 

LO6-is aware of the responsibility for 

conducting training sessions and the results 
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әдістері мен техникаларын меңгерген. 

OH6-тренингтік сабақтарды ӛткізу 

жауапкершілігін және жалпы тренингтік 

топ жұмысының нәтижелерін сезінеді; 

OH7-кәсіби мазмұндағы ақпаратты 

талдайды және оны кәсіби дамыту 

мақсатында пайдаланады; 

ОН8-кәсіби құзыреттілік-ті одан әрі 

арттыру мақсатында ӛз іс-әрекеттері мен 

шешімдерінің сараптамасын талдайды 

және жүргізеді 

проведения тренинга личностного роста. 

РО6 - осознает ответственность за 

проведение тренинговых занятий и 

результаты работы общей тренинговой 

группы; 

РО7 - анализирует информацию 

профессионального содержания и 

использует ее в целях 

профессионального развития; 

РО8 - анализирует и проводит рефлек-

сию своих действий и решений с целью 

дальнейшего повышения своей профес-

сиональной компетентности 

of the work of the General training group; 

LO7-analyzes information of professional 

content and uses it for professional 

development; 

LO8-analyzes and reviews its actions and 

decisions in order to further enhance its 

professional competence 

Пәннің қысқаша 

сипаттамасы / Краткое 

описание дисциплины / 

Discipline Summary 

Топтық психологиялық жұмыс әдістері 

жүйесіндегі жеке тұлғалық ӛсу тренингі 

туралы түсінік. Жеке ӛсу критерийлері, 

жеке ӛсу тренингін ӛткізу ерекшеліктері, 

жеке ӛсу тренингінің қағидалары, 

ережелері мен ерекшеліктері, қарым-

қатынас, қызмет, болжам саласында жеке 

тұлғаның даму мәселелері. 

Представление о тренинге личностного 

роста в системе методов групповой пси-

хологической работы. Критерии лично-

стного роста, особенности проведения 

тренинга личностного роста, принципы, 

правила и специфика тренинга личност-

ного роста. Вопросы развития личности в 

сфере общения, деятельности, целепола-

гания. 

The idea of personal growth training in the 

system of methods of group psychological 

work. Criteria of personal growth, peculiari-

ties of personal growth training, principles, 

rules and specifics of personal growth train-

ing. Questions of personal development in 

the sphere of communication, activity, goal-

setting. 

Құрастырушы / 

Разработчик / Developer 
Григорова Юлия Борисовна, 

әлеуметтік ғылымдар магистрі, аға 

оқытушы 

Тойымбетова Динара Серикбаевна, 

педагогика ғылымдарының магистрі, аға 

оқытушы 

Григорова Юлия Борисовна, магистр 

социальных наук, старший 

преподаватель 

Тойымбетова Динара Серикбаевна, 

магистр педагогических наук, старший 

преподаватель 

Grigorova Julia Borisovna, master of 

social Sciences, senior lecturer 

Toiymbetova Dinara Serikbaevna, master 

of pedagogical Sciences, senior lecturer 

 

 

 

 

2 семестр / 2 семестр / 2 semester 
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Пән атауы / Наименование 

дисциплины / Name of the 

discipline 
Кәсіпкерлік дағдылар негіздері  

Основы предпринимательских 

навыков 
Basics of Entrepreneurial Skills 

Академикалық кредит 

саны, бақылау түрі / 

Количество 

академических кредитов, 

форма контроля / Number 

of academic loans, form of 

control 

5 академиялық кредит, емтихан 5 академических кредитов, экзамен 5 academic credits, exam 

Пререквизиттер / 

Пререквизиты / 

Prerequisite 

Адам. Қоғам. Құқық Человек. Общество. Право Person. Society. Right 

Постреквизиттер / 

Постреквизиты / 

Postrequisite 

Әлеуметтік бейімделу тренингі, педагог-

психолог кәсібіне кіріспе және ӛзін-ӛзі 

тану, тұлға психологиясы, тұлғаның 

психологиялық-педагогикалық 

диагностикасы  

Тренинг социальной адаптации, введение 

в профессию педагога-психолога и 

самопознание, психология личности, 

психолого-педагогическая диагностика 

личности 

Training of social adaptation, introduction 

to the profession of a teacher-psychologist 

and self-knowledge, personality Psycholo-

gy, psychological and pedagogical diagnos-

tics of personality 

Оқу мақсаты мен 

міндеттері / Учебная цель 

и задачи / Learning Goal 

and Objectives 

Кәсіпорынның материалдық, қаржылық 

және еңбек ресурстарын тиімді басқару, 

сонымен қатар кәсіпкерлікпен және 

фирманың бәсекеге қабілеттілігін 

арттыру әдістерімен байланысты 

тәуекелдерді басқару дағдыларын 

меңгеру. 

Менеджмент, маркетинг, қаржы туралы 

ғылыми ұсыныстарды қалыптастыру. 

Экономикалық, ұйымдық –басқару 

құзыреттілігі саласындағы ӛз 

пайымдауларын дұрыс тұжырымдауды 

үйрену, ӛйткені болашақта мекемелерде 

қандай да бір мекемелердің немесе 

бӛлімшелердің басшысы бола алады, 

басқара алады және басқара алады. 

Углубленное изучение средств, методов 

и особенностей создания предприятий, 

приобретение студентами навыков 

эффективного управления 

материальными, финансовыми и 

трудовыми ресурсами предприятия, а 

также управления рисками, связанными с 

предпринимательством и методами 

повышения конкурентоспособности 

фирмы. 

Формирование научных представлений о 

менеджменте, маркетинге, финансах. 

Научиться правильно формулировать 

свои суждения в области экономических, 

организационно –управленческих компе-

тенций, так как может являться в буду-

In-depth study of means, methods and 

features of creation of the enterprises, 

acquisition by students of skills of effective 

management of material, financial and labor 

resources of the enterprise, and also 

management of the risks connected with 

business and methods of increase of 

competitiveness of firm. 

Formation of scientific ideas about 

management, marketing, Finance. 

To learn to formulate correctly the 

judgments in the field of economic, 

organizational and administrative 

competences as can be in the future the head 

of any establishments or divisions in 

establishments, to be able to operate and be 
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Кәсіби қызметтің түрлі деңгейлеріне 

арналған түрлі әдістемелік 

бағдарламаларды әзірлеуге қатысу 

дағдыларын дамыту. 

щем руководителем каких либо учреж-

дений или подразделений в учреждени-

ях, уметь управлять и быть управляе-

мым. 

Развивать навыки к участию в  разработ-

ке различных методических программ, 

для различных уровней профессиональ-

ной деятельности. 

operated. 

Develop skills to participate in the 

development of various methodological 

programs for different levels of professional 

activity. 

Оқытудың нәтижесі / 

Результат обучения / 

Learning outcome 

OH1-экономикалық білім негіздері, 

менеджмент, маркетинг, қаржы туралы 

ғылыми ұсыныстары бар. 

OH2-кәсіпкерлік қызметтің тарихы 

туралы біледі. 

OH3-кәсіпкерлікті мемлекеттік реттеудің 

мақсаттары мен әдістерін, экономикалық 

саладағы мемлекеттік сектордың рӛлін 

қабылдайды және түсінеді. 

OH4-кәсіпкерлік, экономикалық, 

ұйымдастырушылық-басқарушылық 

құзыреттіліктер саласындағы ӛз 

пайымдауларын тұжырымдайды, басқара 

алады. 

OH5-коммуникативтік қабілеттерге ие: 

іскерлік этика нормаларын сақтайды, 

этикалық және құқықтық мінез-құлық 

нормаларын біледі; мемлекеттік немесе 

азаматтық қызметтің ар-намысы мен 

қадір-қасиетіне қатысты мемлекет 

заңдарын сақтайды. 

OH6-кәсіпкерлік қызметтің түрлі 

деңгейлеріне арналған түрлі әдістемелік 

бағдарламаларды әзірлеу дағдыларын 

меңгерген. 

OH7-кәсіпорынның материалдық, 

РО1 - Обладает основами экономических 

знаний, имеет научные представления о 

менеджменте, маркетинге, финансах. 

РО2 – Знает об истории предпринима-

тельской деятельности. 

РО3 - Принимает и  понимает цели и ме-

тоды государственного регулирования 

предпринимательства, роль государст-

венного сектора в экономике. 

РО4 – Формулирует свои суждения в об-

ласти предпринимательских, экономиче-

ских, организационно –управленческих 

компетенций, умеет управлять. 

РО5 – Владеет коммуникативными спо-

собностями: соблюдает нормы деловой 

этики, владеет этическими и правовыми 

нормами поведения; соблюдает законы 

государства касающиеся чести и досто-

инства государственного или граждан-

ского служащего. 

РО6 – Владеет навыками разработки раз-

личных методических программ, для 

различных уровней предприниматель-

ской деятельности. 

РО7 - Владеет навыками эффективного 

управления материальными, 

LO1-Has the basics of economic 

knowledge, has scientific knowledge about 

management, marketing, Finance. 

LO2-Knows about the history of 

entrepreneurial activity. 

LO3-Accepts and understands the goals and 

methods of state regulation of 

entrepreneurship, the role of the public 

sector in the economy. 

LO4-Formulates his judgments in the field 

of entrepreneurial, economic, organizational 

and managerial competencies, knows how 

to manage. 

LO5-Possesses communicative abilities: 

observes the norms of business ethics, owns 

ethical and legal norms of behavior; 

complies with the laws of the state relating 

to the honor and dignity of the state or civil 

servant. 

LO6-Has the skills to develop various 

methodological programs for different 

levels of entrepreneurial activity. 

LO7-Has the skills of effective management 

of material, financial and human resources 

of the enterprise,  

LO8-is Able to manage the risks associated 



18 

 

қаржылық және еңбек ресурстарын 

тиімді басқару дағдыларын меңгерген,  

OH8-кәсіпкерлікпен және фирманың 

бәсекеге қабілеттілігін арттыру 

әдістерімен байланысты тәуекелдерді 

басқара алады. 

финансовыми и трудовыми ресурсами 

предприятия,  

РО8 - Умеет управлять рисками, 

связанными с предпринимательством и 

методами повышения 

конкурентоспособности фирмы. 

with entrepreneurship and methods of 

increasing the competitiveness of the 

company. 

Пәннің қысқаша 

сипаттамасы / Краткое 

описание дисциплины / 

Discipline Summary 

Кіріспе. Бизнес-ойлау психологиясы. 

Бизнес-идеяны таңдау. Нарықты зерттеу. 

Маркетинг негіздері. Ӛткізу нарықтары. 

Салық режимдерінің ерекшеліктері. 

Старт-ап және ШОБ-ті  мемлекеттік 

қолдау. Бизнес-жобаны жоспарлау. 

Қаржылық моделі.  Бизнес-жобаның 

техника-экономикалық негіздемесі 

(ТЭН). Бизнесті құқықтық сүйемелдеу. 

Бизнеске арналған электрондық 

кӛрсетілетін қызметтер негіздері. Бизнес-

жобаны қорғау. 

Введение. Психология бизнес-

мышления. Выбор бизнес-идеи. Иссле-

дование рынка. Основы маркетинга. 

Рынки сбыта. Особенности налоговых 

режимов. Меры государственной под-

держки стартапов, МСБ. Основы бизнес-

планирования. Финансовая модель, ТЭО 

бизнес-проекта. Правовое сопровожде-

ние бизнеса. Основы электронных услуг 

для бизнеса. Защита бизнес-проекта. 

Introduction. Psychology of business think-

ing. Choosing a business idea. Market re-

search. Basics of marketing. Sales market. 

Features of tax regimes. Measures of state 

support of startups. Basics of business plan-

ning. Financial model, Feasibility study of 

the business project. Legal support of busi-

ness. Basics of electronic services for busi-

ness. Protection of the business project. 

Құрастырушы / 

Разработчик / Developer 

Разуваева Марина Владимировна, аға 

оқытушы, құқық магистрі 
Разуваева Марина Владимировна, 

старший преподаватель магистр пра-

ва 

Razuvaeva Marina Vladimirovna, senior 

lecturer, master of law 

Пән атауы / Наименование 

дисциплины / Name of the 

discipline 

Құқық және сыбайлас жемқорлыққа 

қарсы мәдениет негіздері 

Основы права и антикоррупционной 

культуры 

Basics of Law and Anti-Corruption 

Culture 

Академикалық кредит 

саны, бақылау түрі / 

Количество 

академических кредитов, 

форма контроля / Number 

of academic loans, form of 

control 

5 академиялық кредит, емтихан 5 академических кредитов, экзамен 5 academic credits, exam 

Пререквизиттер / 

Пререквизиты / 

Prerequisite 

Адам. Қоғам. Құқық Человек. Общество. Право Person. Society. Right 
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Постреквизиттер / 

Постреквизиты / 

Postrequisite 

Әлеуметтік бейімделу тренингі, педагог-

психолог кәсібіне кіріспе және ӛзін-ӛзі 

тану, тұлға психологиясы, тұлғаның 

психологиялық-педагогикалық 

диагностикасы 

Тренинг социальной адаптации, введение 

в профессию педагога-психолога и 

самопознание, психология личности, 

психолого-педагогическая диагностика 

личности 

Training of social adaptation, introduction 

to the profession of a teacher-psychologist 

and self-knowledge, personality Psycholo-

gy, psychological and pedagogical diagnos-

tics of personality 

Оқу мақсаты мен 

міндеттері / Учебная цель 

и задачи / Learning Goal 

and Objectives 

Құқық және сыбайлас жемқорлыққа 

қарсы мәдениет салаларының негіздері 

туралы іргелі біліммен қамтамасыз ету. 

Мемлекеттік-құқықтық шындықты тану 

үшін қажетті бастапқы құқықтық 

түсініктерді білу; сыбайлас жемқорлыққа 

қарсы мәдениет саласында білім мен 

түсініктерді кӛрсету. 

ҚР заңнамасының негіздерін білу және 

меңгеру; заңды ойлау принциптерін 

қолдану, азаматтық және мемлекеттік 

қызметшінің этикасын сақтау. 

Қазіргі қоғамда болып жатқан саяси-

құқықтық үдерістерді дербес талдау 

қабілетін дамыту, оларға түсініктеме 

беру; болашақ маманның кәсіби сапасын 

кӛрсету.  

Қоғам ӛмірінде дербес шешімдер 

қабылдау үшін құқықтық білім кешенін 

пайдалануды үйрену. 

Обеспечение фундаментальными зна-

ниями об основах отраслей права и анти-

коррупционной культуры. 

Формирование знаний о первичных 

правовых понятиях, необходимых для 

познания государственно-правовой 

действительности; демонстрировать 

знания и понимания в области 

антикоррупционной культуры. 

Знать и владеть основами 

законодательства РК; применять 

принципы юридического мышления, 

соблюдать этику гражданского и 

государственного служащего. 

Развивать способности самостоятельного 

анализа происходящих в современном 

обществе политико-правовых процессов, 

давать им объяснение; демонстрировать 

профессиональные качества будущего 

специалиста.  

Научиться использовать комплекс 

правовых знаний для принятия 

самостоятельных решений в жизни 

общества. 

Providing fundamental knowledge about the 

basics of law and anti-corruption culture. 

To know the primary legal concepts 

necessary for the knowledge of the state-

legal reality; to demonstrate knowledge and 

understanding in the field of anti-corruption 

culture. 

To know and possess the basics of the 

legislation of the Republic of Kazakhstan; 

to apply the principles of legal thinking, to 

observe the ethics of civil and civil servants. 

To develop the ability to independently 

analyze the political and legal processes 

taking place in modern society, to give them 

an explanation; to demonstrate the 

professional qualities of the future 

specialist.  

To learn to use the complex of legal 

knowledge for making independent 

decisions in the life of society 

Оқытудың нәтижесі / 

Результат обучения / 

Learning outcome 

OH1-мемлекеттік-құқықтық шындықты 

тану үшін қажетті бастапқы құқықтық 

түсініктерді біледі;  

OH2-жалпы құқықтық мәдениет үшін 

маңызы бар білімді, заңдық ойлау 

РО1 - Знает первичные правовые 

понятия, необходимые для познания 

государственно-правовой 

действительности;  

РО2 - Владеет знаниями, имеющими 

LO1-Knows the primary legal concepts 

necessary for the knowledge of state-legal 

reality;  

LO2-Possesses knowledge relevant to the 

General legal culture, development and 
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принциптерін әзірлеу және тереңдету; 

OH3-сыбайлас жемқорлыққа қарсы 

мәдениет саласында білім мен 

түсіністікті кӛрсетеді. 

OH4-ҚР заңнамасының негіздерін біледі;  

OH5-жалпы құқықтық мәдениет үшін 

маңызы бар білімді меңгерген, заңды 

ойлау принциптерін қолданады, 

азаматтық және мемлекеттік 

қызметшінің этикасын сақтайды. 

OH6-нарықтық экономикадағы 

мемлекеттік-құқықтық құбылыстар мен 

процестерді талдайды, мемлекеттік-

құқықтық оқиғаларға бағдарланады, 

оларға баға береді; мемлекеттік және 

азаматтық қызметшілердің ар-намысы 

мен қадір-қасиеті, Ар-намыс Кодексін 

және заңнама нормаларын сақтау туралы 

нақты түсінікке ие. 

OH7-қазіргі қоғамда болып жатқан 

саяси-құқықтық процестерді дербес 

талдау дағдыларын меңгерген; болашақ 

маманның кәсіби сапасын кӛрсетеді.  

OH8-қоғам ӛмірінде дербес шешімдер 

қабылдау үшін құқықтық білім кешенін 

пайдаланады, елдегі әлеуметтік-саяси 

ахуалға сыни құқықтық талдау жасай 

алады. 

значение для общей правовой культуры, 

выработки и углубления принципов 

юридического мышления; 

РО3 - Демонстрирует знания и 

понимания в области 

антикоррупционной культуры. 

РО4 - Знает основы законодательства РК;  

РО5 - Владеет знаниями, имеющими 

значение для общей правовой культуры, 

применяет принципы юридического 

мышления, соблюдает этику 

гражданского и государственного 

служащего. 

РО6 - Анализирует государственно-

правовые явления и процессы в 

рыночной экономике, ориентируется в 

государственно-правовых событиях, дает 

им оценку; имеет четкое представление о 

чести и достоинстве государственного и 

гражданского служащего, соблюдении 

кодекса чести и норм законодательства. 

РО7 – Владеет навыками 

самостоятельного анализа происходящих 

в современном обществе политико-

правовых процессов; демонстрирует 

профессиональные качества будущего 

специалиста.  

РО8 - Использует комплекс правовых 

знаний для принятия самостоятельных 

решений в жизни общества, умеет дать 

критический правовой анализ социально-

политической ситуации в стране. 

deepening of the principles of legal 

thinking; 

LO3-Demonstrates knowledge and 

understanding in the field of anti-corruption 

culture. 

LO4-Knows the basics of the legislation of 

the Republic of Kazakhstan;  

LO5-Possesses knowledge relevant to the 

General legal culture, applies the principles 

of legal thinking, observes the ethics of civil 

and public servants. 

LO6-Analyzes the state-legal phenomena 

and processes in the market economy, 

focuses on the state-legal events, gives them 

an assessment; has a clear idea of the honor 

and dignity of the state and civil servant, 

compliance with the code of honor and 

legislation. 

LO7-Has the skills of independent analysis 

of political and legal processes taking place 

in modern society; demonstrates the 

professional qualities of the future 

specialist.  

LO8-Uses a set of legal knowledge to make 

independent decisions in the life of society, 

is able to give a critical legal analysis of the 

socio-political situation in the country. 

Пәннің қысқаша 

сипаттамасы / Краткое 

Оқу пәні мемлекет және құқық 

теориясын, конституция құықтарын, 

Настоящая дисциплина предназначена 

для формирования правового 

This discipline is designed to form the legal 

anti-corruption consciousness of students, 
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описание дисциплины / 

Discipline Summary 

азаматтық, әкімшілік, еңбек, салық, 

қаржылық, кәсіптік, отбасылық, 

процессуалды құқықтарын, 

жемқорлыққа қарсы мәдениетті, 

жемқорлыққа қарсы заң шығару және 

сыбайлас жемқорлық құқық 

бұзушылыққа занды жауапкершілігі, 

мемлекеттік мекемелерде және бизнес- 

ортада жемқорлыққа қарсы мәдениетті 

қалыптастыру негізінде білім 

алушыларда құқықтық жемқорлыққа 

қарсы сана сезімді қалыптастыруға 

бағытталған 

антикоррупционного сознания у обу-

чающихся, на основе знаний, получен-

ных при изучении теории государства и 

права, конституционного права, граж-

данского права, административного пра-

ва, трудового права, налогового права, 

финансового права,  предприниматель-

ского права, семейного права, трудового 

права, процессуального права, антикор-

рупционной культуры, антикоррупцион-

ного законодательства и юридической 

ответственности за коррупционные пра-

вонарушения, вопросов формирования 

антикоррупционной культуры на госу-

дарственной службе и в бизнес-среде 

based on the knowledge gained in the study 

of the theory of state and law, constitutional 

law, civil law, administrative law, labor law, 

tax law, financial law, business law, family 

law, labor law, procedural law, anti-

corruption culture, anti-corruption legisla-

tion and legal responsibility for corruption 

offenses, issues of formation of anti-

corruption culture in the public service and 

in the business environment 

Құрастырушы / 

Разработчик / Developer 

Разуваева Марина Владимировна, аға 

оқытушы, құқық магистрі 
Разуваева Марина Владимировна, 

старший преподаватель магистр пра-

ва 

Razuvaeva Marina Vladimirovna, senior 

lecturer, master of law 

Пән атауы / Наименование 

дисциплины / Name of the 

discipline 
Community Service  Community Service  Community Service  

Академикалық кредит 

саны, бақылау түрі / 

Количество 

академических кредитов, 

форма контроля / Number 

of academic loans, form of 

control 

3 академиялық кредит, жобаны қорғау

   

3 академических кредита, защита 

проекта 

3 academic credits, Presentation Project 

Пререквизиттер / 

Пререквизиты / 

Prerequisite 

Саясаттану, психология, жас ерекшелік 

физиологиясы және гигиена 

Политология, психология, возрастная 

физиология и гигиена  

Political Science, Psychology, Age 

Physiology and Hygiene  

Постреквизиттер / По-

стреквизиты / Postrequisite 

Экология және тіршілік қауіпсіздігі  

негіздері, ӛлкетану, жас ерекшелік 

психологиясы, педагогика, жастар 

Экология и основы безопасности 

жизнедеятельности, краеведение, 

возрастная психология, педагогика, 

Ecology and Basics of Life Safety, Regional 

Studies, Age psychology, pedagogy, Youth 

Policy and Technique for Upbringing Work 
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саясаты және тәрбие  жұмысының 

әдістемесі 

молодежная политика и методика 

воспитательной работы 

Оқу мақсаты мен 

міндеттері / Учебная цель 

и задачи / Learning Goal 

and Objectives 

Әлеуметтік бастамалар арқылы 

студенттердің құндылықты-бағдарлы 

құзыреттілігін қалыптастыру, жоғары 

оқу орнынан тыс күнделікті ӛмірде 

тәжірибеде қолдана алатын рухани-

адамгершілік қасиеттерін дамыту. 

Студенттің ересек ӛмірдің 

маңыздылығын ұғыну, әлеуметтік 

тұтастық контексінде ӛзінің ӛмірлік 

жолын түсінуге кӛмектесу; 

Еріктілік тарихы, волонтерлік қызметтің 

әдіснамалық және нормативтік-құқықтық 

негіздері саласында білім кӛрсетуге 

қабілетті болады, волонтерлік қызметтің 

отандық және шетелдік тәжірибесін 

талдауға қабілетті болады; 

Балаларды психологиялық және 

педагогикалық зерттеу дағдыларын 

қалыптастыру; 

Оқытудың ұсынылатын әдістері мен 

тәсілдерінің тиімділігін ӛзектендіру; 

Студенттер ерікті қызметтің жалпы 

адамзаттық гуманистік құндылықтарына 

бағдарланатын болады. 

 

 

Формирование ценностно-

ориентированной компетенции у студен-

тов через социальные инициативы, раз-

витие духовно-нравственных качеств, 

которые он сможет применить на прак-

тике в повседневной жизни, вне вуза. 

Осмысление студентом значимости 

взрослой жизни, помощь в осознании 

своего собственного жизненного пути в 

контексте социального целого; 

Будут способны проявить знания в об-

ласти истории волонтерства, методоло-

гических и нормативно-правовых основ 

волонтерской деятельности, будут спо-

собны анализировать отечественный и 

зарубежный опыт волонтерской деятель-

ности; 

Сформировать навыки психологического 

и педагогического изучения детей; 

Актуализировать эффективность реко-

мендуемых методов и приемов обучения; 

Студенты будут ориентированы на об-

щечеловеческие гуманистические ценно-

сти добровольческой деятельности. 

The formation of value-oriented 

competence of students through social 

initiatives, the development of spiritual and 

moral qualities that they can apply in 

practice in everyday life, outside of the 

University. 

Understanding the importance of adult life 

by a student, helping them to understand 

their own life path in the context of a social 

whole; 

They will be able to demonstrate their 

knowledge of the history of volunteerism, 

methodological and legal foundations of 

volunteerism, and will be able to analyze 

the domestic and foreign experience of 

volunteerism; 

Develop skills for psychological and 

pedagogical study of children; 

Update the effectiveness of recommended 

training methods and techniques; 

Students will focus on the universal 

humanistic values of volunteerism. 

Оқытудың нәтижесі / 

Результат обучения / 

Learning outcome 

ОН1 - студенттер Волонтерлік қызметті 

ұйымдастыруға байланысты қажетті 

кәсіби және жеке құзыреттіліктерді 

дамытады және басқару саласында 

практикалық дағдыларды алады; 

ОН2 - волонтерлік қызмет саласында 

РО 1. - имеют необходимые 

профессиональные и личностные 

компетенции, связанные с организацией 

волонтерской деятельности и получат 

практические навыки в области 

управления; 

LO1 - they have the necessary professional 

and personal competencies related to the 

organization of volunteer activities and will 

receive practical skills in the field of man-

agement; 

LO2 - use the received theoretical and prac-
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әлеуметтік әріптестікті ұйымдастыру 

үшін алынған теориялық және 

практикалық білімді пайдалануға; 

таңдалған тәсілдер мен технологияларды 

сыни тұрғыдан түсіну негізінде 

волонтерлік топтармен және 

ұйымдармен жұмыс стратегиясын 

әзірлеуге; түпнұсқа ауызша, баспа және 

электрондық кӛздерді пайдалану 

негізінде кәсіби білімді толықтыруға 

қабілетті болады; 

ОН3 - волонтерлік бағдарламаларды 

жобалау және әзірлеу саласындағы 

білімді кӛрсетуге қабілетті болады, 

волонтерлік жобалар мен 

бағдарламаларды әзірлеуді басқару 

қабілеті сияқты маңызды құзыреттілікке 

ие болады; 

ОН4 - коммерциялық емес ұйым 

ұжымының әлеуметтік-психологиялық 

ахуалын қалыптастырумен, ұжымдағы 

жанжалдарды шешумен байланысты 

құзыреттерді дамытады, персоналды 

тұлғааралық ӛзара іс-қимылдың 

сындарлы тәсілдеріне үйретудегі 

практикалық дағдыларды кӛрсетуге 

қабілетті болады.; 

ОН5 - волонтерлік ұйымды басқаруда 

ақпараттық технологияларды қолдануға 

байланысты қажетті кәсіби 

құзыреттіліктерді дамытады; ақпаратты 

әр түрлі кӛзқараспен талдауға, онда ең 

бастысы бӛлуге, құрылымдауға, 

бағалауға, басқа түрлерге қолжетімді 

РО 2. - используют полученные 

теоретические и практические знания 

для организации социального 

партнерства в сфере волонтерской 

деятельности; разрабатывают стратегию 

работы с волонтерскими группами и 

организациями на основе критического 

осмысления выбранных подходов и 

технологий; пополняют 

профессиональные знания на основе 

использования оригинальных устных, 

печатных и электронных источников; 

РО 3. - демонстрируют знания в области 

проектирования и разработки 

волонтерских программ, имеют такую 

важную компетенцию как способность 

руководить разработкой волонтерских 

проектов и программ; 

РО 4. - имеют компетенции, связанные с 

формированием социально-

психологического климата коллектива 

некоммерческой организации, 

разрешением конфликтов в коллективе, 

способны продемонстрировать 

практические навыки в обучении 

персонала конструктивным способам 

межличностного взаимодействия; 

РО 5. - имеют необходимые 

профессиональные компетенции, 

связанные с применением  

информационных технологий в 

управлении волонтерской организацией; 

способны анализировать информацию с 

разных точек зрения, выделять в ней 

tical knowledge for the organization of so-

cial partnership in the field of volunteer ac-

tivity; develop a strategy for working with 

volunteer groups and organizations based 

on a critical understanding of the selected 

approaches and technologies; Supplement 

professional knowledge based on the use of 

original oral, printed and electronic sources 

LO3- demonstrate knowledge in the field of 

design and development of volunteer pro-

grams, have such an important competence 

as the ability to lead the development of 

volunteer projects and programs 

LO4-they have competencies related to the 

formation of the social and psychological 

climate of the team of a non-profit organiza-

tion, the resolution of conflicts in the team, 

and are able to demonstrate practical skills 

in teaching staff constructive ways of inter-

personal interaction 

LO5 - they have the necessary professional 

competencies related to the use of informa-

tion technologies in the management of a 

volunteer organization; they are able to ana-

lyze information from different points of 

view, highlight the main thing in it, struc-

ture, evaluate, and present it in a form that 

is accessible to others; 

LO6-they carry out research and project 

activities in various areas of communica-

tion, generate socially valuable knowledge, 

present it, correctly Express and argumenta-

tively defend their own opinions on issues 

of social significance; 
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түрде ұсынуға қабілетті болады; 

ОН6 - коммуникацияның әртүрлі 

салаларында зерттеу жобалау қызметін 

жүзеге асыру, қоғамдық құнды білімді 

жинақтау, оны таныстыру, әлеуметтік 

маңызы бар мәселелер бойынша ӛз 

пікірін дұрыс білдіру және дәлелді 

қорғау; 

ОН7 - ӛзін-ӛзі дамытуға және ӛзін-ӛзі 

жүзеге асыруға, ӛзінің кәсіби қызметінің 

сапасына жауапты болу қабілетіне ықпал 

ететін жеке тұлғалық ресурстарын 

белсендіреді; бейімделу ресурсы ретінде 

тӛзімділік пен жеке креативтілік 

деңгейін арттыру және тиімді 

волонтерлік қызмет жағдайы; 

ОН8 -демократиялылық, әділдік, 

адалдық, білім алушының тұлғасын 

құрметтеу, оның құқықтары мен 

бостандықтары принциптерін іске 

асырады. 

 

главное, структурировать, оценивать, 

представлять в доступном для других 

виде;  

РО 6. - осуществляют исследовательскую 

проектную деятельность в разных сферах 

коммуникации, генерируют общественно 

ценное знание, презентуют его, 

корректно выражают и 

аргументированно отстаивают 

собственное мнение по вопросам, 

имеющим социальную значимость; 

РО 7. - активизируют собственные 

личностные ресурсы, способствующие 

саморазвитию и самореализации, 

способности нести ответственность за 

качество своей профессиональной 

деятельности; повышению уровня 

толерантности и личностной 

креативности как адаптационного 

ресурса и условия эффективной 

волонтерской деятельности; 

РО 8. - реализуют принципы 

демократичности, справедливости, 

честности; уважения к личности 

обучающегося, его прав и свободы. 

 LO7- activate their own personal resources 

that contribute to self-development and self-

realization, the ability to take responsibility 

for the quality of their professional activi-

ties; increase the level of tolerance and per-

sonal creativity as an adaptive resource and 

conditions for effective volunteer activity; 

LO8 - implement the principles of democra-

cy, justice, honesty, respect for the individ-

ual student, his rights and freedom. 

 

Пәннің қысқаша 

сипаттамасы / Краткое 

описание дисциплины / 

Discipline Summary 

Қоғамға қызмет ететін елеулі және жеке 

маңызды іс-шаралар. Білім беру 

мақсаттарына және (немесе) мазмұнды 

стандарттарына қолжеткізу үшін қоғамға 

қызмет етуді оқыту стратегиясы ретінде 

пайдалану. Ӛзі туралы және ӛзінің 

қоғаммен қарым-қатынасы туралы 

рефлексия. Қоғамға қызмет ету 

процесіндегі барлық қатысушылар 

Значимые и лично значимые мероприя-

тия служению обществу. Использование 

служение обществу в качестве учебной 

стратегии для достижения целей обуче-

ния и (или) стандартов содержания. 

Рефлексия о себе и своих отношениях с 

обществом. Понимание разнообразия и 

взаимного уважения между всеми участ-

никами процесса служения обществу. 

Meaningful and personally meaningful 

community service activities. Use service to 

the community as a learning strategy to 

achieve learning goals and (or) content 

standards. Reflection about yourself and 

your relationship with society. Understand-

ing diversity and mutual respect among all 

participants in the process of serving socie-

ty. Planning, implementing and evaluating 
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арасында әртүрлілік пен ӛзара 

сыйластықты түсіну. Тәлімгерлердің 

басшылығымен қоғамға қызмет ету 

тәжірибені жоспарлау, енгізу және 

бағалау. Қоғамдастықтың 

қажеттіліктерін қанағаттандыру 

бойынша әріптестік. Іске асыру сапасын 

бағалау және қойылған мақсаттарға қол 

жеткізудегі прогресс, сондай-ақ жақсарту 

және тұрақтылық үшін нәтижелерді 

пайдалану. Қоғамның қажеттіліктерін 

қанағаттандыру және нақты нәтижелерге 

қол жеткізу үшін ұзақтық пен 

қарқындылық мәселелері. 

Планирование, реализация и оценка опы-

та служение обществу под руководством 

наставников. Партнерство в области 

удовлетворения потребностей сообщест-

ва. Оценка качества реализации и про-

гресса в достижении поставленных це-

лей, а также использование результатов 

для улучшения и устойчивости. Продол-

жительность и интенсивность для удов-

летворения потребностей сообщества и 

достижения определенных результатов. 

experiences serving the community under 

the guidance of mentors. Partnerships to 

meet the needs of the community. Assess 

the quality of implementation and progress 

towards the goals, and use the results for 

improvement and sustainability. Duration 

and intensity to meet the needs of the com-

munity and achieve certain results. 

Құрастырушы / 

Разработчик / Developer 

Ахметбекова Зауре Далихатовна, аға 

оқытушы, педагогика ғылымдарының 

магистрі 

Каирова Бекбаян Кусаиновна, аға 

оқытушы 

Ахметбекова Зауре Далихатовна, 

старший преподаватель, магистр педаго-

гических наук 

Каирова Бекбаян Кусаиновна, старший 

преподаватель 

Akhmetbekova Zaure Dalihatovna, senior 

lecturer, master of pedagogical Sciences 

Kairova Beckbayan Kusainovna, senior 

lecturer 

Пән атауы / Наименование 

дисциплины / Name of the 

discipline 

Педагог-психолог кәсібіне кіріспе және 

ӛзін-ӛзі тану 

 

Введение в профессию педагога-

психолога и самопознание 

 

Introduction to the Profession Educator-

Psychologist and Self-Knowledge 

Академикалық кредит 

саны, бақылау түрі / 

Количество 

академических кредитов, 

форма контроля / Number 

of academic loans, form of 

control 

5 академиялық кредит, ауызша емтихан 

(АЕ) 

5 академических кредитов, устный 

экзамен (UE) 

5 academic credits, oral exam (OE) 

Пререквизиттер / 

Пререквизиты / 

Prerequisite 

Әлеуметтік бейімделу тренингі Тренинг социальной адаптации Training of social adaptation 

Постреквизиттер / 

Постреквизиты / 

Тұлға психологиясы, тұлғаның 

психологиялық педагогикалық 

Психология лдичности, психолого-

педагогическая диагностика личности, 

introduction to the profession of a teacher-

psychologist and self-knowledge, personali-
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Postrequisite диагностикасы, тұлға психокоррекция  психокоррекция личности ty Psychology, psychological and pedagogi-

cal diagnostics of personality 

Оқу мақсаты мен 

міндеттері / Учебная цель 

и задачи / Learning Goal 

and Objectives 

Педагог-психолог мамандығымен, адам 

ӛмірінің әр түрлі салаларындағы осы 

кәсіп ӛкілдерінің негізгі міндеттері, 

мақсаттары, әдіснамасы және әдістері, 

принциптерімен таныстыру, таңдаған 

мамандықтарына деген қызығушылықты 

ояту, тиімді кәсіби білім алуға 

кӛмектесу. 

- Студенттерінің ӛзін-ӛзі тану және 

психолог-педагог кәсіби бағдар  деңгейін 

жоғарлату;  

- Психологтың кәсіби ролі мен ӛзін-ӛзі 

жетілдірудің маңыздылығы туралы білім 

ӛрісін арттыру.  

- Психологиялық-педагогикалық ғылыми 

зерттеулерге, ӛздерінің білімдерін 

жетілдіруге, мамандыққа деген 

қызығушылықтарын арттыру; 

- Психолог мамандардың әлеумет 

ортасында атқаратын рӛлін және 

маңыздылығын түсіндіру; 

- Психология ғылымының түрлерімен 

және психологиялық мамандықтармен 

таныстыра отырып, Қазақстан 

республикасында және басқа да 

аймақтарда ӛздеріні тұлғалық және  

кәсіби жетілдіру мүмкіндіктері 

түсініктерін қалыптастыру. 

Ознакомить с профессией педагога-

психолога, основными задачами, целями, 

методиками и принципами данной 

профессии в различных сферах жизни 

человека, пробудить интерес к 

избранной профессии, помочь в 

получении эффективного 

профессионального образования. 

- Повышение уровня профессиональной 

ориентации студентов и педагогов-

психологов;  

-Повышение уровня знаний о 

профессиональной роли психолога и 

важности самосовершенствования.  

- Психолого-педагогические научные 

исследования, совершенствование своих 

знаний, повышение интереса к 

профессии; 

- Объяснить роль и значимость 

специалистов-психологов в социальной 

среде; 

- Формирование представления о 

возможностях личностного и 

профессионального совершенствования в 

Республике Казахстан и других 

регионах, знакомя с видами 

психологической науки и 

психологическими специальностями. 

Familiarize yourself with the profession of a 

psychologist, the main tasks, objectives, 

methods and principles of the profession in 

various spheres of human life, to awaken 

interest in the profession, help in obtaining 

an effective education. 

- Increasing the level of professional 

orientation of students and teachers-

psychologists;  

- Increase the level of knowledge about the 

professional role of the psychologist and the 

importance of self-improvement. 

- Psychological and pedagogical research, 

improving their knowledge, increasing 

interest in the profession; 

- Explain the role and importance of 

psychologists in the social environment; 

- Formation of ideas about the possibilities 

of personal and professional improvement 

in the Republic of Kazakhstan and other 

regions, introducing the types of 

psychological science and psychological 

specialties. 

Оқытудың нәтижесі / 

Результат обучения / 

Learning outcome 

ОН1-психологиялық-педагогикалық 

интеграция саласындағы білімді, білімді 

түрлі пәндік салалардан проблемалық 

міндеттерді шешуде интеграциялау 

РО1 - Владеет знаниями в области 

психолого-педагогической интеграции, 

умениями и навыками интегрировать 

знания из различных предметных 

LO1-Has knowledge in the field of 

psychological and pedagogical integration, 

skills and abilities to integrate knowledge 

from different subject areas in problem 
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дағдылары мен дағдыларын меңгерген, 

ынтымақтастыққа қабілетті. 

ОН2 - Білім беру процесін 

оңтайландыруға ықпал ететін 

психологиялық технологияларды іске 

асыруға қабілетті. 

ОН3-Тӛтенше жағдайлар кезінде кеңес 

беру және алғашқы кӛмек тәсілдерін, 

қорғау әдістерін пайдалануға, дағдарыс 

және тӛтенше жағдайларда адамдарға 

психологиялық кӛмек кӛрсетуге 

қабілетті. 

ОН4 - Жас ерекшеліктерін, даму 

дағдарыстарын және қауіп факторларын, 

гендерлік, этникалық, кәсіби және басқа 

да әлеуметтік топтарға жататындығын 

ескере отырып психодиагностикалық 

әдістемелерді қолдануға қабілетті. 

ОН5 - ӛз кӛзқарасын дәлелдейді, 

қорытынды жасайды, ӛз қызметінің 

нәтижелерін кӛрсете алады. 

ОН6-мүмкіндіктері шектеулі адамдардың 

жұмыс істеуін арттыруға кӛмек кӛрсету, 

кәсіптік іріктеу, кәсіптік бағдар беру, 

кәсіби және білім беру қызметінің 

базалық рәсімдерін ӛткізуге қабілетті. 

ОН7-менеджмент саласындағы білімді 

меңгерген, ұйым персоналымен жұмыс 

жүргізуге қабілетті. 

ОН8-психологиялық түзету және 

медициналық емес психотерапия 

шараларын ұйымдастыра алады. 

областей в решении проблемных задач, 

способен к сотрудничеству. 

РО2 - Обладает способностью к 

реализации психологических 

технологий, способствующих 

оптимизации образовательного процесса  

РО3 - Способен к проведению 

консультирования и использованию 

приемов первой помощи, методов 

защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций, оказывать психологическую 

помощь людям в кризисных и 

экстремальных ситуациях.  

РО4 - Способен к применению 

психодиагностических методик с учѐтом 

возрастных особенностей, кризисов 

развития и факторов риска, 

принадлежности к гендерной, 

этнической, профессиональной и другим 

социальным группам. 

РО5 - Аргументирует свою точку зрения, 

формулирует выводы, умеет 

представлять результаты своей 

деятельности.  

РО6 - Способен к проведению базовых 

процедур профотбора, профориентации, 

профессиональной и образовательной 

деятельности, оказания помощи в 

повышении функционирования людей с 

ограниченными возможностями.  

РО7 - Владеет знаниями в области 

менеджмента, обладает способностью к 

проведению работ с персоналом 

организации  

solving, is able to cooperate. 

LO2 - Has the ability to implement 

psychological technologies that contribute 

to the optimization of the educational 

process. 

LO3-Capable of consulting and the use of 

first aid techniques, methods of protection 

in emergency situations, to provide 

psychological assistance to people in crisis 

and extreme situations. 

LO4 - is Capable of applying 

psychodiagnostic techniques taking into 

account age characteristics, developmental 

crises and risk factors, belonging to gender, 

ethnic, professional and other social groups. 

LO5-Argues his point of view, formulates 

conclusions, is able to present the results of 

his activities. 

LO6-Capable of carrying out basic 

procedures of professional selection, career 

guidance, professional and educational 

activities, assistance in improving the 

functioning of people with disabilities. 

LO7-Has knowledge in the field of 

management, has the ability to work with 

the staff of the organization. 

LO8-is Able to organize events of 

psychological correction and non-medical 

psychotherapy. 
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РО8 - Умеет организовывать 

мероприятия психологической 

коррекции и немедицинской 

психотерапии  

Пәннің қысқаша 

сипаттамасы / Краткое 

описание дисциплины / 

Discipline Summary 

Таңдалған мамандық туралы, педагог – 

психологтың практикалық жұмысының 

бағыттары және педагог - 

психологтардың кәсіби қызметін 

ұйымдастыру сипаты туралы түсінік. 

Педагогикалық қарым-қатынас, мақсаты, 

себептері, тәсілдері, нәтижелері және 

ӛзін – ӛзі тану механизмдері, педагог-

психологтың кәсіби қызметінің 

нормативтік-этикалық негіздері. 

Представление об избранной профессии, 

о направлениях практической работы 

педагога – психолога и характере орга-

низации профессиональной деятельности 

педагогов - психологов. Педагогическое 

общение, цель, мотивы, подходы, ре-

зультаты и механизмы самопознания, 

нормативно-этические основы профес-

сиональной деятельности педагога – 

психолога. 

Representation about the chosen profession, 

about directions of practical work of the 

teacher-psychologist and character of the 

organization of professional activity of 

teachers-psychologists. Pedagogical com-

munication, the purpose, motives, ap-

proaches, results and mechanisms of self-

knowledge, normative and ethical bases of 

professional activity of the teacher-

psychologist. 

Құрастырушы / 

Разработчик / Developer 

Усембаева Әсия Хамитовна, 

педагогика және психология магистрі,, 

аға оқытушы 

Каирова Бекбаян Кусаиновна, аға 

оқытушы 

Усембаева Асия Хамитовна, магистр 

педагогики и психологии, старший 

преподаватель 

Каирова Бекбаян Кусаиновна, старший 

преподаватель 

Usembayeva Asiya Khamitovna, master 

of pedagogy and psychology,, senior 

lecturer 

Kairova Beckbayan Kusainovna, senior 

lecturer 

Пән атауы / Наименование 

дисциплины / Name of the 

discipline 

Психологиялық-педагогикалық 

кәсіпке кіріспе 

Введение в психолого-педагогическую 

профессию 

Introduction to a Psychology and 

Рedagogical Profession 

Академикалық кредит 

саны, бақылау түрі / 

Количество 

академических кредитов, 

форма контроля / Number 

of academic loans, form of 

control 

5 академиялық кредит, ауызша емтихан 

(АЕ) 

5 академических кредитов, устный 

экзамен (UE) 

5 academic credits, oral exam (OE) 

Пререквизиттер / 

Пререквизиты / 

Prerequisite 

Әлеуметтік бейімделу тренингі  Тренинг социальной адаптации Training of social adaptation, 

Постреквизиттер / 

Постреквизиты / 

Тұлға психологиясы, тұлғаның 

психологиялық педагогикалық 

Психология личности, психолого-

педагогическая диагностика личности, 

Introduction to the profession of a teacher-

psychologist and self-knowledge, personali-
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Postrequisite диагностикасы, тұлға психокоррекция  психокоррекция личности ty Psychology, psychological and pedagogi-

cal diagnostics of personality 

Оқу мақсаты мен 

міндеттері / Учебная цель 

и задачи / Learning Goal 

and Objectives 

Таңдаған мамандығы туралы теориялық 

және эмпирикалық түсініктерді 

қалыптастыруға ықпал ететін, тиімді 

кәсіби ӛзін-ӛзі анықтауға ықпал ететін 

теориялық білімдермен қамтамасыз ету.  

-Бірінші курс студенттерінің кәсіби 

бағдарлану деңгейін, олардың ғылыми-

зерттеу жұмысына, психология 

саласындағы ӛзін-ӛзі анықтауға 

қызығушылығын арттыру. 

-Адам ӛміріндегі педагог-психолог 

мамандығының маңыздылығын терең 

түсіну. 

-Психологиялық мамандықтардың алуан 

түрлілігімен, олардың түрлері мен 

типтерімен, сондай-ақ Қазақстан 

Республикасының түрлі аймақтарында 

және шетелде педагог-психологтарды 

даярлаудың мамандану сипатымен 

танысу 

Обеспечить теоретическими знаниями, 

способствующими формированию 

теоретических и эмпирических 

представлений об избранной профессии, 

способствующих эффективному 

профессиональному самоопределению.  

- Повышение уровня профессиональной 

ориентированности студентов-

первокурсников, их интереса к научно-

исследовательской работе, 

самоопределению в области психологии. 

- Углубленное понимание значимости 

профессии педагога-психолога в 

жизнедеятельности людей. 

- Знакомство с многообразием 

психологических специальностей, их 

видами и типами, а также характером 

специализации подготовки педагогов-

психологов в различных регионах 

Республики Казахстан и за рубежом. 

Provide theoretical knowledge that 

contributes to the formation of theoretical 

and empirical ideas about the chosen 

profession, contributing to effective 

professional self-determination.  

- Increasing the level of professional 

orientation of first-year students, their 

interest in research work, self-determination 

in the field of psychology. 

- In-depth understanding of the importance 

of the profession of teacher-psychologist in 

the life of people. 

- Familiarity with the diversity of 

psychological specialties, their types and 

types, as well as the nature of the 

specialization of training of teachers-

psychologists in different regions of the 

Republic of Kazakhstan and abroad 

Оқытудың нәтижесі / 

Результат обучения / 

Learning outcome 

OH1-психологиялық-педагогикалық 

интеграция саласындағы білімді, 

проблемалық мәселелерді шешуде 

әртүрлі пәндік салалардан білімді 

интеграциялау дағдылары мен 

дағдыларын меңгерген. 

OH2-білім беру процесін 

оңтайландыруға ықпал ететін 

психологиялық технологияларды іске 

асыруға қабілетті  

OH3-кеңес беруге, дағдарыс және 

экстремалды жағдайларда адамдарға 

РО1 - Владеет знаниями в области 

психолого-педагогической интеграции, 

умениями и навыками интегрировать 

знания из различных предметных 

областей в решении проблемных задач. 

РО2 - Обладает способностью к 

реализации психологических 

технологий, способствующих 

оптимизации образовательного процесса  

РО3 - Способен к проведению 

консультирования, оказывать 

психологическую помощь людям в 

LO1-Has knowledge in the field of 

psychological and pedagogical integration, 

skills and abilities to integrate knowledge 

from different subject areas in problem 

solving. 

LO2-Has the ability to implement 

psychological technologies that contribute 

to the optimization of the educational 

process  

LO3-Able to provide counseling, provide 

psychological assistance to people in crisis 

and extreme situations.  
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психологиялық кӛмек кӛрсетуге 

қабілетті.  

OH4-жас ерекшеліктерін, даму 

дағдарыстарын және қауіп факторларын, 

гендерлік, этникалық, кәсіби және басқа 

да әлеуметтік топтарға жататындығын 

ескере отырып психодиагностикалық 

әдістемелерді қолдануға қабілетті. 

OH5 - ӛз кӛзқарасын дәлелдейді, 

қорытынды жасайды, ӛз қызметінің 

нәтижелерін кӛрсете алады.  

OH6-кәсіптік іріктеу, кәсіптік бағдар, 

кәсіптік және білім беру қызметінің 

базалық рәсімдерін ӛткізуге қабілетті.  

OH7-менеджмент саласындағы білімді 

меңгерген, ұйым персоналымен жұмыс 

жүргізуге қабілетті  

OH8 - Психологиялық түзету және 

психотерапияның іс-шараларын 

ұйымдастыра алады 

кризисных и экстремальных ситуациях.  

РО4 - Способен к применению 

психодиагностических методик с учѐтом 

возрастных особенностей, кризисов 

развития и факторов риска, 

принадлежности к гендерной, 

этнической, профессиональной и другим 

социальным группам. 

РО5 - Аргументирует свою точку зрения,  

формулирует выводы, умеет 

представлять результаты своей 

деятельности.  

РО6 - Способен к проведению базовых 

процедур профотбора, профориентации, 

профессиональной и образовательной 

деятельности.  

РО7 - Владеет знаниями в области 

менеджмента, обладает способностью к 

проведению работ с персоналом 

организации  

РО8 - Умеет организовывать мероприя-

тия психологической коррекции и психо-

терапии 

LO4-is Capable of applying 

psychodiagnostic techniques taking into 

account age characteristics, developmental 

crises and risk factors, belonging to gender, 

ethnic, professional and other social groups. 

LO5-Argues his point of view, formulates 

conclusions, is able to present the results of 

his activities.  

LO6-Capable of carrying out basic 

procedures of professional selection, career 

guidance, professional and educational 

activities.  

LO7-Has knowledge in the field of 

management, has the ability to work with 

the staff of the organization  

LO8-is Able to organize measures of 

psychological correction and psychotherapy 

Пәннің қысқаша 

сипаттамасы / Краткое 

описание дисциплины / 

Discipline Summary 

Қазіргі қоғамдағы педагогтің әлеуметтік 

тағайындалуы,болашақ мамандықтың 

мазмұны, педагогтың табысты ӛмір сүруі 

үшін үздіксіз білім беру қажеттілігі 

туралы түсінік. Психологиялық-

педагогикалық мамандықтың жалпы 

сипаттамасы, педагогикалық қарым-

қатынас және педагог-психологтың 

кәсіби қызметінің нормативтік-этикалық 

негіздері. 

Представление о социальном назначении 

педагога-психолога в современном 

обществе, о содержании будущей 

специальности, о необходимости 

непрерывного образования для успешной 

жизнедеятельности педагога. Общая ха-

рактеристика психолого - педагогиче-

ской профессии, педагогическое обще-

ние и нормативно-этические основы 

профессиональной деятельности педаго-

га – психолога. 

The idea of the social purpose of the 

teacher-psychologist in modern society, the 

content of the future specialty, the need for 

continuous education for the successful life 

of the teacher. General characteristics of the 

psychological and pedagogical profession, 

pedagogical communication and normative 

and ethical bases of professional activity of 

the teacher-psychologist. 
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Құрастырушы / 

Разработчик / Developer 

Усембаева Әсия Хамитовна, 

педагогика және психология магистрі, 

аға оқытушы 

Каирова Бекбаян Кусаиновна, аға 

оқытушы 

Усембаева Асия Хамитовна, магистр 

социальных наук, старший 

преподаватель 

Каирова Бекбаян Кусаиновна, старший 

преподаватель 

Usembayeva Asiya Khamitovna, master 

of pedagogy and psychology, senior lecturer 

Kairova Beckbayan Kusainovna, senior 

lecturer 

 

3 семестр / 3 семестр / 3 semester 

 

Пән атауы / Наименование 

дисциплины / Name of the 

discipline 
Ӛлкетану Краеведение Regional Studies  

Академикалық кредит 

саны, бақылау түрі / 

Количество 

академических кредитов, 

форма контроля / Number 

of academic loans, form of 

control 

4 академиялық кредит, емтихан (КТ) 4 академических кредитов, экзамен (КТ) 4 academic credits, exam (СТ) 

Пререквизиттер / 

Пререквизиты / 

Prerequisite 

Қазақстанның қазіргі  заман тарихы, 

мәдениеттану, әлеуметтану, психология, 

Community Service 

Современная история Казахстана, 

культурология, социология,  психология, 

Community Service 

Contemprorary History of Kazakhstan, 

Cultorology, Sociology, Psychology, 

Community Service 

Постреквизиттер / По-

стреквизиты / Postrequisite 

Экология және тіршілік қауіпсіздігі  

негіздері, этнопедагогика, педагогика, 

жастар саясаты және тәрбие  

жұмысының әдістемесі 

Экология и основы безопасности 

жизнедеятельности, этнопедагогика, 

педагогика, молодежная политика и 

методика воспитательной работы 

Ecology and Basics of Life Safety, 

ethnopedagogy, pedagogy, Youth Policy 

and Technique for Upbringing Work 

Оқу мақсаты мен 

міндеттері / Учебная цель 

и задачи / Learning Goal 

and Objectives 

Болашақ мұғалімдер мен педагогтарды 

тарихи-ӛлкетану жұмыстарын 

ұйымдастыру мен ӛткізудің білімі мен 

дағдысын қаруландыру, олардың білім 

беру және мәдени деңгейін арттыру. 

Қостанай облысы мен Солтүстік-Батыс 

Қазақстан аумағында ежелгі уақыттан 

бері және қазіргі заман бойынша болған 

маңызды тарихи оқиғалар туралы білім 

Вооружить будущих учителей и педаго-

гов знаниями и навыками организации и 

проведения историко-краеведческой ра-

боты, повысить их образовательный и 

культурный уровень.  

Формирование знаний и представлений о 

важных исторических событиях, про-

изошедших на территории Костанайской 

области и Северо-Западного Казахстана 

To equip future teachers and teachers with 

knowledge and skills of organizing and 

conducting historical and local history 

work, to increase their educational and 

cultural level. 

Formation of knowledge and ideas about 

important historical events that occurred on 

the territory of Kostanay region and North-

Western Kazakhstan from ancient times to 
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мен түсініктерді қалыптастыру; 

Біздің еліміздің мәдениетіне, 

географиясына, тарихына, дініне 

қатысты Қостанай облысының киелі 

географиясының маңызды тарихи 

нысандарын білу; 

Болашақ мұғалімнің бастауыш мектепте 

пропедевтикалық курсты, негізгі 

мектепте ӛлкетану бойынша базалық 

курсты және жоғары сатыда бейіндік 

курстарды тиімді оқытуға дайындығы; 

Педагогикалық шеберлік негіздерін 

меңгеру, шығармашылық қызметке 

ұмтылу. 

с древнейших времен и по современ-

ность; 

Знать важные исторические объекты Са-

кральной географии Костанайской об-

ласти, относящиеся к культуре, геогра-

фии, истории, религии нашей страны;  

Готовности будущего учителя к эффек-

тивному преподаванию пропедевтиче-

ского курса в начальной школе, базового 

курса по краеведению в основной школе 

и профильных курсов на старшей ступе-

ни; 

Положительной мотивации и интереса к 

учению, овладению основами педагоги-

ческого мастерства, стремлению к твор-

ческой деятельности. 

the present; 

Know important historical objects of the 

Sacred geography of Kostanay region 

related to the culture, geography, history, 

and religion of our country; 

Readiness of the future teacher to 

effectively teach a propaedeutic course in 

primary school, a basic course in local 

history in primary school, and specialized 

courses at the senior level; 

Positive motivation and interest in learning, 

mastering the basics of pedagogical skills, 

and striving for creative activity. 

Оқытудың нәтижесі / 

Результат обучения / 

Learning outcome 

ОН1 – ӛлкетану бойынша оқу 

материалының негізгі компоненттерін 

оқыту әдістемесін, оның басқа 

ғылымдармен ӛзара байланысын, 

нормативтік-құқықтық құжаттарды, 

МЖМБС, мектеп курсының 

бағдарламалары мен оқулықтарын, 

мектеп ӛлкетану кабинетінің жұмысын 

ұйымдастырудың негізгі принциптерін 

біледі; 

ОН2 – оқу материалының мазмұнын 

іріктейді, оқушылардың әр түрлі іс-

әрекеттерін ұйымдастыру үшін заманауи 

АКТ қолданады, сабақтарда және 

сабақтан тыс сабақтарда оқушылардың 

ұжымдық, топтық және жеке іс-

әрекеттерін тиімді үйлестіреді; 

ОН3 – тілдік кәсіби мәдениет негіздерін, 

РО 1 – знает методику преподавания ос-

новных компонентов учебного материала 

по краеведению, ее взаимосвязь с други-

ми науками, нормативно-правовую до-

кументацию, ГОСО, программы и учеб-

ники школьного курса, основные прин-

ципы организации работы школьного 

кабинета краеведения; 

РО 2 – отбирает содержание учебного 

материала, применяет современные ИКТ 

для организации различных видов дея-

тельности учащихся, эффективно сочета-

ет коллективную, групповую и индиви-

дуальную деятельность учащихся на 

уроках и внеурочных занятиях;   

РО 3 – применяет основы речевой про-

фессиональной культуры, современные 

подходы к оцениванию результатов обу-

LO1 - knows the methodology of teaching 

the main components of the educational 

material on local history, its relationship 

with other Sciences, legal documentation, 

SES, programs and textbooks of the school 

course, the basic principles of the organiza-

tion of the school study of local history; 

LO2 - selects the content of educational ma-

terial, uses modern ICT to organize various 

types of student activities, effectively com-

bines the collective, group and individual 

activities of students in the classroom and 

extracurricular activities; 

LO3- applies the basics of professional 

speech culture of the modern approaches to 

the assessment of learning outcomes of stu-

dents through various means; 

LO4- understands the specifics and features 
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оқушыларды әр түрлі құралдармен оқыту 

нәтижелерін бағалаудың заманауи 

тәсілдерін қолданады; 

ОН4 – орта білім берудің жаңартылған 

мазмұнының ерекшелігі мен 

ерекшеліктерін түсінеді, әртүрлі жастағы 

балалардың білім берудегі 

сабақтастықты жүзеге асыру құралдарын 

меңгерген; 

ОН5 – мамандық бойынша кәсіби 

терминдерді меңгерген, оларды ӛлкетану 

бойынша оқу материалын беруде тиімді 

қолданады; 

ОН6 – білім алушылардың жас және 

жеке ерекшеліктерін ескереді; 

ОН7 - кәсіби мазмұндағы ақпаратты 

табады, жіктейді, талдайды және 

синтездейді және оны кәсіби дамыту 

мақсатында пайдаланады; 

ОН8 - ӛлкетану сабақтарын талдайды 

және сабақтың ӛзіндік талдауын 

жүргізеді, оқушылардың жауаптарын 

сыни бағалайды және түсініктеме береді. 

чения школьников различными средст-

вами;  

РО 4 – осознает специфику и особенно-

сти обновленного содержания среднего 

образования, владеет средствами реали-

зации преемственности в образовании 

детей разных возрастов; 

РО 5 – владеет профессиональными тер-

минами по специальности, эффективно 

применяет их при подаче учебного мате-

риала по краеведению; 

РО 6 - учитывает возрастные и индиви-

дуальные особенности обучающихся; 

РО 7 - находит, классифицирует, анали-

зирует и синтезирует информацию про-

фессионального содержания и использу-

ет ее с целью профессионального разви-

тия; 

РО 8 – анализирует уроки по краеведе-

нию и производит самоанализ урока, 

критически оценивает и комментирует 

ответы обучающихся. 

of the updated content of secondary educa-

tion, has the means to implement continuity 

in the education of children of different 

ages; 

LO5- owns professional terms in the spe-

cialty, effectively applies them when sub-

mitting educational material on local histo-

ry; 

LO6- takes into account the age and indi-

vidual characteristics of students; 

 LO7- finds, classifies, analyzes and synthe-

sizes information of professional content 

and uses it for professional development; 

LO8- analyzes lessons in local history and 

makes self-analysis of the lesson, critically 

evaluates and comments on the responses of 

students. 

 

Пәннің қысқаша 

сипаттамасы / Краткое 

описание дисциплины / 

Discipline Summary 

Туған ӛлкенің аңыз-ертегілері. Біздің 

айналамыздағы тарихи ескерткіштер. 

Ӛңірдің тарихи тұлғалары: билер, 

батырлар мен палуандар. Жәдігерлер 

сыр шертеді (ӛлкетану музейіне бару). 

Туған ӛлке симфониясы. Топонимдер – 

ӛткен заманның куәгерлері (ӛлке тарихы 

атауларында). Мәдени-тарихи дәстүрді 

сақтаушылар: ӛлкенің ұлттық қолӛнері. 

Бір ел – бір тағдыр (менің ӛлкемнің 

халықтары). Туған ӛлке тарихының тірі 

Легенды и сказания родного края. 

Памятники истории вокруг нас. 

Исторические личности края: бии, акы-

ны, батыры и палуаны. Экспонаты 

заговорили (посещение краеведческого 

музея). Симфония родного края. 

Топонимы – свидетели времен 

минувших (история края в названиях). 

Хранители культурно-исторических 

традиций: народные ремесла края. Одна 

страна – одна судьба (народы моего 

Legends and legends of the native land. 

Monuments of history all around us. Histor-

ical figures of the region: Bies, poets, war-

riors and wrestlers. Exhibits began to talk 

(visit to the Museum). Symphony of the 

native land. Place names-witnesses of the 

past (the history of the region in the names). 

Keepers of cultural and historical traditions: 

folk crafts of the region. One country - one 

destiny (people of my region). Living wit-

nesses of the history of his native land. My 
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куәгерлері. Менің туған ӛлкем ӛлеңдер 

мен прозада. Ӛлкені сипаттау ӛнері. 

Туған жердің таланттары. Туристік 

маршруттар. Жомарт жүрек. Туған 

ӛлкенің жылнамасы. Менің мектебімнің 

тарихы. Туған ӛлке публицистика 

беттерінде. "Менің туған ӛлкем" 

электрондық энциклопедиясы. Туған 

ӛлкенің флорасы мен фаунасы. Туған 

края). Живые свидетели истории родного 

края. Мой край родной в стихах и прозе. 

Искусство краеведческих описаний. 

Таланты родной земли. Туристские 

маршруты. Неравнодушные сердца. 

Летопись родного края. История моей 

школы. Родной край на страницах 

публицистики. Электронная 

энциклопедия «Мой край родной». 

Флора и фауна родного края. Визитная 

карточка моего края: разработка крае-

ведческой базы данных 

the brink native in verses and prose. The art 

of local history descriptions. The talents of 

their native land. Tourist route. Caring 

hearts. Chronicle of his native land. History 

of my school. Native land on the pages of 

journalism. Electronic encyclopedia "My 

native land". Flora and fauna of the native 

land. Business card of my region: develop-

ment of local history database 

Құрастырушы / 

Разработчик / Developer 
Абильмаликов Куаныш Кабдулович, 

аға оқытушы, тарих магистрі 

Абильмаликов Куаныш Кабдулович, 

старший преподаватель, магистр истории  
Abylmalikov Kuanish Kabdylovich, 

senior lecturer, master of history 

Пән атауы / Наименование 

дисциплины / Name of the 

discipline 
Отбасы педагогикасы Семейная педагогика Family Pedagogy  

Академикалық кредит 

саны, бақылау түрі / 

Количество 

академических кредитов, 

форма контроля / Number 

of academic loans, form of 

control 

4 академиялық кредит, емтихан (КТ) 4 академических кредитов, экзамен (КТ) 4 academic credits, exam (СТ) 

Пререквизиттер / 

Пререквизиты / 

Prerequisite 

Жас ерекшелік физиологиясы және 

гигиена, әлеуметтану, психология 

Взрастная физиология и гигиена, 

социология,  психология, 

Age Physiology and Hygiene, Sociology, 

Psychology 

Постреквизиттер / По-

стреквизиты / Postrequisite 

Жас ерекшелік психологиясы, 

педагогика, жастар саясаты және тәрбие 

жұмысының әдістемесі, отбасылық ӛмір 

психологиясы,  инклюзивті білім беру, 

педагогикалық практика 

Возрастная психология, педагогика, 

молодежная политика и методика 

воспитательной работы, психология 

семейной жизни, инклюзивное 

образование, педагогическая практика 

Age Psychology, pedagogy, Youth Policy 

and Technique for Upbringing Work, 

Psychology of Family Life,       Inclusive 

Education, Educational-Upbringing 

Pedagogical Practice 

Оқу мақсаты мен 

міндеттері / Учебная цель 

Студенттердің жеке тұлғаның әлеуметтік 

қалыптасуындағы отбасының рӛлін 

Формирование у студентов понимания 

роли семьи в социальном становлении 

Formation of students ' understanding of the 

role of the family in the social development 
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и задачи / Learning Goal 

and Objectives 

түсінуін қалыптастыру, отбасылық 

педагогиканың теориялық негіздерін, 

отбасылық тәрбиенің жолдары мен 

құралдары туралы түсініктерін, тәрбие 

міндеттерін шешуде білім беру 

мекемелері мен отбасының ӛзара іс-

қимылын ұйымдастыру шарттарын білу. 

Студенттерді отбасылық тәрбие 

теориясын білумен қаруландыру; 

Болашақ педагогтар мен психологтарға 

отбасымен жұмысты мазмұнды және 

тиімді құруға кӛмектесу, оған балаларды 

тәрбиелеуде кӛмектесу; 

Отбасының тәрбиелік мүмкіндіктерін 

және ата-аналардың педагогикалық 

мәдениетін арттыру жолдарын зерделеу; 

Студенттердің отбасылық тәрбие 

міндеттерін белсенді және 

шығармашылық шешуге дайындығын 

қалыптастыру 

личности, знание теоретических основ 

семейной педагогики, представления о 

путях и средствах семейного воспитания, 

условия организации взаимодействия 

образовательных учреждений и семьи 

при решении воспитательных задач. 

Вооружить студентов знаниями теории 

семейного воспитания; 

Помочь будущим педагогам и психоло-

гам содержательно и эффективно  стро-

ить работу с семьей,  помогать ей в вос-

питании детей; 

Изучить воспитательные возможности 

семьи и пути повышения педагогической 

культуры родителей; 

Формировать у студентов готовность к 

активному и творческому решению задач 

семейного воспитания 

of the individual, knowledge of the 

theoretical foundations of family pedagogy, 

ideas about the ways and means of family 

education, conditions for the organization of 

interaction between educational institutions 

and the family in solving educational tasks. 

Equip students with knowledge of the 

theory of family education; 

Help future teachers and psychologists build 

meaningful and effective work with their 

families and help them raise their children; 

To study the educational opportunities of 

the family and ways to improve the 

pedagogical culture of parents; 

To form students ' readiness for active and 

creative solution of problems of family 

education 

Оқытудың нәтижесі / 

Результат обучения / 

Learning outcome 

ОН1 – отбасылық педагогика 

негіздерінің теориялық-әдістемелік 

ерекшеліктерін білімдерін кӛрсетеді; 

ОН2 – оқу пәнінің негізгі түсініктерін, 

мәнін және мазмұнын біледі; отбасы мен 

мұғалімнің ӛзара әрекеттесуін 

ұйымдастыру технологиясы; 

ОН3 – кәсіби ӛзін-ӛзі тәрбиелеу және т. 

б. процесінде педагогикалық шеберліктің 

қалыптасу, жетілдіру жолдарын 

анықтайды. 

ОН4 – отбасымен ӛзара іс-қимылда 

тәрбие-білім беру мекемелерінде оқу-

тәрбие жұмысын жүзеге асырады; 

РО1 - демонстрирует знания теоретико-

методических особенностей основ се-

мейной педагогики; 

РО2 – знает основные понятия, сущность 

и содержание учебной дисциплины; 

технологию организации взаимодействия 

семьи и учителя; 

РО3 – определяет пути становления, 

совершенствования педагогического 

мастерства в процессе 

профессионального самовоспитания и 

т.д. 

РО4 - осуществляет учебно-

воспитательную работу в воспитательно-

LO1 - demonstrates knowledge of theoreti-

cal and methodological features of the ba-

sics of family pedagogy; 

LO2 - knows the basic concepts, essence 

and content of the discipline; technology for 

organizing interaction between the family 

and the teacher; 

LO3- defines the ways of formation, im-

provement of pedagogical skills in the 

process of professional self-education, etc. 

LO4- carries out educational work in educa-

tional institutions in cooperation with the 

family; 

LO5- performs diagnostics of the family 
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ОН5 – отбасының диагностикасын 

жүзеге асырады және оның одан әрі 

дамуын болжайды; 

ОН6 – отбасылық тәрбиенің мақсаттары 

мен міндеттерін тұжырымдайды, оларға 

барабар қызмет түрлерін, әдістерді, 

құралдар мен нысандарды таңдайды; 

ОН7 - қазіргі отбасы 

проблематикасының мәнін түсінеді, 

отбасылық тәрбиенің типтік қателіктерін 

және оларды шешу жолдарын табады; 

ОН8 - кеңес беру қызметін жүзеге 

асырады, ата-аналармен әңгімелесулер 

мен консультациялар жүргізеді. 

образовательных учреждениях во взаи-

модействии с семьей; 

РО5 – осуществляет диагностику семьи и 

прогнозирует еѐ дальнейшее развитие; 

РО6 - формулирует цели и задачи семей-

ного воспитания, выбирает адекватные 

им виды деятельности, методы, средства 

и формы; 

РО7 - понимает суть проблематики со-

временной семьи, находит типичные 

ошибки семейного воспитания и пути их 

решения; 

РО8 - осуществляет консультативную 

деятельность, ведет беседы и 

консультации с родителями. 

and predicts its further development; 

LO6 - formulates the goals and objectives 

of family education, selects appropriate ac-

tivities, methods, means and forms; 

 LO7- understands the essence of the prob-

lems of the modern family, finds typical 

mistakes of family education and ways to 

solve them; 

LO8- carries out Advisory activities, con-

ducts conversations and consultations with 

parents. 

 

Пәннің қысқаша 

сипаттамасы / Краткое 

описание дисциплины / 

Discipline Summary 

Отбасылық тәрбиелеудің отбасы 

педагогикасының рӛлі, отбасылық 

тәрбиелеудің тарихы, отбасылық тәрбие 

туралы классиктер, отбасын 

тәрбиелеудің құқықтық аспектілері, 

қазіргі отбасының типологиясы, 

отбасының білім беру әлеуеті, 

отбасыларды тәрбиелеу әдістері, 

отбасында тәрбиелеу, отбасындағы 

оқушыларды тәрбиелеудің әдістері мен 

құралдары. Отбасылық қатынастар 

педагогикасы, отбасылық және мектеп 

арасындағы ӛзара қарым-қатынас 

мәселелері, ата-аналардың 

педагогикалық мәдениеті, болашақ 

отбасының тәрбиесі. отбасымен жұмыс 

істеу үшін әлеуметтік педагогтың 

қызметі. 

Роль семейной педагогики в системе 

воспитания, История становления се-

мейного и домашнего воспитания, Педа-

гоги–классики о семейном воспитании, 

Правовые аспекты семейного воспита-

ния, Типология современной семьи, Вос-

питательный потенциал семьи, Методика 

изучения семьи, Содержание воспитания 

в семье, Методы и средства воспитания 

школьников в семье, Педагогика семей-

ных отношений, Проблемы взаимодейст-

вия семьи и школы, Педагогическая 

культура родителей, Воспитание буду-

щего семьянина. Деятельность социаль-

ного педагога по работе с семьей. 

The role of family pedagogy in the system 

of education, the history of the formation of 

family and home education, Teachers of the 

classics on family education, Legal aspects 

of family education, Typology of the mod-

ern family, the Educational potential of the 

family, Methods of family studies, the Con-

tent of education in the family, Methods and 

means of upbringing in the family, Educa-

tion, family relationships, problems of inte-

raction of family and school, Pedagogical 

culture of parents, education of the future 

family man. Activity of the social teacher 

on work with a family. 

Құрастырушы / Иванова Елена Николаевна, аға Иванова Елена Николаевна, старший Ivanova Elena Nicolaevna, senior lecturer, 
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Разработчик / Developer оқытушы, педагогика ғылымдарының 

магистрі 

Шалгимбекова Алия Батырхановна, 

аға оқытушы 

преподаватель, магистр педагогических 

наук 

Шалгимбекова Алия Батырхановна, 

старший преподаватель 

master of pedagogical Sciences 

 

Shalgimbekova Aliya Batyrkhanovna, 

senior lecturer 

Пән атауы / Наименование 

дисциплины / Name of the 

discipline 
Этнопедагогика Этнопедагогика Ethnopedagogy   

Академикалық кредит 

саны, бақылау түрі / 

Количество 

академических кредитов, 

форма контроля / Number 

of academic loans, form of 

control 

5 академиялық кредит, емтихан (КТ) 5 академических кредитов, экзамен (КТ) 5 academic credits, exam (СТ) 

Пререквизиттер / 

Пререквизиты / 

Prerequisite 

Жас ерекшелік физиологиясы және 

гигиена, әлеуметтану, психология 

Взрастная физиология и гигиена, 

социология,  психология 

Age Physiology and Hygiene, Sociology, 

Psychology 

Постреквизиттер / По-

стреквизиты / Postrequisite 

Жас ерекшелік психологиясы, 

педагогика, жастар саясаты және тәрбие 

жұмысының әдістемесі, педагогикалық 

практика, инклюзивті білім беру 

Возрастная психология, педагогика, 

молодежная политика и методика 

воспитательной работы, педагогическая 

практика, инклюзивное образование 

Age Psychology, pedagogy, Youth Policy 

and Technique for Upbringing Work, 

Educational-Upbringing Pedagogical 

Practice, Inclusive Education 

Оқу мақсаты мен 

міндеттері / Учебная цель 

и задачи / Learning Goal 

and Objectives 

Әлеуметтік нормаларды, 

құндылықтарды, тәжірибені меңгеретін 

жеке тұлға тәрбиеленетін, дамитын 

әлеуметтік ӛзара іс-қимыл және 

қоғамдық ықпал ету процесін зерделеу; 

Балаларды тәрбиелеу мен оқыту туралы 

халық білімін, діни оқу-жаттығуларда, 

ертегілерде, притчтарда, әндерде, 

жұмбақтарда, мақал-мәтелдерде, 

ойындарда, ойыншықтарда, отбасылық 

және қауымдық тәртіпте, тұрмыста, 

дәстүрлерде кӛрініс тапқан халық 

даналығын жинау және жүйелеу, 

Изучить процесс социального взаимо-

действия и общественного воздействия, в 

ходе которого воспитывается, развивает-

ся личность, усваивающая социальные 

нормы, ценности, опыт;  

Собрать и систематизировать народные 

знания о воспитании и обучении детей, 

народную мудрость, отраженную в рели-

гиозных учениях, сказках, притчах, пес-

нях, загадках, пословицах и поговорках, 

играх, игрушках, в семейном и общин-

ном укладе, быте, традициях,  

Формирование философско-этических, 

To study the process of social interaction 

and social impact, during which a person is 

brought up and develops, assimilating social 

norms, values, and experience; 

Collect and systematize folk knowledge 

about the upbringing and education of child-

ren, folk wisdom reflected in religious 

teachings, fairy tales, parables, songs, rid-

dles, Proverbs and sayings, games, toys, in 

the family and community way of life, tradi-

tions, 

Formation of philosophical and ethical, 

proper pedagogical thoughts and views, i.e. 
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Жеке тұлғаның тарихи-мәдени 

қалыптасу үдерісіне ықпал ететін барлық 

педагогикалық әлеует, яғни, тұлғаның 

тарихи-мәдени қалыптасу үдерісіне 

ықпал ететін барлық педагогикалық 

әлеует. 

собственно педагогических мыслей и 

воззрений, т.е. весь педагогический по-

тенциал, оказывающий влияние на про-

цесс историко-культурного формирова-

ния личности. 

the entire pedagogical potential that influ-

ences the process of historical and cultural 

formation of the individual. 

Оқытудың нәтижесі / 

Результат обучения / 

Learning outcome 

ОН1 – этнопедагогика негіздерінің 

теориялық-әдістемелік ерекшеліктері; 

ОН2 – оқу пәнінің негізгі түсініктерін, 

мәнін және мазмұнын біледі; 

ОН3 – тұлғаның тарихи-мәдени 

қалыптасуына ықпал ететін барлық 

педагогикалық әлеуетті анықтайды; 

ОН4 – тәрбие-білім беру мекемелерінде 

оқу-тәрбие жұмысын жүзеге асырады; 

ОН5 – балаларды тәрбиелеу мен оқыту 

туралы халық білімін, діни оқу-

жаттығуларда, ертегілерде, әндерде, 

жұмбақтарда, мақал-мәтелдерде, 

ойындарда, ойыншықтарда және т. б. 

кӛрініс тапқан халық даналығын 

жинайды және жүйелейді.; 

ОН6 – әлеуметтік ӛзара іс-қимылдың 

мақсаттары мен міндеттерін 

тұжырымдайды, қоғамдық әсердің 

барабар әдістерін, құралдары мен 

нысандарын таңдайды; 

ОН7 - этнопедагогика мәселелерінің 

мәнін түсінеді; 

ОН8 - кеңес беру қызметін жүзеге 

асырады. 

РО1 - демонстрирует знания теоретико-

методических особенностей основ этно-

педагогики; 

РО2 – знает основные понятия, сущность 

и содержание учебной дисциплины;  

РО3 – определяет весь педагогический 

потенциал, оказывающий влияние на 

процесс историко-культурного формиро-

вания личности; 

РО4 - осуществляет учебно-

воспитательную работу в воспитательно-

образовательных учреждениях; 

РО5 – собирает и систематизирует на-

родные знания о воспитании и обучении 

детей, народную мудрость, отраженную 

в религиозных учениях, сказках, прит-

чах, песнях, загадках, пословицах и по-

говорках, играх, игрушках и пр.; 

РО6 - формулирует цели и задачи соци-

ального взаимодействия, выбирает адек-

ватные методы, средства и формы обще-

ственного воздействия; 

РО7 - понимает суть проблематики этно-

педагогики; 

РО8 - осуществляет консультативную 

деятельность. 

LO1 - demonstrates knowledge of theoreti-

cal and methodological features of the ba-

sics of ethnopedagogy; 

LO2 - knows the basic concepts, essence 

and content of the discipline; 

LO3- defines the entire pedagogical poten-

tial that influences the process of historical 

and cultural formation of a person; 

LO4- carries out educational work in educa-

tional institutions; 

LO5- collects and systematizes folk know-

ledge about the upbringing and education of 

children, folk wisdom reflected in religious 

teachings, fairy tales, parables, songs, rid-

dles, Proverbs and sayings, games, toys, 

etc.; 

LO6- formulates goals and objectives of 

social interaction, selects appropriate me-

thods, means and forms of social impact; 

 LO7- understands the essence of the prob-

lems of ethnopedagogy; 

LO8- provides Advisory services. 

  

Пәннің қысқаша 

сипаттамасы / Краткое 

Этнопедагогика әлеуметтік ӛзара іс-

қимыл және әлеуметтік әсер ету процесін 

Этнопедагогика изучает процесс соци-

ального взаимодействия и общественно-

Ethnopedagogy studies the process of social 

interaction and social impact, during which 
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описание дисциплины / 

Discipline Summary 

зерттейді, әлеуметтік нормаларды, 

құндылықтарды, тәжірибені игеруді 

тұлғасын дамыту; және діни ілімдер, 

ертегілер, аңыздар, эпикалық астарлы 

әңгімелерді, әндер, жұмбақтар, мақал, 

ойындар, ойыншықтар және т.б. кӛрініс 

ретінде, отбасы және ӛмір коммуналдық 

жолмен, ӛмір жолын балалардың білім 

беру, халық даналығы туралы халық 

білімін ұйымдастыру дәстүрлері сондай-

ақ философиялық және этикалық, 

педагогикалық ойлар мен идеялар, яғни 

тарихи және мәдени тұлғаны 

қалыптастыру үдерісіне әсер ететін бүкіл 

педагогикалық әлеует. 

го воздействия, в ходе которого воспи-

тывается, развивается личность, усваи-

вающая социальные нормы, ценности, 

опыт; собирает и систематизирует на-

родные знания о воспитании и обучении 

детей, народную мудрость, отраженную 

в религиозных учениях, сказках, сказа-

ниях, былинах притчах, песнях, загадках, 

пословицах и поговорках, играх, игруш-

ках и пр., в семейном и общинном укла-

де, быте, традициях, а также философ-

ско-этические, собственно педагогиче-

ские мысли и воззрения, т.е. весь педаго-

гический потенциал, оказывающий 

влияние на процесс историко-

культурного формирования личности. 

a person is brought up, develops, assimilates 

social norms, values, experience; collects 

and systematizes folk knowledge about the 

education and training of children, folk wis-

dom reflected in religious teachings, fairy 

tales, tales, epics parables, songs, riddles, 

Proverbs and sayings, games, toys, etc., in 

the family and community way of life, tradi-

tions, as well as philosophical and ethical, 

pedagogical thoughts and views all peda-

gogical potential influencing the process of 

historical and cultural formation of the per-

sonality. 

Құрастырушы / 

Разработчик / Developer 

Иванова Елена Николаевна, аға 

оқытушы, педагогика ғылымдарының 

магистрі 

Шалгимбекова Алия Батырхановна, 

аға оқытушы 

Иванова Елена Николаевна, старший 

преподаватель, магистр педагогических 

наук 

Шалгимбекова Алия Батырхановна, 

старший преподаватель 

Ivanova Elena Nicolaevna, senior lecturer, 

master of pedagogical Sciences 

Shalgimbekova Aliya Batyrkhanovna, 

senior lecturer 

Пән атауы / Наименование 

дисциплины / Name of the 

discipline 

Тұлға психологиясы/  

 

Психология личности 

 
Psychology of Personality 

Академикалық кредит 

саны, бақылау түрі / 

Количество 

академических кредитов, 

форма контроля / Number 

of academic loans, form of 

control 

5 академиялық кредит, емтихан (КТ) 5 академических кредитов, экзамен (КТ) 5 academic credits, exam (СТ) 

Пререквизиттер / 

Пререквизиты / 

Prerequisite 

Әлеуметтік бейімделу тренингі, педагог-

психолог кәсібіне кіріспе және ӛзін-ӛзі 

тану  

Тренинг социальной адаптации, введение 

в профессию педагога-психолога и 

самопознание 

Training of social adaptation, introduction 

to the profession of teacher-psychologist 

and self-knowledge 
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Постреквизиттер / 

Постреквизиты / 

Postrequisite 

Тұлғаның психологиялық-педагогикалық 

диагностикасы, тұлға психокоррекциясы, 

қазіргі білім беру технологиялары, 

педагогикалық психология  

Психология личности, психолого-

педагогическая диагностика личности, 

психокоррекция личности, современные 

образовательные технологии, 

педагогическая психология 

Psychology of personality, psychological 

and pedagogical diagnostics of personality, 

psychocorrection of personality, modern 

educational technologies, pedagogical 

psychology 

Оқу мақсаты мен 

міндеттері / Учебная цель 

и задачи / Learning Goal 

and Objectives 

Студенттерде тұлға психологиясы қазіргі 

психологияның теориялық және 

практикалық саласы екендігі туралы 

түсінікті қалыптастыру. 

Тұлға жӛніндегі замануи ғылыми 

кӛзқарастар мен тұлға психологиясының 

негізгі бағыттарымен таныстыру. 

Тұлға туралы теориялық 

тұжырымдамалар жайлы негізгі 

білімдерді беру, оны психологиялық 

тәжірибеде қолдануын кӛрсету. 

Тұлға теорияларының психология 

тарихында даму логикасын түсіну, 

сондай-ақ, тұлға психологиясының 

әдіснамалық, теориялық және 

әдістемелік негіздерін меңгерту. 

Формирование представления о том, что 

психология личности является теорети-

ческой и практической областью совре-

менной психологии. 

Ознакомление с современными научны-

ми взглядами личности и основными на-

правлениями психологии личности. 

Дать основные знания о теоретических 

концепциях личности, показать его при-

менение в психологической практике. 

Понимать логику развития теории лич-

ности в истории психологии, а также ов-

ладеть методологическими, теоретиче-

скими и методическими основами пси-

хологии личности. 

Formation of the idea that personality 

psychology is a theoretical and practical 

area of modern psychology. 

Familiarization with modern scientific 

views of personality and the main directions 

of personality psychology. 

To give basic knowledge about theoretical 

concepts of personality, to show its 

application in psychological practice. 

To understand the logic of the development 

of the theory of personality in the history of 

psychology, as well as to master the 

methodological, theoretical and 

methodological foundations of personality 

psychology. 

Оқытудың нәтижесі / 

Результат обучения / 

Learning outcome 

ОН1-жалпы мәдени, кәсіби және пәндік 

құзыреттілікке ие;  

OH2-тұлға психологиясының дамуы мен 

қалыптасу тарихын, жеке тұлғаның 

құрылымын, тұлғаның бағыттылығын, 

тұлғаның негізгі негізгі психологиялық 

қасиеттерін біледі;  

OH3-тұлғаны қалыптастыру процесін 

біледі;  

OH5-тұлға психологиясының негізгі 

концепцияларын біледі;  

OH6-теориялық білімді тәжірибеде 

қолдана алады. 

РО1 - Владеет общекультурными, 

прфессиональными и предметными 

компетенциями;  

РО2 - Знает историю развития и станов-

ления психологии личности, структуру 

личности, направленность личности, ос-

новные базовые психологические свой-

ства личности;  

РО3 - Знает процесс формирования лич-

ности;  

РО5 - Знает основные концепции психо-

логии личности;  

РО6 - Умеет адекватно применять теоре-

LO1-Has General cultural, professional and 

subject competencies;  

LO2-Knows the history of development and 

formation of personality psychology, 

personality structure, personality 

orientation, basic basic psycho-logical 

properties of personality;  

LO3-Knows the process of personality 

formation;  

LO5-Knows the basic concepts of 

personality psychology;  

LO6-Is able to adequately apply theoretical 

knowledge in practice. 
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OH7-психодиагностика, психокоррекция 

және психологиялық кеңес беру әдістері 

мен тәсілдерін меңгерген; 

OH8-Жеке тұлға психологиясының 

әдіснамалық, теориялық және 

әдістемелік негіздерін меңгереді. 

тические знания на практике. 

РО7 - Владеет методами и способами 

психодиагностики, психокоррекции и 

психологического консультирования; 

РО8 - Владеет методологическими, тео-

ретическими и методическими основами 

психологии личности. 

LO7-Owns methods and methods of 

psychodiagnostics, psychocorrection and 

psychological counseling; 

LO8-Owns methodological, theoretical and 

methodological foundations of personality 

psychology. 

Пәннің қысқаша 

сипаттамасы / Краткое 

описание дисциплины / 

Discipline Summary 

Адам дамуының заңдылықтары, оның 

психологиялық құрылымы, қалыптасу 

жағдайы мен факторлары. Тұлға 

психологиясының дамуы мен қалыптасу 

тарихы, тұлғаның бағыты, тұлғаның 

негізгі психологиялық қасиеттері. 

Адамның жеке қасиеттерінің рӛлі 

тұлғаның дамуында, дененің құрылысы 

мен психиканың ерекшеліктері, 

тұлғааралық қарым-қатынас деңгейлері 

және кезеңдеу сипатталады. 

Закономерности развития человека, еѐ 

психологические структуры, условия и 

факторы формирования. История разви-

тия и становления психологии личности, 

направленность личности, основные ба-

зовые психологические свойства лично-

сти. Роль индивидных свойств человека 

в развитии личности, строение тела и 

особенности психики, описываются 

уровни межличностных отношений и 

периодизация. 

Regularities of human development, its psy-

chological structures, conditions and factors 

of formation. History of development and 

formation of personality psychology, perso-

nality orientation, basic basic psychological 

properties of personality. The role of indi-

vidual properties of a person in the devel-

opment of personality, body structure and 

features of the psyche, describes the levels 

of interpersonal relations and periodization. 

Құрастырушы / 

Разработчик / Developer 

Назмутдинов Ризабек Агзамович, 

психология ғылымдарының кандидаты, 

профессор 

Маканова Анар Жарулловна, 

әлеуметтік ғылымдарының магистрі, аға 

оқытушы 

Назмутдинов Ризабек Агзамович, 

кандидат психологических наук, 

профессор 

Маканова Анар Жарулловна, магистр 

социальных наук, старший 

преподаватель 

Nazmutdinov Rizabek Agzamovich, 
candidate of psychological Sciences, 

Professor  

Makanova Anar Jarullovna, master of 

social Sciences, senior lecturer 

Пән атауы / Наименование 

дисциплины / Name of the 

discipline 

Жалпы психология Общая психология General Psychology 

Академикалық кредит 

саны, бақылау түрі / 

Количество 

академических кредитов, 

форма контроля / Number 

of academic loans, form of 

control 

5 академиялық кредит, емтихан (КТ) 5 академических кредитов, экзамен (КТ) 5 academic credits, exam (СТ) 
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Пререквизиттер / 

Пререквизиты / 

Prerequisite 

Әлеуметтік бейімделу тренингі, педагог-

психолог кәсібіне кіріспе және ӛзін-ӛзі 

тану  

Тренинг социальной адаптации, введение 

в профессию педагога-психолога и 

самопознание 

Training of social adaptation, introduction 

to the profession of teacher-psychologist 

and self-knowledge 

Постреквизиттер / 

Постреквизиты / 

Postrequisite 

тұлғаның психологиялық-педагогикалық 

диагностикасы, тұлға психокоррекциясы, 

қазіргі білім беру технологиялары, 

педагогикалық психология  

Психология личности, психолого-

педагогическая диагностика личности, 

психокоррекция личности, современные 

образовательные технологии, 

педагогическая психология 

Psychology of personality, psychological 

and pedagogical diagnostics of personality, 

psychocorrection of personality, modern 

educational technologies, pedagogical 

psychology 

Оқу мақсаты мен 

міндеттері / Учебная цель 

и задачи / Learning Goal 

and Objectives 

Психологиялық құбылыстарды жүйелі 

талдау дағдылары мен біліктерін 

қалыптастыру негізінде психологиялық 

ойлауды дамыту, Болашақ 

педагогикалық психологтардың 

психологиялық дайындығын күшейтуге 

мүмкіндік беретін теориялық және 

практикалық біліммен қаруландыру. 

Психологиялық құбылыстардың 

заңдылықтары негізінде жалпы 

психологияның әртүрлі салалары 

бойынша білімді жүйелеу; 

Түрлі психологиялық фактілер мен 

теорияларды жүйелі-психологиялық 

талдау процесінде танымдық Дағдылар 

мен іскерлікті дамыту. 

Развитие психологического мышления 

на основе формирования умений и 

навыков системного анализа 

психологических явлений, вооружение 

теоретическими и практическими 

знаниями, позволяющими усилить 

психологическую подготовку будущих 

педагого-психологов. 

Систематизация знаний по различным 

сферам общей психологии на основе 

закономерностей психологических 

явлений; 

Развитие познавательных навыков и 

умений в процессе системно-

психологического анализа различных 

психологических фактов и теорий. 

Development of psychological thinking on 

the basis of formation of abilities and skills 

of the system analysis of the psychological 

phenomena, arming with the theoretical and 

practical knowledge allowing to strengthen 

psychological preparation of future 

teachers-psychologists. 

Systematization of knowledge on various 

spheres of General psychology on the basis 

of regularities of psychological phenomena; 

Development of cognitive skills and 

abilities in the process of system-

psychological analysis of various 

psychological facts and theories. 

Оқытудың нәтижесі / 

Результат обучения / 

Learning outcome 

OH1-ғылым жүйесіндегі психологияның 

рӛлі мен маңызын түсінеді; 

OH2-танымдық үрдістер мен уайымдар 

дамуының негізгі заңдылықтарын біледі; 

OH3-тұлғаны дамытудың негізгі 

теорияларын біледі; 

OH4-жеке тұлғаның жеке типтік 

қасиеттері мен ерекшеліктерін, қызметті 

реттеу механизмдерін анықтайды. 

OH5 - кәсіби міндеттерді шешу үшін 

РО1 – Осознает роль и значение 

психологии в системе наук; 

РО2 – Знает основные закономерности 

развития познавательных процессов и 

переживаний; 

РО3 – Знает основные теории развития 

личности; 

РО4 - Определяет индивидуальные 

типовые свойства и особенности 

личности, механизмы регулирования 

LO1-Realizes the role and importance of 

psychology in the system of Sciences; 

LO2-Knows the basic laws of development 

of cognitive processes and experiences; 

LO3-Knows the basic theories of 

personality development; 

LO4-Defines individual typical properties 

and features of the person, mechanisms of 

regulation of activity. 

LO5-Has the skills to study the 
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оқушылар мен сынып ұжымдарының 

психологиялық ерекшеліктерін зерттеу 

дағдылары бар; 

OH6-тұлғаның кәсіби қызметіндегі жеке-

психологиялық ерекшеліктерін ескереді. 

OH7-оқыту мен тәрбиелеуде тұлғаның 

психологиялық заңдылықтары туралы 

білімді қолдану дағдыларын меңгерген; 

OH8-тиімді кәсіби қарым-қатынасты 

ұйымдастыру дағдыларын меңгерген 

деятельности. 

РО5 - Имеет навыки изучения 

психологических особенностей 

учащихся и классных коллективов для 

решения профессиональных задач; 

РО6 - Учитывает личностно-

психологические особенности личности 

в профессиональной деятельности. 

РО7 - Владеет навыками применения 

знания о психологических 

закономерностях развития личности в 

обучении и воспитании; 

РО8 - Владеет навыками организации 

эффективного профессионального 

общения. 

psychological characteristics of students and 

class groups to solve professional problems; 

LO6-Takes into account the personal and 

psychological characteristics of the 

individual in professional activity. 

LO7-Has the skills to apply knowledge 

about the psychological patterns of 

personality development in training and 

education; 

LO8-Has the skills to organize effective 

professional communication. 

Пәннің қысқаша 

сипаттамасы / Краткое 

описание дисциплины / 

Discipline Summary 

Психологияның құрылымы мен 

әдістемелік негіздері, онтогенездегі адам 

тұлғасының психологиялық 

ерекшеліктері. Психологиядағы тұлға 

мәселесі, іс-әрекет психологиясы, қарым-

қатынас және топ психологиясы, 

танымдық процестер психологиясы. 

Психикалық жағдайы және қасиеттері, 

психикалық даму заңдылықтары. 

Структура и методические основы пси-

хологии, психологические особенности 

личности человека в онтогенезе. Про-

блема личности в психологии, психоло-

гия деятельности, психология  общения и  

групп, психология познавательных про-

цессов. Психические состояния и свой-

ства, закономерности психического раз-

вития. 

Structure and methodological foundations 

of psychology, psychological features of 

human personality in ontogenesis. The 

problem of personality in psychology, psy-

chology of activity, psychology of commu-

nication and groups, psychology of cogni-

tive processes. Mental States and properties, 

patterns of mental development. 

Құрастырушы / 

Разработчик / Developer 

Назмутдинов Ризабек Агзамович, 

психология ғылымдарының кандидаты, 

профессор 

Маканова Анар Жарулловна, 

әлеуметтік ғылымдарының магистрі, аға 

оқытушы 

Назмутдинов Ризабек Агзамович, 

кандидат психологических наук, 

профессор 

Маканова Анар Жарулловна, магистр 

социальных наук, старший 

преподаватель 

Nazmutdinov Rizabek Agzamovich, 
candidate of psychological Sciences, 

Professor  

Makanova Anar Jarullovna, master of 

social Sciences, senior lecturer 

 
 

4 семестр / 4 семестр / 4 semester 
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Пән атауы / Наименование 

дисциплины / Name of the 

discipline 
Кәсіби бағытталған шетел тілі 

Профессионально-ориентированный 

иностранный язык 

Professionally-Oriented Foreign 

Language 

Академикалық кредит 

саны, бақылау түрі / 

Количество 

академических кредитов, 

форма контроля / Number 

of academic loans, form of 

control 

4 академиялық кредит, емтихан (АЕ) 4 академических кредита, экзамен (КЭ) 4 academic credits, exam (СЕ) 

Пререквизиттер / 

Пререквизиты / 

Prerequisite 

Community Service, ӛлкетану, 

этнопедагогика 

 

Community Service, краеведение, 

этнопедагогика 

Community Service, Regional Studies, 

Ethnopedagogy 

Постреквизиттер / По-

стреквизиты / Postrequisite 

Кәсіби қазақ (орыс ) тілі, жастар саясаты 

және тәрбие жұмысының әдістемесі, 

педагогикалық практика 

Профессиональный казахский (русский) 

язык, молодежная политика и методика 

воспитательной работы, педагогическая 

практика  

Vocational Kazakh(Russian) language,  

Youth Policy and Technique for Upbringing 

Work, Educational-Upbringing Pedagogical 

Practice 

Оқу мақсаты мен 

міндеттері / Учебная цель 

и задачи / Learning Goal 

and Objectives 

Студенттердің мектептегі педагог-

психологтың кәсіби қызметінің сипаты 

мен ерекшелігі туралы оқу үрдісінде 

озық педагогикалық технологияларды 

пайдалана отырып тұтас түсінігін 

қалыптастыру, студенттің тілдік 

дағдыларын дамыту, белсенді 

лексикалық қорды кеңейту және ұлғайту. 

Белгілі бір оқу технологияларын 

пайдалана отырып, нақты сӛйлеу 

міндеттерін шешу үшін қажетті кӛлемде 

мәтінді түсіндіру және мәтіннен ақпарат 

алу біліктерін жетілдіру; 

Студенттердің мәтінмен жұмыс істеуге 

ғылыми кӛзқарас дағдыларын 

қалыптастыру және оның нәтижелерін 

шетел тілінде, ауызша және жазбаша 

Формирование у студентов целостного 

представления о характере и специфике 

профессиональной деятельности педаго-

га-психолога в школах с использованием 

передовых педагогических технологий в 

учебном процессе, развитие языковых 

навыков студента, расширение и увели-

чение активного лексического запаса. 

Усовершенствование умений интерпре-

тировать текст и извлекать информацию 

из текста в том объеме, который необхо-

дим для решения конкретной речевой 

задачи, используя определенные техно-

логии чтения; 

Формирование у студентов навыков на-

учного подхода к работе над текстом и 

адекватного изложения его результатов 

Formation of students ' complete 

understanding of the nature and specifics of 

the professional activity of a teacher-

psychologist in schools using advanced 

pedagogical technologies in the educational 

process, development of the student's 

language skills, expansion and increase of 

the active lexical stock. 

Improving the ability to interpret text and 

extract information from the text to the 

extent necessary for solving a specific 

speech problem, using certain reading 

technologies; 

Formation of students ' skills of scientific 

approach to work on the text and adequate 

presentation of its results in a foreign lan-

guage, both orally and in writing; 
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түрде баяндау дағдыларын 

қалыптастыру; 

Студенттердің алған теориялық 

білімдерін жеке шетел сӛйлеу 

қызметінде қолдана білуін 

қалыптастыру. 

на иностранном языке, как в устной, так 

и письменной форме; 

Выработка у студентов умений приме-

нять полученные теоретические знания в 

собственной иностранной речевой дея-

тельности. 

Developing students ' skills to apply their 

theoretical knowledge in their own foreign 

speech activities. 

Оқытудың нәтижесі / 

Результат обучения / 

Learning outcome 

ОН1 – ӛзінің оқылғанға деген 

кӛзқарасын қисынды және сауатты 

жеткізе алады; 

ОН2 – кӛркем шығармалардағы 

тақырыптарды талқылау кезінде 

дайындалған және дайындалмаған 

ауызша сӛйлеу дағдыларын 

пайдаланады; 

ОН3 – тілдік іс-әрекеттің әр түрлерінде 

шет тілді мәтінді интерпретациялау 

кезінде алынған теориялық білімді 

практикалық қызметте қолданады. 

ОН4 – терминологиялық аппаратқа ие; 

ОН5 – шет тілді кӛркем мәтінді талдау 

дағдылары мен дағдысы бар; 

ОН6 – мәтінмен жұмыс істеу 

нәтижесінде меңгерілген лексикалық 

және грамматикалық бірліктерге ие. 

ОН7 - нақты сӛйлеу тапсырмасын шешу 

үшін қажетті мәтінді түсіндіре және 

мәтіннен ақпарат ала алады; 

ОН8 - шет тілде сӛйлеу дағдысы бар. 

РО1 – умеет логично и грамотно 

выражать свое отношение к 

прочитанному; 

РО2 - использует навыки подготовлен-

ной и неподготовленной устной речи при 

обсуждении тем, затрагиваемых в худо-

жественных произведениях; 

РО3 - использует полученные теоретиче-

ские знания в практической деятельно-

сти при интерпретации иноязычного тек-

ста в различных видах речевой деятель-

ности. 

РО4 – владеет терминологическим аппа-

ратом; 

РО5 – обладает умениями и навыками 

анализа иноязычного художественного 

текста; 

РО6 – обладает лексическими и 

грамматическими единицами, 

усвоенными в результате работы над 

текстом. 

РО7 – умеет интерпретировать текст и 

извлекать информацию из текста, кото-

рый необходим для решения конкретной 

речевой задачи; 

РО8 – обладает навыками иноязычной 

разговорной речи. 

LO1 - he can logically and correctly Ex-

press his attitude to what he has read; 

LO2 - uses the skills of prepared and un-

trained oral speech when discussing topics 

covered in works of art; 

LO3- uses the obtained theoretical know-

ledge in practical activities when interpret-

ing a foreign language text in various types 

of speech activity. 

LO4- owns the terminology apparatus; 

LO5- has the skills to analyze a foreign lan-

guage literary text; 

LO6- it has lexical and grammatical units 

acquired as a result of working on the text. 

 LO7- able to interpret text and extract in-

formation from text that is needed to solve a 

specific speech problem; 

LO8- has foreign language speaking skills. 

 

Пәннің қысқаша "Кәсіби шетел тілі" жоғары «Профессиональный иностранный язык» "Professional foreign language" allows you 
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сипаттамасы / Краткое 

описание дисциплины / 

Discipline Summary 

психологиялық-педагогикалық білім 

беру жүйесінде шетел тілінде 

қабылданған, болашақ педагог-

психологтарды одан әрі дамыту және 

шет тіліндегі әдебиетпен жұмыс істеу 

үшін дайындау үшін қажетті 

категориялық-ұғымдық аппаратты 

меңгеруге мүмкіндік береді. 

Психологиялық-педагогикалық ғылым 

орталығында әр түрлі тұжырымдамалар 

мен әдіснамалық тәсілдер тұрғысынан 

жаңа формациядағы педагогтар мен 

психологтарды кәсіби даярлау 

мәселелері бар. 

Кәсіби шетел тілін оқыту барысында 

студенттер шет тіліндегі мәтіндерге 

бағдарлау үшін қажетті дайындықтан, 

Шетел тіліндегі психологиялық-

педагогикалық материалдың кәсіби 

мазмұнының монологиялық сӛздерінен 

және т. б. қажетті дайындықтан ӛтеді. 

позволяет овладеть категориально-

понятийным аппаратом принятых в сис-

теме высшего психолого-

педагогического образования на ино-

странном языке, необходимым в даль-

нейшем развитии и подготовке будущих 

педагогов-психологов для их работы с 

литературой на иностранном языке. В 

центре психолого-педагогической науки 

находятся проблемы профессиональной 

подготовки педагогов и психологов но-

вой формации с позиций различных кон-

цепций и методологических подходов. В 

процессе изучения профессионального 

иностранного языка студенты получают 

необходимую подготовку для ориента-

ции в текстах на иностранном языке, мо-

нологического высказывания профес-

сионального содержания психолого-

педагогического материала на иностран-

ном языке и т.д. 

to master the categorical and conceptual 

apparatus adopted in the system of higher 

psychological and pedagogical education in 

foreign language, necessary in the further 

development and training of future teachers-

psychologists for their work with literature 

in foreign language. The problems of pro-

fessional training of teachers and psycholo-

gists of the new formation from the posi-

tions of different concepts and methodolog-

ical approaches are in the center of psycho-

logical and pedagogical science. In the 

process of studying a professional foreign 

language, students receive the necessary 

training for orientation in texts in foreign 

language, monological statements of profes-

sional content of psychological and peda-

gogical material in foreign language. 

Құрастырушы / 

Разработчик / Developer 

Зубенко Яна Валерьевна, аға оқытушы 

Жаукина Сауле Алимовна, оқытушы 

Зубенко Яна Валерьевна, старший пре-

подаватель 

Жаукина Сауле Алимовна, преподава-

тель  

Zubenko Yana Valerievna, senior lecturer 

Zhaukina Saule Alimovna, teacher 

Пән атауы / Наименование 

дисциплины / Name of the 

discipline 

Экология және тіршілік қауіпсіздігі  

негіздері 

Экология и  основы безопасности 

жизнедеятельности 
Ecology and Basics of Life Safety 

Академикалық кредит 

саны, бақылау түрі / 

Количество 

академических кредитов, 

форма контроля / Number 

of academic loans, form of 

3 академиялық кредит, емтихан (КТ) 3 академических кредитов, экзамен (КТ) 3 academic credits, exam (СТ) 
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control 

Пререквизиттер / 

Пререквизиты / 

Prerequisite 

Жас ерекшелік физиологиясы және 

гигиена, Community Service, ӛлкетану, 

этнопедагогика, психология 

Возрастная физиология и гигиена, 

Community Service, краеведение, 

этнопедагогика, психология 

Age Physiology and Hygiene, Community 

Service, Regional Studies, Ethnopedagogy, 

Psychology 

Постреквизиттер / По-

стреквизиты / Postrequisite 

Кәсіби қазақ (орыс ) тілі, жастар саясаты 

және тәрбие жұмысының әдістемесі, 

педагогикалық практика 

Профессиональный казахский (русский) 

язык, молодежная политика и методика 

воспитательной работы, педагогическая 

практика  

Vocational Kazakh (Russian) language,  

Youth Policy and Technique for Upbringing 

Work, Educational-Upbringing Pedagogical 

Practice 

Оқу мақсаты мен 

міндеттері / Учебная цель 

и задачи / Learning Goal 

and Objectives 

Ӛмір сүру ортасының қазіргі жай-күйі 

мен жағымсыз факторларын, 

биоэкология, биосфера және адамзат, 

"адам-ӛмір сүру ортасы" жүйесіндегі 

қауіпсіздік мәселелерін зерттеу. 

Табиғи техногендік және әскери 

сипаттағы тӛтенше жағдайларды 

зерделеу, адамның мекендеу ортасымен 

ӛзара іс-қимыл қауіпсіздігін қамтамасыз 

ету; зиянды және қауіпті факторларды 

сәйкестендіру; 

Ӛмір қауіпсіздігі қауіпсіздігінің 

құқықтық, нормативтік-техникалық және 

ұйымдастырушылық негіздері; 

Қоршаған ортаны қорғау және табиғатты 

тиімді пайдалану. 

Изучить современное состояние и 

негативные факторы среды обитания, 

биоэкология, биосфера и человечество, 

проблемы безопасности в системе 

«Человек-среда обитания». 

Изучение чрезвычайных ситуаций 

природного техногенного и военного 

характера, обеспечения безопасности 

взаимодействия человека со средой 

обитания; идентификация вредных и 

опасных факторов;  

Формирование знаний о средствах и 

методах повышения безопасности 

правовые, нормативно-технические и 

организационные основы безопасности 

жизнедеятельности;  

Научится контролировать и управлять 

условиями жизнедеятельности; 

рациональное природопользование и 

охрана окружающей среды. 

To study the current state and negative 

factors of the environment, Bioecology, the 

biosphere and humanity, security problems 

in the "Human-habitat" system. 

Study of emergency situations of natural 

technogenic and military nature, ensuring 

the safety of human interaction with the 

environment; identification of harmful and 

dangerous factors; 

Formation of knowledge about the means 

and methods of improving safety legal, 

regulatory, technical and organizational 

bases of life safety; 

Learn to monitor and control the conditions 

of life; rational use of natural resources and 

environmental protection. 

Оқытудың нәтижесі / 

Результат обучения / 

Learning outcome 

ОН1 – Ӛмір сүру ортасының қазіргі 

жағдайы мен жағымсыз факторларын, 

экологияны, биосфераны және адамзатты 

біледі, 

ОН2 – "Адам-ӛмір сүру ортасы" 

жүйесіндегі қауіпсіздік мәселелерін 

РО1 – Знает современное состояние и 

негативные факторы среды обитания, 

биоэкологию, биосферу и человечество, 

РО2 – Определяет проблемы 

безопасности в системе «Человек-среда 

обитания»; 

LO1 - Knows the current state and negative 

factors of the environment, ecology, bios-

phere and humanity, 

LO2 - Defines security problems in the 

Human-habitat system»; 

LO3- allocates an emergency situation of 
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анықтайды»; 

ОН3 – табиғи техногендік және әскери 

сипаттағы тӛтенше жағдайларды бӛледі; 

ОН4 – адамның тіршілік ортасымен 

ӛзара іс-қимыл жасау қауіпсіздігі білімі 

бар; 

ОН5 – зиянды және қауіпті факторларды 

сәйкестендіру дағдысына ие; 

ОН6 – қауіпсіздікті арттыру құралдары 

мен әдістерін, тіршілік қауіпсіздігі 

қауіпсіздігінің құқықтық, нормативтік-

техникалық және ұйымдастырушылық 

негіздерін біледі; 

ОН7 - ӛмір сүру жағдайын бақылау және 

басқару дағдыларына ие; 

ОН8 - табиғатты тиімді пайдалану және 

қоршаған ортаны қорғау білімдеріне ие. 

РО3 – выделяет чрезвычайные ситуации 

природного техногенного и военного 

характера; 

РО4 – обладает знаниями безопасности 

взаимодействия человека со средой 

обитания;  

РО5 – обладает навыками 

идентификации вредных и опасных 

факторов;  

РО6 – знает средства и методы 

повышения безопасности, правовые, 

нормативно-технические и 

организационные основы безопасности 

жизнедеятельности;  

РО7 – умеет контролировать и управлять 

условиями жизнедеятельности;  

РО8 – владеет знаниями рационального 

природопользования и охраны 

окружающей среды. 

natural technogenic and military nature; 

LO4- has knowledge of the safety of human 

interaction with the environment; 

LO5- has the skills to identify harmful and 

dangerous factors; 

LO6- knows the means and methods of im-

proving safety, legal, regulatory, technical 

and organizational bases of life safety; 

 LO7- able to control and manage living 

conditions; 

LO8- possesses knowledge of rational na-

ture management and environmental protec-

tion. 

 

Пәннің қысқаша 

сипаттамасы / Краткое 

описание дисциплины / 

Discipline Summary 

Осы пән тіршілік ету ортасының қазіргі 

жай-күйі мен жағымсыз факторлары, 

биоэкология, биосфера және адамзат, 

"адам-тіршілік ету ортасы" жүйесіндегі 

қауіпсіздік мәселелері, табиғи 

техногендік және әскери сипаттағы 

тӛтенше жағдайлар, адамның тіршілік 

ету ортасымен ӛзара іс-қимыл 

қауіпсіздігін қамтамасыз ету; зиянды 

және қауіпті факторларды 

идентификациялау; қауіпсіздікті арттыру 

құралдары мен әдістері тіршілік ету 

қауіпсіздігінің құқықтық, нормативтік-

техникалық және ұйымдастырушылық 

негіздері; тіршілік ету жағдайларын 

Современное состояние и негативные 

факторы среды обитания, биоэкология, 

биосфера и человечество, проблемы 

безопасности в системе «Человек-среда 

обитания», чрезвычайные ситуации при-

родного техногенного и военного харак-

тера, обеспечения безопасности взаимо-

действия человека со средой обитания; 

идентификация вредных и опасных фак-

торов; средства и методы повышения 

безопасности правовые, нормативно-

технические и организационные основы 

безопасности жизнедеятельности; кон-

троль и управление условиями жизне-

деятельности; рациональное природо-

The current state and negative factors of the 

environment, Bioecology, biosphere and 

humanity, security problems in the system 

"Man-habitat", emergencies of natural tech-

nogenic and military nature, ensuring the 

safety of human interaction with the envi-

ronment; identification of harmful and dan-

gerous factors; means and methods of im-

proving safety legal, regulatory, technical 

and organizational bases of life safety; con-

trol and management of living conditions; 

rational nature management and environ-

mental protection. 
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бақылау және басқару; табиғатты 

ұтымды пайдалану және қоршаған 

ортаны қорғауды үйрету тақырыптары 

зерделенеді. 

пользование и охрана окружающей сре-

ды. 

Құрастырушы / 

Разработчик / Developer 

Кубеев Марат Сапабекович, аға 

оқытушы 

Кубеев Марат Сапабекович, старший 

преподаватель 

Kubeev Marat Sapabekovich, Senior 

lecturer 

Пән атауы / Наименование 

дисциплины / Name of the 

discipline 
Жас ерекшелік психологиясы Возрастная психология Age  Psychology  

Академикалық кредит 

саны, бақылау түрі / 

Количество 

академических кредитов, 

форма контроля / Number 

of academic loans, form of 

control 

5 академиялық кредит, емтихан (КТ) 5 академических кредитов, экзамен (КТ) 5 academic credits, exam (СТ) 

Пререквизиттер / 

Пререквизиты / 

Prerequisite 

Жас ерекшелік физиологиясы және 

гигиена, Community Service, отбасы 

педагогикасы, психология, тұлға 

психологиясы  

Возрастная физиология и гигиена, 

Community Service, семейная педагогика, 

психология, психология личности 

Age Physiology and Hygiene, Community 

Service, Family Pedagogy, Psychology, 

Psychology of Personality  

Постреквизиттер / По-

стреквизиты / Postrequisite 

Оқу практикасы 2, жастар саясаты және 

тәрбие жұмысының әдістемесі, мектеп 

психологының жұмысы, педагогикалық 

практика 

 

Учебная практика 2, молодежная 

политика и методика воспитательной 

работы, работа школьного психолога, 

педагогическая практика 

Educational Practice 2, Youth Policy and 

Technique for Upbringing Work, Work of 

the School Psychologist,  Educational-

Upbringing Pedagogical Practice 

Оқу мақсаты мен 

міндеттері / Учебная цель 

и задачи / Learning Goal 

and Objectives 

Педагог-психологтың болашақ кәсібінде 

теориялық білім мен практикалық 

дағдыларды қолдану саласында одан әрі 

жүзеге асыру мақсатында педагогикалық 

ЖОО студенттерінің психологиялық, 

кәсіби құзыреттілігін қалыптастыру. 

Жас ерекшелік психологиясы туралы 

түсініктерді қалыптастыру; жас 

ерекшелік психологиясының ғылыми-

Формирование психологической, про-

фессиональной компетентности студен-

тов педагогического вуза с целью даль-

нейшей реализации в области примене-

ния теоретических знаний и практиче-

ских навыков в будущей профессии пе-

дагога - психолога. 

Формирование представлений о 

возрастной психологии; научно-

Formation of psychological and 

professional competence of students of 

pedagogical higher education for the 

purpose of further implementation in the 

field of application of theoretical knowledge 

and practical skills in the future profession 

of a teacher-psychologist. 

Formation of ideas about age psychology; 

research methods of age psychology, ideas 
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зерттеу әдістері, жас ерекшелік 

психологиясының қазіргі теориялық 

концепциялары, тенденциялары мен 

мәселелері туралы түсініктерді 

қалыптастыру; 

адам ӛмірінің түрлі салаларында даму 

динамикасындағы психологиялық 

құбылыстарды талдай білуді 

қалыптастыру; 

онтогенез процесінде адам дамуының 

спецификалық психологиялық 

аспектілерін сипаттайтын ғылыми 

түсініктер жүйесі. 

исследовательских методов возрастной 

психологии, представлений о 

современных теоретических концепциях, 

тенденциях и проблемах возрастной 

психологии,  

формирование умения анализировать 

психологические явления в динамике 

развития в различных сферах 

жизнедеятельности человека; систему 

научных понятий, характеризирующих 

специфические психологические аспекты 

развития человека в процессе онтогенеза. 

about modern theoretical concepts, trends 

and problems of age psychology; 

formation of the ability to analyze 

psychological phenomena in the dynamics 

of development in various spheres of human 

life; 

a system of scientific concepts that 

characterize specific psychological aspects 

of human development in the process of 

ontogenesis. 

Оқытудың нәтижесі / 

Результат обучения / 

Learning outcome 

ОН1 – Жас ерекшелік психологиясы, жас 

ерекшелік психологиясының қазіргі 

теориялық концепциялары, 

тенденциялары мен мәселелері туралы 

түсінікке ие; 

ОН2 – Жас ерекшелік психологиясының 

ғылыми-зерттеу әдістерін біледі; 

ОН3 – Адам ӛмірінің түрлі салаларында 

даму динамикасындағы психологиялық 

құбылыстарды талдай алады; 

ОН4 – Онтогенез процесінде адам 

дамуының спецификалық 

психологиялық аспектілерін 

сипаттайтын ғылыми ұғымдар жүйесін 

анықтайды, әртүрлі жас кезеңдерінде 

даму ерекшеліктерін анықтай алады; 

ОН5 – Периодизацияға сәйкес 

психикалық даму заңдылықтарын 

анықтай алады; 

ОН6 – Адам дамуының әртүрлі жас 

кезеңдерінде проблемаларды шешу, 

РО1 - Имеет представление о возрастной 

психологии, о современных 

теоретических концепциях, тенденциях и 

проблемах возрастной психологии;  

РО2 – Знает научно-исследовательские 

методы возрастной психологии; 

РО3 - Умеет анализировать 

психологические явления в динамике 

развития в различных сферах 

жизнедеятельности человека;  

РО4 – Определяет систему научных 

понятий, характеризирующих 

специфические психологические аспекты 

развития человека в процессе онтогенеза, 

умеет выделять особенности развития на 

разных возрастных этапах;  

РО5 - Умеет выделять закономерности 

психического развития согласно перио-

дизации;  

РО6 - Владеет важными умениями и на-

выками в области решения проблем на 

LO1 - Has an understanding of age psy-

chology, modern theoretical concepts, 

trends and problems of age psychology; 

LO2 - Knows research methods of age psy-

chology; 

LO3- Able to analyze psychological phe-

nomena in the dynamics of development in 

various spheres of human life; 

LO4- Defines a system of scientific con-

cepts that characterize specific psychologi-

cal aspects of human development in the 

process of ontogenesis, and is able to high-

light the features of development at differ-

ent age stages; 

LO5- Able to identify patterns of mental 

development according to periodization; 

LO6- Possesses important skills in solving 

problems at different age stages of human 

development, predicting behavior and suc-

cess of activities, etc.; 

 LO7- Has the ability to analyze and form 
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мінез-құлықты болжау және қызметтің 

табыстылығы және т. б. саласында 

маңызды іскерліктер мен дағдыларды 

меңгерген.; 

ОН7 - Адам дамуының проблемалары 

туралы талдау және пікір қалыптастыру 

қабілеті бар; 

ОН8 - Әртүрлі жас кезеңдерімен 

әлеуметтік-психологиялық қарым-

қатынас дағдысы; топта жұмыс істеу 

дағдысы бар. 

разных возрастных этапах развития че-

ловека, прогнозирования поведения и 

успешности деятельности и т.п.  

РО7 - Обладает способностью к анализу 

и формированию суждений о проблемах 

развития человека; 

РО8 - Имеет навыки социально-

психологического взаимодействия с 

представителями различных возрастных 

периодов; навыки работы в группе. 

judgments about human development prob-

lems; 

LO8-Has skills of social and psychological 

interaction with representatives of different 

age periods; skills of working in a group. 

 

Пәннің қысқаша 

сипаттамасы / Краткое 

описание дисциплины / 

Discipline Summary 

Жас ерекшелік психологиясы пәнінде 

нақты және ғылыми реттелген түсінік 

беріледі: жас психологиясының зерттеу 

әдістері, заманауи теориялық 

тұжырымдамалар және жас 

психологиясының мәселелері. мектепке 

дейінгі жастағы, бастауыш мектеп 

жасында, жасӛспірімнің психологиялық 

мінездемесі, жасӛспірім және ересек 

адамның психологиялық мінездемесі 

бойынша баланың физикалық және 

психикалық дамуы мәселелеріне 

арналған 

В дисциплине дается конкретное и науч-

но упорядоченное представление о воз-

растной психологии; научно-

исследовательских методах возрастной 

психологии, о современных теоретиче-

ских концепциях и проблемах возрас-

тной психологии. Рассматривает вопро-

сы физического и психического развития 

ребѐнка в дошкольном возрасте, в млад-

шем школьном возрасте, психологиче-

ские особенности подростка, юношеский 

возраст и психологические особенности 

взрослого человека. 

The discipline gives a specific and scientifi-

cally ordered idea of age psychology; re-

search methods of age psychology, modern 

theoretical concepts and problems of age 

psychology. Examines the issues of physical 

and mental development of a child in pre-

school age, in primary school age, psycho-

logical characteristics of a teenager, adoles-

cence and psychological characteristics of 

an adult. 

Құрастырушы / 

Разработчик / Developer 
Севостьянова Светлана Сергеевна, 

медицина ғылымдарының кандидаты, 

профессор 

Маканова Анар Жарулловна, 

әлеуметтік ғылымдарының магистрі, аға 

оқытушы 

Севостьянова Светлана Сергеевна, 

кандидат медицинских наук, профессор 

Маканова Анар Жарулловна, магистр 

социальных наук, старший 

преподаватель 

Sevostyanova Svetlana Sergeevna, candi-

date of medical Sciences, Professor 

Makanova Anar Jarullovna, master of 

social Sciences, senior lecturer 

 

Пән атауы / Наименование 

дисциплины / Name of the 

discipline 

Тұлғаның психологиялық-

педагогикалық диагностикасы 

Психолого-педагогическая 

диагностика личности 

Psychological and Pedagogical Diagnostic 

of Personality  
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Академикалық кредит 

саны, бақылау түрі / 

Количество 

академических кредитов, 

форма контроля / Number 

of academic loans, form of 

control 

5 академиялық кредит, ауызша емтихан 

(АЕ) 

5 академических кредитов, устный 

экзамен (UE) 

5 academic credits, oral exam (OE) 

Пререквизиттер / 

Пререквизиты / 

Prerequisite 

Әлеуметтік бейімделу тренингі, педагог-

психолог кәсібіне кіріспе және ӛзін-ӛзі 

тану,тұлға психологиясы 

Тренинг социальной адаптации, 

введениев профессию педагога-

психолога и самопознание, психология 

личности 

Training of social adaptation, introduction 

to the profession of teacher-psychologist 

and self-knowledge, personality Psychology 

Постреквизиттер / 

Постреквизиты / 

Postrequisite 

Тұлға психокоррекциясы, мектеп 

психологының жұмысы, практикалық 

психология, әлеуметтік-психологиялық 

тренинг әдістемесі 

Психокоррекция личности, работа 

школьного психолога, практическая пси-

хология, методика социально-

психологического тренинга 

Psychocorrection of personality, the work of 

a school psychologist, practical psychology, 

methods of social and psychological 

training 

Оқу мақсаты мен 

міндеттері / Учебная цель 

и задачи / Learning Goal 

and Objectives 

Студенттердің теориялық білімдерін 

арттыру жеке адам 

психодиагностикасының ғылыми-

теориялық негізін тереңдетіп 

оқыту;психологиялық кӛмек кӛрсету 

кезінде маманның практикалық 

дайындығын және кәсіби дағдыларын 

игеру. 

Психологиялық зерттеуде білім, 

икемділік және дағдыларды 

қалыптастыру; 

Психодиагностиканың қолдану салалары 

мен психодиагностикалық процестер 

заңдылықтарының мәнін ашу; 

Психодиагностиканың кәсіби – этикалық 

аспектілерін, психодиагностика әдістері 

мен құралдарын, валидтілік, сенімділік, 

репрезентативтілік, ғылыми негізділік, 

тест стандарттылығы, ӛлшемдер т.б. 

Повышение теоретических знаний сту-

дентов углубленное изучение научно-

теоретических основ психодиагностики 

личности; овладение профессиональны-

ми навыками и практической подготов-

кой специалиста при оказании психоло-

гической помощи. 

Формирование знаний, умений и навы-

ков в психологическом исследовании; 

Раскрыть сущность закономерностей 

психодиагностических процессов и об-

ласти применения психодиагностики; 

Раскрыть профессионально-этические 

аспекты психодиагностики, методы и 

средства психодиагностики, сущность 

основных понятий валидность, надеж-

ность, репрезентативность, научная 

обоснованность, стандартность теста, 

критерии и др. 

Increase of theoretical knowledge of 

students in-depth study of scientific and 

theoretical foundations of 

psychodiagnostics of personality; mastering 

professional skills and practical training of a 

specialist in the provision of psychological 

assistance. 

Formation of knowledge, skills and skills in 

psychological research; 

To reveal the essence of the laws of 

psychodiagnostic processes and the scope of 

psychodiagnosis-Ki; 

To reveal the professional and ethical 

aspects of psychodiagnostics, methods and 

means of psychodiagnostics, the essence of 

the basic concepts validity, reliability, 

representativeness, scientific validity, 

standard test, criteria, etc. 
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негізгі ұғымдардың мәнін ашу. 

Оқытудың нәтижесі / 

Результат обучения / 

Learning outcome 

ОН1 - диагностика саласындағы 

психологиялық ұғымдар мен түсініктерді 

біледі; 

ОН2 - психодиагностикадағы 

эксперименталдық зерттеулердің негізгі 

жетістіктерді, жаңа тәсілдемелерді, 

қазіргі жағдайын біледі; 

ОН3 - алған білімдерін практикада 

адекватты қолдана біледі; 

ОН4 - педагогикалық зерттеулер 

барысында психологиялық және сапалық 

әдістерді қолдануға дайын;  

ОН5 - әр жастағы балалардың дамуын, 

қарым-қатынасын, қызметін 

диагностикалау әдістерін қолдануға 

дайын; 

ОН6 - психологиялық әдістерді қолдана 

біледі және психологиялық-

педагогикалық зерттеу нәтижелерін 

талдауды жасай алады; 

ОН7 - тұлғалық дамудың 

психологиялық-педагогикалық 

диагностикасын жүргізе алады; 

ОН8 - ӛз бетінше психологиялық 

зерттеудің жобалау бағытын құрастыра 

алады. 

РО1 - знает психологические понятия и 

понятия в области диагностики; 

РО2 - знает основные достижения 

экспериментальных исследований в 

психодиагностике, новые подходы, 

современное состояние; 

РО3 - Умеет адекватно применять 

полученные знания на практике; 

РО4 - готов применять психологические 

и качественные методы при 

педагогических исследованиях;  

РО5 - готов применять методы 

диагностики развития, общения, 

деятельности детей разного возраста; 

РО6 - умеет применять психологические 

методы и умеет анализировать 

результаты психолого-педагогического 

исследования; 

РО7 - Умеет проводить психолого-

педагогическую диагностику 

личностного развития; 

РО8 - может разрабатывать проектное 

направление самостоятельного 

психологического исследования 

LO1-knows psychological concepts and 

concepts in the field of diagnostics; 

LO2-knows the main achievements of 

experimental research in psychodiagnostics, 

new approaches, current state; 

LO3-Is able to adequately apply the 

acquired knowledge in practice; 

LO4-ready to apply psychological and 

qualitative methods in pedagogical research;  

LO5-is ready to apply methods of 

diagnostics of development, 

communication, activity of children of 

different age; 

LO6-is able to apply psychological methods 

and is able to analyze the results of 

psychological and pedagogical research; 

LO7-is Able to conduct psychological and 

pedagogical diagnostics of personal 

development; 

LO8-can develop a project direction of 

independent psychological research 

Пәннің қысқаша 

сипаттамасы / Краткое 

описание дисциплины / 

Discipline Summary 

Қазіргі психологиялық-педагогикалық 

диагностиканы түсінудің ғылыми-

теориялық негіздері, 

психодиагностикалық әдістемелер, 

нәтижелерді интерпретациялау тәсілдері, 

зерттеу жүргізу ережесі. 

Научно-теоретические основы понима-

ния современной психолого-

педагогической диагностики, психодиаг-

ностические методики, способы интер-

претации результатов, правила проведе-

ния обследования.  

Scientific and theoretical bases of under-

standing of modern psychological and pe-

dagogical diagnostics, psychodiagnostic 

methods, methods of interpretation of re-

sults, rules of carrying out examination. 

Құрастырушы / Демисенова Шнар Сапаровна, Демисенова Шнар Сапаровна, Demisenova Shnar Saparovna, candidate 
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Разработчик / Developer педагогика ғылымдарының кандидаты, 

қауымдастырылған профессор 

Тойымбетова Динара Серікбайқызы, 

педагогика ғылымдарының магистрі, аға 

оқытушы 

кандидат педагогических наук, 

ассоциированный профессор 

Тойымбетова Динара Серикбаевна, 

магистр педагогических наук, старший 

преподаватель 

of pedagogical Sciences, associate Professor 

Toiymbetova Dinara Serikbaevna, master 

of pedagogical Sciences, senior lecturer 

Пән атауы / Наименование 

дисциплины / Name of the 

discipline 
Эксперименталды психология Экспериментальная психология Experimental Psychology 

Академикалық кредит 

саны, бақылау түрі / 

Количество 

академических кредитов, 

форма контроля / Number 

of academic loans, form of 

control 

5 академиялық кредит, ауызша емтихан 

(АЕ) 

5 академических кредитов, устный 

экзамен (UE) 

5 academic credits, oral exam (OE) 

Пререквизиттер / 

Пререквизиты / 

Prerequisite 

Әлеуметтік бейімделу тренингі, педагог-

психолог кәсібіне кіріспе және ӛзін-ӛзі 

тану, тұлға психологиясы 

Тренинг социальной адаптации, введение 

в профессию педагога-психолога и 

самопознание, gсихология личности 

Training of social adaptation, introduction 

to the profession of teacher-psychologist 

and self-knowledge, personality psychology 

Постреквизиттер / 

Постреквизиты / 

Postrequisite 

Түзту психологиясы, креативті 

педагогика, оқыту дифференциацияның 

психологиялық негіздері, білім берудегі 

қазіргі психотехникалар  

Психология коррекции, креативная 

педагогика, психологические основы 

дифференциации обучения, современные 

психотехники в образовании 

Psychology of correction, creative 

pedagogy, psychological bases of 

differentiation of training, modern 

psychotechnics in education 

Оқу мақсаты мен 

міндеттері / Учебная цель 

и задачи / Learning Goal 

and Objectives 

Отандық және шетелдік экс-

периментальдық психологияның 

теориялық және қолданбалы зерттеулер 

саласындағы білімді қалыптастыру.  

Психологияның негізгі эмпирикалық 

әдістері туралы түсініктерді 

қалыптастыру, қарапайым бақылаудан 

бастап, психодиагностикалық әдістермен 

күрделі, кӛп деңгейлі зертханалық 

эксперименттермен аяқталады. 

Эксперимент нәтижелерін түсіндіру 

және ұсыну және психологиялық 

Формирование знаний в области теоре-

тических и прикладных исследований 

отечественной и зарубежной экспери-

ментальнной психологии.  

Формирование представления об 

основных эмпирических методах 

психологии, начиная с простого 

наблюдения, психодиагностическими 

методиками и заканчивая сложными, 

многоуровневыми лабораторными 

экспериментами. 

Научиться интерпретировать и предос-

Formation of knowledge in the field of 

theoretical and applied research of domestic 

and foreign experimental psychology.  

Forming an idea of the basic empirical 

methods of psychology, starting with simple 

observation, psychodiagnostic techniques 

and ending with complex, multi-level 

laboratory experiments. 

Learn to interpret and present the results of 

the experiment and choose experimental 

methods of psychological research.  

To reveal the questions connected with 
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зерттеудің эксперименталды әдістерін 

таңдау.  

Психологиялық тесттерді құрастырудың 

және жеке айырмашылықтарды 

ӛлшеудің математикалық-статистикалық 

негіздемесіне байланысты сұрақтарды 

ашу. 

тавлять результаты эксперимента и вы-

бирать экспериментальные методы пси-

хологического исследования.  

Раскрыть вопросы, связанные с 

математико-статистическим 

обоснованием измерения 

индивидуальных различий и 

конструирования психологических 

тестов. 

mathematical and statistical substantiation 

of measurement of individual differences 

and construction of psychological tests. 

Оқытудың нәтижесі / 

Результат обучения / 

Learning outcome 

ОH1-психодиагностиканың және 

диагностикалық қызметтің аралас 

түрлерінің арақатынасы туралы, 

психодиагностикалық үдерістің 

құрылымы мен моделі туралы; 

психодиагностикалық әдістердің 

жіктелуі және оларды қолданудың қазіргі 

заманғы тәсілдері туралы түсінікке ие.;  

ОH2-психодиагностикалық ӛлшеу 

құралдарын құру принциптерін және 

құрылымдық ерекшеліктерін біледі; ;  

алынған нәтижелерді интерпретациялау 

және психодиагностикалық қорытынды 

құру ерекшеліктері. 

ОH3-проблемаға, клиенттің сұрауына 

немесе ұйымның мақсаттарына сәйкес 

психодиагностикалық қызметтің 

мақсатын қалыптастырады;  

ОH4-ұйым мүддесінде диагностика 

жүргізу жағдайында 

психодиагностикалық процесті 

құрастырады;  

ОH5-ең кӛп таралған және сенімді 

әдістемелерді пайдалана отырып, 

психодиагностикалық зерттеулер іс 

РО1 - Имеет представление о 

соотношении психодиагностики и 

смежных видов диагностической 

деятельности, о структуре и модели 

построения психодиагностического 

процесса; о классификации 

психодиагностических методов и 

современных подходов к их 

использованию;  

РО2 - Знает принципы построения и 

конструктивную специфику средств 

психодиагностического измерения; 

сферы применения наиболее 

распространенных 

психодиагностических методик;  

особенности интерпретации полученных 

результатов и построения 

психодиагностического заключения. 

РО3 - Формулирует цель 

психодиагностической деятельности  в 

соответствии с проблемой, запросом 

клиента или целями организации;  

РО4 - Конструирует 

психодиагностический процесс в 

ситуации проведения диагностики в 

LO1-has an idea about the relationship of 

psychodiagnostics and related types of 

diagnostic activities, the structure and 

model of construction of the 

psychodiagnostic process; the classification 

of psychodiagnostic methods and modern 

approaches to their use;  

LO2-Knows the principles of construction 

and constructive specificity of 

psychodiagnostic measurement tools; the 

scope of the most common 

psychodiagnostic techniques;  

features of interpretation of the obtained 

results and construction of psychodiagnostic 

conclusion. 

LO3-Formulates the purpose of 

psychodiagnostic activity in accordance 

with the problem, the client's request or the 

goals of the organization;  

LO4-Constructs a psychodiagnostic process 

in a situation of diagnosis in the interests of 

the organization;  

LO5-Is able to practically conduct 

psychodiagnostic examinations using the 

most common and reliable techniques; 
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жүзінде жүргізе алады; 

психодиагностикалық зерттеу 

нәтижелерін интерпретациялай алады. 

ОH6-стандартты компьютерлік 

статистикалық жүйелердің кӛмегімен 

психодиагностикалық ақпаратты 

топтастыру және ӛңдеу дағдыларын 

меңгерген;  

ОH7-психодиагностикалық қызмет 

барысында алынған әртүрлі деректермен 

интерпретациялық жұмыс дағдыларын 

меңгерген.  

ОH8-тәжірибелік зерттеулерді 

ұйымдастыру және жүргізу дағдыларын, 

топта жұмыс істеу дағдыларын 

меңгерген. 

интересах организации;  

РО5 – Умеет практически проводить 

психодиагностические обследования с 

использованием наиболее 

распространенных и надѐжных методик; 

интерпретировать результаты 

психодиагностического обследования. 

РО 6 - Владеет навыками группировки и 

обработки психодиагностической 

информации с помощью стандартных 

компьютерных статистических систем;  

РО7 – Владеет навыками 

интерпретационной работы с разного 

рода данными, полученными в ходе 

психодиагностической деятельности.  

РО8 - Владеет навыками организации и 

проведения экспериментальных 

исследований, навыки работы в группе. 

interpret the results of psychodiagnostic 

examination. 

LO 6-Has the skills of grouping and 

processing psychodiagnostic information 

using standard computer statistical systems;  

LO7-Has the skills of interpretative work 

with various kinds of data obtained in the 

course of psychodiagnostic activity.  

LO8-Has the skills of organizing and 

conducting experimental research, skills of 

working in a group. 

Пәннің қысқаша 

сипаттамасы / Краткое 

описание дисциплины / 

Discipline Summary 

Қазіргі кезде психологиялық-

педагогикалық диагностиканы 

ұйымдастыру технологиясы ашылуды. 

Әр түрлі жастағы топтарда диагностика 

жүргізу ерекшеліктері, диагностика 

нәтижелері негізінде психологиялық 

диагноз қою және психологиялық 

портрет құру қарастырылып отыр. 

Технология организации психологиче-

ской диагностики. Особенности прове-

дения диагностики в различных возрас-

тных группах, постановка психологиче-

ского диагноза и составление психологи-

ческого портрета на основе результатов 

диагностики. 

Technology of organization of psychologi-

cal diagnostics. Features of diagnostics in 

different age groups, psychological diagno-

sis and preparation of psychological portrait 

on the basis of diagnostic results 

Құрастырушы / 

Разработчик / Developer 

Назмутдинов Ризабек Агзамович, 

психология ғылымдарының кандидаты,  

профессор 

Тойымбетова Динара Серікбайқызы, 

педагогика ғылымдарының магистрі, аға 

оқытушы 

Назмутдинов Ризабек Агзамович, 

кандидат психологических наук, 

профессор 

Тойымбетова Динара Серикбаевна, 

магистр педагогических наук, старший 

преподаватель 

Nazmutdinov Rizabek Agzamovich, 
candidate of psychological Sciences, 

Professor  

Toiymbetova Dinara Serikbaevna, master 

of pedagogical Sciences, senior lecturer 

Пән атауы / Наименование 

дисциплины / Name of the 
Педагогика Педагогика Pedagogy 
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discipline 

Академикалық кредит 

саны, бақылау түрі / 

Количество 

академических кредитов, 

форма контроля / Number 

of academic loans, form of 

control 

5 академиялық кредит, емтихан (КТ) 5 академических кредитов, экзамен (КТ) 5 academic credits, exam (СТ) 

Пререквизиттер / 

Пререквизиты / 

Prerequisite 

Жас ерекшелік физиологиясы және 

гигиена, әлеуметтану, психология,  

педагог-психолог кәсібіне кіріспе және 

ӛзін-ӛзі тану, Community Service, отбасы 

педагогикасы, этнопедагогика 

Возрастная физиология и гигиена, 

социология, психология, введение в 

профессию педагога-психолога и 

самопознание, Community Service, 

семейная педагогика, этнопедагогика 

Age Physiology and Hygiene, Sociology, 

Psychology, Introduction to the Profession 

Educator-Psychologist and Self-Knowledge, 

Community Service, Family Pedagogy, 

Ethnopedagogy    

Постреквизиттер / По-

стреквизиты / Postrequisite 

Оқу практикасы 2, қазіргі білім беру 

технологиялары, мұғалімнің 

педагогикалық шеберлігі және кәсіби-

педагогикалық мәдениеті, жастар 

саясаты және тәрбие жұмысының 

әдістемесі, педагогиканы және 

психологияны оқыту әдістемесі, 

педагогикалық практика 

Учебная практика 2, современные 

образовательные технологии,  

педагогическое мастерство и 

профессионально-педагогическая 

культура учителя, молодежная политика 

и методика воспитательной работы, 

методика преподавания педагогики и 

психологии, педагогическая практика  

Educational Practice 2, Modern Educational 

Technologies,                             Pedagogical 

Skills and Professional-Pedagogical Culture 

of the Teacher,                                                   

Youth Policy and Technique for Upbringing 

Work, Technique for Teaching Pedagogy, 

Educational-Upbringing Pedagogical 

Practice 

Оқу мақсаты мен 

міндеттері / Учебная цель 

и задачи / Learning Goal 

and Objectives 

Орта білім беру жүйесінде 

педагогикалық қызметті жүзеге асыру 

бойынша болашақ педагог-психологтың 

кәсіби-педагогикалық бағыты мен кәсіби 

құзыреттілігін қалыптастыру. 

Студенттердің болашақ мұғалімді 

дайындау негізі ретінде кәсіби-

педагогикалық қызмет теориясы туралы, 

Мұғалімнің кәсіби қызметінің мәні мен 

ерекшелігі туралы білімді меңгеруін 

қамтамасыз ету; 

Студенттердің ӛздігінен білім алу, 

инновациялық және шығармашылық 

Формирование профессионально-

педагогической направленности и про-

фессиональной компетентности будуще-

го педагога-психолога по осуществле-

нию педагогической деятельности в сис-

теме среднего образования. 

Обеспечить овладение студентами 

знаниями о сущности и специфике 

профессиональной деятельности 

учителя, о теории профессионально-

педагогической деятельности как основы 

подготовки будущего учителя; 

Развивать у студентов готовность к 

Formation of professional and pedagogical 

orientation and professional competence of 

the future teacher-psychologist in the 

implementation of pedagogical activities in 

the secondary education system. 

Provide students with knowledge about the 

essence and specifics of the teacher's 

professional activity, the theory of 

professional and pedagogical activity as the 

basis for training a future teacher; 

Develop students ' readiness for self-

educational, innovative and creative 

scientific and practical activities; 
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ғылыми - практикалық қызметке 

дайындығын дамыту; 

Болашақ мұғалімнің кәсіби-маңызды 

тұлғалық қасиеттерін дамыту(гуманизм, 

педагогикалық ойлау, коммуникативтік. 

дағды, педагогикалық такт, тӛзімділік 

және т.б.). 

самообразовательной, инновационной и 

творческой научно- практической 

деятельности; 

Развивать профессионально-значимые 

личностные качества будущего учителя 

(гуманизм, педагогическое мышление, 

коммуникативные. навыки, 

педагогический такт, толерантность и 

др.). 

Develop professionally significant personal 

qualities of the future teacher (humanism, 

pedagogical thinking, communicative. 

skills, pedagogical tact, tolerance, etc.). 

Оқытудың нәтижесі / 

Результат обучения / 

Learning outcome 

ОН1 – қоғамдық ӛмірде ғылым мен білім 

берудің рӛлі туралы түсінікке ие; әлемдік 

білім беру кеңістігіндегі қазіргі заманғы 

үрдістерді біледі; 

ОН2 – 12 жылдық орта білім беру және т. 

б. мұғалімнің кәсіби құзыреттілігі 

туралы біледі; 

ОН3 – педагогиканың теориялық-

әдіснамалық негіздері және оның даму 

тарихы, дүниежүзілік педагогикалық 

мұра туралы біледі; 

ОН4 – педагогикалық үдерісте 

педагогикалық қарым-қатынасты және 

ӛзара іс-қимылды жүзеге асыра алады; 

ОН5 – педагогикалық үдерістің 

заңдылықтарына, тәрбие тетіктеріне 

сәйкес оқу-тәрбие жұмысын жобалайды 

және жүзеге асырады; 

ОН6 – негізгі сипаттамалары 

(ӛзгерістері) бойынша сыныпта оқу-

тәрбие үрдісінің диагностикасын жүзеге 

асырады және оның одан әрі дамуын 

болжайды; 

ОН7 - ғылыми-зерттеу қызметі; 

педагогикалық қарым-қатынас және 

РО1 - имеет представление о роли науки 

и образования в общественной жизни; 

знает о современных тенденциях в 

мировом образовательном пространстве; 

РО2 – знает о профессиональной 

компетенции учителя 12 – летнего 

среднего образования и т.д; 

РО3 – знает о социальном назначении и 

роли педагога в современном обществе; 

о теоретико-методологических основах 

педагогики и историю еѐ развития, 

всемирного педагогического наследия; 

РО4 – умеет осуществлять 

педагогическое общение и 

взаимодействие в педагогическом 

процессе; 

РО5 - проектирует и осуществляет 

учебно-воспитательную работу в 

соответствии с закономерностями, 

воспитательными механизмами 

педагогического процесса; 

РО6 - осуществляет диагностику учебно-

воспитательного процесса в классе по 

основным характеристикам (переменам) 

и прогнозировать его дальнейшее 

LO1 - has an understanding of the role of 

science and education in public life; knows 

about current trends in the global education-

al space; 

LO2 - knows about the professional compe-

tence of a 12 – year secondary education 

teacher, etc.; 

LO3- knows about the social purpose and 

role of the teacher in modern society; about 

the theoretical and methodological founda-

tions of pedagogy and the history of its de-

velopment, the world pedagogical heritage; 

LO4- is able to carry out pedagogical com-

munication and interaction in the pedagogi-

cal process; 

LO5- designs and carries out educational 

work in accordance with the laws, educa-

tional mechanisms of the pedagogical 

process; 

LO6- performs diagnostics of the educa-

tional process in the classroom on the main 

characteristics (changes) and predict its fur-

ther development; 

 LO7- possesses the skills of research activi-

ties; pedagogical communication and peda-
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педагогикалық техника дағдыларын 

меңгерген; 

ОН8 - педагогикалық үдерістің барлық 

қатысушыларының субъекті – субъектілі 

ӛзара іс-қимылын ұйымдастыру 

дағдыларына ие. 

развитие; 

РО7 - владеет навыками научно-

исследовательской деятельности; 

педагогического общения и 

педагогической техники; 

РО8 – обладает навыками организации 

субъект – субъектного взаимодействия 

всех участников педагогического 

процесса. 

gogical techniques; 

LO8- has the skills to organize subject-

subject interaction of all participants in the 

pedagogical process. 

 

Пәннің қысқаша 

сипаттамасы / Краткое 

описание дисциплины / 

Discipline Summary 

Педагогика кәсібіне кіріспе. 

Педагогиканың теретикалық-

әдіснамалық негізі. Тұтас педагогикалық 

үдерістің теория мен тәжіребесі. ТПҮ 

жүйелеуші компоненттері. Тұтас 

педагогикалық үдерісінде тәрбиелеу. 

Білім беру тұтас педагогикалық 

үдерісінің құрамдас бӛлігі ретінде. Білім 

берудегі  менеджмент. 

Введение в педагогическую профессию. 

Теоретико-методологические основы 

педагогики. Теория и практика целостно-

го педагогического процесса. Системо-

образующие компоненты ЦПП. Воспи-

тание в целостном педагогическом про-

цессе. Обучение как составная часть це-

лостного педагогического процесса. Ме-

неджмент в образовании 

Introduction to the teaching profession. 

Theoretical and methodological foundations 

of pedagogy. Theory and practice of holistic 

pedagogical process. System-forming com-

ponents of the holistic pedagogical process.  

Education in a holistic pedagogical process. 

Training as an integral part of a holistic pe-

dagogical process. Management in 

education 

Құрастырушы / 

Разработчик / Developer 

Иванова Елена Николаевна, аға 

оқытушы, педагогика ғылымдарының 

магистрі 

Шалгимбекова Алия Батырхановна, 

аға оқытушы 

Иванова Елена Николаевна, старший 

преподаватель, магистр педагогических 

наук 

Шалгимбекова Алия Батырхановна, 

старший преподаватель 

Ivanova Elena Nicolaevna, senior lecturer, 

master of pedagogical Sciences 

Shalgimbekova Aliya Batyrkhanovna, 

senior lecturer 

Пән атауы / Наименование 

дисциплины / Name of the 

discipline 

Мектептегі оқыту мен бағалаудағы 

жаңа тәсілдемелер 

Новые подходы к обучению и 

оцениванию в школе 

New Approaches to Learning and 

Assessment at School 

Академикалық кредит 

саны, бақылау түрі / 

Количество 

академических кредитов, 

форма контроля / Number 

of academic loans, form of 

control 

5 академиялық кредит, жазбаша емтихан

  

5 академических кредитов, письменный 

экзамен 

5 academic credit, writing exam 
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Пререквизиттер / 

Пререквизиты / 

Prerequisite 

Психология, педагог-психолог кәсібіне 

кіріспе және ӛзін-ӛзі тану, Community 

Service, отбасы педагогикасы, 

этнопедагогика 

Психология, введение в профессию 

педагога-психолога и самопознание, 

Community Service, семейная педагогика, 

этнопедагогика 

Psychology, Introduction to the Profession 

Educator-Psychologist and Self-Knowledge, 

Community Service, Family Pedagogy, 

Ethnopedagogy    

Постреквизиттер / По-

стреквизиты / Postrequisite 

Оқу практикасы 2, жастар саясаты және 

тәрбие жұмысының әдістемесі, 

педагогиканы және психологияны оқыту 

әдістемесі, педагогикалық практика 

Учебная практика 2, молодежная 

политика и методика воспитательной 

работы, методика преподавания 

педагогики и психологии, 

педагогическая практика  

Educational Practice 2, Youth Policy and 

Technique for Upbringing Work, Technique 

for Teaching Pedagogy, Educational-

Upbringing Pedagogical Practice 

Оқу мақсаты мен 

міндеттері / Учебная цель 

и задачи / Learning Goal 

and Objectives 

Мектепте оқыту мен бағалаудың жаңа 

тәсілдерін, бағалаудың нормативтік 

жүйесінің негіздерін зерделеу. 

Мектепте оқыту мен бағалаудың жаңа 

тәсілдерін зерделеу, оқытудағы 

тұлғалық-бағдарлы және конструктивтік 

тәсіл, ӛз оқыту нәтижелерін бағалау 

тәсілдері туралы түсініктерді 

қалыптастыру. бағалаудың нормативтік 

жүйесінің жаңалықтары. 

Бағалаудың жетекші принциптері, мәні, 

түрлері, құрылымы, критериалды 

бағалау мазмұны, бағалау ӛлшемдері 

және оқу мақсаттары туралы білімді 

меңгеру. 

Формативті және жиынтық бағалау 

дағдылары мен біліктерін дамыту, ӛзін-

ӛзі бағалау және ӛзара бағалау, бағалау 

нәтижелерін есепке алу. 

Изучение новых подходов к обучению и 

оцениванию в школе, основ нормативной 

системы оценивания. 

Формирование представлений о лично-

стно-ориентированном и конструктив-

ном подходе в обучении, способах оце-

нивания результатов своего обучения.  

Овладение знаниями о ведущих принци-

пах оценивания, сущности, видах, струк-

туре, содержании критериального оцени-

вания, критериях оценивания и учебных 

целях.  

Развитие умений и навыков формативно-

го и суммативного оцениваний, само-

оценивание и взаимооценивание, учета 

результатов оценивания.  

Study of new approaches to teaching and 

assessment at school, the basics of the 

normative system of assessment. 

Formation of ideas about a person-oriented 

and constructive approach to learning, ways 

of evaluating the results of their training. 

Acquisition of knowledge about the leading 

principles of evaluation, the nature, types, 

structure, content of criteria evaluation, 

evaluation criteria and educational goals. 

Development of skills and abilities of 

formative and summative assessment, self-

assessment and mutual assessment, 

accounting of evaluation results. 

Оқытудың нәтижесі / 

Результат обучения / 

Learning outcome 

ОН1 – Оқытудағы тұлғалық-бағдарлы 

және сындарлы тәсілді, бағалаудың 

нормативтік жүйесінің негіздерін біледі. 

ОН2 – Ӛз оқыту нәтижелерін бағалау 

тәсілдерін меңгерген. 

ОН3 – Бағалауды жүйелік процесс 

РО1 – Знает личностно-

ориентированный и конструктивный 

подход в обучении, основы нормативной 

системы оценивания. РО2 – Владеет спо-

собами оценивания результатов своего 

обучения.  

LO1 - He knows the personal-oriented and 

constructive approach in training, the basics 

of the normative evaluation system. 

LO2 - Owns ways to evaluate the results of 

their training. 

LO3- Defines evaluation as a system 
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ретінде анықтайды. 

ОН4 – Бағалаудың жаңа жүйесін білім 

беру практикасына біріктіруді жүзеге 

асырады. 

ОН5 – Мектептегі бағалаудың жаңа 

жүйесінің сипатын дамытатын және 

тәрбиелейтін бағалаудың жетекші 

принциптерін біледі. 

ОН6 – Критериалды бағалаудың 

мазмұны, мәні, түрлері, құрылымы, 

бағалау ӛлшемдері және оқу мақсаттары 

туралы білімді меңгерген. 

ОН7 - Формативті және жиынтық 

бағалау, ӛзін-ӛзі бағалау және ӛзара 

бағалау дағдыларын меңгерге,. бағалау 

нәтижелерін есепке алуды жүргізу. 

ОН8 - Бағалауды одан әрі оқу туралы 

шешім қабылдау мақсатында оқыту 

нәтижелерін жүйелі түрде жинақтауға 

бағытталған педагогикалық санат ретінде 

анықтайды. 

РО3 – Определяет оценивание как сис-

темный процесс.  

РО4 – Осуществляет интеграцию новой 

системы оценивания в образовательную 

практику.  

РО5 – Знает ведущие принципы оцени-

вания, разивающий и воспитывающий 

характер новой системы оценивания в 

школе.  

РО6 – Владеет знаниями о содержании 

критериального оценивания, сущности, 

видах, структуре, критериях оценивания 

и учебных целях.  

РО7 – Владеет навыками формативного 

и суммативного оцениваний, самооцени-

вания и взаимооценивания, ведения уче-

та результатов оценивания.  

РО8 – Определяет оценивание как педа-

гогическую категорию, направленную на 

систематическое суммирование резуль-

татов обучения с целью принятия реше-

ний о дальнейшем обучении. 

process. 

LO4- Integrates the new assessment system 

into educational practice. 

LO5- Knows the leading principles of as-

sessment, developing and educating the na-

ture of the new system of assessment in 

school. 

LO6- Has knowledge of the content of the 

criteria assessment, the nature, types, struc-

ture, evaluation criteria and educational 

goals. 

LO7- He has the skills of formative and 

summative assessment, self-assessment and 

mutual evaluation, keeping records of eval-

uation results. 

LO8- Defines evaluation as a pedagogical 

category aimed at systematic summation of 

learning outcomes in order to make deci-

sions about further training. 

 

Пәннің қысқаша 

сипаттамасы / Краткое 

описание дисциплины / 

Discipline Summary 

Оқытудағы тұлғалық-бағдарлы және 

сындарлы тәсіл. Бағалаудың нормативтік 

жүйесінің негіздері. Жаңа бағалау 

жүйесін құру. 

Оқушы бағалау жүйесінің белсенді 

субъектісі ретінде.  Ӛз оқыту 

нәтижелерін бағалау тәсілдері. 

Оқушылардың бақылау-бағалау 

қызметіне қосылуы. Бағалау жүйелік 

процесс ретінде. Білім беру 

практикасына бағалаудың жаңа жүйесін 

интеграциялау. Оқыту үшін бағалау және 

Личностно-ориентированный и конст-

руктивный подход в обучении. Основы 

нормативной системы оценивания. Соз-

дание новой системы оценивания. Уче-

ник как активный субъект системы оце-

нивания.  Способы оценивания результа-

тов своего обучения. Включенность 

учащихся в контрольно-оценочную дея-

тельность. Оценивание как системный 

процесс. Интеграция новой системы 

оценивания в образовательную практику. 

Оценивание для обучения и оценивание 

Personal-oriented and constructive approach 

to learning. Fundamentals of normative 

evaluation system. Creation of a new as-

sessment system. Student as an active sub-

ject of the evaluation system.  Ways to eva-

luate the results of their training. Involve-

ment of students in control and evaluation 

activities. Evaluation as a system process. 

Integration of the new assessment system 

into educational practice. Assessment for 

learning and assessment of learning. Lead-

ing principles of evaluation. Developing and 
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оқытуды бағалау. Бағалаудың жетекші 

принциптері. Мектепте бағалаудың жаңа 

жүйесінің дамытушы және тәрбиелеуші 

сипаты. Критериалды бағалау, мәні, 

түрлері, құрылымы. Критериалды 

бағалаудың мазмұны. Бағалау 

критерийлері және оқу мақсаттары. 

Формативті және жиынтық бағалау. 

Ұғыну және взаимооценивание. Бағалау 

нәтижелерін есепке алу. Критериалды 

бағалау негізіндегі негізгі 

құзыреттіліктер әрі қарай оқу туралы 

шешім қабылдау мақсатында оқыту 

нәтижелерін жүйелі түрде жинақтауға 

бағытталған педагогикалық санат ретінде 

бағалау. 

обучения. Ведущие принципы оценива-

ния. Разивающий и воспитывающий 

характер новой системы оценивания в 

школе. Критериальное оценивание, сущ-

ность, виды, структура. Содержание кри-

териального оценивания. Критерии оце-

нивания и учебные цели. Формативное и 

суммативное оценивание. Самооценива-

ние и взаимооценивание. Учет результа-

тов оценивания. Ключевые компетенции 

в основе критериального оценивания 

Оценивание как педагогическая катего-

рия, направленная на систематическое 

суммирование результатов обучения с 

целью принятия решений о дальнейшем 

обучении. 

educating character of the new assessment 

system in school. Criteria evaluation, es-

sence, types, structure. The content of the 

criteria assessment. Assessment criteria and 

learning objectives. Formative and summa-

tive assessment. Self-evaluation and mutual 

evaluation. The results of the assessment. 

Key competencies at the heart of criteria-

based assessment Assessment as a pedagog-

ical category aimed at systematic summa-

tion of learning outcomes in order to make 

decisions about further training. 

Құрастырушы / 

Разработчик / Developer 

Иванова Елена Николаевна, аға 

оқытушы, педагогика ғылымдарының 

магистрі 

Шалгимбекова Алия Батырхановна, 

аға оқытушы 

Иванова Елена Николаевна, старший 

преподаватель, магистр педагогических 

наук 

Шалгимбекова Алия Батырхановна, 

старший преподаватель 

Ivanova Elena Nicolaevna, senior lecturer, 

master of pedagogical Sciences 

Shalgimbekova Aliya Batyrkhanovna, 

senior lecturer 

 

5 семестр / 5 семестр / 5 semester 

 

Пән атауы / Наименование 

дисциплины / Name of the 

discipline 
Кәсіби қазақ (орыс ) тілі 

Профессиональный казахский 

(русский) язык 
Vocational Kazakh (Russian) language 

Академикалық кредит саны, 

бақылау түрі / Количество 

академических кредитов, 

форма контроля / Number of 

academic loans, form of con-

trol 

4 академиялық кредит, емтихан (АЕ) 4 академических кредита, экзамен (КЭ) 4 academic credits, exam (СЕ) 
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Пререквизиттер / 

Пререквизиты / Prerequisite 

Этнопедагогика, кәсіби бағытталған 

шетел тілі, мектептегі оқыту мен 

бағалаудағы жаңа тәсілдемелер 

Этнопедагогика, профессионально-

ориентированный иностранный язык, 

новые подходы к обучению и 

оцениванию в школе 

Ethnopedagogy, Professionally-Oriented 

Foreign Language, New Approaches to 

Learning and Assessment at School 

Постреквизиттер / Пострек-

визиты / Postrequisite 

Педагогикалық практика Педагогическая практика  Educational-Upbringing Pedagogical 

Practice 

Оқу мақсаты мен міндеттері 

/ Учебная цель и задачи / 

Learning Goal and Objectives 

Болашақ педагог-психологдардың ӛз 

мамандықтары бойынша алған 

теориялық білімдерін кәсіби қазақ 

тілінде жетік меңгеруіне ықпал ету, 

әлеуметтікқоғамдық қажеттілікті 

қанағаттандыратындай маман әзірлеу.  

Педагогикалық және психология 

ғылым саласындағы кәсіби 

терминдерді толық меңгерген, қазақ 

тілінде ӛз ойын жетік жеткізе алатын, 

тілдік құзыреттілігі жоғары, білікті 

маман даярлау. 

Кәсіби тіл арқылы арнайы мамандық 

бағытындағы материалдармен жұмыс 

істеу біліктіліктерін дамыту және оны 

түрлі кәсіби жағдайларда пайдалана 

білуге баулу. 

Кәсіби саладағы сӛйлеу тілі мен  

ғылыми стильдің ерекшеліктерін 

салыстыра талдауға үйрету 

Способствовать успешному усвоению 

будущими педагогами-психологами 

теоретических знаний по своей 

специальности на профессиональном 

казахском языке, подготовить 

специалиста, удовлетворяющего 

социально-общественные потребности. 

Подготовка квалифицированных 

специалистов, владеющих 

профессиональными терминами в 

области педагогической и 

психологической науки, умеющих 

свободно выражать свои мысли на 

казахском языке, владеющих высокой 

языковой компетенцией. 

Развитие навыков работы с материалами 

специального профиля через 

профессиональный язык и умение 

использовать его в различных 

профессиональных ситуациях. 

Научить сравнивать особенности речи и 

научного стиля в профессиональной 

сфере. 

Contribute to the successful assimilation of 

future teachers-psychologists of theoretical 

knowledge in their specialty in the 

professional Kazakh language, prepare a 

specialist who meets social and social 

needs. 

Training of qualified specialists who know 

professional terms in the field of 

pedagogical and psychological science, who 

are able to Express their thoughts freely in 

the Kazakh language, who have a high 

language competence. 

Development of skills for working with 

special profile materials through 

professional language and the ability to use 

it in various professional situations. 

Learn to compare the features of speech and 

scientific style in the professional sphere. 

Оқытудың нәтижесі / 

Результат обучения / 

Learning outcome 

ОН1- мамандыққа қатысты термин 

сӛздердің айтылуы мен жазылуына,  

емлесі қиын - сӛздерге, интонацияға 

байланысты фонетикалық 

заңдылықтарды;  

РО1 – знает термины, относящиеся к 

специальности, фонетические 

закономерности, связанные с 

произношением и написанием слов, 

затрудненным написанием слов - слов, 

LO1 - knows terms related to the specialty, 

phonetic patterns associated with pronuncia-

tion and spelling of words, difficult spelling 

of words-words, intonation; 

LO2 - knowledge of the language norm and 
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ОН2 - тілдік норма мен сӛйлеу 

мәдениеті, ондағы стильдік 

ерекшеліктерді біледі;  

ОН3 - жазбаша тілдік қатынас пен 

ауызша тілдік қатынастың және тілдік 

бірліктер мен қатысымдық 

бірліктердің айырым белгілерін біледі. 

ОН4 - педагогика-психология 

ғылымдарының кәсіби терминдерін 

күнделікті тәжірибе барысында 

пайдалана алады;  

ОН5 - қазақ тілінің қоғамдық-

әлеуметтік қызметін іске асырады;  

ОН6 - тілдік материалдарды ӛз бетінше 

саралап, тұжырымдап, проблемалық 

және шығармашылық  тұрғыдан 

талдау жасап, ауызша және жазбаша 

пікір білдіре алады. 

ОН7 - кәсіби терминдер мен 

ұғымдарды (қазақ тіліндегі 

жалпығылыми, ғылымаралық және 

нақты мамандық терминдерін); 

кітаппен, оқулықпен, анықтама 

әдебиетпен, сӛздіктермен жұмыс жасау 

біліктіліктерін;  

ОН8 - қазақ тілінде кӛпшілік алдында 

ӛз ойын жүйелі түрде және сауатты 

жеткізу және ғылыми мәтінмен жұмыс 

істеуде қажетті ауызша және жазбаша 

сӛйлеу дағдыларын меңгереді. 

  

интонацией; 

РО2 - знание языковой нормы и 

культуры речи, стилистических 

особенностей в ней;  

РО3 – знает отличительные признаки 

письменного языкового общения и 

устного языкового общения и языковых 

единиц и причастных единиц. 

РО4 - умеет пользоваться 

профессиональными терминами 

психолого-педагогических наук в 

повседневной практике;  

РО5 - осуществляет общественно-

социальную деятельность казахского 

языка; 

РО6 - умеет самостоятельно 

анализировать, формулировать языковые 

материалы, анализировать проблемный и 

творческий подход, выражать устное и 

письменное мнение. 

РО7 – знает профессиональные термины 

и понятия (общесистемные, 

междисциплинарные и термины 

конкретной специальности на казахском 

языке); умеет работать с книгой, 

учебником, справочной литературой, 

словарями; 

РО8 - владеет навыками 

систематического и грамотного 

изложения и устной и письменной речи 

на казахском языке, необходимой для 

работы с научным текстом. 

culture of speech, stylistic features in it; 

LO3- knows the distinctive features of writ-

ten language communication and oral lan-

guage communication and language units 

and participial units. 

LO4- knows how to use professional terms 

of psychological and pedagogical Sciences 

in everyday practice; 

LO5- carries out social and social activities 

of the Kazakh language; 

LO6 - can independently analyze, formulate 

language materials, analyze problem and 

creative approach, Express oral and written 

opinions. 

LO7- knows professional terms and con-

cepts (system-wide, interdisciplinary and 

specific specialty terms in the Kazakh lan-

guage); is able to work with a book, text-

book, reference literature, dictionaries; 

LO8- has the skills of systematic and com-

petent presentation and oral and written 

speech in the Kazakh language, necessary 

for working with scientific text. 

Пәннің қысқаша 

сипаттамасы / Краткое 

Бағдарламада кәсіби салада 

қолданылатын ұғымдар мен ғылыми 

В программе особое внимание уделено 

глубокому освоению используемых в 

The program focuses on the deep develop-

ment of the concepts and scientific names 
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описание дисциплины / 

Discipline Summary 

атауларды терең меңгеруге, 

педагогикалық терминдердің 

табиғатын түсінуге, кәсіби лексиканы 

толық пайдалануға, орыс тілінде ӛз 

ойын жеткізе білуге ерекше назар 

аударылды. Оқытудың басты 

ұстанымдары ретінде мыналар 

ұсынылады: ӛз ойының берілуінде 

(жеткізуде) грамматикалық және 

лексикалық құрылыстардың 

жүйелілігі, терминдерді, кәсіби тілдік 

бірліктерді қолданудың функциялары 

мен маңызы, коммуникативтік-

функционалдық грамматика 

шеңберінде тілдік құзыреттілікті 

қалыптастыру және нақтылау. 

профессиональной сфере понятий и на-

учных названий, пониманию природы 

педагогических терминов, полному ис-

пользованию профессиональной лекси-

ки, умению ясно донести на русском 

языке свою мысль. В качестве главных 

позиций обучения предлагаются: сис-

темность грамматических и лексических 

строений в передаче (донесении) своей 

мысли, функции и значение применения 

терминов, профессиональных языковых 

единиц, формирование и уточнение язы-

ковых компетенций в рамках коммуни-

кативно-функциональной грамматики. 

used in the professional sphere, understand-

ing the nature of pedagogical terms, full use 

of professional vocabulary, the ability to 

clearly convey their thoughts in Russian. As 

the main positions of training are offered: 

the system of grammatical and lexical struc-

tures in the transmission (reporting) of their 

thoughts, the function and meaning of the 

use of terms, professional language units, 

the formation and refinement of language 

competencies in the framework of commu-

nicative and functional grammar. 

Құрастырушы / Разработчик 

/ Developer 

Байменова Ботагоз Жумагалиевна, 

аға оқытушы 

Байменова Ботагоз Жумагалиевна, 

старший преподаватель 

Baimenova Botagoz Jumagalievna, senior 

lecturer 

Пән атауы / Наименование 

дисциплины / Name of the 

discipline 
Тұлға психокоррекциясы Психокоррекция личности Psychocorrection of The Personality 

Академикалық кредит саны, 

бақылау түрі / Количество 

академических кредитов, 

форма контроля / Number of 

academic loans, form of 

control 

6 академиялық кредит, емтихан (КТ) 6 академических кредитов, экзамен (КТ) 6 academic credits, oral exam (СТ) 

Пререквизиттер / 

Пререквизиты / Prerequisite 

Әлеуметтік бейімделу тренингі, 

педагог-психолог кәсібіне кіріспе және 

ӛзін-ӛзі тану, тұлға психология, 

тұлғаның психологиялық – 

педагогикалық диагностикасы 

Тренинг социальной адаптации, введение 

в профессию педагога-психолога и 

самопознание, психология личности, 

психолого-педагогическая диагностика 

личности 

Training of social adaptation, introduction 

to the profession of a teacher-psychologist 

and self-knowledge, personality 

psychology, psychological and pedagogical 

diagnostics of personality 

Постреквизиттер / 

Постреквизиты / 

Қазіргі білім беру технологиялары, 

педагогикалық психология, 

Современные образовательные 

технологии, педагогическая психология, 

Modern educational technologies, 

pedagogical psychology, practical 
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Postrequisite практикалық психология, әлеуметтік-

психологиялық тренинг әдістемесі 

практическая психология, методика 

социально-психологического тренинга 

psychology, methods of social and 

psychological training 

Оқу мақсаты мен міндеттері 

/ Учебная цель и задачи / 

Learning Goal and Objectives 

Психокоррекцияның негізгі әдістері 

мен техниктері туралы ғылыми білім 

жүйесіндегі болашақ педагог-

психологтардың құзыреттілігін 

қалыптастыру, психокоррекциялық 

бағдарламаларды әзірлеу 

ерекшеліктері. 

Болашақ педагог-психологтың 

психокоррекциялық жұмыстарының 

ерекшеліктері мен тәсілдемелері 

туралы білімдермен қаруландыру. 

Психокоррекция жұмысындағы 

бағыттарды қарастыру; 

Тұлға психокоррекциясы әдістерімен 

таныстыру, оларды практикада 

қолдану. 

Формирование компетентности будущих 

педагогов-психологов в системе научных 

знаний об  основных методах и техниках 

психокоррекции, особенности разработ-

ки психокоррекционных программ. 

Вооружить знаниями об особенностях и 

подходах психокоррекционной работы 

будущего педагога-психолога. 

Рассмотрение направлений в работе 

психокоррекции; 

Ознакомить с методами психокоррекции 

личности, применять их на практике. 

Formation of competence of future 

teachers-psychologists in the system of 

scientific knowledge about the basic 

methods and techniques of 

psychocorrection, features of the 

development of psycho-correctional 

programs. 

To equip with knowledge about features and 

approaches of psychocorrectional work of 

the future teacher-psychologist. 

Consideration of directions in the work of 

psychocorrection; 

To acquaint with methods of 

psychocorrection of the personality, to 

apply them in practice. 

Оқытудың нәтижесі / 

Результат обучения / 

Learning outcome 

ОH1-психокоррекциялық әдістер мен 

технологиялар туралы білімді 

меңгерген.  

ОH2-психокоррекциялық жұмыс 

туралы; түрлі психокоррекциялық 

бағыттар туралы тұтас жүйелі түсінік 

бар.  

ОH3-психокоррекциялық 

бағдарламаларды ұйымдастыру және 

әзірлеу дағдыларын меңгерген. РО4-

психокоррекциялық жаттығуларды 

таңдай алады,  

ОH5-Дамуында проблемалары бар 

балалар мен жасӛспірімдерге арналған 

психокоррекциялық және дамыту 

бағдарламаларын әзірлейді; 

РО1 - Владеет знаниями о психокоррек-

ционных методиках и технологиях.  

РО2 - Имеет целостное системное пред-

ставление о психокоррекционной работе; 

о различных психокоррекционных 

направлениях.  

РО3 - Владеет навыкими организации и 

разработки псикоррекционных 

программ.  

РО4 - Умеет подбирать психокоррекци-

онные упражнения,  

РО5 - Разрабатывает психокоррекцион-

ные и развивающие программы для де-

тей и подростков с проблемами в разви-

тии; 

РО6 - Использует основные приемы и 

LO1-Has knowledge of psychocorrection 

techniques and technologies.  

LO2-Has a holistic system view of the 

psychocorrectional work; on various 

psychocorrectional directions.  

LO3-Has the skills of organization and 

development of psycho-correction 

programs. RO4-is Able to select 

psychocorrective exercises,  

LO5-Develops psychocorrective and 

developmental programs for children and 

adolescents with developmental problems; 

LO6-Uses basic techniques and methods of 

psychocorrection. 

LO7-Analyzes the psychological problems 

of a person. 
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ОH6-психокоррекцияның негізгі 

әдістері мен әдістерін қолданады. 

ОH7-адамның психологиялық 

мәселелерін талдайды. 

ОH8-әртүрлі жас кезеңдерінің 

ӛкілдерімен әлеуметтік-психологиялық 

қарым-қатынас дағдысы; топта жұмыс 

істеу дағдысы бар 

методы психокоррекции. 

РО7 – Анализирует психологические 

проблемы человека. 

РО8 - Имеет навыки социально-

психологического взаимодействия с 

представителями различных возрастных 

периодов; навыки работы в группе 

LO8 - has skills of social and psychological 

interaction with representatives of different 

age periods; skills of working in a group 

Пәннің қысқаша 

сипаттамасы / Краткое 

описание дисциплины / 

Discipline Summary 

Психокоррекциялық жұмыстың негізгі 

принциптері, түрлері, формалары, 

бағыттары. Психокоррекциялық 

жұмыс схемасының ерекшеліктері, 

психокоррекциялық бағдарламаны 

құру және әзірлеу ерекшеліктері, 

психокоррекциялық процесс 

ерекшелігі. Әртүрлі жас топтарымен 

психокоррекциялық жұмыс. 

Основные принципы, виды, формы, на-

правления психокоррекционной работы. 

Особенности схемы психокоррекцион-

ной работы, особенности составления и 

разработки психоккорекционной про-

граммы, специфика психокоррекционно-

го процесса. Психокоррекционная работа 

с различными возрастными группами. 

Basic principles, types, forms, directions of 

psychocorrective work. The features of the 

scheme of psycho-correction work, particu-

larly the compilation and development of 

psycho-corrective programs, the specifics of 

the correction process. Psychocorrective 

work with different age groups. 

Құрастырушы / Разработчик 

/ Developer 
Григорова Юлия Борисовна, 

әлеуметтік ғылымдар магистрі, аға 

оқытушы 

Бисембаева Асем Кумаровна, аға 

оқытушы 

Григорова Юлия Борисовна, магистр 

социальных наук, старший 

преподаватель 

Бисембаева Асем Кумаровна, старший 

преподаватель 

Grigorova Julia Borisovna, master of 

social Sciences, senior lecturer 

Bisembayeva Asem Kumarovna, senior 

lecturer 

Пән атауы / Наименование 

дисциплины / Name of the 

discipline 
Түзету психологиясы Коррекционная психология Psychocorrection Psychology 

Академикалық кредит саны, 

бақылау түрі / Количество 

академических кредитов, 

форма контроля / Number of 

academic loans, form of 

control 

6 академиялық кредит, емтихан (КТ) 6 академических кредитов, экзамен (КТ) 6 academic credits, oral exam (СТ) 

Пререквизиттер / 

Пререквизиты / Prerequisite 

Әлеуметтік бейімделу тренингі, 

Педагог-психолог кәсібіне кіріспе 

және ӛзін-ӛзі тану, тұлға психология, 

Тренинг социальной адаптации, введение 

в профессию педагога-психолога и 

самопознание, психология личности, 

Training of social adaptation, introduction 

to the profession of a teacher-psychologist 

and self-knowledge, personality 
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тұлғаның психологиялық – 

педагогикалық диагностикасы 

психолого-педагогическая диагностика 

личности 

Psychology, psychological and pedagogical 

diagnostics of personality 

Постреквизиттер / 

Постреквизиты / 

Postrequisite 

Қазіргі білім беру технологиялары, 

педагогикалық 

психология,практикалық психология, 

әлеуметтік-психологиялық тренинг 

әдістемесі 

Современные образовательные 

технологии, педагогическая психология, 

практическая психология, методика 

социально-психологического тренинга 

Modern educational technologies, 

pedagogical psychology, practical 

psychology, methods of social and 

psychological training 

Оқу мақсаты мен міндеттері 

/ Учебная цель и задачи / 

Learning Goal and Objectives 

Түзету психологиясының негізгі 

әдістері мен техниктері туралы 

ғылыми білім жүйесіндегі болашақ 

педагог-психологтардың 

құзыреттілігін қалыптастыру, түзету 

бағдарламаларын әзірлеу 

ерекшеліктері. 

Болашақ педагог-психологтың түзету 

жұмысының ерекшеліктері мен 

психологиялық тәсілдері туралы 

білімдермен қаруландыру. 

Түзету психологиясының негізгі 

бағыттарын қарастыру; 

Түзету психологиясының әдістерімен 

таныстыру, оларды тәжірибеде 

қолдану. 

Формирование компетентности будущих 

педагогов-психологов в системе научных 

знаний об  основных методах и техниках 

коррекционной психологии, особенности 

разработки коррекционных программ. 

Вооружить знаниями об особенностях и 

психологических подходах 

коррекционной работы будущего 

педагога-психолога. 

Рассмотрение основных направлений 

коррекционной психологии; 

Ознакомить с методами коррекционной 

психологии, применять их на практике. 

Formation of competence of future 

teachers-psychologists in the system of 

scientific knowledge about the basic 

methods and techniques of correctional 

psychology, especially the development of 

correctional programs. 

To equip with knowledge about features and 

psychological approaches of correctional 

work of the future teacher-psychologist. 

Consideration of the main directions of 

correctional psychology; 

To acquaint with methods of correctional 

psychology, to apply them in practice. 

Оқытудың нәтижесі / 

Результат обучения / 

Learning outcome 

ОН1-түзету психологиясын, түзету 

психологиясының әдістері мен 

технологияларын меңгерген. 

ОН2-түзету психологиясы туралы, 

түзету психологиясының әртүрлі 

бағыттары туралы біртұтас жүйелі 

түсінік бар. 

ОН3-түзету бағдарламаларын 

ұйымдастыру және әзірлеу 

дағдыларын меңгерген. 

ОН4-түзету жаттығуларын таңдай 

РО1 - Владеет знаниями коррекционной 

психологии,  методиках и технологиях 

коррекционной психологии.  

РО2 - Имеет целостное системное пред-

ставление о коррекционной психологии; 

о различных направлениях 

коррекционной психологии.  

РО3 - Владеет навыкими организации и 

разработки коррекционных программ.  

РО4 - Умеет подбирать коррекционные 

упражнения, разрабатывать коррекцион-

LO1-Has knowledge of correctional 

psychology, methods and technologies of 

correctional psychology. 

LO2-Has a holistic system view of 

correctional psychology, various areas of 

correctional psychology. 

LO3-Has the skills of organization and 

development of correctional programs. 

LO4-is Able to select corrective exercises, 

develop corrective programs; 

LO5-Develops psychocorrective and 
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алады, түзету бағдарламаларын жасай 

алады; 

ОН5-Дамуында проблемалары бар 

балалар мен жасӛспірімдерге арналған 

психокоррекциялық және дамыту 

бағдарламаларын әзірлейді; 

ОН6-психокоррекцияның негізгі 

әдістері мен әдістерін қолданады. 

ОН7-адамның психологиялық 

мәселелерін талдайды. 

ОН8-әртүрлі жас кезеңдерімен 

әлеуметтік-психологиялық қарым-

қатынас дағдылары, топта жұмыс істеу 

дағдылары бар 

ные программы; 

РО5 - Разрабатывает психокоррекцион-

ные и развивающие программы для де-

тей и подростков с проблемами в разви-

тии; 

РО6 - Использует основные приемы и 

методы психокоррекции. 

РО7 – Анализирует психологические 

проблемы человека. 

РО8 - Имеет навыки социально-

психологического взаимодействия с 

представителями различных возрастных 

периодов; навыки работы в группе 

developmental programs for children and 

adolescents with developmental problems; 

LO6-Uses basic techniques and methods of 

psychocorrection. 

LO7-Analyzes the psychological problems 

of a person. 

LO8-Has skills of social and psychological 

interaction with representatives of different 

age periods, skills of working in a group. 

Пәннің қысқаша 

сипаттамасы / Краткое 

описание дисциплины / 

Discipline Summary 

Баланың дизонтогенезіндегі 

психикалық үрдістердің дамуы, 

балалардың ауытқып келе жатқан 

дамуының диагностикасы мен 

психокоррекциясының теориялық 

негіздері туралы түсінік. Балалардың 

психикалық дамымауы және оның 

түрлері туралы, балалардың 

психосоматикалық бұзылуының негізгі 

түрлері туралы, ерте дисгармония 

пайда болған балалардың 

психокоррекция ерекшеліктері туралы 

сұрақтар. 

Представление о развитии психических 

процессов в дизонтогенезе ребѐнка, о 

теоретических основах диагностики и 

психокоррекции отклоняющегося разви-

тия детей. Вопросы о психическом недо-

развитии детей и его формах, об основ-

ных видах психосоматических рас-

стройств у детей, об особенностях пси-

хокоррекции поведения детей с проявле-

ниями ранних дисгармоний. 

The idea of the development of mental 

processes in the child's dysontogenesis, the 

theoretical foundations of diagnosis and 

psychocorrection of deviant development of 

children. Questions about mental underde-

velopment of children and its forms, about 

the main types of psychosomatic disorders 

in children, about the features of psychocor-

rection of behavior of children with manife-

stations of early disharmonies. 

Құрастырушы / Разработчик 

/ Developer 

Белого Наталья Владимировна, 

педагогикалық білім магистрі, аға 

оқытушы 

Бисембаева Асем Кумаровна, аға 

оқытушы 

Белого Наталья Владимировна, 

магистр педагогического образования, 

старший преподаватель 

Бисембаева Асем Кумаровна, старший 

преподаватель 

Belogo Natalia Vladimirovna, master of 

pedagogical education, senior lecturer 

Bisembayeva Asem Kumarovna, senior 

lecturer 

Пән атауы / Наименование 

дисциплины / Name of the 
Қазіргі білім беру технологиялары 

Современные образовательные 

технологии 
Modern Educational Technologies     
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discipline 

Академикалық кредит саны, 

бақылау түрі / Количество 

академических кредитов, 

форма контроля / Number of 

academic loans, form of 

control 

5 академиялық кредит, емтихан (КТ) 5 академических кредитов, экзамен (КТ) 5 academic credits, oral exam (СТ) 

Пререквизиттер / 

Пререквизиты / Prerequisite 

Әлеуметтік бейімделу тренингі, 

педагог-психолог кәсібіне кіріспе және 

ӛзін-ӛзі тану, тұлға психология, 

тұлғаның психологиялық-

педагогикалық диагностикасы, тұлға 

психокоррекциясы  

Тренинг социальной адаптации, введение 

в профессию педагога-психолога и 

самопознание, психология личности, 

психолого-педагогическая диагностика 

личности, психокоррекция личности 

Training of social adaptation, introduction 

to the profession of a teacher-psychologist 

and self-knowledge, personality 

Psychology, psychological and pedagogical 

diagnostics of personality, psychocorrection 

of personality 

Постреквизиттер / 

Постреквизиты / 

Postrequisite 

Педагогикалық психология, мектеп 

психологының жұмысы, әлеуметтік-

психологиялық тренинг әдістемесі, 

дифференциалды психология  

Педагогическая психология, работа 

школьного психолога, методика 

социально-психологического тренинга, 

дифференциальная психология 

Pedagogical psychology, work of a school 

psychologist, methods of social and 

psychological training, differential 

psychology 

Оқу мақсаты мен міндеттері 

/ Учебная цель и задачи / 

Learning Goal and Objectives 

Студенттердің ой-ӛрісін дамыту және 

олардың заманауи білім беру 

технологиялары курсын меңгеруі, 

семинарлық және практикалық 

сабақтар барысында заманауи білім 

беру технологияларын жүйелі талдау 

дағдылары мен біліктерін 

қалыптастыру. 

Білім берудің заманауи 

технологиялары бойынша 

студенттердің білімін жүйелеу; 

Білім берудің негізгі заманауи 

технологияларымен танысу 

Развитие мышления студентов на основе 

изучения и усвоения ими знаний курса 

современных технологий образования, 

формирование умений и навыков сис-

темного анализа современных техноло-

гий образования в процессе семинарских 

и практических занятий. 

Систематизация знаний студентов по 

современным технологиям образования; 

Знакомство с основными современными 

технологиями образования 

Development of thinking of students 

through the study and assimilation of 

knowledge of the course of modern 

education technology, the formation of 

skills of system analysis of modern 

education technology in process seminars 

and practical classes. 

Systematization of students ' knowledge on 

modern education technologies; 

Familiarity with the main modern 

technologies of education. 

Оқытудың нәтижесі / 

Результат обучения / 

Learning outcome 

ОН1-заманауи білім беру 

технологиялары туралы біледі.  

ОН2-қазіргі заманғы білім беру 

технологияларын қолдануды талдай 

РО1 - Знает о современных 

образовательных технологиях.  

РО2 - Умеет анализировать  и определять 

применение современных образователь-

LO1-Knows about modern educational 

technologies.  

LO2-is Able to analyze and determine the 

application of modern educational 
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алады және анықтай алады. 

ОН3-ойлау тәуелсіздігі, сыни, 

аналитикалық, диагностикалық 

дағдылары бар;  

ОН4-білім берудің заманауи 

технологияларын талдайды. 

ОН5-білім беру технологияларын 

меңгерген;  

ОН6-әлеуметтік-психологиялық ӛзара 

іс-қимыл дағдылары, командада 

жұмыс істеу дағдылары бар. 

ОН7-барлық ойлау операцияларына 

жоғары деңгейде ие;  

ОН8-тұлғалық ӛзін-ӛзі кӛрсету және 

ӛзін-ӛзі дамыту тәсілдерін меңгерген. 

ных технологий. 

РО3 - Имеет независимость мышления, 

критические, аналитические, диагности-

ческие навыки;  

РО4 - Анализирует современные техно-

логии образования. 

РО5 - Владеет технологиями образова-

ния;  

РО6 - Имеет навыки социально-

психологического взаимодействия; 

навыки работы в команде. 

РО7 - Владеет на высоком уровне всеми 

мыслительными операциями;  

РО8 - Владеет приемами личностного 

самовыражения и саморазвития. 

technologies. 

LO3 - has independent thinking, critical, 

analytical, diagnostic skills;  

LO4-Analyzes modern education technolo-

gies. 

LO5-Owns education technologies;  

LO6-Has the skills of social and psycholog-

ical interaction, teamwork skills. 

LO7-Owns on high level all mental opera-

tions;  

LO8-Owns techniques of personal expres-

sion and self-development. 

Пәннің қысқаша 

сипаттамасы / Краткое 

описание дисциплины / 

Discipline Summary 

XXI ғасырдың жаңа білімі. Білім беру 

жүйесінің жағдайы: проблемалар мен 

қажеттіліктер. Білім берудің жаңа 

мақсаттары мен міндеттері. Білім 

берудегі дәстүрлі және инновациялық 

тәсілдер мен технологиялар. Креативті 

Педагогиканың философиялық 

негіздемесі. 

Новое образование XXI века. Состояние 

системы образования: проблемы и по-

требности. Новые цели и задачи образо-

вания. Традиционные и инновационные 

подходы и технологии в образовании. 

Философское обоснование креативной 

педагогики. 

New education of the XXI century. The 

state of the education system: problems and 

needs. New goals and objectives of educa-

tion. Traditional and innovative approaches 

and technologies in education. 

Philosophical justification of creative 

pedagogy. 

Құрастырушы / Разработчик 

/ Developer 

Ӛтегенова Бибикуль Мазановна, 

педагогика ғылымдарының кандидаты, 

қауымдастырылған профессор 

Иванова Елена Николаевна, педаго-

гика ғылымдарының магистрі, аға 

оқытушы 

Утегенова Бибикуль Мазановна, 

кандидат педагогических наук, 

ассоциированный профессор 

Иванова Елена Николаевна, магистр 

педагогических наук, старший 

преподаватель 

Utegenova Bibicul Mazanova, candidate 

of pedagogical Sciences, associate Professor 

Ivanova Elena Nikolaevna, master of pe-

dagogical Sciences, senior lecturer 

Пән атауы / Наименование 

дисциплины / Name of the 

discipline 
Креативті педагогика Креативная педагогика Creative Pedagogics 

Академикалық кредит саны, 

бақылау түрі / Количество 

5 академиялық кредит, емтихан (КТ) 5 академических кредитов, экзамен (КТ) 5 academic credits, oral exam (СТ) 
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академических кредитов, 

форма контроля / Number of 

academic loans, form of 

control 

Пререквизиттер / 

Пререквизиты / Prerequisite 

Әлеуметтік бейімделу тренингі, 

педагог-психолог кәсібіне кіріспе және 

ӛзін-ӛзі тану, тұлға психология, 

тұлғаның психологиялық-

педагогикалық диагностикасы, тұлға 

психокоррекциясы  

Тренинг социальной адаптации, введение 

в профессию педагога-психолога и 

самопознание, психология личности, 

психолого-педагогическая диагностика 

личности, психокоррекция личности 

Training of social adaptation, introduction 

to the profession of a teacher-psychologist 

and self-knowledge, personality 

Psychology, psychological and pedagogical 

diagnostics of personality, psychocorrection 

of personality 

Постреквизиттер / 

Постреквизиты / 

Postrequisite 

Педагогикалық психология, мектеп 

психологының жұмысы, әлеуметтік-

психологиялық тренинг әдістемесі, 

дифференциалды психология  

Педагогическая психология, работа 

школьного психолога, методика 

социально-психологического тренинга, 

дифференциальная психология 

Pedagogical psychology, work of a school 

psychologist, methods of social and 

psychological training, differential 

psychology 

Оқу мақсаты мен міндеттері 

/ Учебная цель и задачи / 

Learning Goal and Objectives 

Студенттердің креативті педагогика 

туралы ғылыми түсініктерін 

қалыптастыру. Қазіргі әлемдегі 

креативті педагогика, оның рӛлі, 

функциялары туралы студенттердің 

біртұтас түсінігін қалыптастыру. 

Креативті педагогиканың рӛлін 

қарастыру. Креативті іс-әрекет 

технологиясы мен техникасының 

міндеттерін талдау. 

Сформировать у студентов научные 

представления о креативной педагогике. 

Создать у студентов целостное представ-

ление о креативной педагогике, ее роли, 

функциях видах в современном мире. 

Рассмотреть роль креативной педагоги-

ке. Проанализировать задачи технологии 

и техники креативной деятельности. 

To form students ' scientific ideas about 

creative pedagogy. To create a holistic view 

of creative pedagogy, its role and functions 

in the modern world. Consider the role of 

creative pedagogy. To analyze the tasks of 

technology and techniques of creative 

activity. 

Оқытудың нәтижесі / 

Результат обучения / 

Learning outcome 

ОН1-креативті педагогика, креативті 

қызмет педагогикасы туралы біледі.  

ОН2-креативті педагогиканың 

құрылымдық компоненттерін анықтай 

және анықтай алады. 

ОН3-ойлау тәуелсіздігі, сыни, 

аналитикалық, диагностикалық 

дағдылары бар;  

ОН4-педагогикалық эвристика мен 

креативті психологияның әдіснамалық 

РО1 - Знает о креативной педагогике, 

педагогика креативной деятельности.  

РО2 - Умеет анализировать  и определять 

структурные компоненты креативной 

педагогики. 

РО3 - Имеет независимость мышления, 

критические, аналитические, диагности-

ческие навыки;  

РО4 - Анализирует методологические 

аспекты педагогической эвристики и 

LO1-Knows about creative pedagogy, 

pedagogy of creative activity.  

LO2-is Able to analyze and determine the 

structural components of creative pedagogy. 

LO3 - has independent thinking, critical, 

analytical, diagnostic skills;  

LO4-Analyzes methodological aspects of 

pedagogical heuristics and creative 

psychology. 

LO5-Owns technologies and techniques of 
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аспектілерін талдайды. 

ОН5-креативті қызметтің 

технологиялары мен техникаларын 

меңгерген;  

ОН6-педагогикалық сын тұрғысынан 

ӛзара іс-қимыл дағдылары бар; 

ОН7-барлық ойлау операцияларына 

жоғары деңгейде ие;  

ОН8-тұлғалық ӛзін-ӛзі кӛрсету және 

ӛзін-ӛзі дамыту тәсілдерін меңгерген. 

креативной психологии. 

РО5 - Владеет технологиями и техника-

ми креативной деятельности;  

РО6 - Имеет навыки педагогического 

надкритического взаимодействия; 

РО7 - Владеет на высоком уровне всеми 

мыслительными операциями;  

РО8 - Владеет приемами личностного 

самовыражения и саморазвития. 

creative activity;  

LO6-Has skills of pedagogical supercritical 

interaction; 

LO7-Owns on high level all mental 

operations;  

LO8-Owns techniques of personal 

expression and self-development. 

Пәннің қысқаша 

сипаттамасы / Краткое 

описание дисциплины / 

Discipline Summary 

Креативті педагогиканың мақсаты мен 

міндеттері. Креативті қызмет 

педагогикасы. Креативті 

құзыреттіліктің құрылымдық 

компоненттері. Педагогикалық 

эвристика және креативті 

психологияның әдіснамалық негіздері. 

Белгілі бір оқу материалын игеру үшін 

субъектіге педагогикалық әсер ету. 

Оқытудың тиімділігін арттыру. 

Педагогикалық сыннан жоғары ӛзара 

іс-қимыл-креативтілік негізі. 

Шығармашылық (креативтілік) 

субъектісі, эвристиканың талаптары 

мен принциптері. Метаобластқа және 

метазнанияға шығу. Креативті 

қызметтің технологиялары мен 

техникасы. Креативті педагогиканың 

критерилері мен нәтижелілігі 

Цель и задачи креативной педагогики. 

Педагогика креативной деятельности. 

Структурные компоненты креативной 

компетенции. Методологические основы 

педагогической эвристики и креативной 

психологии. Педагогическое воздействие 

на субъект для освоения определенного 

учебного материала. Повышение эффек-

тивности обучения. Педагогическое над-

критическое взаимодействие – основа 

креативности. Субъект творчества (креа-

тивности), Требования и принципы эври-

стики. Выход в метаобласть и метазна-

ния. Технологии и техники креативной 

деятельности. Критерии и результатив-

ность креативной педагогики. 

The purpose and objectives of creative pe-

dagogy. Pedagogy of creative activity. 

Structural components of creative compe-

tence. Methodological foundations of peda-

gogical heuristics and creative psychology. 

Pedagogical influence on the subject for the 

development of a certain educational ma-

terial. Improving the effectiveness of train-

ing. Pedagogical supercritical interaction is 

the basis of creativity. Subject of creativity 

(creativity), Requirements and principles of 

heuristics. Access to metablast and metaza-

nia. Technologies and techniques of creative 

activity. Criteria and effectiveness of crea-

tive pedagogy. 

Құрастырушы / Разработчик 

/ Developer 

Ӛтегенова Бибикуль Мазановна, 

педагогика ғылымдарының кандидаты, 

қауымдастырылған профессор 

Иванова Елена Николаевна, педаго-

гика ғылымдарының магистрі, аға 

Утегенова Бибикуль Мазановна, 

кандидат педагогических наук, 

ассоциированный профессор 

Иванова Елена Николаевна, магистр 

педагогических наук, старший 

Utegenova Bibicul Mazanova, candidate 

of pedagogical Sciences, associate Professor 

Ivanova Elena Nikolaevna, master of pe-

dagogical Sciences, senior lecturer 



74 

 

оқытушы преподаватель 

Пән атауы / Наименование 

дисциплины / Name of the 

discipline 
Педагогикалық психология Педагогическая психология  Pedagogical Psychology  

Академикалық кредит саны, 

бақылау түрі / Количество 

академических кредитов, 

форма контроля / Number of 

academic loans, form of 

control 

5 академиялық кредит, емтихан (КТ) 5 академических кредитов, экзамен (КТ) 5 academic credits, oral exam (СТ) 

Пререквизиттер / 

Пререквизиты / Prerequisite 

Әлеуметтік бейімделу  тренингі, 

педагог-психолог кәсібіне кіріспе және 

ӛзін-ӛзі тану, тұлға психология, 

тұлғаның психологиялық 

педагогикалық диагностикасы, қазіргі 

білім беру технологиялары  

Тренинг социальной адаптации, введение 

в профессию педагога-психолога и 

самопознание, психология личности, 

психолого-педагогическая диагностика 

личности, современные образовательные 

технологии 

Training of social adaptation, introduction 

to the profession of a teacher-psychologist 

and self-knowledge, personality 

Psychology, psychological and pedagogical 

diagnostics of personality, modern 

educational technologies 

Постреквизиттер / 

Постреквизиты / 

Postrequisite 

Мектеп психологының жұмысы, 

әлеуметтік-психологиялық тренинг 

әдістемесі, гендерлік психология, 

әлеуметтік психология 

Работа школьного психолога, методика 

социально-психологического тренинга, 

гендерная психология, социальная 

психология 

Work of school psychologist, methods of 

social and psychological training, gender 

psychology, social psychology 

Оқу мақсаты мен міндеттері 

/ Учебная цель и задачи / 

Learning Goal and Objectives 

Педагогикалық психология курсын 

меңгеру және меңгеру негізінде 

студенттердің психологиялық ойлауын 

дамыту, семинарлық және 

практикалық сабақтар барысында 

педагогикалық психологияның 

мәселелері бойынша психологиялық 

құбылыстарды жүйелі талдау дағдысы 

мен іскерлігін қалыптастыру. 

Педагогикалық психологияның әртүрлі 

ғылыми бағыттары бойынша 

студенттердің білімін жүйелеу; 

Студенттердің танымдық іс-әрекетін 

дамыту және оқытудың әр түрлі 

Развитие психологического мышления 

студентов на основе изучения и усвоения 

ими знаний курса педагогической психо-

логии, формирование умений и навыков 

системного анализа психологических 

явлений по разделу педагогической пси-

хологии в процессе семинарских и прак-

тических занятий. 

Систематизация знаний студентов по 

различным научным направлениям 

педагогической психологии; 

Развитие умений и навыков 

познавательной деятельности студентов 

в процессе анализа различных теорий 

The development of psychological thinking 

of the students through the study and 

assimilation of knowledge course teachers 

include psychology, formation and skills of 

system analysis for psychological 

phenomena in time-the case of educational 

psychology in the process of seminars and 

practical classes. 

Systematization of students ' knowledge in 

various scientific areas of pedagogical 

psychology; 

Development of skills of cognitive activity 

of students in the process of analysis of 

various theories of development and 



75 

 

теорияларын, психологиялық 

феномендер мен фактілерді 

педагогикалық тәжірибеде қолдану, 

оларды оқуда және болашақ кәсіби 

қызметте қолдану; 

Әлемдік және отандық педагогикалық 

және психологиялық ғылымның негізгі 

теориялық тәсілдерімен және 

практикалық жетістіктерімен танысу 

развития и обучения, психологических 

феноменов и фактов в педагогической 

практике, их применение в учебе и 

будущей профессиональной 

деятельности; 

Знакомство с основными теоретически-

ми подходами и практическими дости-

жениями мировой и отечественной педа-

гогической и психологической науки 

training, psychological phenomena and 

facts in pedagogical practice, their 

application in study and future professional 

activity; 

Acquaintance with the main theoretical 

approaches and practical achievements of 

world and domestic pedagogical and 

psychological science 

Оқытудың нәтижесі / 

Результат обучения / 

Learning outcome 

OH1-педагогикалық психологияның 

мақсаттары мен міндеттері туралы 

түсінікке ие; оқыту мен тәрбиелеудің 

заманауи психологиялық теорияларын, 

олардың дамытушылық әсерін, жаңа 

білім беру технологияларының 

психологиялық негіздерінің мәнін 

біледі.  

ОH2-білім беру процесі 

субъектілерінің жеке даму және кәсіби 

ӛсу мәселелерін талдай алады және 

анықтай алады. 

ОH3-ойлау тәуелсіздігі, сыни, 

аналитикалық, диагностикалық 

дағдылары бар;  

ОH4-педагогикалық психологияның 

психологиялық мәселелерін талдайды. 

ОH5 - қарым-қатынас 

технологияларын, педагог-

психологтың жұмыс дағдылары мен 

стратегияларын меңгерген;  

ОH6-әлеуметтік-психологиялық ӛзара 

іс-қимыл дағдылары; командада 

жұмыс істеу дағдылары бар. 

ОH7-барлық ойлау операцияларына 

РО1 - Имеет представление о целях и 

задачах педагогической психологии; 

знает о современных психологических 

теориях обучения и воспитания, их 

развивающего эффекта, сущности 

психологических оснований новых 

образовательных технологий.  

РО2 - Умеет анализировать  и определять 

проблемы личностного развития и про-

фессионального роста субъектов образо-

вательного процесса. 

РО3 - Имеет независимость мышления, 

критические, аналитические, диагности-

ческие навыки;  

РО4 - Анализирует психологические 

проблемы педагогической психологии. 

РО5 - Владеет технологиями общения, 

навыками и стратегиями работы педагога 

- психолога;  

РО6 - Имеет навыки социально-

психологического взаимодействия; 

навыки работы в команде. 

РО7 - Владеет на высоком уровне всеми 

мыслительными операциями;  

РО8 - Владеет приемами личностного 

LO1-has an idea about the goals and 

objectives of pedagogical psychology; 

knows about modern psychological theories 

of training and education, their 

developmental effect, the essence of the 

psychological foundations of new 

educational technologies.  

LO2-is Able to analyze and determine the 

problems of personal development and 

professional growth of subjects of the 

educational process. 

LO3 - has independent thinking, critical, 

analytical, diagnostic skills;  

LO4-Analyzes psychological problems of 

pedagogical psychology. 

LO5-Owns communication technologies, 

skills and strategies of the teacher-

psychologist;  

LO6-Has the skills of social and 

psychological interaction; teamwork skills. 

LO7-Owns on high level all mental 

operations;  

LO8-Owns techniques of personal 

expression and self-development. 
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жоғары деңгейде ие;  

ОH8-тұлғалық ӛзін-ӛзі кӛрсету және 

ӛзін-ӛзі дамыту тәсілдерін меңгерген 

самовыражения и саморазвития. 

Пәннің қысқаша 

сипаттамасы / Краткое 

описание дисциплины / 

Discipline Summary 

Педагогикалық психологияның 

мақсаты мен міндеттері, 

педагогикалық психологияның даму 

тарихы, оқыту мен тәрбиелеудің 

заманауи психологиялық теориялары, 

олардың дамытушылық әсері, жаңа 

білім беру технологияларының 

психологиялық негіздерінің мәні. 

Мұғалімнің кәсіби дайындығы мен 

тұлғалық дамуы мәселелері. 

Педагогикалық қызметті 

ұйымдастырудың психологиялық 

негіздері 

Цели и задачи педагогической психоло-

гии, об истории развития педагогической 

психологии, о современных психологи-

ческих теориях обучения и воспитания, 

их развивающего эффекта, сущности 

психологических оснований новых обра-

зовательных технологий.  Вопросы про-

фессиональной подготовки и личностно-

го развития учителя, психологические 

основы организации педагогической дея-

тельности. 

Goals and objectives of pedagogical psy-

chology, the history of the development of 

pedagogical psychology, modern psycho-

logical theories of training and education, 

their developmental effect, the essence of 

the psychological foundations of new edu-

cational technologies.  Questions of profes-

sional training and personal development of 

the teacher, psychological bases of the or-

ganization of pedagogical activity. 

Құрастырушы / Разработчик 

/ Developer 

Смаглий Татьяна Ивановна, 

педагогика ғылымдарының кандидаты, 

профессор 

Ташетов Аманжол Асқарұлы, PhD 

докторы, қауымдастырылған 

профессор 

 

Смаглий Татьяна Ивановна, кандидат 

педагогических наук, профессор 

Ташетов Аманжол Аскарович, доктор 

PhD, ассоциированный профессор 

Smagliy Tatyana Ivanovna, candidate of 

pedagogical Sciences, Professor 

Tashetov Amanzhol Askarovich, PhD, 

associate Professor 

Пән атауы / Наименование 

дисциплины / Name of the 

discipline 

Оқыту дифференциацияның 

психологиялық негіздері 

Психологические основы 

дифференциации обучения 

Psychological Foundations of Learning 

Differentiation 

Академикалық кредит саны, 

бақылау түрі / Количество 

академических кредитов, 

форма контроля / Number of 

academic loans, form of 

control 

5 академиялық кредит, емтихан (КТ) 5 академических кредитов, экзамен (КТ) 5 academic credits, oral exam (СТ) 

Пререквизиттер / 

Пререквизиты / Prerequisite 

Әлеуметтік бейімделу тренингі, 

педагог-психолог кәсібіне кіріспе және 

Тренинг социальной адаптации, введение 

в профессию педагога-психолога и 

Training of social adaptation, introduction 

to the profession of a teacher-psychologist 
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ӛзін-ӛзі тану, тұлға психология, 

тұлғаның психологиялық 

педагогикалық диагностикасы, қазіргі 

білім беру технологиялары  

самопознание, психология личности, 

психолого-педагогическая диагностика 

личности, современные образовательные 

технологии 

and self-knowledge, personality 

Psychology, psychological and pedagogical 

diagnostics of personality, modern 

educational technologies 

Постреквизиттер / 

Постреквизиты / 

Postrequisite 

Мектеп психологының жұмысы, 

әлеуметтік-психологиялық тренинг 

әдістемесі, гендерлік 

психология,әлеуметтік психология 

Работа школьного психолога, методика 

социально-психологического тренинга, 

гендерная психология, социальная 

психология 

Work of school psychologist, methods of 

social and psychological training, gender 

psychology, social psychology 

Оқу мақсаты мен міндеттері 

/ Учебная цель и задачи / 

Learning Goal and Objectives 

Педагогикалық психология курсын 

меңгеру және меңгеру негізінде 

студенттердің психологиялық ойлауын 

дамыту, семинарлық және 

практикалық сабақтар барысында 

педагогикалық психологияның 

мәселелері бойынша психологиялық 

құбылыстарды жүйелі талдау дағдысы 

мен іскерлігін қалыптастыру. 

Педагогикалық психологияның әртүрлі 

ғылыми бағыттары бойынша 

студенттердің білімін жүйелеу; 

Студенттердің танымдық іс-әрекетін 

дамыту және оқытудың әр түрлі 

теорияларын, психологиялық 

феномендер мен фактілерді 

педагогикалық тәжірибеде қолдану, 

оларды оқуда және болашақ кәсіби 

қызметте қолдану. 

Әлемдік және отандық педагогикалық 

және психологиялық ғылымның негізгі 

теориялық тәсілдерімен және 

практикалық жетістіктерімен танысу 

Развитие психологического мышления 

студентов на основе изучения и усвоения 

ими знаний курса психологические осно-

вы дифференциации обучения, формиро-

вание умений и навыков системного ана-

лиза психологических явлений по разде-

лу психологические основы дифферен-

циации обучения в процессе практиче-

ских занятий. 

Систематизация знаний студентов по 

различным научным направлениям 

дифференциации обучения; 

Развитие умений и навыков 

познавательной деятельности студентов 

в процессе анализа различных теорий 

дифференциации обучения. 

Знакомство с основными теоретически-

ми подходами и практическими дости-

жениями мировой и отечественной педа-

гогической и психологической науки в 

рамках психологии дифференциации 

обучения 

The development of psychological thinking 

of the students through the study and 

assimilation of knowledge course teachers 

include psychology, formation and skills of 

system analysis for psychological 

phenomena in time-the case of educational 

psychology in the process of seminars and 

practical classes. 

Systematization of students ' knowledge in 

various scientific areas of pedagogical 

psychology; 

Development of skills of cognitive activity 

of students in the process of analysis of 

various theories of development and 

training, psychological phenomena and 

facts in pedagogical practice, their 

application in study and future professional 

activity. 

Acquaintance with the main theoretical 

approaches and practical achievements of 

world and domestic pedagogical and 

psychological science 

Оқытудың нәтижесі / 

Результат обучения / 

Learning outcome 

OH1-педагогикалық психологияның 

мақсаттары мен міндеттері туралы 

түсінікке ие; оқыту мен тәрбиелеудің 

РО1 - Имеет представление о целях и 

задачах психологии дифференциации 

обучения;  

LO1-has an idea about the goals and 

objectives of pedagogical psychology; 

knows about modern psychological theories 
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заманауи психологиялық теорияларын, 

олардың дамытушылық әсерін, жаңа 

білім беру технологияларының 

психологиялық негіздерінің мәнін 

біледі.  

ОH2-білім беру процесі 

субъектілерінің жеке даму және кәсіби 

ӛсу мәселелерін талдай алады және 

анықтай алады. 

ОH3-ойлау тәуелсіздігі, сыни, 

аналитикалық, диагностикалық 

дағдылары бар;  

ОH4-педагогикалық психологияның 

психологиялық мәселелерін талдайды. 

ОH5 - қарым-қатынас 

технологияларын, педагог-

психологтың жұмыс дағдылары мен 

стратегияларын меңгерген;  

ОH6-әлеуметтік-психологиялық ӛзара 

іс-қимыл дағдылары; командада 

жұмыс істеу дағдылары бар. 

ОH7-барлық ойлау операцияларына 

жоғары деңгейде ие;  

ОH8-тұлғалық ӛзін-ӛзі кӛрсету және 

ӛзін-ӛзі дамыту тәсілдерін меңгерген 

РО2 - Умеет анализировать  и определять 

проблемы личностного развития и про-

фессионального роста субъектов образо-

вательного процесса. 

РО3 - Имеет независимость мышления, 

критические, аналитические, диагности-

ческие навыки;  

РО4 - Анализирует психологические 

проблемы педагогической психологии. 

РО5 - Владеет технологиями общения, 

навыками и стратегиями работы педагога 

- психолога;  

РО6 - Имеет навыки социально-

психологического взаимодействия; 

навыки работы в команде. 

РО7 - Владеет на высоком уровне всеми 

мыслительными операциями;  

РО8 - Знает о современных 

психологических теориях  дифференциа-

ции обучения и воспитания, их 

развивающего эффекта, сущности 

психологических оснований новых 

образовательных технологий. 

of training and education, their 

developmental effect, the essence of the 

psychological foundations of new 

educational technologies.  

LO2-is Able to analyze and determine the 

problems of personal development and 

professional growth of subjects of the 

educational process. 

LO3 - has independent thinking, critical, 

analytical, diagnostic skills;  

LO4-Analyzes psychological problems of 

pedagogical psychology. 

LO5-Owns communication technologies, 

skills and strategies of the teacher-

psychologist;  

LO6-Has the skills of social and 

psychological interaction; teamwork skills. 

LO7-Owns on high level all mental 

operations;  

LO8-Owns techniques of personal 

expression and self-development. 

Пәннің қысқаша 

сипаттамасы / Краткое 

описание дисциплины / 

Discipline Summary 

Негізгі психологиялық түсініктер мен 

оқытудың дифференциациялау 

идеялары туралы түсінік. Жеке 

қасиеттерді жеке қасиеттердің даму 

динамикасын бағалау үшін сараланған 

оқыту, құрылым, критерий және 

индикаторлар. Жеке 

айырмашылықтардың пайда болуы 

мен жеке тұлғаның қалыптасуының 

Представление об основных психологи-

ческих концепциях и идеях дифферен-

циации обучения. Индивидуальные осо-

бенности как психологическая основа 

дифференцированного обучения, струк-

тура, критерии и показатели оценки ди-

намики развития индивидуальных осо-

бенностей. Основные факторы происхо-

ждения индивидуальных различий и ста-

Representation of the basic psychological 

concepts and ideas of differentiation of 

training. Individual characteristics as a psy-

chological basis of differentiated learning, 

structure, criteria and indicators of assess-

ment of the dynamics of individual charac-

teristics. The main factors of the origin of 

individual differences and the formation of 

individuality. 
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негізгі факторлары ұсынылған. новления индивидуальности. 

Құрастырушы / Разработчик 

/ Developer 

Смаглий Татьяна Ивановна, 

педагогика ғылымдарының кандидаты, 

профессор 

Ташетов Аманжол Асқарұлы, PhD 

докторы, қауымдастырылған 

профессор 

Смаглий Татьяна Ивановна, кандидат 

педагогических наук, профессор 

Ташетов Аманжол Аскарович, доктор 

PhD, ассоциированный профессор 

Smagliy Tatyana Ivanovna, candidate of 

pedagogical Sciences, Professor 

Tashetov Amanzhol Askarovich, PhD, 

associate Professor 

Пән атауы / Наименование 

дисциплины / Name of the 

discipline 

Жастар саясаты және тәрбие  

жұмысының әдістемесі 

Молодежная политика и методика 

воспитательной работы 

Youth Policy and Technique for 

Upbringing Work 

Академикалық кредит саны, 

бақылау түрі / Количество 

академических кредитов, 

форма контроля / Number of 

academic loans, form of 

control 

5 академиялық кредит, 

шығармащылық емтихан 

5 академических кредитов, творческий 

экзамен 

5 academic credits, creative exam 

Пререквизиттер / 

Пререквизиты / Prerequisite 

Психология, Community Service, оқу 

практикасы 1, жас ерекшелік 

психологиясы, педагогика, қазіргі 

білім беру технологиялары,  мектептегі 

оқыту мен бағалаудағы жаңа 

тәсілдемелер 

Психология, Community Service, учебная 

практика 1, возрастная психология, 

педагогика, современные 

образовательные технологии, новые под-

ходы к обучению и оцениванию в школе 

Psychology, Community Service, 

Educational Practice 1, Age Psychology, 

Pedagogy, Modern Educational 

Technologies, New Approaches to Learning 

and Assessment at School 

Постреквизиттер / 

Постреквизиты / 

Postrequisite 

Педагогика және психологияны 

оқытудағы ақпараттық-

коммуникациялық технологиялар, 

мұғалімнің педагогикалық шеберлігі 

және кәсіби-педагогикалық мәдениеті, 

педагогикалық практика 

Информационно-коммуникационные 

технологии в преподавании педагогики и 

психологии, педагогическое мастерство 

и профессионально-педагогическая 

культура учителя, педагогическая прак-

тика  

Information and Communication 

Technologies in the Teaching of Pedagogy 

and Psychology,  Pedagogical Skills and 

Professional-Pedagogical Culture of the 

Teacher,                                                   

Educational-Upbringing Pedagogical 

Practice 

Оқу мақсаты мен міндеттері 

/ Учебная цель и задачи / 

Learning Goal and Objectives 

Тұтас педагогикалық үдерістің 

құрамдас бӛлігі ретінде тәрбие процесі 

туралы түсініктерді қалыптастыруға 

ықпал ету. 

Тәрбие жұмысын жоспарлау әдістемесі 

Способствовать формированию пред-

ставлений о воспитательном процессе 

как составной части целостного педаго-

гического процесса.  

Формирование знаний о методике и тех-

Contribute to the formation of ideas about 

the educational process as an integral part of 

the entire pedagogical process. 

Formation of knowledge about the 

methodology and technology of planning 
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мен технологиясы, оқушы ұжымын 

қалыптастыруда тәрбие жұмысының 

ерекшеліктері, қазіргі мектептің тәрбие 

үдерісінде педагогикалық қолдау 

туралы білімді қалыптастыру. 

Оқушылардың ата-аналарымен 

педагогикалық қарым-қатынас 

дағдыларын дамыту, жастар 

бастамаларын дамытуда тәрбие 

жұмыстарын жүргізу, тәрбие 

жұмысының нәтижелері мен 

тиімділігін диагностикалау. 

нологии планирования воспитательной 

работы, особенностях воспитательной 

работы в формировании ученического 

коллектива, педагогической поддержке в 

воспитательном процессе современной 

школы.   

Развить навыки педагогического взаимо-

действия с родителями школьников, про-

ведения воспитательной работы в разви-

тии молодежных инициатив, диагности-

ки результатов и эффективности воспи-

тательной работы.  

educational work, features of educational 

work in the formation of the student team, 

pedagogical support in the educational 

process of a modern school. 

Develop skills of pedagogical interaction 

with parents of school children, conducting 

educational work in the development of 

youth initiatives, diagnostics of results and 

effectiveness of educational work. 

Оқытудың нәтижесі / 

Результат обучения / 

Learning outcome 

ОН1- Тәрбие үрдісін тұтас 

педагогикалық процестің құрамдас 

бӛлігі ретінде анықтайды. 

ОН2 - Сынып жетекшісінің тәрбие 

жұмысының жүйесін, тәрбие жұмысын 

жоспарлау әдістемесі мен 

технологиясын біледі. 

ОН3- Оқушылар ұжымын 

қалыптастыруда тәрбие жұмысының 

ерекшеліктерін біледі. 

ОН4- Сынып жетекшісінің қызметінде, 

қиын балалармен, дарынды 

балалармен жұмыс жүйесінде тәрбие 

технологиясын анықтайды. 

ОН5 - Оқушылармен кәсіби бағдар 

беру жұмысында әдістерді қолданады. 

ОН6 – Оқушылардың ата-аналарымен 

педагогикалық қарым-қатынас 

технологиясын меңгерген. 

ОН7 - Жастар бастамаларын дамытуда 

тәрбие жұмысын жүргізеді. 

ОН8 - Тәрбие жұмысының нәтижелері 

РО1 – Определяет воспитательный про-

цесс как составную часть целостного пе-

дагогического процесса.  

РО2 – Знает систему воспитательной 

деятельности классного руководителя, 

методику и технологию планирования 

воспитательной работы.  

РО3 – Знает особенности воспитательной 

работы в формировании ученического 

коллектива.  

РО4 – Определяет технологии воспита-

ния в деятельности классного руководи-

теля, в системе работы с трудными деть-

ми, с одаренными детьми.  

РО5 – Использует методики в профори-

ентационной работе с учащимися.  

РО6 – Владеет технологией педагогиче-

ского взаимодействия с родителями 

школьников.  

РО7 – Проводит воспитательную работу 

в развитии молодежных инициатив.  

РО8 – Обладает навыками диагностики 

LO1 - Defines the educational process as an 

integral part of the entire pedagogical 

process. 

LO2 - Knows the system of educational 

activities of the class teacher, the 

methodology and technology of planning 

educational work. 

LO3- Knows the features of educational 

work in the formation of the student team. 

LO4- Defines the technologies of education 

in the activities of the class teacher, in the 

system of working with difficult children, 

with gifted children. 

LO5- Uses techniques in career guidance 

work with students. 

LO6 - Owns the technology of pedagogical 

interaction with parents of schoolchildren. 

LO7- Conducts educational work in the 

development of youth initiatives. 

LO8- Has the skills to diagnose the results 

and effectiveness of educational work. 
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мен тиімділігін диагностикалау 

дағдысына ие. 

результатов и эффективности воспита-

тельной работы.  

Пәннің қысқаша 

сипаттамасы / Краткое 

описание дисциплины / 

Discipline Summary 

Тәрбие үдерісі – тұтас педагогикалық 

үдерістің құрамды бӛлігі. Мектеп пен 

сыныптың тәрбиелік жүйесі. Сынып 

жетекшісінің тәрбиелік іс-әрекетінің 

жүйесі. Оқушылар ұжымын 

қалыптастырудағы тәрбие жұмысының 

ерекшеліктері. Қазіргі таңдағы 

мектептің тәрбие үдерісіне 

педагогикалық қолдау. Қазіргі таңдағы 

оқу-тәрбие үдерісіндегі тәрбие 

технологиясы. Сынып жетекшісінің 

қиын балалармен жұмыстарының 

жүйесі. Дарынды балалармен 

жүргізілетін тәрбие жұмыстарының 

жүйесі. Оқушылардың денсаулық пен 

салауатты ӛмір салтына құндылық 

қатынасын қалыптастырудағы сынып 

жетекшісінің іс-әрекеті. Оқушылармен 

жүргізілетін кәсіптік бағдар беру 

жұмыстарының әдістемесі. 

Оқушылардың ата-аналарымен 

педагогикалық әрекеттестік 

технологиясы. Жастар 

бастамашылдығын дамытудағы 

тәрбиелік жұмыстар. Тәрбие 

жұмыстарының нәтижесі мен 

тиімділігінің диагностикасы. Тәрбие 

үдерісін ғылыми-әдістемелік 

қамтамасыздандыру. 

Воспитательный процесс как составная 

часть целостного педагогического про-

цесса. Воспитательные системы школы и 

класса. Система воспитательной дея-

тельности классного руководителя. Ме-

тодика и технология планирования вос-

питательной работы. Особенности вос-

питательной работы в формировании 

ученического коллектива. Педагогиче-

ская поддержка в воспитательном про-

цессе современной школы. Технологии 

воспитания в деятельности классного 

руководителя. Система работы классного 

руководителя с трудными детьми. Сис-

тема воспитательной работы с одарен-

ными детьми. Деятельность классного 

руководителя по формированию ценно-

стного отношения к здоровью и здоро-

вому образу жизни у учащихся. Методи-

ка профориентационной работы с уча-

щимися. Технология педагогического 

взаимодействия с родителями школьни-

ков. Воспитательная работа в развитии 

молодежных инициатив. Диагностика 

результатов и эффективности воспита-

тельной работы. Научно-методическое 

обеспечение воспитательного процесса 

Educational process as an integral part of 

the holistic pedagogical process. The educa-

tional system of the school and class. The 

system of educational activities of the class 

teacher. Methodology and technology of 

educational work planning. Features of edu-

cational work in the formation of the stu-

dent team. Pedagogical support in the edu-

cational process of a modern school. Tech-

nologies of education in the activities of the 

class teacher. System of work of the class 

teacher with difficult children. The system 

of educational work with gifted children. 

Activity of the class teacher on formation of 

the valuable relation to health and a healthy 

way of life at pupils. Methods of career 

guidance work with students. Technology of 

pedagogical interaction with parents of 

schoolchildren. Educational work in the 

development of youth initiatives. Diagnosis 

of the results and effectiveness of educa-

tional work. Scientific and methodological 

support of the educational process 

Құрастырушы / Разработчик 

/ Developer 

Иванова Елена Николаевна, аға 

оқытушы, педагогика ғылымдарының 

магистрі 

Иванова Елена Николаевна, старший 

преподаватель, магистр педагогических 

наук 

Ivanova Elena Nicolaevna, senior lecturer, 

master of pedagogical Sciences 
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Шалгимбекова Алия Батырхановна, 

аға оқытушы 

Шалгимбекова Алия Батырхановна, 

старший преподаватель 
Shalgimbekova Aliya Batyrkhanovna, 

senior lecturer 

Пән атауы / Наименование 

дисциплины / Name of the 

discipline 

Педагогиканы және психологияны 

оқыту әдістемесі 

Методика преподавания педагогики и 

психологии 

Technique for Teaching Pedagogy 

Академикалық кредит саны, 

бақылау түрі / Количество 

академических кредитов, 

форма контроля / Number of 

academic loans, form of 

control 

5 академиялық кредит, емтихан (КТ) 5 академических кредитов, экзамен (КТ) 5 academic credits, exam (СТ) 

Пререквизиттер / 

Пререквизиты / Prerequisite 

Психология, Community Service, оқу 

практикасы 1, жас ерекшелік 

психологиясы, педагогика, қазіргі 

білім беру технологиялары,  мектептегі 

оқыту мен бағалаудағы жаңа 

тәсілдемелер 

Психология, Community Service, учебная 

практика 1, возрастная психология, 

педагогика, современные 

образовательные технологии, новые под-

ходы к обучению и оцениванию в школе 

Psychology, Community Service, 

Educational Practice 1, Age Psychology, 

Pedagogy, Modern Educational 

Technologies, New Approaches to Learning 

and Assessment at School 

Постреквизиттер / 

Постреквизиты / 

Postrequisite 

Педагогика және психологияны 

оқытудағы ақпараттық-

коммуникациялық технологиялар, 

мұғалімнің педагогикалық шеберлігі 

және кәсіби-педагогикалық мәдениеті, 

педагогикалық практика 

Информационно-коммуникационные 

технологии в преподавании педагогики и 

психологии, педагогическое мастерство 

и профессионально-педагогическая 

культура учителя, педагогическая прак-

тика  

Information and Communication 

Technologies in the Teaching of Pedagogy 

and Psychology,  Pedagogical Skills and 

Professional-Pedagogical Culture of the 

Teacher,                                                   

Educational-Upbringing Pedagogical 

Practice 

Оқу мақсаты мен міндеттері 

/ Учебная цель и задачи / 

Learning Goal and Objectives 

Педагогика мен психологияны 

оқытудың мақсаттары мен 

принциптерін ашу. 

Педагогика мен психологияны оқыту 

мазмұнын оқу пәні ретінде қарастыру. 

Педагогика мен психологияны 

оқытудың оқу пәні ретінде мектептегі 

психологтың практикалық 

жұмысының басқа түрлерімен 

байланысын кӛрсету. 

Раскрыть цели и принципы обучения 

педагогики и психологии. 

Рассмотреть содержание обучения 

педагогики и психологии как учебной 

дисциплины. 

Показать связь обучения педагогики и 

психологии как учебной дисциплины с 

другими видами практической работы 

психолога в школе. 

Освоить методы обучения педагогики и 

Reveal the goals and principles of teaching 

pedagogy and psychology. 

Consider the content of teaching pedagogy 

and psychology as a discipline. 

To show the relationship of teaching 

pedagogy and psychology as a discipline 

with other types of practical work of a 

psychologist at school. 

To master methods of teaching pedagogy 

and psychology, forms of training sessions 
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Педагогика мен психологияны оқыту 

әдістерін, оқу сабақтарының түрлерін 

және оларды ӛткізу әдістемесін 

меңгеру. 

Ұжымдағы жұмыс дағдыларын 

меңгеру, жаңа идеяларды тудыру 

қабілетін дамыту. 

психологии, формы учебных занятий и 

методику их проведения. 

Овладеть навыками работы в коллективе, 

развить способность порождать новые 

идеи. 

and methods of conducting them. 

Master the skills of working in a team, 

develop the ability to generate new ideas. 

Оқытудың нәтижесі / 

Результат обучения / 

Learning outcome 

ОН1- Психологияны оқу пәні ретінде 

құрастырудың ғылыми негіздерін; осы 

пән мазмұнының ерекшелігіне және 

оны оқыту мақсатына байланысты 

психологияны оқытудың негізгі 

принциптерін біледі. 

ОН2 - Оқу пәні ретінде психологияны 

оқытудың әртүрлі әдістері мен 

формалары туралы білімді меңгерген. 

ОН3- Тиісті әдістер мен құралдардың 

кӛмегімен психологияны оқытудың 

әртүрлі түрлерін ұйымдастыруды; оқу 

материалын құрылымдауды және оны 

түсіндіру тәсілдерін таңдай алады. 

ОН4- Білім алушылар меңгеруі тиіс 

психологиялық білімді құрайтын 

негізгі фактілерді, құбылыстарды, 

ұғымдарды, заңдылықтарды анықтай 

алады. 

ОН5- Психология сабақтарында білім 

алушылармен бірге нәтижелі және 

шығармашылық қызмет жағдайын 

жобалау дағдысын меңгерген. 

ОН6 – Білім беру ұйымдарында 

педагогикалық процесті модельдеу 

және ұйымдастыру тәсілдерін 

меңгерген және оларды кәсіби 

РО 1 – Знает научные основы конструи-

рования психологии как учебного пред-

мета; ключевые принципы обучения 

психологии в связи со спецификой со-

держания этой дисциплины и целей ее 

изучения.  

РО 2 - Владеет знаниями о различных 

методахи формах преподавания психоло-

гии как учебной дисциплины. 

РО 3 - Умеет организовывать различные 

формы обучения психологии с помощью 

соответствующих методов и средств; 

структурировать учебный материал и 

выбирать способы его объяснения. 

РО 4 - Умеет выделять основные факты, 

явления, понятия, закономерности, со-

ставляющие психологические знания, 

которые должны быть усвоены обучаю-

щимися. 

РО 5 – Владеет навыками проектирова-

ния ситуации совместной продуктивной 

и творческой деятельности с обучающи-

мися на занятиях по психологии. 

РО 6 - Владеет способами моделирова-

ния и организации педагогического про-

цесса в организациях образованияи 

применяет их в профессиональной 

LO1 - He knows the scientific basis for 

constructing psychology as an academic 

subject; the key principles of teaching 

psychology in connection with the specifics 

of the content of this discipline and the 

goals of its study. 

LO2 - Has knowledge of various methods 

and forms of teaching psychology as a 

discipline. 

LO3- He is able to organize various forms 

of teaching psychology using appropriate 

methods and tools; to structure the training 

material and choose ways to explain it. 

LO4- Able to identify the main facts, 

phenomena, concepts, patterns that make up 

the psychological knowledge that must be 

learned by students. 

LO5- Has the skills to design a situation of 

joint productive and creative activity with 

students in psychology classes. 

LO6 - Owns methods of modeling and 

organizing the pedagogical process in 

educational institutions and applies them in 

professional activities. 

LO7- Demonstrates independence and 

critical thinking, the ability to analyze and 

form judgments about the problems of 
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қызметте қолданады. 

ОН7 - Ойлаудың тәуелсіздігі мен 

сыншылдығын, Психологияны оқыту 

әдістемесінің мәселелері туралы, 

психологияны оқытудағы заманауи 

білім беру технологияларын қолдану 

туралы талдау және пікір 

қалыптастыру қабілетін кӛрсетеді. 

ОН8 - Алған білімдерін жеке және жас 

ерекшеліктерін ескере отырып, қазіргі 

жағдайда жеке тұлғаны қалыптастыру 

үшін пайдаланады. 

деятельности. 

РО 7 - Демонстрирует независимость и 

критичность мышления, способность к 

анализу и формированию суждений о 

проблемах методики обучения психоло-

гии, о применении современных образо-

вательных технологий в преподавании 

психологии. 

РО 8 - Использует полученные знания 

для формирования личности в современ-

ных условиях с учетом индивидуальных 

и возрастных особенностей. 

teaching methods of psychology, the use of 

modern educational technologies in 

teaching psychology. 

LO8 - Uses the acquired knowledge to form 

a personality in modern conditions, taking 

into account individual and age 

characteristics. 

 

Пәннің қысқаша 

сипаттамасы / Краткое 

описание дисциплины / 

Discipline Summary 

Педагогика мен психологияны оқу 

пәні ретінде оқытудың ерекшеліктері 

туралы түсінік. Психологиялық 

заңдылықтар, білім беру үдерісін 

ұйымдастырудың құралдары мен 

тәсілдері, психология педагогикасын 

оқытудың әдістері мен формалары. 

Особенности преподавания педагогики и 

психологии как учебного предмета. Пси-

хологические закономерности, средства 

и способы организации образовательного 

процесса, методы и формы преподавания 

педагогики и психологии, особенности 

организации учебной ситуации в процес-

се преподавания педагогики и психоло-

гии. 

Features of teaching pedagogy and psychol-

ogy as a subject. Psychological regularities, 

means and methods of organization of edu-

cational process, methods and forms of 

teaching pedagogy and psychology, pecu-

liarities of organization of educational situa-

tion in the process of teaching pedagogy 

and psychology. 

Құрастырушы / Разработчик 

/ Developer 

Смаглий Татьяна Ивановна, 

педагогика ғылымдарының кандидаты, 

профессор 

Маканова Анар Жарулловна, 

әлеуметтік ғылымдарының магистрі, 

аға оқытушы 

Смаглий Татьяна Ивановна, кандидат 

педагогических наук, профессор 

Маканова Анар Жарулловна, магистр 

социальных наук, старший 

преподаватель 

Smagliy Tatyana Ivanovna, candidate of 

pedagogical Sciences, Professor 

Makanova Anar Jarullovna, master of 

social Sciences, senior lecturer 

 

 
 

6 семестр / 6 семестр / 6 semester 

 

Пән атауы / 

Наименование 

дисциплины / Name of the 

Мектеп психологының жұмысы Работа школьного психолога Work of the School Psychologist   
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discipline 

Академикалық кредит 

саны, бақылау түрі / 

Количество 

академических кредитов, 

форма контроля / Number 

of academic loans, form of 

control 

4 академиялық кредит, ауызша емтихан 

(АЕ) 

4 академических кредитов, устный 

экзамен (UE) 

4 academic credits, oral exam (OE) 

Пререквизиттер / 

Пререквизиты / 

Prerequisite 

Әлеуметтік бейімделу  тренингі, педагог-

психолог кәсібіне кіріспе және ӛзін-ӛзі 

тану, тұлға психология, қазіргі білім беру 

технологиялар, педагогикалық 

психология 

Тренинг социальной адаптации, введение 

в профессию педагога-психолога и 

самопознание, психология личности, 

современные образовательные 

технологии, педагогическая психология 

Training of social adaptation, introduction to 

the profession of a teacher-psychologist and 

self-knowledge, personality Psychology, 

modern educational technologies, 

pedagogical psychology 

Постреквизиттер / 

Постреквизиты / 

Postrequisite 

Практикалық психология, әлеуметтік 

психологиялық тренинг әдістемесі, 

гендерлік психология, педагогика және 

психологияны оқытудағы  ақпараттық-

коммуникациялық технологиялар  

Практическая психология, методика 

социально-психологического тренинга, 

гендерная психология, информационно-

коммуникационные технологии в 

обучении педагогики и психологии 

Practical psychology, methods of socio-

psychological training, gender psychology, 

information and communication 

technologies in teaching pedagogy and 

psychology 

Оқу мақсаты мен 

міндеттері / Учебная цель 

и задачи / Learning Goal 

and Objectives 

Мектеп психологының негізгі мәселелері 

туралы теориялық және практикалық 

түсініктерді кеңейту және тереңдету, 

балалармен жұмыс жасау саласында 

практикалық білімді, іскерлікті және 

практикалық бағыттарды қалыптастыру.. 

Студенттерді кәсіби, психологиялық 

дайындыққа ықпал ететін теориялық 

және практикалық біліммен 

қаруландыру,  

Білім беру жүйесіндегі практикалық 

психологияның негізгі мәселелері 

туралы теориялық түсініктерді кеңейтуге 

және тереңдетуге ықпал ету,  

Мектеп жасындағы балалармен жұмыс 

жасау саласында практикалық білімді, 

Расширение и углубление теоретических 

и практических представлений об основ-

ных проблемах работы школьного пси-

холога, формирование практических 

знаний, умений и приоритетных направ-

лений в области работы с детьми.. 

Вооружить студентов теоретическими и 

практическими знаниями, которые будут 

способствовать их профессиональной, 

психологической подготовки,  

Способствовать расширению и 

углублению теоретических 

представлений об основных проблемах 

практической психологии в системе 

образования,  

Формирование практических знаний, 

Expansion and deepening of theoretical and 

practical representations about the main 

problems of work of the school psychologist, 

formation of practical knowledge, abilities 

and priority directions in the field of work 

with children.. 

Equip students with theoretical and practical 

knowledge that will contribute to their 

professional, psychological training,  

To contribute to the expansion and 

deepening of theoretical ideas about the 

main problems of practical psychology in 

the education system,  

Formation of practical knowledge, skills and 

priorities in the field of work with school-

age children. 
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іскерлікті және басым бағыттарды 

қалыптастыру 

умений и приоритетных направлений в 

области работы с детьми школьного 

возраста. 

Оқытудың нәтижесі / 

Результат обучения / 

Learning outcome 

ОН1 - Білім беру жүйесіндегі 

психологиялық қызметінің негізгі 

нормативті-құқықтық кұжаттарын, 

мектеп психологы жұмысының 

мазмұнын және негізгі бағыттарын.   

ОН2 - Психологтың түрлі іс-әрекетінің 

түрлерін ұйымдастыру үшін 

диагностикалық құралдар мен заманауи 

АКТ-ны іріктейді және оларды тиімді 

қолданады, балалар мен ересектермен 

топтық және жеке жұмысты сауатты 

үйлестіреді және жүргізеді; 

ОН3 - Әр түрлі жастағы топтар мен 

катерияларды оқыту және мінез-құлық 

психокоррекциясына кеңес берудің 

заманауи тәсілдері мен техникасын 

қолданады; 

ОН4 - Ата - аналармен және 

педагогтармен жұмыс істеу 

ерекшеліктері мен ерекшелігін сезінеді; 

ОН5 - Мамандық бойынша кәсіби 

дағдыларды меңгерген, оларды білім 

беру процесіне қатысушылармен жұмыс 

кезінде тиімді қолданады; 

ОН6 - Білім алушылардың жас және 

жеке ерекшеліктерін ескереді; 

ОН7 - Кәсіби мазмұндағы ақпаратты 

табады, жіктейді, талдайды және 

синтездейді және оны кәсіби дамыту 

мақсатында пайдаланады; 

ОН8 - Ӛзінің кәсіби қызметін талдайды, 

РО1 - Знает основные нормативно-
правовые документы психологической 
службы в системе образования, 

содержание и основные направления 
работы школьного психолога.   
РО2 - Осуществляет подбор и 
эффективное использование 
современных ИКТ и диагностических 
средств для организации различных 

видов деятельности психолога, грамотно 
координирует и проводит групповую и 
индивидуальную работу с детьми и 
взрослыми; 
РО3 - Применяет современные методы и 
технику обучения и консультирования 

поведенческой психокоррекции.; 
РО4 - Знает особенности работы с 
родителями и педагогами; 
РО5 - Владеет профессиональными 
навыками, эффективно использует их 
при работе с участниками 

образовательного процесса; 
РО6 - Учитывает возрастные и 
индивидуальные особенности 
обучающихся; 
РО7 - Находит, классифицирует, 
анализирует и синтезирует информацию 

профессионального содержания и 
использует ее в целях 
профессионального развития; 
РО8 - Анализирует свою 

LO1-Knows the basic normative and legal 

documents of psychological service in the 

education system, the content and main 

directions of work of the school 

psychologist.   

LO2-provides selection and effective use of 

modern ICT and diagnostic tools for the 

organization of various activities of the 

psychologist, competently coordinates and 

conducts group and individual work with 

children and adults; 

LO3-Applies modern methods and 

techniques of training and counseling 

behavioral psychocorrection.; 

LO4-Knows the peculiarities of working 

with parents and teachers; 

LO5-Has professional skills, effectively uses 

them when working with participants of the 

educational process; 

LO6-Takes into account the age and 

individual characteristics of students; 

LO7-Finds, classifies, analyzes and 

synthesizes information of professional 

content and uses it for professional 

development; 

LO 8-Analyzes his professional activities, 

critically assesses it and constantly improves 

his professional skills. 
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оны сыни бағалайды және ӛзінің кәсіби 

біліктілігін үнемі арттырады. 

профессиональную деятельность, 

критически оценивает ее и постоянно 

повышает свою профессиональную 

квалификацию. 

Пәннің қысқаша 

сипаттамасы / Краткое 

описание дисциплины / 

Discipline Summary 

Мектеп психологының жұмысының 

негізгі мәселелері мен бағыттары, мектеп 

психологының жұмысының мазмұны 

мен формалары, психологиялық 

диагностика мен түзету әдістері, мектеп 

психологының практикалық қызметін 

ұйымдастыру ерекшеліктері туралы 

түсінік. Мектеп психологының 

педагогикалық ұжыммен, отбасымен, 

дарынды балалармен жұмыс істеу 

ерекшеліктері. 

Основные проблемы и направления ра-

боты школьного психолога, содержании 

и формы работы школьного психолога, 

методы психологической диагностики и 

коррекции, особенностях организации 

практической деятельности школьного 

психолога. Особенности работы школь-

ного психолога с педагогическим кол-

лективом, с семьей, с одаренными деть-

ми. 

The main problems and directions of work 

of the school psychologist, the content and 

forms of work of the school psychologist, 

methods of psychological diagnostics and 

correction, features of the organization of 

practical activity of the school psychologist. 

Features of work of the school psychologist 

with pedagogical collective, with a family, 

with gifted children. 

Құрастырушы / 

Разработчик / Developer 
Григорова Юлия Борисовна, 

әлеуметтік ғылымдар магистрі, аға 

оқытушы 

Маканова Анар Жарулловна, 

әлеуметтік ғылымдарының магистрі, аға 

оқытушы 

Григорова Юлия Борисовна, магистр 

социальных наук, старший 

преподаватель 

Маканова Анар Жарулловна, магистр 

социальных наук, старший 

преподаватель 

Grigorova Julia Borisovna, master of 

social Sciences, senior lecturer 

Makanova Anar Jarullovna, master of 

social Sciences, senior lecturer 

 

Пән атауы / 

Наименование 

дисциплины / Name of the 

discipline 

Білім берудегі қазіргі психотехникалар 
Современные психотехники в 

образовании 
Modern Psychotechnics in Education 

Академикалық кредит 

саны, бақылау түрі / 

Количество 

академических кредитов, 

форма контроля / Number 

of academic loans, form of 

control 

4 академиялық кредит, ауызша емтихан 

(АЕ) 

4 академических кредитов, устный 

экзамен (UE) 

4 academic credits, oral exam (OE) 

Пререквизиттер / 

Пререквизиты / 

Әлеуметтік бейімделу  тренингі, педагог-

психолог кәсібіне кіріспе және ӛзін-ӛзі 

Тренинг социальной адаптации, введение 

в профессию педагога-психолога и 

Training of social adaptation, introduction to 

the profession of a teacher-psychologist and 



88 

 

Prerequisite тану, тұлға психология, қазіргі білім беру 

технологиялар, педагогикалық 

психология 

самопознание, психология личности, 

современные образовательные 

технологии, педагогическая психология 

self-knowledge, personality Psychology, 

modern educational technologies, 

pedagogical psychology 

Постреквизиттер / 

Постреквизиты / 

Postrequisite 

Әлеуметтік оқытудың белсенді әдістері, 

дифференциалды психология, білім 

берудегі ақпараттық-коммуникациялық 

технологиялар, девиантты мінез-құлық 

психологиясы, отбасы психотерпиясы  

Активные методы социального 

обучения, дифференциальная 

психология, информационно-

коммуникационные технологии в 

образовании, психология девиантного 

поведения, семейная психотерапия 

Active methods of social learning, 

differential psychology, information and 

communication technologies in education, 

psychology of deviant behavior, family 

psychotherapy 

Оқу мақсаты мен 

міндеттері / Учебная цель 

и задачи / Learning Goal 

and Objectives 

Психотехнологиялар мен 

коммуникациялар туралы түсініктерді 

қалыптастыру, практикалық және 

коммуникативтік құзыреттілікті 

қалыптастыру. 

Студенттерге қазіргі заманғы 

психотехнологиялар мен 

коммуникациялардың теориялық 

негіздері туралы мәлімет беру, оларды 

ӛзіндік тәжірибелік іс-әрекет үшін 

дайындау. 

Формирование понимания о 

психотехнологиях и коммуникаций, 

формирование практических и 

коммуникативных компетенций. 

Дать студентам сведения о 

теоретических основах современных 

психотехнологияхи коммуникациях,  

подготовить их для самостоятельной 

практической деятельности.  

The formation of understanding about the 

psychology and communication, the 

development of practical and communicative 

competences. 

To give students information about the 

theoretical foundations of modern 

psychotechnologies and communications, to 

prepare them for independent practical 

activity. 

Оқытудың нәтижесі / 

Результат обучения / 

Learning outcome 

ОН1-педагог-психологтың практикалық 

қызметіндегі психотехниканың 

маңыздылығын түсінеді; 

ОН2-оқыту мен тәрбиелеуде сараланған 

және жеке тәсілдерді іске асыруда қазіргі 

заманғы психотехниканы тәжірибеде 

қолдана алады; 

ОН3-психотехниканы меңгерген және 

оларды тәрбиеленушілермен ӛзара іс-

қимыл жасау кезінде қолданады;  

ОН4-психологиялық практикалық іс-

әрекет техникаларын меңгерген; 

ОН5-әріптестермен ӛзара іс-қимылда 

орта білім беру мен ТжКБ оқытудың 

РО1 - Осознает значимость психотехник 

в практической деятельности педагога-

психолога; 

РО2 - Умеет применять современные 

психотехники на практике при реализа-

ции дифференцированного и индивиду-

ального подходов в обучении и воспита-

нии; 

РО3 - Владеет психотехниками и приме-

няет их при взаимодействии с воспитуе-

мыми;  

РО4 - Владеет техниками 

психологической практической 

деятельности;  

LO1-Realizes the importance of 

psychotechnics in the practical activities of 

the teacher-psychologist; 

LO2-is Able to apply modern 

psychotechnics in practice at realization of 

the differentiated and individual approaches 

in training and education; 

LO3 - Owns the psychic techniques and 

applies them when interacting with educate;  

LO4-Owns the techniques of psychological 

practice; 

LO5-in cooperation with colleagues 

practicing psychotechnics taking into 

account the principles of integration and 
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ықпалдастығы мен сабақтастығын ескере 

отырып, психотехниканы практикада 

қолданады; 

ОН6-психотехниканы анықтайды, 

оқушылардың практикалық іскерліктері 

мен дағдыларын қалыптастырады; 

берілген сабақ мақсаттарына сәйкес 

психокоррекциялық бағдарламаларды 

әзірлейді; 

ОН7-кәсіби қызметте жаттығулар мен 

техниканы таңдай алады, білім 

алушылардың мінез-құлқының алдын 

алу мен түзетуін тиімді жүргізе алады. 

ОН8-әрбір оқушының жеке қабілеттерін 

ескере отырып, психикалық дамуының 

жеке траекториясын анықтайды, 

олардың оқытудағы шеберлігі мен 

дағдыларын дамытуға уәждемесін 

арттырады. 

РО5 - Во взаимодействии с коллегами 

практикует психотехники с учетом 

принципов интеграции и преемственно-

сти обучения среднего образования и 

ТИПО;  

РО6 - Определяет психотехники, форми-

рует практические умения и навыки 

учащихся; разрабатывает психокоррек-

ционные программы в соответствии с 

заданными целями занятий; 

РО7 - Умеет подбирать упражнения и 

техники в профессиональной деятельно-

сти, эффективно проводить профилакти-

ку и коррекцию поведения обучающих-

ся. 

РО8 - Определяет индивидуальную тра-

екторию психического развития каждого 

школьника с учетом его индивидуальных 

способностей, повышает их мотивацию 

на развитие умений и навыков в обуче-

нии. 

continuity of secondary education and TVE; 

LO6-Defines psychotechnics, forms practic-

al skills of students; develops psychocorrec-

tive programs in accordance with the set 

goals of classes; 

LO7-is Able to select exercises and tech-

niques in professional activities, effectively 

carry out prevention and correction of stu-

dents ' behavior. 

LO8-Determines the individual trajectory of 

mental development of each student, taking 

into account his individual abilities, increas-

es their motivation to develop skills in train-

ing. 

Пәннің қысқаша 

сипаттамасы / Краткое 

описание дисциплины / 

Discipline Summary 

Практикалық психотехниканың даму та-

рихы туралы түсінік. Қазіргі заманғы 

психотехниканың жіктелуі, 

психологиялық араласудың 

ерекшеліктері, эмоциялық жағдайлардың 

психофизиологиялық ерекшеліктері, 

психологиялық кеңес беру процесінде 

қолданылатын негізгі психотехниктер, 

әдіснама және негізгі бағыттар теорияла-

ры. 

История развития практических психо-

техник. Классификация современных 

психотехник, особенности психологиче-

ского вмешательства, психофизиологи-

ческие особенности эмоциональных со-

стояний, основные психотехники, ис-

пользуемые в процессе психологическо-

го консультирования, методология и ос-

новные теории направления. 

The history of the development of practical 

psycho. Classification of modern psycho-

technics, features of psychological interven-

tion, psychophysiological features of emo-

tional States, basic psychotechnics used in 

the process of psychological counseling, me-

thodology and basic theories of direction. 

Құрастырушы / 

Разработчик / Developer 
Григорова Юлия Борисовна, 

әлеуметтік ғылымдар магистрі, аға 

оқытушы 

Григорова Юлия Борисовна, магистр 

социальных наук, старший 

преподаватель 

Grigorova Julia Borisovna, master of 

social Sciences, senior lecturer 

Bisembayeva Asem Kumarovna, senior 
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Бисембаева Асем Кумаровна, аға 

оқытушы 

Бисембаева Асем Кумаровна, старший 

преподаватель 

lecturer 

Пән атауы / 

Наименование 

дисциплины / Name of the 

discipline 

Практикалық психология Практическая психология Practical Psychology 

Академикалық кредит 

саны, бақылау түрі / 

Количество 

академических кредитов, 

форма контроля / Number 

of academic loans, form of 

control 

5 академиялық кредит, ауызша емтихан 

(АЕ) 

5 академических кредитов, устный 

экзамен (UE) 

5 academic credits, oral exam (OE) 

Пререквизиттер / 

Пререквизиты / 

Prerequisite 

Әлеуметтік бейімделу  тренингі, педагог-

психолог кәсібіне кіріспе және ӛзін-ӛзі 

тану, қазіргі білім беру технологиялар, 

педагогикалық психология, мектеп 

психологының жұмысы 

Тренинг социальной адаптации, введение 

в профессию педагога-психолога и 

самопознание, современные 

образовательные технологии, 

педагогическая психология, работа 

школьного психолога 

Training of social adaptation, introduction to 

the profession of a teacher-psychologist and 

self-knowledge, modern educational 

technologies, pedagogical psychology, work 

of a school psychologist 

Постреквизиттер / 

Постреквизиты / 

Postrequisite 

Гендерлік психологиясы, педагогика 

және психологияны оқытудағы 

аӛпараттық-коммуникациялық 

технологиялар, отбасылық ӛмір 

психологиясы, конфликтология  

Гендерная психология, информационно-

коммуникационные технологии в 

обучении педагогики и психологии, 

психология семейной жизни, 

конфликтология 

Gender psychology, information and 

communication technologies in teaching 

pedagogy and psychology, psychology of 

family life, conflictology 

Оқу мақсаты мен 

міндеттері / Учебная цель 

и задачи / Learning Goal 

and Objectives 

Практикалық психолог қызметінің 

әлеуметтік салалардағы маңызын 

анықтау, практикалық-психологиялық іс-

әрекетінің негізгі бағыттармен танысу. 

Психологиялық кеңес беру мен 

психотерапия арасындағы 

айырмашылықтар мен ұқсастықтарды 

анықтау. 

Психологтың клиентпен жұмысының 

негізгі механизмдерін ашып қарастыру. 

Определение значимости деятельности 

практического психолога в социальных 

областях, ознакомление с основными 

направлениями практико-

психологической деятельности. 

Выявление различий и сходств между 

психологическим консультированием и 

психотерапией. 

Раскрытие основных механизмов работы 

психолога с клиентом. 

Determination of the importance of the 

practical psychologist in social areas, 

familiarization with the main directions of 

practical and psychological activities. 

Identification of differences and similarities 

between psychological counseling and 

psychotherapy. 

Disclosure of the main mechanisms of the 

psychologist with the client. 

Analysis of ways of working with groups of 
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Психологиялық тренинг топтарымен 

(терапиялық топ, үйрену топтары, бизнес 

топтар) жұмыс жүргізу жолдарын талдау. 

Психотерапияның қазіргі және 

классикалық бағыттарын талдау жасау, 

психологтың этикалық нормаларымен 

ережелерін сақтауға үйрену. 

Анализ путей работы с группами психо-

логических тренингов (терапевтическая 

группа, учебные группы, бизнес-

группы).  

Анализ современных и классических на-

правлений психотерапии, изучение эти-

ческих норм и правил психолога. 

psychological trainings (therapeutic group, 

training groups, business groups).  

Analysis of modern and classical directions 

of psychotherapy, the study of ethical norms 

and rules of the psychologist. 

Оқытудың нәтижесі / 

Результат обучения / 

Learning outcome 

ОН1 - Практикалық психолог 

жұмысының негізгі бағыттары, 

сфералары, ғылыми парадигмалары 

туралы толық меңгеруі тиіс; 

ОН2 - Психологиялық қызметінің 

мазмұны мен маңызын, қазіргі әдістерін, 

қызметі және тәсілдерін, жаңа 

психотехнологияларды, сонымен қатар, 

психолог жұмысының жеке тұлғалық, 

мазмұндық, технологиялық 

компоненттері туралы білуі қажет; 

ОН3 - Практикалық психологиялық 

білімдерді студенттің жеке басына 

қатысты шешімдер қабылдау барысында 

тәжірибеде қолдану дағдысына ие болуы 

тиіс. 

ОН4 - Балалар мен жасӛспірімдерге 

психологиялық-педагогикалық кӛмек 

кӛрсету кезінде алдын алу және түзету 

жұмыстарын жүргізе алады. 

ОН5 - Практикалық психологиялық 

тренингін ӛткізудің 

ұйымдастырушылық-әдістемелік 

дағдыларын меңгерген, оларды т-

топтармен жұмыс істеу кезінде тиімді 

қолданады;  

ОН6 - білім алушылардың жас және жеке 

РО1 – Знает основные направления, сфе-

ры, научные парадигмы работы практи-

ческого психолога;  

РО2 - Знает содержание и значение пси-

хологической службы, современные ме-

тоды, функции и приемы, новые психо-

технологии, а также личностные, содер-

жательные, технологические компонен-

ты работы психолога; 

РО3 - Умеет применять практические 

психологические знания на практике при 

принятии решений, касающихся лично-

сти студента. 

РО4 - Умеет проводить 

профилактическую и коррекционную 

работу при оказании психолого-

педагогической помощи детям и 

подросткам. 

РО5 – Владеет организационно-

методическими навыками проведения 

практического психологического тре-

нинга, эффективно использует их при 

работе с т-группами. 

РО6 – Учитывает возрастные и индиви-

дуальные особенности обучающихся;  

РО7 - Анализирует информацию профес-

сионального содержания и использует ее 

LO1-Knows the main directions, areas, 

scientific paradigms of the practical 

psychologist;  

LO2-Knows the content and value of 

psychological services, modern methods, 

functions and techniques, new 

psychotechnologies, as well as personal, 

meaningful, technological components of the 

work of the psychologist; 

LO3-is Able to apply practical psychological 

knowledge in practice when making 

decisions concerning the personality of the 

student. 

LO4-is Able to carry out preventive and 

correctional work in the provision of 

psychological and pedagogical assistance to 

children and adolescents. 

LO5-Has organizational and methodological 

skills of practical psychological training, 

effectively uses them when working with t-

groups. 

LO6-Takes into account the age and 

individual characteristics of students;  

LO7-Analyzes information of professional 

content and uses it for professional 

development; 

LO8-Analyzes and reviews its actions and 
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ерекшеліктерін ескереді;  

ОН7 - кәсіби мазмұндағы ақпаратты 

талдайды және оны кәсіби дамыту 

мақсатында пайдаланады;  

ОН 8 - ӛзінің кәсіби құзыреттілігін одан 

әрі арттыру мақсатында ӛз іс-әрекеттері 

мен шешімдерін талдайды және 

рефлексияны жүргізеді. 

в целях профессионального развития; 

РО8 - Анализирует и проводит рефлек-

сию своих действий и решений с целью 

дальнейшего повышения своей профес-

сиональной компетентности.  

decisions in order to further enhance its 

professional competence 

 

Пәннің қысқаша 

сипаттамасы / Краткое 

описание дисциплины / 

Discipline Summary 

Практикалық психологияның мақсаты 

мен міндеттері, практикалық 

психологияның даму тарихы, психопро-

филактика, психодиагностика, психокор-

рекция және практикалық психолог 

жұмысындағы психологиялық кеңес бе-

ру. Психопрофилактикалық жұмыстарды 

жүргізу, психодиагностика, 

психологиялық диагноз қою, 

психологиялық портрет жасау 

ерекшеліктері. Психологиялық түзету 

жұмысының түрлері, психологиялық 

кеңес берудің техникасы мен тәсілдері. 

Цели и задачи практической психологии, 

история развития практической психоло-

гии, психопрофилактика, психодиагно-

стика, психокоррекция и психоконсуль-

тирование в работе практического пси-

холога. Особенности проведения психо-

профилактической работы, психодиагно-

стики, постановки психологического ди-

агноза, составления психологического 

портрета. Формы психокоррекционной 

работы, техники и приемы психологиче-

ского консультирования. 

Goals and objectives of practical psycholo-

gy, the history of practical psychology, psy-

choprophylaxis, psychodiagnostics, psycho-

correction and psychoconstruction in the 

work of a practical psychologist. The fea-

tures of the psycho-prophylactic work, psy-

chodiagnostics, the psychological diagnosis, 

the drawing up of a psychological portrait. 

Forms of psychocorrective work, techniques 

and techniques of psychological counseling. 

Құрастырушы / 

Разработчик / Developer 
Григорова Юлия Борисовна, 

әлеуметтік ғылымдар магистрі, аға 

оқытушы 

Бисембаева Асем Кумаровна, аға 

оқытушы 

Григорова Юлия Борисовна, магистр 

социальных наук, старший 

преподаватель 

Бисембаева Асем Кумаровна, старший 

преподаватель 

Grigorova Julia Borisovna, master of 

social Sciences, senior lecturer 

Bisembayeva Asem Kumarovna, senior 

lecturer 

Пән атауы / 

Наименование 

дисциплины / Name of the 

discipline 

Білім берудегі психологиялық кеңес 

беру 

Психоконсультирование в 

образовании 
Psychological Counseling in Education 

Академикалық кредит 

саны, бақылау түрі / 

Количество 

академических кредитов, 

5 академиялық кредит, ауызша емтихан 

(АЕ) 

5 академических кредитов, устный 

экзамен (UE) 

5 academic credits, oral exam (OE) 
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форма контроля / Number 

of academic loans, form of 

control 

Пререквизиттер / 

Пререквизиты / 

Prerequisite 

Әлеуметтік бейімделу  тренингі, педагог-

психолог кәсібіне кіріспе және ӛзін-ӛзі 

тану, қазіргі білім беру технологиялар, 

педагогикалық психология, мектеп 

психологының жұмысы. 

Тренинг социальной адаптации, введение 

в профессию педагога-психолога и 

самопознание, современные 

образовательные технологии, 

педагогическая психология, работа 

школьного психолога. 

Training of social adaptation, introduction to 

the profession of a teacher-psychologist and 

self-knowledge, modern educational 

technologies, pedagogical psychology, the 

work of a school psychologist. 

Постреквизиттер / 

Постреквизиты / 

Postrequisite 

Әлеуметтік оқытудың белсенді әдістері, 

дифференциалды психология, девинатты 

мінез-құлық психологиясы, мектеп 

медиация, әртүрлі санаттағы балалармен 

алдын алу жұмысының технологиялары  

Активные методы социального 

обучения, дифференциальная 

психология, психология девинатного 

поведения, Школьная медиация, 

технологии профилактической работы с 

детьми различных категорий 

Active methods of social education, 

differential psychology, psychology of 

deviant behavior, School mediation, 

technologies of preventive work with 

children of different categories 

Оқу мақсаты мен 

міндеттері / Учебная цель 

и задачи / Learning Goal 

and Objectives 

Студенттердің психологиялық кеңес 

берудің практикалық әдістемелерін, 

бағыттары саласында кәсіби және 

арнайы құзыреттіліктерін қалыптастыру. 

Психологиялық кеңес беруде 

студенттердің ғылыми-практикалық 

білім жүйесін меңгеруімен сипатталатын 

кәсіби және арнайы құзыреттілікті 

қалыптастыру, психологиялық кеңес 

беру жұмыстарын ұйымдастыру. 

Формирование у студентов 

профессиональных и специальных 

компетенций в области направлений,  

практических методик психологического 

консультирования. 

Формирование профессиональных и 

специальных компетенций 

характеризующихся овладением 

студентами системой научно – 

практических знаний в психологическом 

консультировании, умений 

организовывать работу по проведению 

психологического консультирования. 

Formation at students of professional and 

special competences in the field of 

directions, practical techniques of 

psychological consultation. 

Formation of professional and special com-

petences characterized by mastering the sys-

tem of scientific and practical knowledge in 

psychological counseling, the ability to or-

ganize the work of psychological counsel-

ing. 

Оқытудың нәтижесі / 

Результат обучения / 

Learning outcome 

ОН1-психологиялық кеңес берудің 

негізгі заманауи тәсілдері мен 

теорияларын біледі;  

ОН2-психологиялық кеңес берудің 

принциптері, әдістері, нысандары мен 

құралдары туралы білімді меңгерген; 

РО1 - Знает основные современные под-

ходы и теории психологического кон-

сультирования;  

РО2 - Владеет знаниями о принципах, 

методах, формах и средствах психологи-

ческого консультирования; 

LO1-Knows the main modern approaches 

and theories of psychological counseling;  

LO2-Has knowledge of the principles, 

methods, forms and means of psychological 

counseling; 

LO3-Knows the fundamental problems in 
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ОН3-психологиялық кеңес беру 

саласындағы негізгі мәселелерді біледі;  

ОН4-психологиялық кеңес беруде 

әртүрлі теориялық тәсілдер мен 

тұжырымдамаларды ӛз бетінше талдай 

алады; 

ОН5-психологиялық кеңес берудің 

негізгі әдістері мен техникаларын 

меңгерген;  

ОН6-психологиялық кеңес беру 

дағдыларын меңгерген; 

ОН7-ақпаратты талдау және жалпылау, 

кеңес беруде практикалық міндеттерді 

шешу үшін қолайлы әдістерді таңдау 

және қолдана алады. 

ОН8-психологиялық зерттеулерді 

ұйымдастыру тәжірибесінде 

психологиялық білімді қолданады. 

РО3 - Знает основополагающие пробле-

мы в области психологического консуль-

тирования;  

РО4 - Умеет самостоятельно анализиро-

вать разные теоретические подходы и 

концепции в психологическом консуль-

тировании;  

РО5 - Владеет основными методами и 

техниками психологического консульти-

рования;  

РО6 - Владеет навыками психологиче-

ского консультирования; 

РО7 - Умеет анализировать и обобщать 

информацию, выбирать и применять 

подходящие методы для решения прак-

тических задач в консультировании. 

РО8 - Применяет психологические зна-

ния в практике организации психологи-

ческих исследований.  

the field of psychological counseling;  

LO4-Is able to independently analyze differ-

ent theoretical approaches and concepts in 

psychological counseling; 

LO5-Owns the basic methods and tech-

niques of psychological counseling;  

LO6-Has the skills of psychological counsel-

ing; 

LO7-is Able to analyze and summarize in-

formation, choose and apply appropriate me-

thods to solve practical problems in consult-

ing. 

LO8-Applies psychological knowledge in 

the practice of organizing psychological re-

search. 

Пәннің қысқаша 

сипаттамасы / Краткое 

описание дисциплины / 

Discipline Summary 

Білім берудегі психологиялық кеңестің 

мақсаттары мен міндеттері, педагог-

психолог жұмысындағы психологиялық 

кеңестің даму тарихы. Психологиялық 

кеңесті ӛткізу ерекшеліктері, 

психологиялық диагнозды қою, 

психологиялық портретті жасау. 

Психологиялық кеңестің түрлері, 

тәсілдері мен техникалары. 

Цели и задачи психоконсультирования в 

образовании, история развития психо-

консультировании в работе педагога-

психолога. Особенности проведения 

психоконсультирования, постановки 

психологического диагноза, составления 

психологического портрета. Формы, тех-

ники и приемы психологического кон-

сультирования. 

The goals and objectives of psychoconsulta-

tive in education, the history of psychocon-

sultative in the work of the psychologist. 

Especially psychoconsultative, of psycho-

logical diagnosis, the drawing up of a psy-

chological portrait. Forms, techniques and 

techniques of psychological counseling. 

Құрастырушы / 

Разработчик / Developer 
Григорова Юлия Борисовна, 

әлеуметтік ғылымдар магистрі, аға 

оқытушы 

Бисембаева Асем Кумаровна, аға 

оқытушы 

Григорова Юлия Борисовна, магистр 

социальных наук, старший 

преподаватель 

Бисембаева Асем Кумаровна, старший 

преподаватель 

Grigorova Julia Borisovna, master of 

social Sciences, senior lecturer 

Bisembayeva Asem Kumarovna, senior 

lecturer 

Пән атауы / Әлеуметтік - психологиялық тренинг Методика социально- Socio-Psychological Training Technique 
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Наименование 

дисциплины / Name of the 

discipline 

әдістемесі психологического тренинга 

Академикалық кредит 

саны, бақылау түрі / 

Количество 

академических кредитов, 

форма контроля / Number 

of academic loans, form of 

control 

5 академиялық кредит, ауызша емтихан 

(АЕ) 

5 академических кредитов, устный 

экзамен (UE) 

5 academic credits, oral exam (OE) 

Пререквизиттер / 

Пререквизиты / 

Prerequisite 

Әлеуметтік бейімделу тренингі, 

педагогикалық психология, мектеп 

психологының жұмысы, практикалық 

психология 

Тренинг социальной адаптации, 

педагогическая психология, работа 

школьного психолога, практическая 

психология 

Training of social adaptation, pedagogical 

psychology, work of the school 

psychologist, Practical psychology 

Постреквизиттер / 

Постреквизиты / 

Postrequisite 

Гендерлік психологиясы, 

конфликтология, психикалық 

денсаулықтың алдын алу және суицид 

превенциясы, әлеуметтік психология 

Гендерная психология, конфликтология, 

профилактика психического здоровья и 

превенция суицида, социальная 

психология 

Gender psychology, conflictology, mental 

health prevention and suicide prevention, 

social psychology 

Оқу мақсаты мен 

міндеттері / Учебная цель 

и задачи / Learning Goal 

and Objectives 

Болашақ кәсіби қызметінде әлеуметтік-

психологиялық тренинг әдістерін 

қолдану дағдылары мен іскерліктерін 

қалыптастыру және дамыту; тренингтік 

топтың қатысушылары ретінде 

әлеуметтік-психологиялық тренингтен 

ӛту тәжірибесін алу; тренинг жұмысында 

кәсіби этика негіздерін меңгеру, 

әлеуметтік-психологиялық тренинг 

әдістерін қолдана отырып сабақ ӛткізу. 

Формирование и развитие у обучаемых 

прочных знаний, навыков и умений ис-

пользования методов социально-

психологического тренинга в будущей 

профессиональной деятельности; приоб-

ретение опыта прохождения социально-

психологического тренинга в качестве 

участников тренинговой группы; овла-

дение основами профессиональной этики 

в тренинговой работе, проведении заня-

тий с применением методов социально-

психологического тренинга. 

Formation and development of students ' 

strong knowledge, skills and abilities to use 

the methods of socio-psychological training 

in future professional activities; acquisition 

of experience of socio-psychological 

training as participants of the training group; 

mastering the basics of professional ethics in 

training work, conducting classes using 

methods of social and psychological 

training. 

Оқытудың нәтижесі / 

Результат обучения / 

Learning outcome 

ОН1-жалпы мәдени, кәсіби және пәндік 

құзыреттілікке ие;  

ОН2-психологтың дамытушылық, 

психокоррекциялық және 

РО1 - Владеет общекультурными, 

профессиональными и предметными 

компетенциями;  

РО2 - знает об использовании методов 

LO1-Has General cultural, professional and 

subject competencies;  

LO2-knows about the use of methods of 

social and psychological training in the 
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психотерапиялық жұмысында 

әлеуметтік-психологиялық тренинг 

әдістерін қолдану туралы біледі; 

ОН3-әлеуметтік-психологиялық тренинг 

әдістерінің мәнін, мақсатын, 

мүмкіндіктерін, әзірлеу тарихын, түрлері 

мен қолданылу саласын біледі;  

ОН4-оқылатын әдістердің оқыту әсерінің 

психологиялық механизмдерін, 

әлеуметтік-психологиялық тренинг 

техникаларын және оларды тиімді 

қолдануды меңгерген; 

ОН5-тренингтік топта оқыту үрдісін 

басқару түрлері мен тәсілдерін, 

тренингтік сабақтардың құрылымдық 

элементтерін меңгерген;  

ОН6-болашақ практикалық қызметте 

әлеуметтік-психологиялық тренингтің 

түрлері мен әдістерін жоспарлай және 

қолдана алады. 

ОН7-әлеуметтік-психологиялық тренинг 

техникаларын пайдалана отырып, 

сабақтарды практикалық жүргізуді 

жүзеге асырады. 

ОН8-әлеуметтік-психологиялық 

тренингті әзірлеуде жаттығулар мен 

техниканы ӛз бетінше таңдай алады. 

социально-психологического тренинга в 

развивающей, психокоррекционной и 

психотерапевтической работе психолога;  

РО3 - знает сущность, назначение, воз-

можности, историю разработки, виды и 

области применения методов социально-

психологического тренинга;  

РО4 - Владеет психологическими меха-

низмами обучающего эффекта изучае-

мых методов, техник социально-

психологического тренинга и их эффек-

тивного применения;  

РО5 – Владеет видами и способами 

управления процессом обучения в тре-

нинговой группе, структурные элементы 

тренинговых занятий;  

РО6 - умеет планировать и применять 

формы и методы социально-

психологического тренинга в будущей 

практической деятельности;  

РО7 - Осуществляет практическое веде-

ние занятий с использованием техник 

социально-психологического тренинга. 

РО8 – Умеет самостоятельно подбирать 

упражнения и техники в разработке со-

циально-психологического тренинга. 

developmental, psychocorrective and 

psychotherapeutic work of a psychologist; 

LO3-knows the essence, purpose, opportuni-

ties, history of development, types and areas 

of application of methods of social and psy-

chological training;  

LO4-Owns the psychological mechanisms of 

the learning effect of the studied methods, 

techniques of socio-psychological training 

and their effective application; 

LO5-Owns the types and methods of manag-

ing the learning process in the training 

group, the structural elements of training 

sessions;  

LO6-is able to plan and apply forms and me-

thods of social and psychological training in 

future practical activities. 

LO7-Provides practical training using tech-

niques of social and psychological training. 

LO8-is Able to independently select exercis-

es and techniques in the development of so-

cial and psychological training. 

Пәннің қысқаша 

сипаттамасы / Краткое 

описание дисциплины / 

Discipline Summary 

Әлеуметтік-психологиялық тренингтің 

заңдылықтары мен ерекшеліктері. 

Әлеуметтік-психологиялық тренингтің 

мақсаты, міндеттері мен түрлері, 

тренингтік топ жұмысының ережелері, 

әлеуметтік-психологиялық тренингтің 

кезеңдері мен құрылымы, тренингтегі 

Закономерности и особенности социаль-

но - психологического тренинга.  

Цели, задачи и виды социально-

психологического тренинга, правила ра-

боты тренинговой группы, этапы и 

структура социально-психологического 

тренинга, классификация методов рабо-

Regularities and features of socio-

psychological training.  

Goals, objectives and types of socio-

psychological training, the rules of the train-

ing group, stages and structure of socio-

psychological training, classification of me-

thods of work in the training and the algo-
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жұмыс әдістерінің жіктелуі және 

әлеуметтік-психологиялық тренингті 

әзірлеу алгоритмі. 

ты в тренинге и алгоритм разработки со-

циально- психологического тренинга.   

rithm for the development of socio-

psychological training. 

Құрастырушы / 

Разработчик / Developer 

Белого Наталья Владимировна, 

педагогикалық білім магистрі, аға 

оқытушы 

Ахметбекова Зауре Далихатовна, педа-

гогика ғылымдарының магистрі, аға 

оқытушы 

Белого Наталья Владимировна, 

магистр педагогического образования, 

старший преподаватель 

Ахметбекова Зауре Далихатовна, 

магистр педагогических наук, старший 

преподаватель 

Belogo Natalia Vladimirovna, master of 

pedagogical education, senior lecturer 

Akhmetbekova Zaure Dalihatovna, master 

of pedagogical Sciences, senior lecturer 

Пән атауы / 

Наименование 

дисциплины / Name of the 

discipline 

Әлеуметтік оқытудың белсенді 

әдістері 

Активные методы социального 

обучения 
Active Methods of Social Learning 

Академикалық кредит 

саны, бақылау түрі / 

Количество 

академических кредитов, 

форма контроля / Number 

of academic loans, form of 

control 

5 академиялық кредит, ауызша емтихан 

(АЕ) 

5 академических кредитов, устный 

экзамен (UE) 

5 academic credits, oral exam (OE) 

Пререквизиттер / 

Пререквизиты / 

Prerequisite 

Әлеуметтік бейімделу  тренингі, педагог-

психолог кәсібіне кіріспе және ӛзін-ӛзі 

тану, қазіргі білім беру технологиялар, 

педагогикалық психология, мектеп 

психологының жұмысы 

Тренинг социальной адаптации, введение 

в профессию педагога-психолога и 

самопознание, современные 

образовательные технологии, 

педагогическая психология, работа 

школьного психолога 

Training of social adaptation, introduction to 

the profession of a teacher-psychologist and 

self-knowledge, modern educational 

technologies, pedagogical psychology, work 

of a school psychologist 

Постреквизиттер / 

Постреквизиты / 

Postrequisite 

Дифференциалды психология, отбасы 

психотерапиясы, мектеп медиациясы, 

инновациялық педагогика, жалпы және 

арнайы қабілеттер психологиясы 

Дифференциальная психология, 

семейная психотерапия, школьная 

медиация, инновационная педагогика, 

психология общих и специальных 

способностей 

Differential psychology, family 

psychotherapy, School mediation, innovative 

pedagogy, psychology of General and 

special abilities 

Оқу мақсаты мен 

міндеттері / Учебная цель 

и задачи / Learning Goal 

Болашақ кәсіби қызметінде әлеуметтік-

психологиялық оқытудың белсенді 

әдістерін қолдану дағдылары мен 

Формирование и развитие у обучаемых 

прочных знаний, навыков и умений ис-

пользования активных методов социаль-

Formation and development of students ' 

strong knowledge, skills and abilities to use 

active methods of social and psychological 
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and Objectives іскерліктерін қалыптастыру және 

дамыту. 

Тренинг тобының қатысушылары 

ретінде әлеуметтік-психологиялық 

тренингтен ӛту тәжірибесін алу. 

Тренингтік жұмыста кәсіби этика 

негіздерін меңгеру, әлеуметтік-

психологиялық оқытудың белсенді 

әдістерін қолдана отырып сабақ ӛткізу. 

но-психологического обучения в буду-

щей профессиональной деятельности. 

Приобретение опыта прохождения соци-

ально-психологического тренинга в ка-

честве участников тренинговой группы. 

Овладение основами профессиональной 

этики в тренинговой работе, проведении 

занятий с применением активных мето-

дов социально-психологического обуче-

ния. 

training in future professional activities. 

Acquisition of experience of passing of 

social and psychological training as 

participants of training group. 

Mastering the basics of professional ethics in 

training work, conducting classes with the 

use of active methods of social and 

psychological training. 

Оқытудың нәтижесі / 

Результат обучения / 

Learning outcome 

ОН1-жалпы мәдени, кәсіби және пәндік 

құзыреттілікке ие; 

ОН2-педагог-психологтың дамытушы, 

психокоррекциялық және 

психотерапиялық жұмысында белсенді 

әлеуметтік-психологиялық оқыту 

әдістерін қолдану туралы; белсенді 

әлеуметтік-психологиялық оқытудың 

жаңа әдістері туралы біледі; 

ОН3-белсенді әлеуметтік-психологиялық 

оқыту әдістерінің мәнін, мақсатын, 

мүмкіндіктерін, әзірлеу тарихын, түрлері 

мен қолданылу саласын біледі; 

ОН4-оқылатын әдістердің оқыту әсерінің 

психологиялық механизмдерін, оларды 

тиімді қолданудың технологиясы мен 

психологиялық-педагогикалық 

шарттарын меңгерген; 

ОН5-тренингтік топта оқыту процесін 

басқарудың түрлері мен тәсілдерін, 

тренингтік сабақтардың құрылымдық 

элементтерін біледі;  

ОН6-болашақ практикалық қызметте 

белсенді әлеуметтік-психологиялық 

РО1 - Владеет общекультурными, 

профессиональными и предметными 

компетенциями;  

РО2 - Знает об использовании методов 

активного социально-психологического 

обучения в развивающей, психокоррек-

ционной и психотерапевтической работе 

педагога-психолога; о новых методах 

активного социально-психологического 

обучения;   

РО3 - Знает сущность, назначение, воз-

можности, историю разработки, виды и 

области применения методов активного 

социально-психологического обучения;  

РО4 - Владеет психологическими меха-

низмами обучающего эффекта изучае-

мых методов, технологию и психолого-

педагогические условия их эффективно-

го применения;  

РО5 – Знает виды и способы управления 

процессом обучения в тренинговой 

группе, структурные элементы тренин-

говых занятий;  

РО6 - Умеет планировать и применять 

LO1-Has General cultural, professional and 

subject competencies; 

LO2-Knows about the use of methods of 

active social and psychological training in 

the developmental, psychocorrective and 

psychotherapeutic work of a teacher-

psychologist; about new methods of active 

social and psychological training; 

LO3-Knows the essence, purpose, 

opportunities, history of development, types 

and areas of application of methods of active 

social and psychological training; 

LO4-Owns psychological mechanisms of 

learning effect of the studied methods, 

technology and psychological and 

pedagogical conditions of their effective 

application; 

LO5-Knows the types and methods of 

managing the learning process in the training 

group, the structural elements of training 

sessions;  

LO6-is Able to plan and apply forms and 

methods of active social and psychological 

training in future practical activities; 
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оқытудың формалары мен әдістерін 

жоспарлай және қолдана алады; 

ОН7-белсенді әлеуметтік-психологиялық 

оқыту әдістерін, оның ішінде тренингтік 

топта сабақ жүргізуді жүзеге асырады. 

ОН8-белсенді әлеуметтік-психологиялық 

жұмыс әдістерін қолдану тиімділігін 

бағалайды. 

формы и методы активного социально-

психологического обучения в будущей 

практической деятельности;  

РО7 - Осуществляет ведение занятий с 

использованием методов активного со-

циально-психологического обучения, в 

том числе, в тренинговой группе. 

РО8 - Оценивает эффективность приме-

нения методов активной социально-

психологической работы. 

LO7 - conducts classes using methods of 

active social and psychological training, 

including in the training group. 

LO8-Assesses the effectiveness of the 

methods of active social and psychological 

work. 

Пәннің қысқаша 

сипаттамасы / Краткое 

описание дисциплины / 

Discipline Summary 

Белсенді әлеуметтік-психологиялық 

тренинг әдістерін қолданудың даму 

тарихы, түрлері, принциптері мен 

салалары туралы түсінік. Белсенді 

әлеуметтік-психологиялық 

тренингтердің ұйымдасқан байланысына 

негізделген талқылау әдістері. Ойын 

әдістері мен психотехникалық 

жаттығулардың мәні мен мазмұны, 

оқытудың белсенді әдістерінің 

психологиялық мазмұны. 

История разработки, виды, принципы и 

области применения методов активного 

социально-психологического обучения. 

Дискуссионные методы, методы, осно-

ванные на организованной коммуника-

ции активного социально-

психологического обучения. Сущность и 

содержание игровых методов и психо-

технических упражнений, психологиче-

ское содержание активных методов  обу-

чения. 

History of development, types, principles 

and areas of application of methods of active 

social and psychological training. Discussion 

methods, methods based on organized com-

munication of active social and psychologi-

cal training. The essence and content of 

game methods and psychotechnical exercis-

es, the psychological content of active teach-

ing methods. 

Қүрастырушы / 

Разработчик / Developer 

Белого Наталья Владимировна, 

педагогикалық білім магистрі, аға 

оқытушы 

Тойымбетова Динара Серикбаевна, 

педагогика ғылымдарының магистрі, аға 

оқытушы 

Белого Наталья Владимировна, 

магистр педагогического образования, 

старший преподаватель 

Тойымбетова Динара Серикбаевна, 

магистр педагогических наук, старший 

преподаватель 

Belogo Natalia Vladimirovna, master of 

pedagogical education, senior lecturer 

Toiymbetova Dinara Serikbaevna, master 

of pedagogical Sciences, senior lecturer 

 

Пән атауы / 

Наименование 

дисциплины / Name of the 

discipline 

Гендерлік психология Гендерная психология Gender Psychology  

Академикалық кредит 

саны, бақылау түрі / 

Количество 

5 академиялық кредит, емтихан (КТ) 5 академических кредитов, экзамен (КТ) 5 academic credits, exam (СТ) 
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академических кредитов, 

форма контроля / Number 

of academic loans, form of 

control 

Пререквизиттер / 

Пререквизиты / 

Prerequisite 

Әлеуметтік бейімделу  тренингі, педагог-

психолог кәсібіне кіріспе және ӛзін-ӛзі 

тану, мектеп психологының жұмысы, 

әлеуметтік-психологиялық тренинг 

әдістемесі  

Тренинг социальной адаптации, введение 

в профессию педагога-психолога и 

самопознание, работа школьного 

психолога, методика социально-

психологического тренинга 

Training of social adaptation, introduction to 

the profession of a teacher-psychologist and 

self-knowledge, work of a school 

psychologist, methods of social and 

psychological training 

Постреквизиттер / 

Постреквизиты / 

Postrequisite 

Педагогика және психологияны 

оқытудағы ақпараттық-

коммуникациялық технологиялар, 

отбасылық ӛмір психологиясы, 

конфликтология 

Информационно-коммуникационные 

технологии в обучении педагогике и 

психологии, психология семейной 

жизни, конфликтология 

Information and communication 

technologies in teaching pedagogy and 

psychology, psychology of family life, 

conflictology 

Оқу мақсаты мен 

міндеттері / Учебная цель 

и задачи / Learning Goal 

and Objectives 

Гендерлік мәселелер және гендер 

әдіснамасы негіздерімен танысу, әйелдер 

мен ерлердің тұлғалық дамуының 

гендерлік ерекшеліктері, тұлғааралық 

қатынастардың гендерлік ерекшелігі, 

дәстүрлі гендерлік стереотиптер туралы 

түсініктерді қалыптастыру. 

Студенттердің тұлғалық дамуының 

гендерлік ерекшеліктері, мінез-құлқы 

мен іс-әрекетіндегі гендерлік 

айырмашылықтар, жыныстық аралық 

қарым-қатынас ерекшеліктері туралы 

теориялық білімді меңгеруі. 

Студенттердің дүниетанымын, 

құндылықтар иерархиясын 

қалыптастыру, шығармашылық ойлауды 

дамыту, болашақ кәсіби қызмет үшін 

қажетті дағдылар мен іскерлікті 

қалыптастыру. 

Ознакомление с основами гендерной 

проблематики и методологии гендера, 

формирование представлений о гендер-

ных особенностях личностного развития, 

поведения женщин и мужчин, гендерной 

специфике межличностных отношений, 

традиционных гендерных стереотипах. 

Усвоение студентами теоретических 

знаний о гендерных особенностях 

личностного развития, гендерных 

различиях в поведении и деятельности, 

особенностях межполовых 

взаимоотношений. 

Формирование у студентов 

мировоззрения, иерархии ценностей, 

развитие творческого мышления, 

формирование умений и навыков, 

необходимых для будущей 

профессиональной деятельности. 

Familiarization with the basics of gender 

issues and gender methodology, formation of 

ideas about gender features of personal 

development, behavior of women and men, 

gender specifics of interpersonal relations, 

traditional gender stereotypes. 

Mastering by students of theoretical know-

ledge about gender features of personal de-

velopment, gender differences in behavior 

and activity, features of inter-sexual rela-

tions. 

Formation of students ' worldview, hierarchy 

of values, development of creative thinking, 

formation of skills necessary for future pro-

fessional activity. 

Оқытудың нәтижесі / ОН1-гендерлік психология саласындағы РО1 - Знает и понимает классические и LO1-Knows and understands classical and 
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Результат обучения / 

Learning outcome 

классикалық және қазіргі заманғы 

тұжырымдамаларды біледі және түсінеді. 

ОН2-психикалық процестердің 

механизмдері мен заңдылықтарын, 

қасиеттері мен жағдайларын біледі. 

ОН3-тұлғаның гендерлік ерекшеліктерін 

психодиагностика, психокоррекция және 

гендерлік қатыстылықты ескере отырып 

психологиялық кеңес беру әдістері мен 

тәсілдерін меңгерген 

ОН4-қатысушылардың гендерлік 

ұқсастығының басым түрін ескере 

отырып, әртүрлі қызмет түрлерін (оқу-

тәрбие, еңбек, әлеуметтік және т.б.) 

психологиялық сүйемелдеуді модельдеу 

және іске асыру дағдыларын меңгерген. 

ОН5-қоғамның заманауи даму 

жағдайында адамның психологиялық 

мәселелерін талдайды және шешеді. 

ОН6-гендерлік аспектіні ескере отырып, 

кәсіби міндеттердің инновациялық, 

стандартты емес және баламалы 

шешімдерін табады және қолданады. 

ОН7-менеджмент саласындағы білімді 

меңгерген, ұйым персоналымен жұмыс 

жүргізуге қабілетті  

ОН8-ӛзінің кәсіби қызметінің нәтижелері 

үшін жауапкершілікті түсінеді 

современные концепции в области 

гендерной психологии. 

РО2 - Знает механизмы и 

закономерности психических процессов, 

свойств и состояний с учетом гендерных 

особенностей проявления  

РО3 - Владеет приемами и методами 

психодиагностики, психокоррекции 

гендерных особенностей личности и 

психологического консультирования с 

учетом гендерной принадлежности 

РО4 - Владеет навыками моделирования 

и реализации психологического 

сопровождения различных видов 

деятельности (учебно-воспитательной, 

трудовой, социальной и др.) с учетом 

преобладающего типа гендерной 

идентичности участнииков. 

РО5 - Анализирует и решает 

психологические проблемы  человека в 

современных условиях развития 

общества  

РО6 - Находит и применяет 

инновационные, нестандартные и  

альтернативные решения 

профессиональных задач с учетом 

гендерного аспекта 

РО7 - Владеет знаниями в области 

менеджмента, обладает способностью к 

проведению работ с персоналом 

организации.  

РО8 - Понимает ответственность  за 

результаты своей профессиональной 

деятельности. 

modern concepts in the field of gender 

psychology. 

LO2-Knows the mechanisms and patterns of 

mental processes, properties and States, 

taking into account gender characteristics. 

LO3-Owns techniques and methods of psy-

chodiagnostics, psychocorrection of gender 

characteristics of the person and psychologi-

cal counseling taking into account gender 

identity. 

LO4-Has the skills of modeling and imple-

mentation of psychological support of vari-

ous activities (educational, labor, social, 

etc.), taking into account the prevailing type 

of gender identity of the participants. 

LO5-Analyzes and solves psychological 

problems of the person in modern conditions 

of development of society  

LO6-Finds and applies innovative, non-

standard and alternative solutions to profes-

sional tasks with a gender perspective. 

LO7-Has knowledge in the field of manage-

ment, has the ability to work with the staff of 

the organization  

LO8-Understands the responsibility for the 

results of their professional activities 
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Пәннің қысқаша 

сипаттамасы / Краткое 

описание дисциплины / 

Discipline Summary 

Гендерлік сәйкестендіру және 

стереотиптеу құбылыстары, ерлер мен 

әйелдермен психологиялық жұмыстың 

бағыттары. Жыныстық дифференциация, 

жыныстық диморфизм, феминизм, 

маскулинизм. Ерлер мен әйелдер 

тұлғасының интеллектуалдық, сӛйлеу, 

эмоциялық сипаттамалары, гендерлік 

қатынастар. 

Явления гендерной идентификации и 

стереотипизации, направлениях психо-

логической работы с мужчинами и жен-

щинами. Половая дифференциация, по-

ловой диморфизм, феминизм, маскулин-

ность. Интеллектуальные, речевые, эмо-

циональные характеристики личности 

мужчин и женщин, гендерные отноше-

ния.   

Phenomena of gender identification and ste-

reotyping, directions of psychological work 

with men and women. Sexual differentiation, 

sexual dimorphism, feminism, masculinity. 

Intellectual, speech, emotional characteristics 

of the personality of men and women, gender 

relations. 

Құрастырушы / 

Разработчик / Developer 

Калиниченко Оксана Викторовна, 

психология магистрі, аға оқытушы 

Ахметбекова Зауре Далихатовна, педа-

гогика ғылымдарының магистрі, аға 

оқытушы 

Калиниченко Оксана Викторовна, 

магистр психологии, старший 

преподаватель 

Ахметбекова Зауре Далихатовна, 

магистр социальных наук, старший 

преподаватель 

Kalinichenko Oksana Viktorovna, master 

of psychology, senior lecturer  

Akhmetbekova Zaure Dalihatovna, master 

of pedagogical Sciences, senior lecturer 

 

Пән атауы / 

Наименование 

дисциплины / Name of the 

discipline 

Дифференциалды психология Дифференциальная психология Differential Psychology 

Академикалық кредит 

саны, бақылау түрі / 

Количество 

академических кредитов, 

форма контроля / Number 

of academic loans, form of 

control 

5 академиялық кредит, емтихан (КТ) 5 академических кредитов, экзамен (КТ) 5 academic credits, exam (СТ) 

Пререквизиттер / 

Пререквизиты / 

Prerequisite 

Әлеуметтік бейімделу  тренингі, педагог-

психолог кәсібіне кіріспе және ӛзін-ӛзі 

тану, мектеп психологының жұмысы, 

әлеуметтік-психологиялық тренинг 

әдістемесі 

Тренинг социальной адаптации, введение 

в профессию педагога-психолога и 

самопознание, работа школьного 

психолога, методика социально-

психологического тренинга 

Training of social adaptation, introduction to 

the profession of a teacher-psychologist and 

self-knowledge, work of a school 

psychologist, methods of social and 

psychological training 

Постреквизиттер / 

Постреквизиты / 

Postrequisite 

Білім берудегі ақпараттық-

коммуникациялық технологиялар, 

девиантты мінез-құлық мінездері, мектеп 

Информационно-коммуникационные 

технологии в образовании, девиантные 

поведение, школьная медиация, 

Information and communication 

technologies in education, deviant behavior, 

School mediation, innovative pedagogy 
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медиация, инновациялық педагогика инновационная педагогика 

Оқу мақсаты мен 

міндеттері / Учебная цель 

и задачи / Learning Goal 

and Objectives 

Адам даралығы ұғымын және оның 

қалыптасу заңдылықтарын ашу. 

Дифференциалдық психологияның 

негізгі концепциялары, темперамент, 

мінез және қабілет, түрлі түрдегі 

конституциялардың психологиялық 

ерекшеліктері, ер және әйел жынысты 

тұлғалардың психикалық қызметінің 

ерекшеліктері туралы түсініктерді 

қалыптастыру. 

Ғылыми зерттеулерді сауатты жүргізу 

және практикалық вапростарды тиімді 

шешу үшін даралықтың ғылыми 

тұжырымдамаларында бағдарлануды 

үйрену. 

Раскрытие понятия человеческой инди-

видуальности и закономерностей ее 

формирования. 

Формирование представлений об основ-

ных концепциях дифференциальной 

психологии, о темпераменте, характере и 

способностях, психологических особен-

ностях конституций разного типа, осо-

бенностях психической деятельности 

лиц мужского и женского пола. 

Научиться ориентироваться в научных 

концепциях индивидуальности для гра-

мотного проведения научных исследова-

ний и эффективного разрешения практи-

ческих вапросов. 

Disclosure of the concept of human 

individuality and the laws of its formation. 

Formation of ideas about the basic concepts 

of differential psychology, temperament, 

character and abilities, psychological 

features of constitutions of different types, 

features of mental activity of men and 

women. 

Learn to navigate the scientific concepts of 

individuality to conduct scientific research 

and effective resolution of practical queries. 

Оқытудың нәтижесі / 

Результат обучения / 

Learning outcome 

ОН1-дифференциалдық психологияның 

негізгі концепцияларын, темперамент, 

мінез-құлық және қабілет туралы 

заманауи түсініктерді, түрлі түрдегі 

Конституциялардың психологиялық 

ерекшеліктерін, ер және әйел жынысты 

тұлғалардың психикалық қызметінің 

ерекшеліктерін біледі. 

ОН2-ғылыми зерттеулерді сауатты 

жүргізу және практикалық сұраныстарды 

тиімді шешу үшін даралықтың ғылыми 

тұжырымдамаларында бағдарлай алады. 

ОН3-тұлғааралық дифференциация 

аспектісінде психологиялық мәселелерді 

талдайды. 

ОН4-екі жыныстың ӛкілдерінің 

психологиялық ұқсастықтары мен 

айырмашылықтарын ескереді, үздіксіз 

РО1 - Знает основные концепции диффе-

ренциальной психологии, современные 

представления о темпераменте, характе-

ре и способностях, психологические осо-

бенности конституций разного типа, 

особенности психической деятельности 

лиц мужского и женского пола. 

РО2 – Умеет ориентироваться в научных 

концепциях индивидуальности для гра-

мотного проведения научных исследова-

ний и эффективного разрешения практи-

ческих запросов. 

РО3 – Анализирует психологические 

проблемы в аспекте межличностной 

дифференциации. 

РО4 - Учитывает психологические сход-

ства и различия представителей обоих 

полов, ориентируется на построение 

LO1-Knows the basic concepts of 

differential psychology, modern ideas about 

temperament, character and abilities, 

psychological features of constitutions of 

different types, features of mental activity of 

men and women. 

LO2-Is able to navigate the scientific con-

cepts of individuality for competent research 

and effective resolution of practical queries. 

RO3-Analyzes psychological problems in 

the aspect of interpersonal differentiation. 

LO4-Takes into account the psychological 

similarities and differences of both sexes, 

focuses on building partnerships between 

them in a continuous interpersonal interac-

tion;  

LO5-Takes into account the individual cha-

racteristics of the individual and, on the basis 
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тұлғааралық ӛзара іс-қимыл жағдайында 

олардың арасындағы серіктестік қарым-

қатынасты құруға бағдарланады; 

ОН5-жеке тұлғаның жеке ерекшеліктерін 

ескереді және осының негізінде оқыту 

мен тәрбиелеудің мазмұнын, нысандары 

мен әдістерін анықтайды. 

ОН6-дифференциацияны ескере отырып, 

жеке тұлғаның жеке ерекшеліктерін 

психодиагностика, психокоррекция және 

психологиялық кеңес берудің әдістері 

мен тәсілдерін меңгерген. 

ОН7-тұлғалық ӛзін-ӛзі кӛрсету және 

ӛзін-ӛзі дамыту тәсілдерін меңгерген. 

ОН8-ӛзінің кәсіби қызметінің нәтижелері 

үшін жауапкершілікті түсінеді 

партнерских отношений между ними в 

условиях непрерывного межличностного 

взаимодействия;  

РО5 - Учитывает индивидуальные осо-

бенности личности и, на основании это-

го, определяет содержание, формы и ме-

тоды обучения и воспитания. 

РО6 – Владеет приемами и методами 

психодиагностики, психокоррекции ин-

дивидуальных особенностей личности и 

психологического консультирования с 

учетом дифференциации. 

РО7 - Владеет приемами личностного 

самовыражения и саморазвития. 

РО8 - Понимает ответственность  за 

результаты своей профессиональной 

деятельности 

of this, determines the content, forms and 

methods of training and education. 

LO6-Owns techniques and methods of psy-

chodiagnostics, psychocorrection of individ-

ual personality traits and psychological 

counseling, taking into account differentia-

tion. 

LO7-Owns techniques of personal expres-

sion and self-development. 

LO8-Understands the responsibility for the 

results of their professional activities 

Пәннің қысқаша 

сипаттамасы / Краткое 

описание дисциплины / 

Discipline Summary 

Темперамент, мінез және қабілет, әртүрлі 

түрдегі Конституциялардың 

психологиялық ерекшеліктері, еркек 

және әйел жынысты адамдардың 

психикалық қызметінің ерекшеліктері. 

Жеке айырмашылықтардың пайда 

болуының негізгі факторлары және 

даралықтың қалыптасуы туралы, 

жыныстық диморфизм және 

онтогенездегі психикалық даму 

ерекшеліктері туралы сұрақтар. 

Темперамент, характер и способности, 

психологические особенности конститу-

ций разного типа, особенности психиче-

ской деятельности лиц мужского и жен-

ского пола. Вопросы об основных факто-

рах происхождения индивидуальных 

различий и становления индивидуально-

сти, о половом диморфизме и особенно-

стях психического развития в онтогенезе. 

Temperament, character and abilities, psy-

chological features of constitutions of differ-

ent types, features of mental activity of men 

and women. Questions about the main fac-

tors of the origin of individual differences 

and the formation of individuality, sexual 

dimorphism and features of mental develop-

ment in ontogenesis. 

Құрастырушы / 

Разработчик / Developer 

Калиниченко Оксана Викторовна, 

психология магистрі, аға оқытушы 

Маканова Анар Жарулловна, 

әлеуметтік ғылымдарының магистрі, аға 

оқытушы 

Калиниченко Оксана Викторовна, 

магистр психологии, старший 

преподаватель 

Маканова Анар Жарулловна, магистр 

социальных наук, старший 

преподаватель 

Kalinichenko Oksana Viktorovna, master 

of psychology, senior lecturer  

Makanova Anar Jarullovna, master of 

social Sciences, senior lecturer 
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Пән атауы / 

Наименование 

дисциплины / Name of the 

discipline 

Педагогика және психологияны 

оқытудағы ақпараттық-

коммуникациялық технологиялар 

Информационно-коммуникационные 

технологии в преподавании 

педагогики и психологии 

Information and Communication 

Technologies in the Teaching of Pedagogy 

and Psychology 

Академикалық кредит 

саны, бақылау түрі / 

Количество 

академических кредитов, 

форма контроля / Number 

of academic loans, form of 

control 

3 академиялық кредит, ауызша емтихан 

(АЕ) 

3 академических кредитов, устный 

экзамен (UE) 

3 academic credits, oral exam (OE) 

Пререквизиттер / 

Пререквизиты / 

Prerequisite 

Әлеуметтік бейімделу  тренингі, педагог-

психолог кәсібіне кіріспе және ӛзін-ӛзі 

тану, мектеп психологының жұмысы, 

әлеуметтік-психологиялық тренинг 

әдістемесі, гендерлік психология 

Тренинг социальной адаптации, введение 

в профессию педагога-психолога и 

самопознание, работа школьного 

психолога, методика социально-

психологического тренинга, гендерная 

психология 

Training of social adaptation, introduction to 

the profession of a teacher-psychologist and 

self-knowledge, work of a school 

psychologist, methods of socio-

psychological training, gender psychology 

Постреквизиттер / 

Постреквизиты / 

Postrequisite 

Әлеуметтік психология, отбасылық ӛмір 

психологиясы, дарындылық психология, 

мұғалімнің педагогикалық шеберлігі 

және кәсіби – педагогикалық мәдениеті 

Социальная психология, психология 

семейной жизни, психология 

одаренности, педагогическое мастерство 

и профессионально – педагогическая 

культура учителя 

Social psychology, psychology of family 

life, psychology of giftedness, pedagogical 

skills and professional and pedagogical 

culture of the teacher 

Оқу мақсаты мен 

міндеттері / Учебная цель 

и задачи / Learning Goal 

and Objectives 

Студенттерді педагог-психологтың 

практикалық және ғылыми-зерттеу 

қызметінде заманауи ақпараттық 

технологияларды қолданудың негізгі 

әдістері мен құралдарымен таныстыру. 

Қазіргі заманғы ақпараттық және 

коммуникациялық технологиялардың 

негізгі мүмкіндіктерін, оның ішінде 

аппараттық және бағдарламалық 

қамтамасыз етуді зерделеу;   

Негізгі операциялық жүйелердің 

мақсатын және олардың қазіргі заманғы 

Ознакомить студентов с основными ме-

тодами и средствами применения совре-

менных информационных технологий в 

практической и научно-

исследовательской деятельности педаго-

га-психолога. 

Изучить основные возможности совре-

менных информационных и коммуника-

ционных технологий, включая их аппа-

ратное и программное обеспечение;   

Уточнить назначение основных операци-

онных систем и их функциональные воз-

To acquaint students with the main methods 

and means of application of modern 

information technologies in practical and 

research activities of the teacher-

psychologist. 

To study the main possibilities of modern 

information and communication 

technologies, including their hardware and 

software;   

To clarify the purpose of the main operating 

systems and their functionality in relation to 

a wide range of modern computer 
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компьютерлік техниканың кең ауқымына 

қатысты функционалдық мүмкіндіктерін 

нақтылау;  

Психологияда кең таралған ақпараттық 

және коммуникациялық жүйелердің 

қолдану саласын және функционалдық 

мүмкіндіктерін кӛрсету. 

можности применительно к широкому 

кругу современной компьютерной тех-

ники;  

Показать области применения и функ-

циональные возможности информацион-

ных и коммуникационных систем, 

имеющих широкое распространение в 

психологии. 

technology;  

To show the areas of application and 

functionality of information and 

communication systems that have a wide 

distribution in psychology. 

Оқытудың нәтижесі / 

Результат обучения / 

Learning outcome 

ОH1-Компьютерлік желілер, деректер 

қоры туралы негізгі ұғымдарды, 

ғылымды дамыту үшін қолданылатын 

Интернеттің негізгі мүмкіндіктерін 

біледі,   

ОH2-тест тапсырмаларын қолдану 

мүмкіндіктері мен түрлерін 

пайдаланады,   

ОH3-ақпараттық қызметті 

автоматтандырудың ең кӛп таралған 

құралдарының (мәтіндік редакторлар, 

мәтіндік процессорлар, графикалық 

редакторлар, электрондық кестелер, 

деректер базасы, Компьютерлік желілер) 

мақсатын біледі);  

ОH4-эмпирикалық зерттеулерді 

жоспарлай және жүргізе алады, тұлғаның 

коммуникативтік дағдылары мен 

қасиеттерін зерттеу үшін әдістемелерді 

таңдай алады; 

ОH5-Интернетті ақпарат кӛзі ретінде 

пайдаланады,  

ОH6-Ақпараттық технологиялар 

құралдарын пайдалану арқылы 

жұмыстарды суреттейді,  

ОH7-кәсіби қызметте ақпараттық білім 

РО1 – Знает основные понятия о компь-

ютерных сетях, базах данных, основные 

возможности Интернет, применяемые 

для развития науки,   

РО2 - Использует возможности приме-

нения и типы тестовых заданий,   

РО3 – Знает назначение наиболее рас-

пространенных средств автоматизации 

информационной деятельности (тексто-

вых редакторов, текстовых процессоров, 

графических редакторов, электронных 

таблиц, баз данных, компьютерных се-

тей);  

РО4 – Умеет планировать и проводить 

эмпирические исследования, подбирать 

методики для изучения коммуникатив-

ных умений и свойств личности; 

РО5 - Использует Интернет как источник 

информации,  

РО6 - Иллюстрирует работы с использо-

ванием средств информационных техно-

логий,  

РО7 – Владеет навыками эффективного 

применения информационных образова-

тельных ресурсов в профессиональной 

деятельности.   

LO1-Knows the basic concepts of computer 

networks, databases, basic Internet 

capabilities used for the development of 

science,   

LO2-Uses application possibilities and types 

of test tasks,   

LO3-Knows the purpose of the most 

common means of automation of information 

activities (text editors, word processors, 

graphics editors, spreadsheets, databases, 

computer networks);  

LO4-is Able to plan and conduct empirical 

research, to select methods for the study of 

communicative skills and personality traits; 

LO5-Uses the Internet as a source of 

information,  

LO6-Illustrates works using information 

technology tools,  

LO7-Possesses skills of effective application 

of information educational resources in 

professional activity.   

LO8-Has the skills to develop and design 

materials in the form of presentations. 
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беру ресурстарын тиімді қолдану 

дағдыларын меңгерген.   

ОH8-презентация түрінде материалдарды 

әзірлеу және рәсімдеу дағдысына ие. 

РО8 - Обладает навыками разработки и 

оформления материалов в виде презен-

таций. 

Пәннің қысқаша 

сипаттамасы / Краткое 

описание дисциплины / 

Discipline Summary 

Кӛпмәдениетті медиакеңістіктерде, 

психологиялық феномендер мен 

медиакультураны білім алушының 

тұлғасымен қабылдау механизмдерінде 

адамның қарым-қатынасы мен мінез-

құлқының психологиялық 

заңдылықтары. Массмедиа мен балалар 

және жастар аудиториясымен 

медиакоммуникативтік қарым-қатынас 

психологиясы. Медиабілім беру әдістері, 

тәсілдері, БАҚ-тың дидактикалық және 

тәрбиелік мүмкіндіктері, 

медиаиммунитет және 

медиакомпетенттілігі. 

Психологические закономерности 

отношения и поведения человека в 

поликультурных медиапространствах, 

психологических феноменах и 

механизмах восприятия медиакультуры 

личностью обучающегося. Психология 

медиакоммуникативного взаимодействия 

массмедиа с детской и молодежной ау-

диторией. Методы, приемы 

медиаобразования, дидактические и 

воспитательные возможности СМИ, ме-

диаиммунитет и медиакомпетентность. 

Psychological regularities of human attitude 

and behavior in multicultural media spaces, 

psychological phenomena and mechanisms 

of perception of media culture by the 

student's personality. Psychology of media-

communicative interaction of mass media 

with children and youth audience. Methods, 

techniques of media education, didactic and 

educational opportunities of the media, 

media immunity and media competence. 

Құрастырушы / 

Разработчик / Developer 

Усембаева Әсия Хамитовна, 

педагогика және психология магистрі,, 

аға оқытушы 

Усембаева Әсия Хамитовна, 

педагогика және психология магистрі,, 

аға оқытушы 

Усембаева Асия Хамитовна, магистр 

педагогики и психологии, старший 

преподаватель 

Усембаева Асия Хамитовна, магистр 

педагогики и психологии, старший 

преподаватель 

Usembayeva Asiya Khamitovna, master of 

pedagogy and psychology, senior lecturer 

Usembayeva Asiya Khamitovna, master of 

pedagogy and psychology, senior lecturer 

 

Пән атауы / 

Наименование 

дисциплины / Name of the 

discipline 

Білім берудегі ақпараттық-

коммуникациялық технологиялар 

Информационно-коммуникационные  

технологии в образовании 

Information Communication Technologies 

in Education 

Академикалық кредит 

саны, бақылау түрі / 

Количество 

академических кредитов, 

форма контроля / Number 

of academic loans, form of 

3 академиялық кредит, ауызша емтихан 

(АЕ) 

3 академических кредитов, устный 

экзамен (UE) 

3 academic credits, oral exam (OE) 
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control 

Пререквизиттер / 

Пререквизиты / 

Prerequisite 

Әлеуметтік бейімделу  тренингі, педагог-

психолог кәсібіне кіріспе және ӛзін-ӛзі 

тану, мектеп психологының жұмысы, 

әлеуметтік-психологиялық тренинг 

әдістемесі, гендерлік психология 

Тренинг социальной адаптации, введение 

в профессию педагога-психолога и 

самопознание, работа школьного 

психолога, методика социально-

психологического тренинга, гендерная 

психология 

Training of social adaptation, introduction to 

the profession of a teacher-psychologist and 

self-knowledge, work of a school 

psychologist, methods of socio-

psychological training, gender psychology 

Постреквизиттер / 

Постреквизиты / 

Postrequisite 

Девиантты мінез-құлық психологиясы, 

отбасы психотерапиясы, мектеп 

медиация, ерекше білім беруді қажет 

ететін балалар үшін бағдарламалық 

мазмұнды бейімдеу, жалпы және арнайы 

қабілеттер психологиясы  

Психология девиантного поведения, 

семейная психотерапия, Школьная 

медиация, адаптация программного 

содержания для детей, нуждающихся в 

особом образовании, психология общих 

и специальных способностей 

Psychology of deviant behavior, family 

psychotherapy, School mediation, adaptation 

of program content for children in need of 

special education, psychology of General 

and special abilities 

Оқу мақсаты мен 

міндеттері / Учебная цель 

и задачи / Learning Goal 

and Objectives 

Студенттерді білім беруде заманауи 

ақпараттық технологияларды 

қолданудың негізгі әдістері мен 

құралдарымен таныстыру. 

Білім беруде заманауи ақпараттық және 

коммуникациялық технологиялардың 

негізгі мүмкіндіктерін зерделеу;   

Негізгі операциялық жүйелердің 

мақсатын және олардың қазіргі заманғы 

компьютерлік техниканың кең ауқымына 

қатысты функционалдық мүмкіндіктерін 

нақтылау;  

Білім беруде кең таралған ақпараттық 

және коммуникациялық жүйелердің 

қолданылу салаларын және 

функционалдық мүмкіндіктерін кӛрсету. 

Ознакомить студентов с основными ме-

тодами и средствами применения совре-

менных информационных технологий в 

образовании. 

Изучить основные возможности совре-

менных информационных и коммуника-

ционных технологий в образовании;   

Уточнить назначение основных операци-

онных систем и их функциональные воз-

можности применительно к широкому 

кругу современной компьютерной тех-

ники;  

Показать области применения и 

функциональные возможности 

информационных и коммуникационных 

систем, имеющих широкое 

распространение в образовании. 

To acquaint students with the main methods 

and means of application of modern 

information technologies in education. 

To study the main possibilities of modern 

information and communication technologies 

in education;   

To clarify the purpose of the main operating 

systems and their functionality in relation to 

a wide range of modern computer 

technology;  

To show the application and functionality of 

information and communication systems that 

are widely used in education. 

Оқытудың нәтижесі / 

Результат обучения / 

Learning outcome 

ОH1-Компьютерлік желілер, деректер 

базасы туралы негізгі түсініктерді, білім 

беруде қолданылатын Интернеттің 

негізгі мүмкіндіктерін біледі,   

РО1 – Знает основные понятия о компь-

ютерных сетях, базах данных, основные 

возможности Интернет, применяемые в 

образовании,   

LO1-Knows the basic concepts of computer 

networks, databases, basic Internet 

capabilities used in education,   

LO2-Knows the types of test tasks and the 
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ОH2-тест тапсырмаларының түрлері мен 

оларды қолдану мүмкіндіктерін біледі,   

ОH3-білім беруде ақпараттық қызметті 

автоматтандырудың ең кӛп таралған 

құралдарының мақсатын біледі;  

ОH4-эмпирикалық зерттеулерді 

жоспарлай және жүргізе алады, тұлғаның 

коммуникативтік дағдылары мен 

қасиеттерін зерттеу үшін әдістемелерді 

таңдай алады; 

ОH5-Интернетті ақпарат кӛзі ретінде 

пайдаланады,  

ОH6-Ақпараттық технологиялар 

құралдарын пайдалану арқылы 

жұмыстарды суреттейді,  

ОH7-ақпараттық білім беру ресурстарын 

тиімді қолдану дағдыларын меңгерген.   

ОH8-презентация түрінде материалдарды 

әзірлеу және рәсімдеу дағдысына ие. 

РО2 - Знает типы тестовых заданий и 

возможности их применения,   

РО3 – Знает назначение наиболее рас-

пространенных средств автоматизации 

информационной деятельности в образо-

вании;  

РО4 – Умеет планировать и проводить 

эмпирические исследования, подбирать 

методики для изучения коммуникатив-

ных умений и свойств личности; 

РО5 - Использует Интернет как источник 

информации,  

РО6 - Иллюстрирует работы с использо-

ванием средств информационных техно-

логий,  

РО7 – Владеет навыками эффективного 

применения информационных образова-

тельных ресурсов.   

РО8 - Обладает навыками разработки и 

оформления материалов в виде презен-

таций. 

possibility of their application,   

LO3-Knows the purpose of the most 

common means of automation of information 

activities in education;  

LO4-is Able to plan and conduct empirical 

research, to select methods for the study of 

communicative skills and personality traits; 

LO5-Uses the Internet as a source of 

information,  

LO6-Illustrates works using information 

technology tools,  

LO7-Has the skills of effective use of 

information educational resources.   

LO8-Has the skills to develop and design 

materials in the form of presentations 

Пәннің қысқаша 

сипаттамасы / Краткое 

описание дисциплины / 

Discipline Summary 

Медиабілім беру, медиаӛндірістік және 

механизмі жүйелерінде психологиялық 

феномендер және медиабұтыну 

механизмдері. Медиапсихология тарихы, 

массмедиа мен жастар аудиториясымен 

медиакоммуникативтік қарым-қатынас 

психологиясы, медиабілім берудің 

формалары, әдістері, тәсілдері, БАҚ-тың 

дидактикалық және тәрбиелік 

мүмкіндіктері. 

Представление о психологических 

феноменах и механизмах восприятия 

медиакультуры личностью 

обучающегося, медиакомпетентности и 

медиазащищенности личности 

обучающегося в системах 

медиаобразования, медиапроизводства и 

медиапотребления. Вопросы истории 

медиапсихологии, психологии медиа-

коммуникативного взаимодействия мас-

смедиа с детской и молодежной аудито-

рией, формы, методы, приемы 

медиаобразования, дидактические и 

Representation of psychological phenomena 

and mechanisms of perception of media cul-

ture by the student's personality, media com-

petence and media security of the student's 

personality in the systems of media educa-

tion, media production and media consump-

tion. Questions of history of metapsycholo-

gy, psychology of media-communicative 

interaction of mass media with children and 

youth audience, forms, methods, receptions 

of media education, didactic and educational 

opportunities of mass media. 
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воспитательные возможности СМИ. 

Құрастырушы / 

Разработчик / Developer 

Усембаева Әсия Хамитовна, 

педагогика және психология магистрі,, 

аға оқытушы 

Усембаева Әсия Хамитовна, 

педагогика және психология магистрі,, 

аға оқытушы 

Усембаева Асия Хамитовна, магистр 

педагогики и психологии, старший 

преподаватель 

Усембаева Асия Хамитовна, магистр 

педагогики и психологии, старший 

преподаватель 

Usembayeva Asiya Khamitovna, master of 

pedagogy and psychology,, senior lecturer 

Usembayeva Asiya Khamitovna, master of 

pedagogy and psychology,, senior lecturer 

 

Пән атауы / 

Наименование 

дисциплины / Name of the 

discipline 

Инклюзивті білім беру Инклюзивное образование 

 

Inclusive Education 

Академикалық кредит 

саны, бақылау түрі / 

Количество 

академических кредитов, 

форма контроля / Number 

of academic loans, form of 

control 

5 академиялық кредит, емтихан (КТ) 5 академических кредитов, экзамен (КТ) 5 academic credits, exam (СТ) 

Пререквизиттер / 

Пререквизиты / 

Prerequisite 

Педагогика, психология, педагогиканы 

және психологияны оқыту әдістемесі, 

мектептегі оқыту мен бағалаудағы жаңа 

тәсілдемелер 

Педагогика, психология, методика пре-

подавания педагогики и психологии, но-

вые подходы к обучению и оцениванию 

в школе 

Pedagogy, Psychology, Technique for 

Teaching Pedagogy, New Approaches to 

Learning and Assessment at School 

Постреквизиттер / 

Постреквизиты / 

Postrequisite 

Инклюзивті білім беру жағдайында 

ерекше білім беруді қажет ететін 

балаларды оқытудың арнайы әдістемесі, 

ӛндірістік практика, дипломалды 

практикасы 

Специальная методика обучения детей с 

особыми образовательными потребно-

стями в условиях инклюзивного образо-

вания, производственная практика, пред-

дипломная практика  

Special Technique for Teaching Children 

with Special Educational Needs in an Inclu-

sive Education, Apprenticeship, Pre-

Diploma Practice 

Оқу мақсаты мен 

міндеттері / Учебная цель 

и задачи / Learning Goal 

and Objectives 

Жалпы және арнайы білім берудің 

ажырамас бӛлігі ретінде инклюзивті білім 

беру жүйесі туралы тұтас түсінік 

қалыптастыру; 

Студенттерді инклюзивтік оқыту 

барысында оқушыларға ұсынылатын 

білім беру қызметінің жүйесімен 

Сформировать целостное представление 

о системе инклюзивного образования как 

неотъемлемой части общего и специаль-

ного образования; 

Познакомить студентов с системой  об-

разовательных услуг, представляемых 

ученику в процессе инклюзивного обу-

To form a holistic view of the system of 

inclusive education as an integral part of 

General and special education; 

Introduce students to the system of 

educational services provided to students in 

the process of inclusive education; 

Teach to model the educational process and 
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таныстыру; 

Оқу-тәрбие процесін моделдеуге және 

инклюзивті білім беру режимінде оқу 

практикасында іске асыруға үйрету; 

Инклюзивті білім беруді ұйымдастыру 

және басқару міндеттерін шешуде 

мамандардың пәнаралық және 

ведомствоаралық ӛзара іс-қимылына түсу 

білігін қалыптастыру. 

Инклюзивті білім берудің теориялық 

негіздері мен мәселелері, білім беру 

үрдістері мен жүйелерінің мәні, мазмұны, 

құрылымы, педагогикалық технологиялар 

және инклюзивті білім беру саласындағы 

инновациялық үдерістер туралы; 

инклюзивті білім беру мен педагогикалық 

ғылымды дамытудың негізгі бағыттары 

мен перспективалары туралы; 

психологиялық – педагогикалық кӛмек 

тұжырымдамасы және түзету – 

педагогикалық ықпал ету жүйесі туралы 

білім беру. 

чения; 

Научить моделировать учебно-

воспитательный процесс и реализовы-

вать в практике обучения в режиме инк-

люзивного образования; 

Формировать умение вступать в меж-

дисциплинарное и межведомственное 

взаимодействие специалистов в решении 

задач  организации и управления инклю-

зивным образованием. 

Систематизация знаний студентов о тео-

ретических основах и проблематике инк-

люзивного образования, сущности, со-

держания, структуре образовательных 

процессов и систем, педагогических тех-

нологий и инновационных процессов в 

сфере инклюзивного образования; по 

основным направлениях и перспективах 

развития инклюзивного образования и 

педагогической науки; знаний о концеп-

ции психолого – педагогической помощи 

и системы коррекционно – педагогиче-

ского воздействия. 

implement it in the practice of teaching in 

the mode of inclusive education; 

To form the ability to engage in 

interdisciplinary and interagency interaction 

of specialists in solving the problems of 

organizing and managing inclusive 

education. 

Systematization of students ' knowledge 

about the theoretical foundations and 

problems of inclusive education, the 

essence, content, structure of educational 

processes and systems, pedagogical 

technologies and innovative processes in the 

field of inclusive education; on the main 

directions and prospects for the 

development of inclusive education and 

pedagogical science; knowledge about the 

concept of psychological and pedagogical 

assistance and the system of correctional 

and pedagogical influence. 

Оқытудың нәтижесі / 

Результат обучения / 

Learning outcome 

ОН1- арнайы педагогиканың қазіргі 

теориялары мен тұжырымдамаларын 

пәндік білімі мен түсінуі бар, оларды 

зерттеу қызметі арқылы жүзеге асырады. 

ОН2 - Педагогикалық қызметтің дұрыс 

стратегиясын қабылдау үшін ЖБП-мен 

бала дамуының ішкі және сыртқы 

жағдайын талдау дағдыларын меңгерген 

және қолданады. 

ОН3 - Ерекше білім беру қажеттіліктері 

бар балалардың психофизикалық 

РО1 – имеет предметные знания и 

понимание современных теорий и 

концепций специальной педагогики, 

реализует их через исследовательскую 

деятельность. 

РО2 - Владеет и применяет навыки 

анализа внешней и внутренней  ситуации 

развития ребенка с ООП для принятия 

правильной стратегии  педагогической 

деятельности. 

РО3 – Подбирает и применяет 

LO1 - has subject knowledge and 

understanding of modern theories and 

concepts of special pedagogy, implements 

them through research activities. 

LO2 - Owns and applies the skills of 

analyzing the external and internal situation 

of the child's development with OOP to 

adopt the correct strategy of pedagogical 

activity. 

LO3 - Selects and applies diagnostic tools 

to identify psychophysical characteristics of 
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ерекшеліктерін анықтау үшін 

диагностикалық құралдарды таңдайды 

және қолданады. 

ОН4 - АКТ-ны пайдалана отырып, 

жаңартылған білім беру мазмұны 

бағдарламасының талаптарына, зерттеу 

нәтижелеріне сәйкес ББҰ бар балаларды 

түзету-дамыту оқытуды ұйымдастырады. 

ОН5 - Ерекше білім беру қажеттіліктері 

бар балаларды дамыту мен 

әлеуметтендірудің негізгі кезеңдері 

туралы білімді меңгерген және 

қолданады. 

ОН6 – Түзету-педагогикалық қызметінде 

әдістемелік тәжірибені жүйелеу, 

жинақтау және тарату дағдыларын 

меңгерген. 

ОН7 - Зерттелетін құбылыстардың негізгі 

фактілері мен заңдылықтарын салыстыра 

алады. 

ОН8 - Арнайы білім беру жүйесінде 

инновациялық тәсілдерді, 

тұжырымдамалар мен стратегияларды 

құру әдістерін қолдана отырып, міндеттер 

мен проблемаларды шешуге жауапты. 

диагностический инструментарий для 

выявления психофизических 

особенностей детей с особыми 

образовательными потребностями. 

РО4 – организует коррекционно – 

развивающее обучение детей с ООП в 

соответствии с требованиями программы 

обновленного содержания образования с 

использованием ИКТ, результатами 

исследований. 

РО5 – Владеет и применяет знания об 

основных ступенях развития и 

социализации детей с особыми 

образовательными потребностями. 

РО6 - Владеет навыками систематизации, 

обобщения и распространения 

методического опыта в коррекционно-

педагогической деятельности. 

РО7 – Умеет сопоставлять основные 

факты и закономерности изучаемых 

явлений. 

РО8 – Принимает и несет 

ответственность за решения задач и 

проблем с применением инновационных 

подходов, методов построения 

концепций и стратегий деятельности в 

системе специального образования. 

children with special educational needs. 

LO4 - organizes correctional and 

developmental training of children with 

OOP in accordance with the requirements of 

the program of updated content of education 

using ICT, research results. 

LO5 - Owns and applies knowledge about 

the main stages of development and 

socialization of children with special 

educational needs. 

LO6 - Possesses skills of systematization, 

generalization and dissemination of 

methodological experience in correctional 

and pedagogical activities. 

LO7 - Able to compare the main facts and 

patterns of the studied phenomena. 

LO8 - Accepts and is responsible for 

solving problems and problems using 

innovative approaches, methods of building 

concepts and strategies for activities in the 

special education system. 

 

Пәннің қысқаша 

сипаттамасы / Краткое 

описание дисциплины / 

Discipline Summary 

Инклюзивті білім беру моделі. Мүмкіндігі 

шектеулі түрлі категориядағы балаларға 

инклюзивті білім беру жағдайлары. 

Жалпы білім беру ұйымдарындағы 

инклюзивт іүрдістің құқықтық негіздері 

(Халықаралық және отандық нормативті-

құқықтық актілер). Интеграциялық оқыту 

Модели инклюзивного образования. Ус-

ловия организации инклюзивного обра-

зования различных категорий детей с 

ограниченными возможностями. Право-

вые основы организации инклюзивного 

процесса в общеобразовательных орга-

низациях (международные и отечествен-

Models of inclusive education. Conditions 

for the organization of inclusive education 

of different categories of children with dis-

abilities. Legal basis of the organization of 

inclusive process in educational organiza-

tions (international and domestic legal acts). 

Organization of psychological and pedagog-
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жағдайында мүмкіндігі шектеулі 

балаларға психологиялық-педагогикалық 

қолдау кӛрсетуді ұйымдастыру. Білім 

берудегі инклюзивті үрдісті басқару. 

ные нормативно-правовые акты). Орга-

низация психолого-педагогического со-

провождения детей с ограниченными 

возможностями в условиях интегриро-

ванного обучения. Управление инклю-

зивными процессами в образовании 

ical support of children with disabilities in 

integrated learning. Management of 

inclusive processes in education 

Құрастырушы / 

Разработчик / Developer 

Таланова Анна Сергеевна, аға 

оқытушы, арнайы білім беру магистрі 

Бекежанова Райхан Карымжанова, 

оқытушы, педагогика ғылымдарының 

магистрі 

Таланова Анна Сергеевна, старший 

преподаватель, магистр специального 

образования 

Бекежанова Райхан Карымжановна, 

преподаватель, магистр педагогических 

наук 

Talanova Anna Sergeevna, senior lecturer, 

master of special education 

Bekezhanova Rayhan Karimjanovna, 

teacher, master of pedagogical Sciences 

 

7 семестр / 7 семестр / 7 semester 

 

Пән атауы / Наименование 

дисциплины / Name of the 

discipline 
Әлеуметтік психология Социальная психология Social Psychology 

Академикалық кредит 

саны, бақылау түрі / 

Количество 

академических кредитов, 

форма контроля / Number 

of academic loans, form of 

control 

5 академиялық кредит, емтихан (КТ) 5 академических кредитов, экзамен (КТ) 5 academic credits, exam (СТ) 

Пререквизиттер / 

Пререквизиты / 

Prerequisite 

Әлеуметтік бейімделу тренингі, мектеп 

психологының жұмысы, әлеуметтік-

психологиялық тренинг әдістемесі, 

гендерлік психология, педагогика және 

психологияны оқытудағы ақпараттық- 

коммуникациялық технологиялар  

Тренинг социальной адаптации, работа 

школьного психолога, методика 

социально-психологического тренинга, 

гендерная психология, информационно-

коммуникационные технологии в 

преподавании педагогики и психологии. 

Training of social adaptation, work of a 

school psychologist, methods of social and 

psychological training, gender psychology, 

information and communication 

technologies in teaching pedagogy and 

psychology 

Постреквизиттер / 

Постреквизиты / 

Postrequisite 

Отбасылық ӛмір психологиясы, 

конфликтология, психикалық 

денсаулықтың алдын алу және суицид 

Психология семейной жизни, 

конфликтология, профилактика 

психического здоровья и превенция 

Psychology of family life, conflictology, 

mental health prevention and suicide 

prevention, practical psychology 
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превенциясы, практикалық психология суицида, практическая психология 

Оқу мақсаты мен 

міндеттері / Учебная цель 

и задачи / Learning Goal 

and Objectives 

Болашақ педагог-психологтарды 

әлеуметтік психологияның теориялық 

және қолданбалы зерттеулер 

саласындағы заманауи зерттеулердің 

жаңа жетістіктерімен терең таныстыру. 

Әлеуметтік психология туралы нақты 

және ғылыми реттелген түсініктерді; 

әлеуметтік психологияның қазіргі 

теориялық концепцияларын, 

тенденцияларын және мәселелерін; 

әлеуметтік психологияның ғылыми-

зерттеу әдістерін қалыптастыру. 

Адам ӛмірінің түрлі салаларында 

тұлғааралық, топаралық қарым-қатынас 

контекстінде психологиялық 

құбылыстарды талдай білуді 

қалыптастыру. 

Углубленное ознакомление будущих пе-

дагогов-психологов с новейшими дости-

жениями современных исследований в 

области теоретических и прикладных 

исследований социальной психологии.  

Формирование конкретных и научно 

упорядоченных представлений о 

социальной психологии; современных 

теоретических концепций, тенденций и 

проблем социальной психологии; 

научно-исследовательских методов 

социальной психологии. 

Формирование умения анализировать 

психологические явления в контексте 

межличностных, межгрупповых 

отношений в различных сферах 

жизнедеятельности человека. 

In-depth acquaintance of future teachers-

psychologists with the latest achievements 

of modern research in the field of theoretical 

and applied 

Formation of concrete and scientifically 

ordered ideas about social psychology; 

modern theoretical concepts, trends and 

problems of social psychology; research 

methods of social psychology. 

Formation of the ability to analyze 

psychological phenomena in the context of 

interpersonal, intergroup relations in various 

spheres of human life. 

Оқытудың нәтижесі / 

Результат обучения / 

Learning outcome 

ОН1-жалпы мәдени, кәсіби және пәндік 

құзыреттілікке ие; 

ОН2-әлеуметтік психологияның 

қалыптасу тарихын біледі; қазіргі 

теориялық концепцияларды, әлеуметтік 

психологияның тенденциялары мен 

мәселелерін біледі; 

ОН3-тұлғаның жеке-типтік 

ерекшеліктерінің теориялық ӛзара 

байланысын біледі;  

ОН4 - әртүрлі жас кезеңдеріндегі 

психологиялық ерекшеліктері мен 

қызмет ерекшеліктерін негізгі 

заңдылықтарды біледі; 

ОН5-үлкен және кіші топтардың даму 

және қызмет ету заңдылықтарын; 

РО1 - Владеет общекультурными, 

профессиональными и предметными 

компетенциями; 

РО2 - Знает историю становления соци-

альной психологии; современные теоре-

тические концепции, тенденции и про-

блемы социальной психологии;  

РО3 - Знает теоретическую взаимосвязь 

индивидуально – типических особенно-

стей личности;  

РО4 - Знает основные закономерности 

психологические особенности и особен-

ности деятельности на различных воз-

растных этапах; 

РО5 - Знает закономерности развития и 

функционирования больших и малых 

LO1-Has General cultural, professional and 

subject competencies; 

LO2-Knows the history of the formation of 

social psychology; modern theoretical con-

cepts, trends and problems of social psy-

chology; 

LO3-Knows the theoretical relationship of 

individual-typical personality traits;  

LO4-Knows the basic laws psychological 

features and features of activity at different 

age stages; 

LO5-Knows the laws of development and 

functioning of large and small groups; so-

cio-psychological characteristics of the in-

dividual;  

LO6-Owns the mechanisms of communica-
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тұлғаның әлеуметтік-психологиялық 

ерекшеліктерін біледі;  

ОН6-адамдардың қарым-қатынасы мен 

ӛзара іс-қимыл механизмдерін 

меңгерген; 

ОН7-әлеуметтік-психологиялық зерттеу 

және зерттеу жұмыстарын жүргізу 

бағдарламаларын жасай алады. 

ОН8-әртүрлі әлеуметтік топтар 

ӛкілдерімен әлеуметтік-психологиялық 

қарым-қатынас дағдыларын меңгерген; 

топта жұмыс істеу дағдысы. 

групп; социально-психологических осо-

бенностях личности;  

РО6 – Владеет механизмами общения и 

взаимодействия людей;  

РО7 - Умеет составлять программы со-

циально-психологического исследования 

и проведения исследовательской работы. 

РО8 - Владеет навыками социально-

психологического взаимодействия с 

представителями различных социальных 

групп; навыки работы в группе. 

tion and interaction of people; 

LO7-is Able to make programs of social 

and psychological research and carrying out 

research work. 

LO8-Has the skills of social and psycholog-

ical interaction with representatives of vari-

ous social groups; skills of working in a 

group. 

Пәннің қысқаша 

сипаттамасы / Краткое 

описание дисциплины / 

Discipline Summary 

Әлеуметтік психология, әлеуметтік 

психологияның ғылыми-зерттеу әдістері 

туралы ғылыми реттелген түсінік. 

Әлеуметтік психологиядағы топтың 

жалпы сипаттамасы. Үлкен және кіші 

әлеуметтік топтар психологиясы, 

топаралық қатынастар психологиясы, 

тұлғаның дамуының әлеуметтік-

психологиялық теориялары және 

әлеуметтік-психологиялық кеңес беру 

мәселелері. 

Научно упорядоченное представление о 

социальной психологии, научно-

исследовательских методах социальной 

психологии. Общая характеристика 

группы в социальной психологии. Пси-

хология больших и малых социальных 

групп, психология межгрупповых отно-

шений, социально-психологические тео-

рии развития личности и вопросы соци-

ально-психологического консультирова-

ния. 

A scientifically ordered view of social psy-

chology, research methods of social psy-

chology. General characteristics of the 

group in social psychology. Psychology of 

large and small social groups, psychology 

of intergroup relations, social and psycho-

logical theories of personality development 

and issues of social and psychological coun-

seling. 

Құрастырушы / 

Разработчик / Developer 

Назмутдинов Ризабек Агзамович, 

психология ғылымдарының кандидаты, 

профессор 

Каирова Бекбаян Кусаиновна, аға 

оқытушы 

Назмутдинов Ризабек Агзамович, 

кандидат психологических наук, 

профессор 

Каирова Бекбаян Кусаиновна, старший 

преподаватель 

Nazmutdinov Rizabek Agzamovich, 
candidate of psychological Sciences, 

associate Professor Kairova Beckbayan 

Kusainovna, senior lecturer 

 

Пән атауы / Наименование 

дисциплины / Name of the 

discipline 
Девиантты мінез-құлық психологиясы 

 

Психология девиантного поведения Psychology of Deviant Behavior 

Академикалық кредит 

саны, бақылау түрі / 

Количество 

5 академиялық кредит, емтихан (КТ) 5 академических кредитов, экзамен (КТ) 5 academic credits, exam (СТ) 
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академических кредитов, 

форма контроля / Number 

of academic loans, form of 

control 

Пререквизиттер / 

Пререквизиты / 

Prerequisite 

Мектеп психологының жұмысы, 

әлеуметтік-психологиялық тренинг 

әдістемесі, гендерлік психология, 

педагогика және психологияны 

оқытудағы ақпараттық- 

коммуникациялық технологиялар 

Работа школьного психолога, методика 

социально-психологического тренинга, 

гендерная психология, информационно-

коммуникационные технологии в 

преподавании педагогики и психологии. 

The work of a school psychologist, methods 

of socio-psychological training, gender 

psychology, information and 

communication technologies in teaching 

pedagogy and psychology. 

Постреквизиттер / 

Постреквизиты / 

Postrequisite 

Отбасы психотерапиясы, мектеп 

медиациясы, әртүрлі санаттағы 

балалармен алдын алу жұмысының 

технологиялары, инновациялық 

педагогика  

Психотерапия семьи, школа медиации, 

технологии профилактической работы с 

различными категориями детей, 

инновационная педагогика 

Family psychotherapy, mediation school, 

technologies of preventive work with 

different categories of children, innovative 

pedagogy 

Оқу мақсаты мен 

міндеттері / Учебная цель 

и задачи / Learning Goal 

and Objectives 

Девиантты мінез-құлықтың қалыптасу 

себептері және оны түзетудің негізгі 

принциптері туралы түсінік беру. 

Девиантты мінез-құлықты тұлғаны 

зерттеуде зерттеушілер мен 

тәжірибелерді қолданатын 

диагностикалық психологиялық-

педагогикалық аппаратты меңгеру, 

девиантты мінез-құлықты балалар мен 

жасӛспірімдерге психологиялық-

педагогикалық кӛмек кӛрсету кезінде 

алдын алу және түзету жұмыстарын 

жүргізе білу. 

Дать представление о причинах форми-

рования девиантного поведения и основ-

ных принципах его коррекции. 

Овладеть диагностическим психолого-

педагогическим аппаратом, который 

используют исследователи и практики в 

изучении личности с девиантным 

поведением, уметь проводить 

профилактическую и коррекционную 

работу при оказании психолого-

педагогической помощи детям и 

подросткам с девиантным  поведением. 

To give an idea of the reasons for the 

formation of deviant behavior and the basic 

principles of its correction. 

To master the diagnostic psychological and 

pedagogical apparatus, which is used by 

researchers and practitioners in the study of 

personality with deviant behavior, to be able 

to carry out preventive and corrective work 

in the provision of psychological and 

pedagogical assistance to children and 

adolescents with deviant behavior. 

Оқытудың нәтижесі / 

Результат обучения / 

Learning outcome 

ОH1 - "әлеуметтік норма", "әлеуметтік 

ауытқулар", "девиантты мінез-құлық", 

"тәуелді мінез-құлық", "делинквентті 

мінез-құлық" терминологиясын 

меңгерген»;  

ОH2-девиантты мінез-құлықты 

РО1 – Владеет терминологией: 

«социальная норма», «социальные 

отклонения», «девиантное поведение», 

«зависимое (аддиктивное поведение», 

«делинквентное поведение»;  

РО2 – Имеет навыки работы с детьми и 

LO1-Owns terminology: "social norm", 

"social deviations", "deviant behavior", 

"dependent (addictive behavior", " 

delinquent behavior»;  

LO2-Has skills to work with children and 

adolescents with deviant behavior.  
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балалармен және жасӛспірімдермен 

жұмыс істеу дағдылары бар.  

ОH3-девиантты мінез-құлықты тұлғаны 

зерттеуде зерттеушілер мен 

тәжірибелерді пайдаланатын 

диагностикалық психологиялық-

педагогикалық аппаратқа ие,  

ОH4-девиантты мінез-құлықты балалар 

мен жасӛспірімдерге психологиялық-

педагогикалық кӛмек кӛрсету кезінде 

алдын алу және түзету жұмыстарын 

жүргізе алады. 

ОH5-девиация табиғатын және балалар 

мен жасӛспірімдердің осы санатының 

проблемаларын талдайды. 

ОH6-девиантты мінез-құлықты 

балалармен тиімді қарым-қатынастың 

коммуникативтік қабілеттеріне ие;  

ОH7-девиантты мінез-құлықты 

балалармен қарым-қатынас кезінде 

бейвербалды әсер ету құралдарын 

қолданады; 

ОH8-девиантты мінез-құлықты 

балалармен әлеуметтік-психологиялық 

қарым 

подростками с девиантным поведением.  

РО3 - Владеет диагностическим 

психолого-педагогическим аппаратом, 

который используют исследователи и 

практики в изучении личности с 

девиантным поведением,  

РО4 - Умеет проводить 

профилактическую и коррекционную 

работу при оказании психолого-

педагогической помощи детям и 

подросткам с девиантным  поведением. 

РО5 – Анализирует природу девиаций и 

проблемы данной категории детей и 

подростков. 

РО6 – Владеет коммуникативными спо-

собностями эффективного общения с 

детьми девиантного поведения;  

РО7 - Использует невербальные средства 

воздействия при общении с детьми деви-

антного поведения; 

РО8 - Имеет навыки социально-

психологического взаимодействия с 

детьми девиантного поведения.  

LO3-Owns diagnostic psycho-pedagogical 

apparatus, which is used by researchers and 

practitioners in the study of personality with 

deviant behavior,  

LO4-is Able to carry out preventive and 

correctional work in the provision of 

psychological and pedagogical assistance to 

children and adolescents with deviant 

behavior. 

LO5-Analyzes the nature of deviation and 

problems of this category of children and 

adolescents. 

LO6-Possesses communicative abilities of 

effective communication with children of 

deviant behavior;  

LO7-Uses nonverbal means of influence 

when communicating with children of 

deviant behavior; 

LO8 - has skills of social and psychological 

interaction with children of deviant 

behavior. 

Пәннің қысқаша 

сипаттамасы / Краткое 

описание дисциплины / 

Discipline Summary 

Девиантты мінез-құлықтың қалыптасу 

себептері және оны түзетудің негізгі 

принциптері. Ауытқушылық мінез-

құлықты зерттеу әдістері мен тәсілдері, 

девиантты мінез-құлық теориясының 

түрлері, ауытқушылық мінез-құлықты 

зерттеу мен түзетудің психологиялық 

аспектілері. Девиантты мінез-құлық 

психологиясындағы норманың түсінігі. 

Причины формирования девиантного 

поведения и основные принципы его 

коррекции. Подходы и методы изучения 

отклоняющегося поведения, виды и 

теории девиантного поведения, 

психологические аспекты изучения и 

коррекции отклоняющегося поведения. 

Понятие нормы в психологии девиантно-

го поведения. 

The reasons for the formation of deviant 

behavior and the basic principles of its cor-

rection. Approaches and methods of deviant 

behavior study, types and theories of de-

viant behavior, psychological aspects of 

deviant behavior study and correction. The 

concept of norm in the psychology of de-

viant behavior 

http://khomich.narod.ru/DEVIANTNOE-POVEDENIE/Deviantnoe-posobie.htm#_Toc244441177
http://khomich.narod.ru/DEVIANTNOE-POVEDENIE/Deviantnoe-posobie.htm#_Toc244441177
http://khomich.narod.ru/DEVIANTNOE-POVEDENIE/Deviantnoe-posobie.htm#_Toc244441177
http://khomich.narod.ru/DEVIANTNOE-POVEDENIE/Deviantnoe-posobie.htm#_Toc244441177
http://khomich.narod.ru/DEVIANTNOE-POVEDENIE/Deviantnoe-posobie.htm#_Toc244441177
http://khomich.narod.ru/DEVIANTNOE-POVEDENIE/Deviantnoe-posobie.htm#_Toc244441196
http://khomich.narod.ru/DEVIANTNOE-POVEDENIE/Deviantnoe-posobie.htm#_Toc244441226
http://khomich.narod.ru/DEVIANTNOE-POVEDENIE/Deviantnoe-posobie.htm#_Toc244441226
http://khomich.narod.ru/DEVIANTNOE-POVEDENIE/Deviantnoe-posobie.htm#_Toc244441226
http://khomich.narod.ru/DEVIANTNOE-POVEDENIE/Deviantnoe-posobie.htm#_Toc244441188
http://khomich.narod.ru/DEVIANTNOE-POVEDENIE/Deviantnoe-posobie.htm#_Toc244441188
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Құрастырушы / 

Разработчик / Developer 

Назмутдинов Ризабек Агзамович, 

психология ғылымдарының кандидаты, 

профессор 

Каирова Бекбаян Кусаиновна, аға 

оқытушы 

Назмутдинов Ризабек Агзамович, 

кандидат психологических наук, 

профессор 

Каирова Бекбаян Кусаиновна, старший 

преподаватель 

Nazmutdinov Rizabek Agzamovich, 
candidate of psychological Sciences, 

associate Professor  

Kairova Beckbayan Kusainovna, senior 

lecturer 

Пән атауы / Наименование 

дисциплины / Name of the 

discipline 
Отбасылық ӛмір психологиясы Психология семейной жизни Psychology of Family Life 

Академикалық кредит 

саны, бақылау түрі / 

Количество 

академических кредитов, 

форма контроля / Number 

of academic loans, form of 

control 

5 академиялық кредит, емтихан (КТ) 5 академических кредитов, экзамен (КТ) 5 academic credits, exam (СТ) 

Пререквизиттер / 

Пререквизиты / 

Prerequisite 

Мектеп психологының жұмысы, 

әлеуметтік-психологиялық тренинг 

әдістемесі, гендерлік психология, 

педагогика және психологияны 

оқытудағы ақпараттық- 

коммуникациялық технологиялар, 

әлеуметтік психология 

Работа школьного психолога, методика 

социально-психологического тренинга, 

гендерная психология, информационно-

коммуникационные технологии в 

преподавании педагогики и психологии, 

социальная психология. 

The work of a school psychologist, methods 

of socio-psychological training, gender 

psychology, information and 

communication technologies in teaching 

pedagogy and psychology, social 

psychology. 

Постреквизиттер / 

Постреквизиты / 

Postrequisite 

Мектеп медиациясы, әртүрлі санаттағы 

балалармен алдын алу жұмысының 

технологиялары, инновациялық 

педагогика  

Школа медиации, технологии 

профилактической работы с различными 

категориями детей, инновационная 

педагогика 

School of mediation, technologies of 

preventive work with different categories of 

children, innovative pedagogy 

Оқу мақсаты мен 

міндеттері / Учебная цель 

и задачи / Learning Goal 

and Objectives 

Отбасылық қарым-қатынас саласында 

(супрутер, ата-ана, балалар-ата-ана, 

сиблинг, туыстық) практикалық 

іскерлікті қалыптастыру (психо-ағарту, 

психодиагностикалық, 

психоконсультациялық, 

психопрофилактикалық, түзету-дамыту 

жұмыстары). 

Формирование практических умений 

(психопросветительской, психодиагно-

стической, психоконсультационной, 

психопрофилактической, коррекционно-

развивающей работы) в сфере семейных 

взаимоотношений (супружеских, роди-

тельских, детско-родительских, сиблин-

говых, родственных). 

Formation of practical skills (psycho-

educational, psychodiagnostic, 

psychoconsultative, psychoprophylactic, 

corrective and developmental work) in the 

field of family relationships (marital, 

parental, child-parent, sibling, birth). 

To form ideas about the family and family 

relations as a holistic, historically formed 
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Ӛзінің ӛмір сүруінің арнайы 

ерекшеліктері бар біртұтас, тарихи 

қалыптасқан білім ретінде отбасы мен 

отбасылық қатынастар туралы түсінік 

қалыптастыру, 

Неке сапасына әсер ететін факторларды, 

отбасының даму циклін, отбасының 

рӛлдік құрылымын, отбасы мүшелері 

арасында билікті бӛлуді, 

достастықаралық қарым-қатынасты және 

неке мен отбасына орнатуды, неке 

серіктестігін таңдаудың 

детерминанттарын, тәрбиенің әр түрлі 

паттерлерінің тиімділігін, ата-аналар мен 

олардың балаларының психологиялық 

ерекшеліктерін қарастыру; 

Білім алушыларда психологиялық 

ағарту, кеңес беру және отбасылық 

қарым-қатынасты түзету дағдыларын 

дамыту. 

Сформировать представления о семье и 

семейных отношениях как целостном, 

исторически сложившемся образовании, 

имеющем свои специфические особен-

ности жизнедеятельности, 

Рассмотреть факторы, влияющие на ка-

чество брака, цикл развития семьи, роле-

вую структуру семьи, распределение 

власти между членами семьи, межсуп-

ружеское общение и установки на брак и 

семью, детерминанты выбора брачного 

партнера, эффективность различных пат-

тернов воспитания, психологические 

особенности родителей и их детей; 

Развить у обучающихся навыки психо-

просвещения, консультирования и кор-

рекции семейных отношений. 

education, which has its own special 

features of life, 

To consider the factors influencing the 

quality of marriage, the cycle of family 

development, the role structure of the 

family, the distribution of power between 

family members, inter-marital 

communication and attitudes to marriage 

and family, the determinants of the choice 

of marriage partner, the effectiveness of 

various patterns of education, psychological 

characteristics of parents and their children; 

Develop students ' skills of psycho-

education, counseling and correction of 

family relations. 

Оқытудың нәтижесі / 

Результат обучения / 

Learning outcome 

ОH1-отбасылық қарым-қатынастар 

теориясына жататын ұғымдар мен 

терминдерді, отбасылық тәрбиенің 

эволюциясын біледі; 

ОH2-қазақстандық қоғамдағы және 

әлемдік контексте отбасының негізгі 

әлеуметтік-психологиялық мәселелерін 

атайды;  

ОH3-Қазақстандағы дәстүрлі және 

эгалитарлық отбасылардың ерекше 

ерекшеліктерін атап кӛрсетеді;  

ОH4-отбасы дамуының ӛмірлік циклінің 

әр түрлі кезеңдерінде қарым-қатынасты 

қалыптастыру процесін сипаттай алады, 

РО1 - знает эволюцию семейных отно-

шений, понятия и термины, относящихся 

к теории семейно-брачных отношений; 

РО2 - называет  основные социально-

психологические проблемы семьи в ка-

захстанском обществе и мировом кон-

тексте;  

РО3 - перечисляет специфические осо-

бенности традиционных и эгалитарных 

семей в Казахстане;  

РО4 - способен описать процесс форми-

рования отношений на различных этапах 

жизненного цикла развития семьи, диаг-

ностическим путем определить каждый 

LO1-knows the evolution of family 

relations, concepts and terms related to the 

theory of family-marriage relations; 

LO2-identifies the main social and 

psychological problems of the family in the 

Kazakh society and the world context;  

LO3-lists the specific features of traditional 

and egalitarian families in Kazakhstan;  

LO4-is able to describe the process of 

forming relationships at different stages of 

the life cycle of family development, 

diagnostic way to determine each of the 

stages; 

LO5-takes into account the age, gender, 
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әр кезеңді диагностикалық жолмен 

анықтауға қабілетті; 

ОH5-отбасымен психологиялық 

жұмысты жоспарлау және іске асыруда 

отбасы мүшелерінің жас, гендік, 

этникалық, діни, мансаптық, жеке 

ерекшеліктерін ескереді;  

ОH6 - нақты отбасылардың 

феноменологиясына талдау (деңгей 

бойынша) жүргізеді; 

ОH7 - неке-отбасы қатынастарына кіруге 

ниет білдірген адамдармен, супгалармен, 

жұбайлармен, жесір-лермен, ата-

аналармен, Ата-аналармен, Ата-

аналармен, Ата-аналармен, 

сиблингтермен, осы және алдыңғы 

некелерден шыққан балалармен, жетім 

балалармен, ерекше талап-тар бар 

балалармен және т. б. психо-

консультациялық, психо-

консультациялық, психо-алдын алу, 

түзету-дамыту қызметін жүзеге 

асырады.; 

ОH8-ғылыми пән және психологиялық 

тәжірибе ретінде отбасылық ӛмір 

психологиясының ғылыми және 

қосымша жетістіктері мен 

қиындықтарын талдайды. 

из этапов; 

РО5 - учитывает возрастные, гендерные, 

этнические, религиозные, карьерные, 

индивидуальные особенности членов 

семьи в планировании и реализации пси-

хологической работы с семьей;  

РО6 - проводит анализ (поуровнево) фе-

номенологии конкретных семей; 

РО7 - осуществляет психопросветитель-

скую, психоконсультационную, психо-

профилактическую, коррекционно-

развивающую деятельность с лицами 

намеревающимися вступить в брачно-

семейные отношения, супругами, екс-

супругами, вдовствующими лицами, ро-

дителями, прародителями, сиблингами, 

детьми от данного и предыдущих браков, 

детьми-сиротами, с детьми с особыми 

потребностями и др. по проблемам се-

мейных отношений; 

РО8 - анализирует научные и приклад-

ные достижения и трудности психологии 

семейной жизни как научной дисципли-

ны и психологической практики. 

ethnic, religious, career, individual 

characteristics of family members in the 

planning and implementation of 

psychological work with the family;  

LO6-analyzes (on a level) the 

phenomenology of specific families; 

LO7-carries out psycho-educational, 

psychoconsultative, psychoprophylactic, 

corrective and developmental activities with 

persons intending to enter into marriage and 

family relations, spouses, ex-spouses, 

widows, parents, ancestors, siblings, 

children from this and previous marriages, 

orphans, children with special needs, etc. on 

the problems of family relations; 

LO8-analyzes the scientific and applied 

achievements and difficulties of psychology 

of family life as a scientific discipline and 

psychological practice. 

Пәннің қысқаша 

сипаттамасы / Краткое 

описание дисциплины / 

Discipline Summary 

Отбасындағы және отбасы ішіндегі 

қарым-қатынастардағы проблемалардың 

түрлері, отбасының ӛмірлік циклінің 

сипаты мен ерекшеліктері. Отбасы 

әлеуметтік институт және кіші топ 

ретінде. Отбасы қызметі, отбасы 

Виды проблем в семье и внутрисемей-

ных отношениях, характерные черты и 

особенности жизненного цикла семьи. 

Семья как социальный институт и малая 

группа. Функции семьи, современные 

тенденции в развитии семьи, задачи раз-

Types of problems in the family and intra-

family relations, characteristics and features 

of the life cycle of the family. The family as 

a social institution and a small group. Func-

tions of the family, modern trends in the 

development of the family, the tasks of fam-



121 

 

дамуындағы заманауи үрдістер, отбасы 

дамуының міндеттері 

вития семьи. Способы психологической 

помощи семье по проблемам нарушен-

ных детско-родительских и супружеских 

отношений. 

ily development. Methods of psychological 

assistance to the family on the problems of 

disturbed child-parent and marital relations. 

Құрастырушы / 

Разработчик / Developer 
Демисенова Шнар Сапаровна, 
педагогика ғылымдарының кандидаты, 

қауымдастырылған профессор 

Тойымбетова Динара Серикбаевна, 

педагогика ғылымдарының магистрі, аға 

оқытушы 

Демисенова Шнар Сапаровна, 

кандидат педагогических наук, 

ассоццированный профессор 

Тойымбетова Динара Серикбаевна, 

магистр педагогических наук, старший 

преподаватель 

Demisenova Shnar Saparovna, candidate 

of pedagogical Sciences, associate Professor 

Toiymbetova Dinara Serikbaevna, master 

of pedagogical Sciences, senior lecturer 

 

Пән атауы / Наименование 

дисциплины / Name of the 

discipline 
Отбасы психотерапиясы  Психотерапия семьи Family Psychotherapy 

Академикалық кредит 

саны, бақылау түрі / 

Количество 

академических кредитов, 

форма контроля / Number 

of academic loans, form of 

control 

5 академиялық кредит, емтихан (КТ) 5 академических кредитов, экзамен (КТ) 5 academic credits, exam (СТ) 

Пререквизиттер / 

Пререквизиты / 

Prerequisite 

Гендерлік психология, педагогика және 

психологияны оқытудағы ақпараттық- 

коммуникациялық технологиялар, 

әлеуметтік психология 

Гендерная психология, информационно-

коммуникационные технологии в 

преподавании педагогики и психологии, 

социальная психология 

Gender psychology, information and 

communication technologies in teaching 

pedagogy and psychology, social 

psychology 

Постреквизиттер / 

Постреквизиты / 

Postrequisite 

Мектеп медиациясы, әртүрлі санаттағы 

балалармен алдын алу жұмысының 

технологиялары, жалпы және арнайы 

қабілеттер психологиясы  

Школа медиации, технологии 

профилактической работы с различными 

категориями детей, психология общих и 

специальных способностей 

School of mediation, technologies of 

preventive work with different categories of 

children, psychology of General and special 

abilities 

Оқу мақсаты мен 

міндеттері / Учебная цель 

и задачи / Learning Goal 

and Objectives 

Студенттердің отбасылық 

психотерапияның заманауи теориялары, 

олардың әдіснамалық негіздері, 

Теориялық конструкторлары, 

психотерапиялық жұмыс тәжірибесі 

туралы білімдерін меңгеру. 

Освоение студентами знаний о совре-

менных теориях семейной психотерапии, 

их методологических основах, теорети-

ческих конструктах, практике психоте-

рапевтической работы. 

Формирование у студентов профессио-

Mastering by students of knowledge about 

modern theories of family psychotherapy, 

their methodological bases, theoretical 

constructs, practice of psychotherapeutic 

work. 

Formation of students ' professional position 
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Студенттердің проблемалары бар 

отбасыларға қатысты кәсіби позициясын 

қалыптастыру; 

Қазіргі отбасылық психотерапияның 

теориясы мен тәжірибесі туралы 

студенттердің білім алуы; 

Отбасы қызметін бағалау, отбасылық 

ӛзара әрекеттесудің проблемалық ӛрісін 

анықтау, психотерапиялық араласудың 

мақсаты мен стратегиясын дамыту; 

отбасылық психотерапияның 

техникаларымен танысу. 

нальной позиции в отношении семей, 

имеющих проблемы; 

Приобретение студентами знаний о тео-

рии и практике современной семейной 

психотерапии; 

Развитие способности производить оцен-

ку семейного функционирования, выяв-

лять проблемное поле семейного взаи-

модействия, цель и стратегию психоте-

рапевтического вмешательства; Озна-

комление с техниками семейной психо-

терапии.  

in relation to families with problems; 

Students acquire knowledge about the 

theory and practice of modern 

family psychotherapy; 

Development of the ability to assess family 

functioning, to identify the problem field of 

family interaction, the purpose and strategy 

of psychotherapeutic intervention; 

Familiarization with the techniques of 

family psychotherapy. 

Оқытудың нәтижесі / 

Результат обучения / 

Learning outcome 

ОН1-отбасының нақты, күнделікті 

мәселелері және отбасы ішіндегі қарым-

қатынастар туралы, заманауи отбасылық 

психотерапияның теориясы мен 

практикасы туралы түсінікке ие; 

ОН2-отбасы қатынастарының 

эволюциясы, отбасының ӛмірлік 

циклінің сипаты мен ерекшеліктері 

туралы жүйелі түсінік бар;  

ОН3-балалар-ата-ана қатынастарының 

қалыптасуы, ата-ана қарым-

қатынасының стилі, отбасылық 

әлеуметтену ерекшеліктері туралы 

біледі; 

ОН4-ерлі-зайыпты қатынастардағы ең 

кӛп таралған қақтығыстар түрлері 

туралы, олардың пайда болу үрдісі 

туралы, зерттеу әдістері туралы біледі. 

ОН5-отбасылық жанжал түрлерін 

талдайды, балалар мен ата-ана 

қатынастарын оңтайландыру үшін ӛз 

білімдерін қолданады; 

РО1 - Имеет представление о реальных, 

повседневных проблемах семьи и внут-

рисемейных отношениях, о теории и 

практике современной семейной психо-

терапии;  

РО2 - Имеет систематизированное пред-

ставление об эволюции семейных отно-

шений, характерных чертах и особенно-

стей жизненного цикла семьи;  

РО3 - Знает о формировании детско-

родительских отношений, стилях роди-

тельского отношения, об особенностях 

семейной социализации;  

РО4 - Знает о наиболее распространен-

ных типах конфликтов в супружеских 

отношениях, о тенденции их возникно-

вения, о методах изучения. 

РО5 - Анализирует типы семейных кон-

фликтов, применяет свои знания для оп-

тимизации детско-родительских отноше-

ний;  

РО6 - Умеет определять социально-

LO1-has an idea about the real, everyday 

problems of the family and intra-family 

relations, about the theory and practice of 

modern 

family psychotherapy;  

LO2 - has a systematic view of the 

evolution of family relationships, 

characteristics and features of the life cycle 

of the family; 

LO3-Knows about the formation of child-

parent relationships, styles of parental 

relationships, the features of family 

socialization;  

LO4-Knows about the most common types 

of conflicts in marital relationships, the 

tendency of their occurrence, the methods of 

study. 

LO5-Analyzes the types of family conflicts, 

applies its knowledge to optimize child-

parent relationships;  

LO6-is Able to determine the socio-

psychological factors leading to divorce and 
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ОН6-қарым-қатынастың ажырасуына 

және тұрақсыздығына әкелетін 

әлеуметтік-психологиялық факторларды; 

отбасы қатынастарын 

тұрақсыздандыруда отбасына 

әлеуметтік-психологиялық кӛмек 

кӛрсету әдістерін анықтай алады. 

ОН7-отбасы қызметін бағалауды жүргізе 

алады, отбасылық ӛзара әрекеттесудің 

проблемалық ӛрісін, психотерапиялық 

араласудың мақсаты мен стратегиясын 

анықтай алады;  

ОН8-отбасылық психотерапияның 

техникаларына ие. 

психологические факторы, приводящие к 

разводу и дестабилизации отношений; 

методы социально-психологической по-

мощи семье при дестабилизации семей-

ных отношений.  

РО7 - Умеет производить оценку 

семейного функционирования, выявляет 

проблемное поле семейного 

взаимодействия, цель и стратегию 

психотерапевтического вмешательства;  

РО8 - Владеет техниками семейной 

психотерапии. 

destabilization of relations; methods of 

socio-psychological assistance to the family 

in the destabilization of family relations. 

LO7-is Able to assess the family 

functioning, identifies the problem field of 

family interaction, the purpose and strategy 

of psychotherapeutic intervention;  

LO8-Owns the techniques of family 

psychotherapy. 

Пәннің қысқаша 

сипаттамасы / Краткое 

описание дисциплины / 

Discipline Summary 

Психотерапияның тарихы, 

психотерапевтік процестің теоретикалық 

негіздері мен мәні. Психотерапияның 

тәсілдері, формалары мен бағыттары, 

отбасылық психотерапияның техникасы 

мен құралдары,отбасының ӛмірлік 

циклінің кезеңдері, отбасының даму 

міндеттері, отбасы психотерапиясының 

практикасы. 

История психотерапии, теоретические 

основы и сущность психотерапевтиче-

ского процесса. Подходы, формы и на-

правления психотерапии, техники и 

средства семейной психотерапии, стадии 

жизненного цикла семьи, задачи разви-

тия семьи, практика семейной психоте-

рапии. 

History of psychotherapy, theoretical foun-

dations and essence of psychotherapeutic 

process. Approaches, forms and directions 

of psychotherapy, techniques and means of 

family psychotherapy, stages of family life 

cycle, tasks of family development, practice 

of family psychotherapy. 

Құрастырушы / 

Разработчик / Developer 
Демисенова Шнар Сапаровна, 
педагогика ғылымдарының кандидаты, 

қауымдастырылған профессор 

Тойымбетова Динара Серикбаевна, 

педагогика ғылымдарының магистрі, аға 

оқытушы 

Демисенова Шнар Сапаровна, 

кандидат педагогических наук, 

ассоццированный профессор 

Тойымбетова Динара Серикбаевна, 

магистр педагогических наук, старший 

преподаватель 

Demisenova Shnar Saparovna, candidate 

of pedagogical Sciences, associate Professor 

Toiymbetova Dinara Serikbaevna, master 

of pedagogical Sciences, senior lecturer 

 

Пән атауы / Наименование 

дисциплины / Name of the 

discipline 

Конфликтология Конфликтология Conflictology   
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Академикалық кредит 

саны, бақылау түрі / 

Количество 

академических кредитов, 

форма контроля / Number 

of academic loans, form of 

control 

5 академиялық кредит, емтихан (КТ) 5 академических кредитов, экзамен (КТ) 5 academic credits, exam (СТ) 

Пререквизиттер / 

Пререквизиты / 

Prerequisite 

Гендерлік психология, педагогика және 

психологияны оқытудағы ақпараттық- 

коммуникациялық технологиялар, 

әлеуметтік психология, отбасылық ӛмір 

психологиясы 

Гендерная психология, информационно-

коммуникационные технологии в 

преподавании педагогики и психологии, 

социальная психология, психология 

семейной жизни. 

Gender psychology, information and 

communication technologies in teaching 

pedagogy and psychology, social 

psychology, psychology of family life. 

Постреквизиттер / 

Постреквизиты / 

Postrequisite 

Психикалық денсаулықтың алдын алу 

және суицид превенциясы, дарындылық 

психологиясы, мұғалімнің 

педагогикалық шеберлігі мен кәсіби-

педагогикалық мәдениеті, инклюзивті 

білім беру жағдайында ерекше білім 

беруді қажет ететін балаларды оқытудың 

арнайы әдістемесі  

Профилактика психического здоровья и 

превенция суицида, психология 

одаренности, педагогическое мастерство 

и профессионально-педагогическая 

культура учителя, специальная методика 

обучения детей, нуждающихся в особом 

образовании в условиях инклюзивного 

образования 

Prevention of mental health and suicide 

prevention, psychology of giftedness, 

pedagogical skills and professional and 

pedagogical culture of the teacher, special 

methods of teaching children in need of 

special education in an inclusive education 

Оқу мақсаты мен 

міндеттері / Учебная цель 

и задачи / Learning Goal 

and Objectives 

Қақтығыстардың алдын алу және 

басқару бойынша жүйелі білімді 

меңгеру, қақтығыстарды 

диагностикалаудың, оларды болжаудың, 

теріс салдарларды азайту бойынша 

жұмыстарды жобалаудың, оларды 

түзетудің негізгі дағдыларын меңгеру. 

Конфликтологияның қазіргі жай-күйімен 

және негізгі бағыттарымен, жанжалдың 

пайда болуының психологиялық 

теорияларымен, жеке қақтығыс 

ерекшеліктерімен таныстыру. 

Студенттердің әр түрлі қақтығыстар 

туралы білімін жүйелеу. 

Усвоение системных знаний по преду-

преждению и управлению конфликтами, 

овладение основными умениями  диаг-

ностики конфликтов, их прогнозирова-

ния, проектирования работы по миними-

зации негативных последствий, их кор-

рекции. 

Ознакомить с современным состоянием 

и основными направлениями конфликто-

логии, психологическими теориями воз-

никновения конфликта, особенностями 

конфликтных личностей. 

Систематизировать знания студентов о 

различных видах конфликта. 

Mastering of system knowledge on 

prevention and management of conflicts, 

mastering of basic skills of diagnostics of 

conflicts, their forecasting, designing of 

work on minimization of negative 

consequences, their correction. 

To acquaint with the current state and the 

main directions of conflictology, 

psychological theories of conflict 

occurrence, peculiarities of conflict 

personalities. 

Systematize students ' knowledge about 

different types of conflict. 

Teach students to prevent and manage 
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Студенттерді қақтығыстардың алдын 

алуға және оларды басқаруға үйрету. 

Деструктивті қақтығыстардың алдын алу 

мақсатында педагогикалық үдерісті 

әлеуметтік-психологиялық сүйемелдеуді 

ұйымдастыру дағдыларын дамыту. 

Научить студентов предупреждать 

конфликтами и  управлять ими. 

Развивать навыки организации социаль-

но-психологического сопровождения 

педагогического процесса с целью про-

филактики деструктивных конфликтов. 

conflicts. 

To develop skills of the organization of 

social and psychological support of 

pedagogical process for the purpose of 

prevention of destructive conflicts 

Оқытудың нәтижесі / 

Результат обучения / 

Learning outcome 

ОH1-қақтығыстың негізгі заманауи 

тәсілдері мен теорияларын біледі.  

ОH2-қақтығыс дамуының мәні мен 

заңдылықтарын, оның функцияларын 

ашатын ұғымдар жүйесін меңгерген.  

ОH3-қақтығыстағы тұлғаның мінез-

құлқының негізгі стратегиясын және 

жанжалды шешу технологиясын біледі.;  

ОH4-жанжалдардың табиғаты және 

оларды шешу тәсілдері туралы пікірлерді 

талдау және қалыптастыру қабілетін 

кӛрсетеді.  

ОH5-жанжалды диагностикалауды 

жүзеге асыра алады және практикалық 

қызметте психологиялық құралдарды 

тиімді қолдана алады.  

ОH6-конфликтогендік білім беру ортасы 

жағдайында практикалық міндеттерді 

шешу үшін ақпаратты талдай және 

жалпылай алады, барабар әдістерді 

таңдай және қолдана алады. 

ОH7-қақтығыстарды басқару 

дағдыларын меңгерген.  

ОH8 - Біледі ұйымдастыруға барабар 

психологиялық ахуал сыныпта кезінде 

алдын алу қақтығыс-жаңалықтар. 

РО1 - Знает основные современные под-

ходы  и теории конфликта.  

РО2 - Владеет системой понятий, 

раскрывающих сущность и 

закономерности развития конфликта, его 

функции.  

РО3 - Знает основные стратегии  поведе-

ния личности в конфликте и технологии 

разрешения конфликта.;  

РО4 - Демонстрирует способность к 

анализу и формированию суждений о 

природе конфликтов и способах их 

разрешения.  

РО5 - Умеет осуществлять диагностику 

конфликта и эффективно применять 

психологический инструментарий в 

практической деятельности.  

РО6 - Умеет анализировать и обобщать 

информацию, выбирать и применять 

адекватные методы для решения практи-

ческих задач в условиях конфликтоген-

ной образовательной среды. 

РО7 - Владеет навыками управления 

конфликтами.  

РО8 - Умеет организовывать адекватный 

психологический климат в классе при 

профилактики конфликтности. 

LO1-Knows the main modern approaches 

and theories of conflict.  

LO2-Owns a system of concepts that reveal 

the essence and laws of the conflict, its 

functions.  

LO3-Knows the basic strategies of 

personality behavior in conflict and conflict 

resolution technologies.;  

LO4-Demonstrates the ability to analyze 

and form judgments about the nature of 

conflicts and ways to resolve them.  

LO5-is Able to diagnose the conflict and 

effectively apply psychological tools in 

practice.  

LO6-is Able to analyze and summarize 

information, choose and apply adequate 

methods to solve practical problems in a 

conflict-prone educational environment. 

LO7-Has conflict management skills.  

LO8-is Able to organize an adequate 

psychological climate in the classroom in 

the prevention of conflict-news. 

Пәннің қысқаша Жанжалдың пайда болуының негізгі Основные психологические и социоло- Basic psychological and sociological theo-
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сипаттамасы / Краткое 

описание дисциплины / 

Discipline Summary 

психологиялық және социологиялық 

теориялары, даулы тұлғалардың 

психологиялық ерекшеліктері. 

Жанжалдың пайда болу жағдайлары мен 

себептері, оның динамикасы, жанжалдың 

түрлері, жанжалды жағдайлардағы мінез-

құлықтың стилі мен үлгілері, жанжалдың 

диагностикасы, жанжалды шешудің 

әртүрлі технологиялары 

гические теории возникновения кон-

фликта, психологические особенности 

конфликтных личностей.  

Условия и причины возникновения кон-

фликта, его динамика, виды конфликта, 

стили и модели поведения в конфликт-

ных ситуациях, диагностика конфликта, 

различные технологии разрешения кон-

фликта. 

ries of conflict, psychological features of 

conflict personalities.  

Conditions and causes of conflict, its dy-

namics, types of conflict, styles and models 

of behavior in conflict situations, conflict 

diagnosis, various technologies of conflict 

resolution. 

Құрастырушы / 

Разработчик / Developer 

Смаглий Татьяна Ивановна, 

педагогика ғылымдарының кандидаты, 

профессор 

Бисембаева Асем Кумаровна, аға 

оқытушы 

Смаглий Татьяна Ивановна, кандидат 

педагогических наук, профессор 

Бисембаева Асем Кумаровна, старший 

преподаватель 

Smagliy Tatyana Ivanovna, candidate of 

pedagogical Sciences, Professor 

Bisembayeva Asem Kumarovna, senior 

lecturer 

Пән атауы / Наименование 

дисциплины / Name of the 

discipline 

Мектеп медиациясы Школьная медиация School Mediation 

Академикалық кредит 

саны, бақылау түрі / 

Количество 

академических кредитов, 

форма контроля / Number 

of academic loans, form of 

control 

5 академиялық кредит, емтихан (КТ) 5 академических кредитов, экзамен (КТ) 5 academic credits, exam (СТ) 

Пререквизиттер / 

Пререквизиты / 

Prerequisite 

Гендерлік психология, педагогика және 

психологияны оқытудағы ақпараттық- 

коммуникациялық технологиялар, 

әлеуметтік психология, отбасылық ӛмір 

психологиясы, конфликтология 

Гендерная психология, информационно-

коммуникационные технологии в 

преподавании педагогики и психологии, 

социальная психология, психология 

семейной жизни, конфликтология. 

Gender psychology, information and 

communication technologies in teaching 

pedagogy and psychology, social 

psychology, psychology of family life, 

conflictology. 

Постреквизиттер / 

Постреквизиты / 

Postrequisite 

Әртүрлі санаттағы балалармен алдын алу 

жұмысының технологиялары, ерекше 

білім беруді қажет ететін балалар үшін 

бағдарламалық мазмұнды бейімдеу, 

инновациялық педагогика 

Технологии профилактической работы с 

различными категориями детей, 

адаптация программного содержания для 

детей, нуждающихся в особом 

образовании, инновационная педагогика 

Technologies of preventive work with 

different categories of children, adaptation 

of program content for children in need of 

special education, innovative pedagogy 
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Оқу мақсаты мен 

міндеттері / Учебная цель 

и задачи / Learning Goal 

and Objectives 

Мектеп медиациясы, мектеп 

конгломераттарын алдын алу және 

басқару бойынша жүйелі білімді 

меңгеру, қақтығыстарды 

диагностикалаудың, оларды болжаудың, 

теріс салдарларды азайту бойынша 

жұмыстарды жобалаудың, оларды 

түзетудің негізгі дағдыларын меңгеру, 

медиация рәсімінің негізгі кезеңдерін 

қою.  

Отандық және шетелдік медиацияның 

қазіргі заманғы жағдайы мен негізгі 

бағыттары, жанжал туындауының негізгі 

психологиялық және социологиялық 

теориялары, даулы тұлғалардың 

психологиялық негіздері, мектеп 

медиациясының құрылымы туралы 

білімді меңгеру;  

Білім беру ортасындағы қақтығыстардың 

алдын алу және басқару бойынша 

іскерлікті қалыптастыру. 

Мектеп ортасында медиативтік үрдісті 

ұйымдастыру іскерлігін дамыту. 

Усвоение системных знаний по школь-

ной медиации, предупреждению и 

управлению школьными конфликтами, 

овладение основными умениями диагно-

стики конфликтов, их прогнозирования, 

проектирования работы по минимизации 

негативных последствий, их коррекции, 

овладение основными этапами процеду-

ры медиации.  

Усвоение знаний о современном состоя-

нии и основных направлениях отечест-

венной и зарубежной медиации, основ-

ных психологических и социологических 

теориях возникновения конфликта, пси-

хологических особенностях конфликт-

ных личностей, структуры школьной ме-

диации; систематизация знаний студен-

тов о различных видах конфликта. 

Формирование умений по предупрежде-

нию и управлению конфликтами в обра-

зовательной среде. 

Развитие умений организации медиатив-

ного процесса в школьной среде. 

Mastering the system knowledge on school 

mediation, prevention and management of 

school conflicts, mastering the basic skills 

of conflict diagnosis, forecasting, designing 

work to minimize negative consequences, 

their correction, mastering the main stages 

of the mediation procedure.  

Assimilation of knowledge about the 

current situation and the main directions of 

domestic and foreign media, the main 

psychological and sociological theories of 

the emergence of conflict, psychological 

characteristics of conflict personalities, the 

structure of school mediation; 

systematization of students ' knowledge 

about different types of conflict. 

Formation of skills for conflict prevention 

and management in the educational 

environment. 

Development of skills of the organization of 

mediation process in the school 

environment. 

Оқытудың нәтижесі / 

Результат обучения / 

Learning outcome 

ОH1-мектеп медиациясының негізгі 

заманауи тәсілдері мен теорияларын 

біледі;  

OH2-мектеп медиациясының принци-ры, 

әдістері, нысандары мен құралдары 

туралы білімді меңгерген; 

ОH3-даулы тұлғаны дамытудың табиғи 

және әлеуметтік факторлары, 

медиацияның принциптері, әдістері, 

нысандары мен құралдары туралы 

білімдерді, медиативтік диалог 

РО1 - Знает основные современные под-

ходы  и теории школьной медиации;  

РО2 - Владеет знаниями о принципах, 

методах, формах и средствах школьной 

медиации; 

РО3 - Владеет знаниями о природных и 

социальных факторах развития кон-

фликтной личности, принципах, методах, 

формах и средствах медиации, навыками 

медиативного диалога, умением 

развивать коммуникативные навыки 

LO1-Knows the main modern approaches 

and theories of school media;  

LO2-Has knowledge of principles, methods, 

forms and means of school mediation; 

LO3-Has knowledge of natural and social 

factors of conflict personality development, 

principles, methods, forms and means of 

mediation, skills of mediation dialogue, 

ability to develop communicative skills of 

students;  

LO4-Has the skills of scientific design and 
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дағдыларын, білім алушылардың 

коммуникативтік дағдыларын дамыту 

дағдыларын меңгерген;  

ОH4-ғылыми жобалау және 

шығармашылық кӛзқарас дағдыларын 

меңгерген; оқыту және тәрбиелеу 

мақсаттары жүйесі негізінде мектеп 

ортасындағы әдістемелік процесті 

жобалай алады;  

ОH5-тұлғааралық және тұлғааралық 

жанжалдың диагностикасын жүргізе 

алады және медиативтік процесті тиімді 

жүргізе алады; практикалық қызметте 

психологиялық құралдарды қолдана 

алады; 

ОH6 - сыныптың инклюзивтік білім беру 

жағдайында конъюнктивтіліктің алдын 

алу кезінде адекватты психологиялық 

климатты ұйымдастыра алады; 

ОH7 - конфликтогендік білім беру 

ортасы жағдайында практикалық 

міндеттерді шешу үшін қолайлы 

әдістерді таңдай және ӛзгерте алады. 

ОH8-медиацияда іскерліктер мен 

дағдыларды дамытуға олардың 

уәждемесін арттыру мақсатында әрбір 

оқушының жеке психикалық даму 

траекториясын анықтайды. 

обучающихся;  

РО4 - Владеет навыками научного 

проектирования и творческого подхода; 

умеет проектировать медиативный про-

цесс в школьной среде на основе систе-

мы целей обучения и воспитания;  

РО5 - Умеет проводить диагностику 

межличностного и внутриличностного 

конфликта и эффективно проводить ме-

диативный процесс; умеет применять 

психологический инструментарий в 

практической деятельности; 

РО6 - Умеет организовывать адекватный 

психологический климат в классе в усло-

виях инклюзивного образования при 

профилактики конфликтности; 

РО7 - Умеет анализировать и обобщать 

информацию, выбирать и применять 

подходящие методы для решения прак-

тических задач в условиях конфликто-

генной образовательной среды. 

РО8 - Определяет индивидуальную тра-

екторию психического развития каждого 

школьника с учетом его индивидуальных 

способностей, с целью повышение их 

мотивации на развитие умений и навы-

ков в медиации. 

creative approach; is able to design the 

communicative process in the school 

environment on the basis of the system of 

learning goals and education;  

LO5-is Able to diagnose interpersonal and 

intrapersonal conflict and effectively 

conduct the mediation process; is able to 

apply psychological tools in practice; 

LO6-is Able to organize an adequate 

psychological climate in the classroom in an 

inclusive education in the prevention of 

conflict; 

LO7-is Able to analyze and obob-Schat 

information, choose and apply appropriate 

methods for solving practical problems in a 

conflict-prone educational environment. 

LO8-Determines the individual trajectory of 

mental development of each student, taking 

into account his individual abilities, in order 

to increase their motivation to develop skills 

in mediatio 

Пәннің қысқаша 

сипаттамасы / Краткое 

описание дисциплины / 

Discipline Summary 

Мектеп медиациясы қызметтеріндегі 

жұмыстың негізгі мәселелері. Педагог-

психолог жұмысында диагностика және 

түзету әдістері, мектеп медиациясы 

қызметінің жұмысы. Педагог-психолог 

жұмысында диагностика және түзету 

Основные проблемы и направления ра-

боты в службах школьной медиации. Со-

держание и основные формы работы пе-

дагога-психолога в службе школьной 

медиации. Методы диагностики и кор-

рекции в работе педагога-психолога, ра-

The main problems and areas of work in 

school mediation services. The content and 

main forms of work of a teacher-

psychologist in the school mediation ser-

vice. Methods of diagnosis and correction in 

the work of the teacher-psychologist, the 
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әдістері, мектеп медиациясы қызметінің 

түрлі жастағы оқушылармен жұмысы, 

қалпына келтіру медиациясы және 

даулар мен жанжалдарды шешу 

тәсілдері. 

бота службы школьной медиации с уча-

щимися разного возраста, восстанови-

тельная медиация и способы разрешения 

споров и конфликтов. 

work of the school mediation service with 

students of different ages, restorative media-

tion and ways of resolving disputes and 

conflicts. 

Құрастырушы / 

Разработчик / Developer 

Бисембаева Асем Кумаровна, аға 

оқытушы 

Бисембаева Асем Кумаровна, аға 

оқытушы 

Бисембаева Асем Кумаровна, старший 

преподаватель 

Бисембаева Асем Кумаровна, старший 

преподаватель 

Bisembayeva Asem Kumarovna, senior 

lecturer 

Bisembayeva Asem Kumarovna, senior 

lecturer 

Пән атауы / Наименование 

дисциплины / Name of the 

discipline 

Психикалық денсаулықтың алдын 

алу және суицид превенциясы 

Профилактика психического здоровья 

и превенция суицида 

Prophylaxis of Psychical Health and 

Suicide Prevention    

Академикалық кредит 

саны, бақылау түрі / 

Количество 

академических кредитов, 

форма контроля / Number 

of academic loans, form of 

control 

5 академиялық кредит, ауызша емтихан 

(АЕ) 

5 академических кредитов, устный 

экзамен (UE) 

5 academic credits, oral exam (OE) 

Пререквизиттер / 

Пререквизиты / 

Prerequisite 

Гендерлік психология, педагогика және 

психологияны оқытудағы ақпараттық- 

коммуникациялық технологиялар, 

әлеуметтік психология, отбасылық ӛмір 

психологиясы, конфликтология 

Гендерная психология, информационно-

коммуникационные технологии в 

преподавании педагогики и психологии, 

социальная психология, психология 

семейной жизни, конфликтология. 

Gender psychology, information and 

communication technologies in teaching 

pedagogy and psychology, social 

psychology, psychology of family life, 

conflictology. 

Постреквизиттер / 

Постреквизиты / 

Postrequisite 

Дарындылық психологиясы, мұғалімнің 

педагогикалық шеберлігі және кәсіби-

педагогикалық мәдениеті, инклюзивті 

білім беру жағдайында ерекше білім 

беруді қажет ететін балаларды оқытудың 

арнайы әдістемесі 

Психология одаренности, 

педагогическое мастерство и 

профессионально-педагогическая 

культура учителя, специальная методика 

обучения детей, нуждающихся в особом 

образовании в условиях инклюзивного 

образования 

Psychology of giftedness, pedagogical skills 

and professional and pedagogical culture of 

the teacher, special methods of teaching 

children in need of special education in an 

inclusive education 

Оқу мақсаты мен 

міндеттері / Учебная цель 

и задачи / Learning Goal 

Денсаулық психологиясының алдын алу, 

психологиялық денсаулықты сақтау 

факторлары туралы тұтас түсінік беру.  

Дать целостное представление о профи-

лактике психологии здоровья, факторах 

сохранения психологического здоровья.  

To give a holistic view of the prevention of 

health psychology, the factors of 

preservation of psychological health.  
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and Objectives Денсаулық психологиясы және оны 

сақтау саласында арнайы құзыреттілікті 

қалыптастыру. 

Суицид привенциясының ерекшеліктерін 

қарастыру. 

Суицидтік мінез-құлықтың алдын алу 

және түзету әдістері туралы білу 

Формирование специальных компетен-

ций в области психологии здоровья и его 

сохранения.  

Рассмотреть особенности привенции 

суицида. 

Знать о методах профилактики и коррек-

ции суицидального поведения. 

Formation of special competences in the 

field of health psychology and its 

preservation.  

Consider the features of suicide vaccination. 

Know about methods of prevention and 

correction of suicidal behavior. 

Оқытудың нәтижесі / 

Результат обучения / 

Learning outcome 

ОН1-денсаулықтың психологиялық 

факторлары, оны сақтау әдістері мен 

құралдары туралы; суицидтік мінез-

құлықтың негізгі заңдылықтары туралы 

түсінікке ие.;  

ОН2-суицидтік мінез-құлықтың алдын 

алу және түзету әдістерін біледі. 

ОН3 - "денсаулық психологиясы" 

анықтау тәсілдерін, психикалық 

денсаулықты бағалау критерийлерін, 

денсаулықтың психологиялық 

факторларын талдай алады;  

ОН4-оны сақтау, нығайту және дамыту 

әдістері мен құралдарын қолдана алады; 

ОН5-психикалық денсаулықтың алдын 

алу түрлерін, психогигиенаның, 

психопрофилактиканың және оңалтудың 

психологиялық негіздерін анықтайды;  

ОН6-суицидтік мінез-құлықтың 

себептері мен факторларын анықтай 

алады, суицидтік мінез-құлықты анықтай 

алады; 

ОН7-суицидтік мінез-құлықтың алдын 

алудың психокоррекциялық әдістерін 

қолдана алады.  

ОН8-әлеуметтік-психологиялық ӛзара іс-

қимыл дағдыларын меңгерген; топта 

РО1 - Имеет представление о психологи-

ческих факторах здоровья, о методах и 

средствах его сохранения; об основных 

закономерностях суицидального поведе-

ния;  

РО2 - Знает о методах профилактики и 

коррекции суицидального поведения. 

РО3 - Умеет анализировать подходы к 

определению «психология здоровья», 

критерии оценки психического здоровья, 

психологические факторы здоровья;  

РО4 - Умеет применять методы и 

средства его сохранения, укрепления и 

развития;  

РО5 - Определяет виды профилактики 

психического здоровья, психологические 

основы психогигиены, 

психопрофилактики и реабилитации;  

РО6 - Умеет определять причины и 

факторы суицидального поведения, 

диагностировать суицидальное 

поведения;  

РО7 - Умеет применять 

психокоррекционные методы 

предупреждения суицидального 

поведения.  

РО8 – Владеет навыками социально-

LO1-has an idea about the psychological 

factors of health, methods and means of its 

preservation; about the basic laws of 

suicidal behavior;  

LO2-Knows about methods of prevention 

and correction of suicidal behavior. 

LO3-is Able to analyze approaches to the 

definition of "health psychology", criteria 

for assessing mental health, psychological 

health factors;  

LO4-is Able to apply methods and means of 

its preservation, strengthening and 

development; 

LO5-Defines the types of mental health 

prevention, psychological foundations of 

psychohygieny, psychoprophylaxis and 

rehabilitation;  

LO6-is Able to determine the causes and 

factors of suicidal behavior, diagnose 

suicidal behavior; 

LO7-is Able to apply psychocorrective 

methods of prevention of suicidal behavior.  

LO8-Has the skills of social and 

psychological interaction; skills of working 

in a group. 
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жұмыс істеу дағдылары психологического взаимодействия; 

навыки работы в группе. 

Пәннің қысқаша 

сипаттамасы / Краткое 

описание дисциплины / 

Discipline Summary 

Денсаулық психологиясының алдын алу, 

психологиялық денсаулықты сақтау 

факторлары туралы тұтас түсінік. 

Психикалық денсаулықтың және 

суицидтік мінез-құлықтың алдын алу 

түрлері, психогигиенаның 

психологиялық негіздері, 

психопрофилактика және оңалту, 

суицидтік мінез-құлықтың себептері мен 

факторлары, суицидтік мінез-құлықтың 

диагностикасы және суицидтік мінез-

құлықтың алдын алудың 

психокоррекциялық әдістері. 

Целостное представление о профилакти-

ке психологии здоровья, факторах со-

хранения психологического здоровья. 

Виды профилактики психического здо-

ровья и суицидального поведения, пси-

хологические основы психогигиены, 

психопрофилактики и реабилитации, 

причины и факторы суицидального по-

ведения, диагностика суицидального по-

ведения и психокоррекционные методы 

предупреждения суицидального поведе-

ния. 

Holistic view of the prevention of health 

psychology, the factors of preservation of 

psychological health. Types of prevention 

of mental health and suicidal behavior, psy-

chological bases of psychohygeny, psycho-

prophylaxis and rehabilitation, causes and 

factors of suicidal behavior, diagnostics of 

suicidal behavior and psychocorrective me-

thods of prevention of suicidal behavior. 

 

Құрастырушы / 

Разработчик / Developer 
Севостьянова Светлана Сергеевна, 

медицина ғылымдарының кандидаты, 

профессор 

Ахметбекова Зауре Далихатовна, педа-

гогика ғылымдарының магистрі, аға 

оқытушы 

Севостьянова Светлана Сергеевна, 

кандидат медицинских наук, профессор 

Ахметбекова Зауре Далихатовна, 

магистр педагогических наук, старший 

преподаватель 

Sevostyanova Svetlana Sergeevna, candi-

date of medical Sciences, Professor 

Akhmetbekova Zaure Dalihatovna, mas-

ter of pedagogical Sciences, senior lecturer 

 

Пән атауы / Наименование 

дисциплины / Name of the 

discipline 

Әртүрлі санаттағы балалармен  алдын 

алу жұмысының  технологиялары 

Технологии профилактической 

работы с различными категориями 

детей 

Technologies of Scheduled Maintenance 

With Various Categories of Children 

Академикалық кредит 

саны, бақылау түрі / 

Количество 

академических кредитов, 

форма контроля / Number 

of academic loans, form of 

control 

5 академиялық кредит, ауызша емтихан 

(АЕ) 

5 академических кредитов, устный 

экзамен (UE) 

5 academic credits, oral exam (OE) 

Пререквизиттер / 

Пререквизиты / 

Prerequisite 

Гендерлік психология, педагогика және 

психологияны оқытудағы ақпараттық- 

коммуникациялық технологиялар, 

Гендерная психология, информационно-

коммуникационные технологии в 

преподавании педагогики и психологии, 

Gender psychology, information and 

communication technologies in teaching 

pedagogy and psychology, social 
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әлеуметтік психология, отбасылық ӛмір 

психологиясы, конфликтология 

социальная психология, психология 

семейной жизни, конфликтология. 

psychology, psychology of family life, 

conflictology. 

Постреквизиттер / 

Постреквизиты / 

Postrequisite 

Жалпы және арнайы қабілеттер 

психологиясы, инновациялық 

педагогика, ерекше білім беруді қажет 

ететін балалар үшін бағдарламалық 

мазмұнды бейімдеу  

Психология общих и специальных 

способностей, инновационная 

педагогика, адаптация программного 

обеспечения для детей, нуждающихся в 

особом образовании 

Psychology of General and special abilities, 

innovative pedagogy, adaptation of software 

for children in need of special education 

Оқу мақсаты мен 

міндеттері / Учебная цель 

и задачи / Learning Goal 

and Objectives 

Жеке тұлғаның қалыптасуы мен 

психикалық даму кезеңдерінің 

заңдылықтары туралы студенттердің 

білімдерімен сипатталатын жалпы 

кәсіптік және арнайы құзыреттіліктерін 

қалыптастыру, даму кезеңдерінің ӛзгеруі 

барысында ӛзгеретін заңдылықтар, 

адамның қызметі мен мінез-құлқының 

физиологиялық механизмдері туралы. 

Білімді тәжірибеде қолдана білуді 

қалыптастыру, білім беру мекемелері 

мен отбасындағы балалардың әр түрлі 

категорияларымен жұмыс істеу 

ерекшеліктері. 

Балалардың түрлі категорияларымен 

жұмыс технологиясын кӛрсету. 

Мінез-құлықтың ауытқуының пайда 

болуының биологиялық, психологиялық 

және әлеуметтік алғышарттары бар 

балалармен және жасӛспірімдермен 

профилактикалық жұмыс бағыттарымен 

танысу. 

Формирование общепрофессиональных 

и специальных компетенций 

характеризующихся знаниями студентов 

о закономерностях этапов психического 

развития и формирования личности, 

закономерностях изменяющихся в 

процессе смены возрастных стадий 

развития, о физиологических механизмах 

деятельности и поведения человека. 

Формирование умения использовать 

знания на практике, особенности работы 

с разными категориями детей в разных 

типах образовательных учреждении и 

семье.  

Показать технологии работы с 

различными категориями детей. 

Ознакомление с направлениями профи-

лактической работы с детьми и подрост-

ками, имеющими биологические, психо-

логические и социальные предпосылки 

возникновения отклонения поведения. 

Formation of General professional and 

special competences characterized by 

knowledge of students about regularities of 

stages of mental development and formation 

of the personality, regularities changing in 

the course of change of age stages of 

development, about physiological 

mechanisms of activity and behavior of the 

person. 

Formation of ability to use knowledge in 

practice, features of work with different 

categories of children in different types of 

educational institution and family.  

Show the technology of working with 

different categories of children. 

Familiarization with the directions of 

preventive work with children and 

adolescents who have biological, 

psychological and social prerequisites for 

the emergence of behavioral abnormalities. 

Оқытудың нәтижесі / 

Результат обучения / 

Learning outcome 

ОН1 - баланы әлеуметтік-педагогикалық 

қолдаудың тұжырымдамалық ережелерін 

біледі, оның мәні, мазмұны, 

компоненттері, технологиясы, әдістері; 

ОН2-тұлғаның психикалық дамуы мен 

РО1 – Знает концептуальные положения 

социально- педагогической поддержки 

ребенка, включающие сущность, 

содержание компоненты, технологию, 

методы; 

LO1-Knows the conceptual provisions of 

social and pedagogical support of the child, 

including the essence, content components, 

technology, methods; 

LO2-Knows about regularities of stages of 
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қалыптасу кезеңдерінің заңдылықтары 

туралы, дамудың жас кезеңдері туралы, 

адамның қызметі мен мінез-құлқының 

физиологиялық механизмдері туралы 

біледі. 

ОН3 - балалықты әлеуметтік-құқықтық 

қорғау аспектілеріне, әлеуметтік 

педагогиканың инновациялық 

процестеріне, білім беру мекемелеріндегі 

балалармен жұмыс істеу ерекшеліктеріне 

ие. 

ОН4-білім беру мекемелері мен 

отбасында әртүрлі санаттағы балалардың 

жұмыс дағдыларын меңгерген.  

ОН5-балалардың түрлі 

категорияларымен жұмыс істеу 

технологиясын меңгерген. 

ОН6-баланың бұзылған даму түрін және 

әрбір жас кезеңінің міндеттерін ескере 

отырып, педагогикалық 

технологияларды таңдайды; 

ОН7-тәрбие және оқыту мәселелері, 

психикалық даму ерекшеліктері, ӛмірлік 

және кәсіби ӛзін-ӛзі анықтау бойынша 

кеңес беру дағдыларын меңгерген. 

ОН8-білім беру процесінде оның жас 

және жеке ерекшеліктерін ескере 

отырып, педагогтардың баламен ӛзара іс-

қимылын оңтайландыру дағдыларын 

меңгерген. 

РО2 – Знает о закономерностях этапов 

психического развития и формирования 

личности, о возрастных стадиях 

развития, о физиологических механизмах 

деятельности и поведения человека. 

РО3 – Владеет аспектами социально- 

правовой защиты детства, 

инновационными процессами 

социальной педагогики, особенностями 

работы с детьми в образовательных 

учреждениях. 

РО4 - Владеет навыками работы с 

разными категориями детей в разных 

типах образовательных учреждении и 

семье.  

РО5 - Владеет технологией работы с 

различными категориями детей. 

РО6 – Подбирает педагогические техно-

логии с учетом типа нарушенного разви-

тия ребенка и задач каждого возрастного 

этапа; 

РО7 – Владеет навыками консультирова-

ния по проблемам воспитания и обуче-

ния, особенностям психического разви-

тия, жизненного и профессионального 

самоопределения. 

РО8 – Владеет навыками оптимизации 

взаимодействия педагогов с ребенком с 

учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей его развития в образова-

тельном процессе. 

mental development and formation of the 

personality, about age stages of develop-

ment, about physiological mechanisms of 

activity and behavior of the person. 

LO3-Owns aspects of social and legal pro-

tection of childhood, innovative processes 

of social pedagogy, features of work with 

children in educational institutions. 

LO4-Has the skills to work with different 

categories of children in different types of 

educational institutions and families.  

LO5-Owns technology work with various 

categories children. 

LO6-Selects pedagogical technologies tak-

ing into account the type of impaired devel-

opment of the child and the tasks of each 

age stage; 

LO7-Has the skills of counseling on the 

problems of education and training, pecu-

liarities of mental development, life and 

professional self-determination. 

LO8-Has skills of optimization of interac-

tion of teachers with the child taking into 

account age and individual features of its 

development in educational process 

Пәннің қысқаша 

сипаттамасы / Краткое 

описание дисциплины / 

Тұлғаның психикалық дамуы мен 

қалыптасу кезеңдерінің 

заңдылықтары,адамның қызметі мен 

Закономерности этапов психического 

развития и формирования личности, о 

физиологических механизмах деятельно-

Regularities of stages of mental 

development and personality formation, 

physiological mechanisms of human 
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Discipline Summary мінез-құлқының физиологиялық 

механизмдері. Мүгедек балалармен, 

қауіп тобындағы балалармен 

психологиялық жұмыстың негізгі 

технологиялары, баланы әлеуметтік-

педагогикалық қолдаудың 

тұжырымдамалық ережелері, білім беру 

мекемелерінде балалармен жұмыс істеу 

ерекшеліктері. 

сти и поведения человека. Основные 

технологии психологической работы с 

детьми-инвалидами, детьми «группы 

риска», представлены концептуальные 

положения социально-педагогической 

поддержки ребенка, особенности работы 

с детьми в образовательных 

учреждениях. 

activity and behavior. The basic 

technologies of psychological work with 

disabled children, children of "risk group", 

the conceptual provisions of social and 

pedagogical support of the child, the 

features of work with children in 

educational institutions are presented. 

Құрастырушы / 

Разработчик / Developer 
Севостьянова Светлана Сергеевна, 

медицина ғылымдарының кандидаты, 

профессор 

Ахметбекова Зауре Далихатовна, 

педагогика ғылымдарының магистрі, аға 

оқытушы 

Севостьянова Светлана Сергеевна, 

кандидат медицинских наук, профессор 

Ахметбекова Зауре Далихатовна, 

магистр педагогических наук, старший 

преподаватель 

Sevostyanova Svetlana Sergeevna, candi-

date of medical Sciences, Professor 

Akhmetbekova Zaure Dalihatovna, mas-

ter of pedagogical Sciences, senior lecturer 

Пән атауы / Наименование 

дисциплины / Name of the 

discipline 

Дарындылық психологиясы Психология одаренности Psychology of Talent  

Академикалық кредит 

саны, бақылау түрі / 

Количество 

академических кредитов, 

форма контроля / Number 

of academic loans, form of 

control 

5 академиялық кредит, емтихан (КТ) 5 академических кредитов, экзамен (КТ) 5 academic credits, exam (СТ) 

Пререквизиттер / 

Пререквизиты / 

Prerequisite 

Педагогика және психологияны 

оқытудағы ақпараттық- 

коммуникациялық технологиялар, 

әлеуметтік психология, отбасылық ӛмір 

психологиясы, конфликтология, 

психикалық денсаулықтың алдын алу 

және суицид превенциясы  

Информационно-коммуникационные 

технологии в преподавании педагогики и 

психологии, социальная психология, 

психология семейной жизни, 

конфликтология, профилактика 

психического здоровья и превенция 

суицида. 

Information and communication 

technologies in teaching pedagogy and 

psychology, social psychology, psychology 

of family life, conflictology, mental health 

prevention and suicide prevention. 

Постреквизиттер / 

Постреквизиты / 

Мұғалімнің педагогикалық шеберлігі 

және кәсіби педагогикалық мәдениеті, 

Педагогическая культура и 

педагогическое мастерство учителя, 

Pedagogical culture and pedagogical skills 

of teachers, special methods of teaching 
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Postrequisite инклюзивті білім беру жағдайында 

ерекше білім беруді қажет ететін 

балаларды оқытудың арнайы әдістемесі 

специальная методика обучения детей, 

нуждающихся в особом образовании в 

условиях инклюзивного образования 

children in need of special education in an 

inclusive education 

Оқу мақсаты мен 

міндеттері / Учебная цель 

и задачи / Learning Goal 

and Objectives 

Дарындылық туралы жүйелі ғылыми 

білімді қалыптастыру, дарындылықты 

талдаудың кәсіби дағдыларын меңгеру, 

білім алушыларды дамыту процесін 

психологиялық-педагогикалық қолдау 

негіздерін меңгеру. 

Студенттерге курстың алғашқы 

аппаратын меңгеруге, дарындылық 

психологиясы әдістерін қолдануға 

кӛмектесу; 

Студенттерді дарындылық нәтижесі 

негізінде жатқан негізгі 

концепциялармен және әдіснамалық 

тәсілдермен таныстыру; 

Педагогтың практикалық қызметінде 

дарындылық психологиясының 

теориялық негіздерін білуді үйрету. 

Балалардың дарындылығын анықтау 

және дамыту технологияларын, дарынды 

оқушыларды психологиялық қолдау 

тәсілдерін меңгеру. 

Ұжымда жұмыс істеу дағдыларын 

меңгеру, жаңа идеяларды (креативтілікті) 

туды 

Формирование систематических науч-

ных знаний об одаренности, приобрете-

ние профессиональных навыков анализа 

одаренности, овладение основами пси-

холого-педагогической поддержки про-

цесса развития одаренных обучающихся. 

Помочь студентам овладеть понятийным 

аппаратом курса, использованию мето-

дов психологии одаренности; 

Ознакомить студентов с основными кон-

цепциями и методологическими подхо-

дами, лежащими в основе исследований 

одаренности; 

Научить использовать знания 

теоретических основ психологии 

одаренности в практической 

деятельности педагога. 

Освоить технологии выявления и 

развития одаренности у детей, способы 

психологического сопровождения 

одаренных обучающихся. 

Овладеть навыками работы в коллективе, 

развить способность порождать новые 

идеи (креативность). 

Formation of systematic scientific 

knowledge about giftedness, acquisition of 

professional skills of the analysis of 

giftedness, mastering the basics of 

psychological and pedagogical support of 

the process of development of gifted 

students. 

To help students to master the educational 

apparatus of the course, the use of methods 

of psychology of giftedness; 

To acquaint students with the basic concepts 

and methodological approaches underlying 

the research of giftedness; 

To teach to use knowledge of theoretical 

bases of psychology of giftedness in 

practical activity of the teacher. 

To master technologies of identification and 

development of giftedness in children, 

methods of psychological support of gifted 

students. 

To master the skills of working in a team, to 

develop the ability to generate new ideas 

(creativity). 

Оқытудың нәтижесі / 

Результат обучения / 

Learning outcome 

ОH1-"дарындылық" ұғымына 

әдістемелік тәсілдерді және дарындылық 

түрлерін жіктеуді біледі; 

дарындылықтың негізгі сипаттамаларын 

және оның даму кезеңдерін біледі.  

ОH2-дарынды тұлғаның проблемалары, 

дарынды балаларды диагностикалау 

РО1 - Знает методологические подходы к 

понятию «одаренность» и  классифика-

ции видов одаренности; основные харак-

теристики одаренности и этапы ее разви-

тия.  

РО2 - Владеет знаниями о проблемах 

одаренной личности, методах диагности-

LO1-Knows the methodological approaches 

to the concept of "giftedness" and the 

classification of types of giftedness; the 

main characteristics of giftedness and stages 

of its development.  

LO2-Has knowledge about the problems of 

gifted personality, methods of diagnosis of 
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әдістері туралы білімді; оқушылардың 

дарындылығын дамытуды 

психологиялық қолдау негіздерін біледі. 

ОH3-дарындылықты талдай алады, осы 

міндетке барабар психодиагностикалық 

әдістемелерді қолдана алады; 

дарындылықтың теориялық және 

қолданбалы, аксиологиялық және 

аспаптық компоненттерін бӛле алады.  

ОH4-балалардың дарындылығы 

мәселелері бойынша психологиялық 

кеңес беру, дарынды білім алушылардың 

даму процесін психологиялық-

педагогикалық сүйемелдеу дағдыларын 

меңгерген. 

ОH5-дарынды оқушыларға арналған 

білім беру ұйымдарында педагогикалық 

процесті моделдеу және ұйымдастыру 

тәсілдерін меңгерген және оларды кәсіби 

қызметте қолданады. 

ОH6-ойлаудың тәуелсіздігі мен 

сыншылдығын кӛрсетеді, дарынды 

оқушы тұлғасын диагностикалау 

негізінде пайымдауларды 

қалыптастыруға және шығармашылық 

тұрғыдан дамыған білім алушыларға 

(тәрбиеленушілерге) олардың дамуы мен 

дамуына ықпал ете отырып, 

психологиялық қолдауды жүзеге асыруға 

қабілетті. 

ОH7-әртүрлі жас кезеңіндегі дарынды 

білім алушылармен әлеуметтік-

психологиялық қарым-қатынас 

дағдыларын, мұғалімдермен және 

ки одаренных детей; основах психологи-

ческого сопровождения развития ода-

ренности школьников. 

РО3 - Умеет анализировать одаренность, 

пользоваться  психодиагностическими 

методиками, адекватными этой задаче; 

выделять теоретические и прикладные, 

аксиологические и инструментальные 

компоненты одаренности.  

РО4 - Владеет навыками психологиче-

ского консультирования по проблемам 

детской одаренности, психолого-

педагогической сопровождения процесса 

развития одаренных обучающихся. 

РО5 - Владеет способами моделирования 

и организации педагогического процесса 

в организациях образования для 

одаренных школьников и применяет  их 

в  профессиональной деятельности. 

РО6 - Демонстрирует независимость и 

критичность мышления, способен фор-

мировать суждения на основе диагности-

ки личности одаренного школьника и 

осуществлять психологическую под-

держку творчески одаренных обучаю-

щихся (воспитанников), содействуя их 

развитию и поиску. 

РО7 - Владеет навыками социально-

психологического взаимодействия с ода-

ренными обучающимися различных воз-

растных периодов, навыками профес-

сионально-педагогического диалога с 

учителями и их родителями. 

РО8 - Использует полученные знания 

gifted children; fundamentals of 

psychological support for the development 

of gifted students. 

LO3-is Able to analyze giftedness, to use 

psychodiagnostic techniques adequate to 

this task; to allocate theoretical and applied, 

axiological and instrumental components of 

giftedness.  

LO4-Has the skills of psychological 

counseling on the problems of child 

giftedness, psychological and pedagogical 

support of the process of development of 

gifted students. 

LO5-Owns the methods of modeling and 

organization of pedagogical process in 

educational organizations for gifted students 

and applies them in professional activities. 

LO6-Demonstrates the independence and 

criticality of thinking, is able to form 

judgments based on the diagnosis of the 

personality of a gifted student and to 

provide psychological support to creatively 

gifted students (pupils), contributing to their 

development and development. 

LO7-Has the skills of social and 

psychological interaction with gifted 

students of different age periods, the skills 

of professional and pedagogical dialogue 

with teachers and their parents. 

LO8-Uses the acquired knowledge for the 

formation of personality in modern 

conditions, taking into account individual 

and age peculiarities. 
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олардың ата-аналарымен кәсіби-

педагогикалық диалог дағдыларын 

меңгерген. 

ОH8-алған білімдерін жеке және жас 

ерекшеліктерін ескере отырып, қазіргі 

жағдайда жеке тұлғаны қалыптастыру 

үшін пайдаланады. 

для формирования личности в современ-

ных условиях с учетом индивидуальных 

и возрастных особенностей.   

Пәннің қысқаша 

сипаттамасы / Краткое 

описание дисциплины / 

Discipline Summary 

Дарындылық психологиясының негізгі 

мәселелері туралы теориялық 

ұстанымдар, дарынды балалармен 

жұмыс жасау саласында  практикалық 

білімдер мен ептіліктерді, басым 

бағыттарды қалыптастыру. Дарындылық 

мәселелерін зерттеу тарихы, 

шығармашылық қабілеттері, ортаның 

зерденің дамуына әсері, дарынды 

балаларды тәрбиелеу және оқыту 

сұрақтары. 

Теоретическое представление об 

основных проблемах психологии 

одаренности, формирования 

практических знаний, умений и 

приоритетных направлений в области 

работы с одаренными детьми. 

История исследования проблем одарен-

ности, о творческих способностях, о 

влиянии среды на развитие интеллекта, 

воспитание и обучение одаренных детей. 

Theoretical representation of the main 

problems of the psychology of giftedness, 

the formation of practical knowledge, skills 

and priorities in the field of work with 

gifted children. 

History of research of problems of 

giftedness, about creative abilities, about 

influence of the environment on 

development of intelligence, education and 

training of gifted children. 

 

Құрастырушы / 

Разработчик / Developer 

Смаглий Татьяна Ивановна, 

педагогика ғылымдарының кандидаты, 

профессор 

Маканова Анар Жарулловна, 

әлеуметтік ғылымдарының магистрі, аға 

оқытушы 

Смаглий Татьяна Ивановна, кандидат 

педагогических наук, профессор 

Маканова Анар Жарулловна, магистр 

социальных наук, старший 

преподаватель 

Smagliy Tatyana Ivanovna, candidate of 

pedagogical Sciences, Professor 

Makanova Anar Jarullovna, master of 

social Sciences, senior lecturer 

 

Пән атауы / Наименование 

дисциплины / Name of the 

discipline 

Жалпы және арнайы қабілеттер 

психологиясы  

Психология общих и специальных 

способностей 

Psychology of General and Special 

Abilities   

Академикалық кредит 

саны, бақылау түрі / 

Количество 

академических кредитов, 

форма контроля / Number 

of academic loans, form of 

control 

5 академиялық кредит, емтихан (КТ) 5 академических кредитов, экзамен (КТ) 5 academic credits, exam (СТ) 
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Пререквизиттер / 

Пререквизиты / 

Prerequisite 

Педагогика және психологияны 

оқытудағы ақпараттық- 

коммуникациялық технологиялар, 

әлеуметтік психология, конфликтология, 

психикалық денсаулықтың алдын алу 

және суицид превенциясы 

Информационно-коммуникационные 

технологии в преподавании педагогики и 

психологии, социальная психология, 

конфликтология, профилактика 

психического здоровья и превенция 

суицида 

Information and communication 

technologies in teaching pedagogy and 

psychology, social psychology, 

conflictology, mental health prevention and 

suicide prevention 

Постреквизиттер / 

Постреквизиты / 

Postrequisite 

Инновациялық педагогика, ерекше білім 

беруді қажет ететін балаларүшін 

бағдарламалық мазмұнды бейімдеу  

Инновационная педагогика, адаптация 

программного содержания для детей с 

особыми образовательными 

потребностями 

Innovative pedagogy, adaptation of program 

content for children with special educational 

needs 

Оқу мақсаты мен 

міндеттері / Учебная цель 

и задачи / Learning Goal 

and Objectives 

Жалпы және арнайы қабілеттер 

психологиясының негізгі мәселелері 

туралы теориялық түсінік беру. 

Психологиялық білім құрылымындағы 

жалпы және арнайы қабілет 

психологиясы мәселелерінің орнын 

кӛрсету. 

"Қабілет" және "дарындылық" 

ұғымдарының мәнін ашу, үш ӛлшемде 

қабілеттерге анықтама беру.  

Менталдық қасиеттер жүйесін ашу және 

қабілеттерін зерттеудің теориялық 

модельдеріне, сондай-ақ қабілеттерді 

диагностикалау әдістеріне шолу жүргізу. 

Дать теоретическое представление об 

основных проблемах психологии общих 

и специальных способностей. Показать 

место проблемы психологии общих и 

специальных способностей в структуре 

психологического знания. 

Раскрыть сущность понятий «способ-

ность» и «одаренность», дать определе-

ние способностей в трех измерениях.  

Раскрыть систему ментальных качеств и 

провести обзор теоретических моделей 

изучения способностей, а также методов 

диагностики способностей. 

To give a theoretical idea of the main 

problems of psychology of General and 

special abilities. To show the place of the 

problem of psychology of General and 

special abilities in the structure of 

psychological knowledge. 

To reveal the essence of the concepts "abili-

ty" and "giftedness", to define abilities in 

three dimensions.  

To reveal the system of mental qualities and 

to review the theoretical models of learning 

abilities, as well as methods of diagnosing 

abilities. 

Оқытудың нәтижесі / 

Результат обучения / 

Learning outcome 

ОН1-адамның қабілетін зерттеудің 

әдіснамалық, теориялық және 

әдістемелік мәселелерін біледі; 

ОН2-жалпы және арнайы қабілеттер 

психологиясының ғылыми мәселелеріне, 

практикалық міндеттерді шешудің 

теориялық негіздері мен әдістерін 

таңдауға бағытталған; 

ОН3-психика құрылымындағы, адамның 

менталдық қасиеттері жүйесіндегі 

РО1 - Знает методологические, теорети-

ческие и методические проблемы изуче-

ния способностей человека; 

РО2 - Ориентируется в научных пробле-

мах психологии общих и специальных 

способностей, в выборе теоретических 

основ и методов решения практических 

задач; 

РО3 - Понимает место способностей в 

структуре психики, в системе менталь-

LO1-Knows methodological, theoretical 

and methodological problems of studying 

human abilities; 

LO2-Focuses on the scientific problems of 

psychology of General and special abilities, 

in the choice of theoretical foundations and 

methods for solving practical problems; 

LO3-Understands the place of abilities in 

the structure of the psyche, in the system of 

mental qualities of a person; 
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қабілеттің орнын түсінеді; 

ОН4-жалпы және арнайы қабілеттерін 

дамыту әдістері туралы түсінікке ие; 

ОН5-психологиялық механизмдер мен 

олардың дамуына әсер ететін факторлар 

тұрғысынан жалпы және арнайы 

қабілеттер психологиясының мәнін 

түсінеді; 

ОН6-жалпы және арнайы қабілеттерді 

диагностикалау әдістерінің 

артықшылықтары мен кемшіліктерін 

бағалауды біледі; 

ОН7-жалпы және арнайы қабілеттерді 

психологиялық талдау дағдыларын 

меңгерген. 

ОН8-жалпы және арнайы қабілеттерді 

диагностикалау дағдыларын меңгерген 

ных качеств человека; 

РО4 - Имеет представление о методах 

развития общих и специальных способ-

ностей; 

РО5 - Понимает сущность психологии 

общих и специальных способностей с 

позиции психологических механизмов и 

влияющих факторов на их развитие; 

РО6 - Умеет оценивать достоинства и 

недостатки методов диагностики общих 

и специальных способностей; 

РО7 - Владеет навыками психологиче-

ского анализа общих и специальных спо-

собностей. 

РО8 – Владеет навыками диагностики 

общих и специальных способностей. 

LO4-has an idea about the methods of de-

velopment of General and special abilities; 

LO5-Understands the essence of the psy-

chology of General and special abilities 

from the position of psychological mechan-

isms and influencing factors on their devel-

opment; 

LO6-is Able to assess the advantages and 

disadvantages of diagnostic methods of 

General and special abilities; 

LO7-Has the skills of psychological analy-

sis of General and special abilities. 

LO8-Has the skills to diagnose General and 

special abilities 

Пәннің қысқаша 

сипаттамасы / Краткое 

описание дисциплины / 

Discipline Summary 

Қабілеттер психологиясының негізгі 

мәселелері. Қабілеттер мәселелерің, 

қабілеттер теорияларың зерттеу тарихы, 

Қазіргі таңда қабілеттер 

психологиясының теориялық және 

практикалық міндеттері, жалпы және 

арнайы қабілеттер, зерденің дамуы, 

шығармашылық қабілеттер, 

шығармашылыққа қабілеттілік мәселесі. 

Основные проблемы психологии способ-

ностей. История исследования проблем 

способностей, теории способностей. 

Теоретические и практические задачи 

психологии способностей на современ-

ном этапе, общие и специальные способ-

ности, развитие интеллекта, творческие 

способности и проблема способности к 

творчеству. 

The main problems of psychology abilities. 

History of research of problems of abilities, 

theory of abilities. Theoretical and practical 

problems of psychology of abilities at the 

present stage, General and special abilities, 

development of intelligence, creativity and 

the problem of creativity. 

 

Құрастырушы / 

Разработчик / Developer 

Смаглий Татьяна Ивановна, 

педагогика ғылымдарының кандидаты, 

профессор 

Маканова Анар Жарулловна, 

әлеуметтік ғылымдарының магистрі, аға 

оқытушы 

Смаглий Татьяна Ивановна, кандидат 

педагогических наук, профессор 

Маканова Анар Жарулловна, магистр 

социальных наук, старший 

преподаватель 

Smagliy Tatyana Ivanovna, candidate of 

pedagogical Sciences, Professor 

Makanova Anar Jarullovna, master of 

social Sciences, senior lecturer 

 

Пән атауы / Наименование 

дисциплины / Name of the 
Мұғалімнің педагогикалық шеберлігі 

және кәсіби-педагогикалық мәдениеті 

Педагогическое мастерство и 

профессионально-педагогическая 

Pedagogical Skills and Professional-

Pedagogical Culture of the Teacher 
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discipline культура учителя 

Академикалық кредит 

саны, бақылау түрі / 

Количество 

академических кредитов, 

форма контроля / Number 

of academic loans, form of 

control 

5 академиялық кредит, емтихан (КТ) 5 академических кредитов, экзамен (КТ) 5 academic credits, exam (СТ) 

Пререквизиттер / 

Пререквизиты / 

Prerequisite 

Әлеуметтік психология, конфликтология, 

психикалық денсаулықтың алдын алу 

және суицид превенциясы 

Социальная психология, 

конфликтология, профилактика 

психического здоровья и превенция 

суицида 

Social psychology, conflictology, mental 

health prevention and suicide prevention 

Постреквизиттер / 

Постреквизиты / 

Postrequisite 

Инклюзивті білім беру жағдайында 

ерекше білім беруді қажет ететін 

балаларды оқытудың арнайы әдістемесі 

Специальная методика обучения детей, 

нуждающихся в особом образовании в 

условиях инклюзивного образования 

Special methods of teaching children in 

need of special education in inclusive 

education 

Оқу мақсаты мен 

міндеттері / Учебная цель 

и задачи / Learning Goal 

and Objectives 

Педагогикалық техника, 

шығармашылық, шеберлік, мәдениет 

және кәсіби ӛзін-ӛзі жетілдіру шеберлігі, 

педагогикалық білімнің жеке 

векторларын саналы таңдау саласындағы 

теориялық білім жүйесі туралы түсінік 

беру. 

Педагогикалық шеберліктің ғылыми 

негіздері, мұғалімнің кәсіби-

педагогикалық мәдениеті туралы білімді 

қалыптастыру. 

Әдістемелік негіздерді, педагогикалық 

шеберлік курсының құрылымы мен 

мазмұнын және мұғалімнің кәсіби-

педагогикалық мәдениетін ашу. 

Имиджелогия және дидаскология 

негіздерін, әдістемелік шеберлікті 

дамыту. 

Дать представление о системе теоретиче-

ских знаний в области педагогической 

техники, творчества, мастерства, культу-

ры и умений профессионального самосо-

вершенствования, осознанного выбора 

индивидуального вектора педагогическо-

го образования.  

Формирование знаний о научных основах 

педагогического мастерства, профессио-

нально-педагогической культуры учите-

ля. 

Раскрытие методологических основ, 

структуры и содержание курса педагоги-

ческого мастерства и профессионально-

педагогической культуры учителя. 

Развитие методических умений, основ 

имиджелогии и дидаскологии.  

To give an idea of the system of theoretical 

knowledge in the field of pedagogical 

technique, creativity, skill, culture and skills 

of professional self-improvement, conscious 

choice of individual vector of pedagogical 

education. 

Formation of knowledge about scientific 

bases of pedagogical skill, professional and 

pedagogical culture of the teacher. 

Disclosure of methodological foundations, 

structure and content of the course of peda-

gogical skills and professional and pedagog-

ical culture of the teacher. 

The development of methodological skills, 

and the basics of imageology and didaska-

loi. 

Оқытудың нәтижесі / ОН1-педагогикалық шеберліктің ғылыми РО1 - Знает научные основы педагогиче- LO1-Knows scientific bases of pedagogical 
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Результат обучения / 

Learning outcome 

негіздерін, педагогикалық шеберліктің 

теориялық негіздерін педагогикалық 

мәдениеттің құрамдас бӛлігі ретінде 

біледі; 

ОН2-мұғалімнің педагогикалық 

шеберлігі мен кәсіби-педагогикалық 

мәдениеті курсының әдіснамалық 

негіздерін, құрылымы мен мазмұнын 

біледі; 

ОН3-имиджелогия және дидаскология 

негіздері, әдістемелік біліктердің 

қалыптасу және даму заңдылықтары 

туралы білім жүйесін меңгерген. 

ОН4-тәрбие, қарым-қатынас, 

педагогикалық техниканы оқыту үдерісін 

ұйымдастырудың заманауи тәсілдері мен 

технологияларын қолданады. 

ОН5-бақылау және эксперименттер 

нәтижелерін теориялық талдау әдістерін, 

компьютерлік модельдеу тәсілдерін 

меңгерген. 

ОН6-кәсіби-педагогикалық қызметті, 

педагогикалық қарым-қатынасты 

моделдейді. 

ОН7-мұғалімнің дамуын, қарым-

қатынасын, қызметін, ӛзін-ӛзі 

тәрбиелеуін, педагогикалық 

шығармашылығын, шеберлігін және 

кәсіби-педагогикалық мәдениетін диаг-

ностикалау әдістерін қолданады. 

ОН8-әртүрлі үлгідегі және құрылымдағы 

оқу сабақтарын жоспарлай және жүргізе 

алады; қолданыстағы МЖМБС 

құрылымы мен мазмұнына 

ского мастерства, теоретические основы 

педагогического мастерства как компо-

нента педагогической культуры;  

РО2 - Знает методологические основы, 

структуру и содержание курса педагоги-

ческого мастерства и профессионально-

педагогической культуры учителя;  

РО3 - Владеет системой знаний о зако-

номерностях формирования и развития 

методических умений, основ имиджело-

гии и дидаскологии.  

РО4 - Применяет современные подходы 

и технологии организации процесса обу-

чения воспитания, общения, педагогиче-

ской техники.  

РО5 - Владеет методами теоретического 

анализа результатов наблюдений и экс-

периментов, приемами компьютерного 

моделирования. 

РО6 - Моделирует профессионально-

педагогическую деятельность, педагоги-

ческое общение. 

РО7 - Использует методы диагностики 

развития, общения, деятельности, само-

воспитания, педагогического творчества, 

мастерства и профессионально-

педагогической культуры учителя. 

РО8 - Умеет планировать и проводить 

учебные занятия разного типа и струк-

туры; ориентируется в структуре и со-

держании действующего ГОСО.  

skill, theoretical bases of pedagogical skill 

as a component of pedagogical culture; 

RO2-Knows the methodological founda-

tions, structure and content of the course of 

pedagogical skills and professional peda-

gogical culture of the teacher; 

LO3-Owns a system of knowledge about 

the laws of formation and development of 

methodological skills, the basics of image-

ology and didascology. 

LO4-Uses modern approaches and technol-

ogies of the organization of process of train-

ing education, communication, pedagogical 

equipment. 

LO5-Owns the methods of theoretical anal-

ysis of the results of observations and expe-

riments, methods of computer modeling. 

LO6-Models professional and pedagogical 

activity, pedagogical communication. 

LO7-Uses methods of diagnostics of devel-

opment, communication, activity, self-

education, pedagogical creativity, skill and 

professional pedagogical culture of the 

teacher. 

LO8-is Able to plan and conduct training 

sessions of different types and structures; 

oriented in the structure and content of the 

current SES. 
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бағдарланады. 

Пәннің қысқаша 

сипаттамасы / Краткое 

описание дисциплины / 

Discipline Summary 

Педагогикалық шеберлік педагогикалық 

мәдениеттің құрамдас бӛлігі ретінде, 

оның мәні мен мазмұны, кәсіби-

педагогикалық қызметі — 

педагогикалық шеберліктің қалыптасу 

негізі, Педагогикалық шеберлік шарты 

ретінде педагогикалық эрудиция және 

құзыреттілік, орта оқу орындарындағы 

оқу-тәрбие үрдісін басқарудағы 

оқытушының шеберлігі, педагогтың сӛзі 

педагогикалық шеберліктің шарты 

ретінде, кәсіби шеберлік 

құрылымындағы педагогикалық қарым-

қатынас, педагогикалық қарым-

қатынастың негізгі элементтері ретінде 

педагогикалық этика және такт, 

коммуникативтік әсер педагогикалық 

қарым-қатынас форматы 

ретінде.Ӛркениеттер истановление 

педагог-психологтың кәсіби шеберлігі. 

Педагогическое мастерство как компо-

нент  педагогической культуры, его сущ-

ность и содержание, профессионально-

педагогическая деятельность — основа 

становления педагогического мастерства, 

педагогическая эрудиция и компетент-

ность как условия педагогического мас-

терства, мастерство преподавателя в 

управлении учебно-воспитательным 

процессом средних учебных заведениях, 

речь педагога как условие педагогиче-

ского мастерства, педагогическое обще-

ние в структуре профессионального мас-

терства, педагогическая этика и такт как 

основополагающие элементы педагоги-

ческого общения, коммуникативное воз-

действие как формат педагогического 

общения. Самовоспитание и становление 

профессионального мастерства педагога-

психолога. 

Pedagogical skills as a component of peda-

gogical culture, its essence and content, pro-

fessional and pedagogical activity — the 

basis of formation of pedagogical skill, pe-

dagogical erudition and competence as con-

ditions of pedagogical skill, skill of the 

teacher in management of educational 

process of secondary educational institu-

tions, speech of the teacher as a condition of 

pedagogical skill, pedagogical communica-

tion in structure of professional skill, peda-

gogical ethics and tact as fundamental ele-

ments of pedagogical communication, 

communicative influence as a format of pe-

dagogical communication. Self-education 

and formation of professional skills of the 

teacher-psychologist. 

Құрастырушы / 

Разработчик / Developer 

Ӛтегенова Бибикуль Мазановна, 

педагогика ғылымдарының кандидаты, 

қауымдастырылған профессор 

Иванова Елена Николаевна, педагоги-

ка ғылымдарының магистрі, аға 

оқытушы 

Утегенова Бибикуль Мазановна, 

кандидат педагогических наук, 

ассоциированный профессор 

Иванова Елена Николаевна, магистр 

педагогических наук, старший 

преподаватель 

Utegenova Bibicul Mazanova, candidate 

of pedagogical Sciences, associate Professor 

Ivanova Elena Nikolaevna, master of pe-

dagogical Sciences, senior lecturer 

Пән атауы / Наименование 

дисциплины / Name of the 

discipline 

Инновациялық педагогика Инновационная педагогика Innovative Pedagogics 

Академикалық кредит 

саны, бақылау түрі / 

Количество 

академических кредитов, 

5 академиялық кредит, емтихан (КТ) 5 академических кредитов, экзамен (КТ) 5 academic credits, exam (СТ) 
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форма контроля / Number 

of academic loans, form of 

control 

Пререквизиттер / 

Пререквизиты / 

Prerequisite 

Әлеуметтік психология, конфликтология, 

психикалық денсаулықтың алдын алу 

және суицид превенциясы, дарындылық 

психологиясы 

Социальная психология, 

конфликтология, профилактика 

психического здоровья и превенция 

суицида, психология одаренности 

Social psychology, conflictology, mental 

health prevention and suicide prevention, 

psychology of giftedness 

Постреквизиттер / 

Постреквизиты / 

Postrequisite 

Ерекше білім беруді қажет ететін 

балалар үшін бағдарламалық мазмұнды 

бейімдеу 

Адаптация программного обеспечения 

для детей, нуждающихся в особом 

образовании 

Adaptation of software for children in need 

of special education 

Оқу мақсаты мен 

міндеттері / Учебная цель 

и задачи / Learning Goal 

and Objectives 

Педагогикадағы жаңашылдықтар мен 

инновациялар, инновациялардың мәні 

туралы білімдермен сипатталатын кәсіби 

құзыреттілікті қалыптастыру. 

Ӛзінің педагогикалық қызметінде 

инновацияны пайдалану қажеттілігін 

дамыту. 

Жеке педагогикалық идеяларды 

қалыптастыру және енгізу қабілетін 

қалыптастыру. 

Әлемдік білім беру кеңістігіндегі 

заманауи үрдістер туралы білімді 

қалыптастыру. 

Формирование профессиональных ком-

петенций, характеризующихся знаниями 

о нововведениях и инновациях в педаго-

гике, сущности инноваций. 

Развитие потребности использовать ин-

новации в своей педагогической дея-

тельности. 

Формирование способности к формули-

рованию и внедрению собственных педа-

гогических идей. 

Формирование знаний о современных 

тенденциях в мировом образовательном 

пространстве. 

Formation of professional competencies 

characterized by knowledge about 

innovations and innovations in pedagogy, 

the essence of innovation. 

Development of the need to use innovations 

in their teaching activities. 

Formation of the ability to formulate and 

implement their own pedagogical ideas. 

Formation of knowledge about modern 

trends in the world educational space. 

Оқытудың нәтижесі / 

Результат обучения / 

Learning outcome 

ОН1-әлемдік білім беру кеңістігіндегі 

заманауи үрдістер туралы біледі, 

ОН2-оқу пәндерін оқытудың теориялық 

негіздері мен технологияларын 

меңгерген; 

ОН3-педагогика мен этнопедагогиканың 

әдіснамалық негіздері мен санаттарын 

біледі;  

ОН4-тұлғаны қалыптастыру және 

дамыту заңдылықтары туралы білім 

жүйесін, оқушылардың пәндік 

РО1 - Знает о современных тенденциях в 

мировом образовательном пространстве, 

РО2 - Владеет теоретическими основами 

и технологиями преподавания учебных 

дисциплин;  

РО3 - Знает методологические основы и 

категории педагогики и этнопедагогики;  

РО4 - Владеет системой знаний о 

закономерностях формирования и 

развития личности, методами 

формирования предметных умений и 

LO1-Knows about current trends in the 

global educational space, 

LO2-Owns the theoretical foundations and 

technologies of teaching disciplines; 

LO3 - Knows the methodological basis and 

categories of pedagogics and 

ethnopedagogics;  

LO4-Owns a system of knowledge about 

the laws of formation and development of 

personality, methods of formation of subject 

skills of students; 
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дағдылары мен дағдыларын 

қалыптастыру әдістерін меңгерген; 

ОН5-оқыту мен тәрбиелеудің заманауи 

технологияларын қолданады;   

ОН6-бақылау және эксперимент 

нәтижелерін теориялық талдау әдістерін, 

компьютерлік модельдеу тәсілдерін 

меңгерген. 

ОН7-әртүрлі жастағы балалардың 

дамуын, қарым-қатынасын, қызметін 

диагностикалау әдістерін қолданады;  

ОН8-балалардың түрлі іс-әрекеттерін 

ұйымдастыру тәсілдерін меңгерген 

навыков школьников;  

РО5 - Применяет современные техноло-

гии обучения и воспитания;   

РО6 - владеет методами теоретического 

анализа результатов наблюдений и экс-

периментов, приемами компьютерного 

моделирования. 

РО7 - Использует методы диагностики 

развития, общения, деятельности детей 

разных возрастов;  

РО8 - Владеет способами организации раз-

личных видов деятельности детей. 

LO5-Uses modern technologies of training 

and education;   

LO6-owns the methods of theoretical 

analysis of the results of observations and 

experiments, methods of computer 

modeling. 

LO7-Uses methods of diagnostics of 

development, communication, activity of 

children of different ages;  

LO8-Owns ways to organize various 

activities of children 

Пәннің қысқаша 

сипаттамасы / Краткое 

описание дисциплины / 

Discipline Summary 

Педагогикалық инновация. 

Педагогикалық инновацияның мәні. 

Педагогикалық инновациялардың 

жіктелуі мен деңгейлері. Білім беру 

мекемелеріндегі инновациялық үрдістер. 

Инновациялық үдерістерді жүзеге асыру 

критерийлері, шарттары және алгоритмі. 

Педагогтың инновациялық қызметі оның 

шығармашылық әлеуетін кӛрсететін 

әлеуметтік-педагогикалық феномен 

ретінде. Педагогтің ӛзін-ӛзі дамыту және 

ӛзін-ӛзі жетілдіру қажеттілігі 

инновациялық қызметті дамыту факторы 

ретінде. Инновациялық қызметке 

дайындық және педагогтардың 

уәждемесі. Педагогикалық ұжым 

инновациялық қызметтің субъектісі 

ретінде. Білім берудегі инновациялық 

технологиялар, оларды жобалау, 

олардың тиімділігін бағалау 

критерийлері. Белсенді оқытудың мәні. 

Педагогическая инноватика. Сущность 

педагогических инноваций. Классифика-

ция и уровни педагогических инноваций. 

Инновационные процессы в образова-

тельных учреждениях. Критерии, усло-

вия и алгоритм осуществления иннова-

ционных процессов. Инновационная дея-

тельность педагога как социально-

педагогический феномен, отражающий 

его творческий потенциал. Потребность 

педагога в саморазвитии и самосовер-

шенствовании как фактор развития ин-

новационной деятельности. Готовность к 

инновационной деятельности и мотива-

ция педагогов. Педагогический коллек-

тив как субъект инновационной деятель-

ности. Инновационные технологии в об-

разовании, их проектирование, критерии 

оценки их эффективности. Сущность ак-

тивного обучения. Использование актив-

ных методов в режиме интерактивного 

Pedagogical innovation. The essence of 

pedagogical innovations. Classification and 

levels of pedagogical innovations. 

Innovative processes in educational 

institutions. Criteria, conditions and 

algorithm of implementation of innovative 

processes. Innovative activity of a teacher as 

a socio-pedagogical phenomenon that 

reflects his creative potential. The teacher's 

need for self-development and self-

improvement as a factor in the development 

of innovation. Readiness for innovation and 

motivation of teachers. Teaching staff as a 

subject of innovation. Innovative 

technologies in education, their design, 

criteria for assessing their effectiveness. The 

essence of active learning. Use of active 

methods in interactive learning mode. 

Personality-oriented learning technologies. 

Computer and information technologies in 

education. 
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Интерактивті оқыту режимінде белсенді 

әдістерді қолдану. Оқытудың тұлғалық-

бағытталған технологиялары. Білім 

берудегі компьютерлік және ақпараттық 

технологиялар. 

обучения. Личностно-ориентированные 

технологии обучения. Компьютерные и 

информационные технологии в образо-

вании. 

Құрастырушы / 

Разработчик / Developer 

Ӛтегенова Бибикуль Мазановна, 

педагогика ғылымдарының кандидаты, 

қауымдастырылған профессор 

Иванова Елена Николаевна, педагоги-

ка ғылымдарының магистрі, аға 

оқытушы 

Утегенова Бибикуль Мазановна, 

кандидат педагогических наук, 

ассоциированный профессор 

Иванова Елена Николаевна, магистр 

педагогических наук, старший 

преподаватель 

Utegenova Bibicul Mazanova, candidate 

of pedagogical Sciences, associate Professor 

Ivanova Elena Nikolaevna, master of pe-

dagogical Sciences, senior lecturer 

Пән атауы / Наименование 

дисциплины / Name of the 

discipline 

Инклюзивті білім беру жағдайында 

ерекше білім беруді қажет ететін 

балаларды оқытудың арнайы 

әдістемесі 

Специальная методика обучения детей 

с особыми образовательными 

потребностями в условиях 

инклюзивного образования 

Special Technique for Teaching Children 

with Special Educational Needs in an 

Inclusive Education 

Академикалық кредит 

саны, бақылау түрі / 

Количество 

академических кредитов, 

форма контроля / Number 

of academic loans, form of 

control 

3 академиялық кредит, емтихан (КТ) 3 академических кредитов, экзамен (КТ) 3 academic credits, exam (СТ) 

Пререквизиттер / 

Пререквизиты / 

Prerequisite 

Әлеуметтік психология, конфликтология, 

психикалық денсаулықтың алдын алу 

және суицид превенциясы, дарындылық 

психологиясы, мұғалімнің 

педагогикалық шеберлігі және кәсіби 

педагогикалық мәдениеті 

Социальная психология, 

конфликтология, профилактика 

психического здоровья и превенция 

суицида, психология одаренности, 

педагогическое мастерство и 

профессиональная педагогическая 

культура учителя 

Social psychology, conflictology, mental 

health prevention and suicide prevention, 

psychology of giftedness, pedagogical skills 

and professional pedagogical culture of the 

teacher. 

Постреквизиттер / 

Постреквизиты / 

Postrequisite 

Ӛндірістік пратика Производственная практика Apprenticeship 

Оқу мақсаты мен 

міндеттері / Учебная цель 

Инклюзивті білім беру жағдайында 

ерекше білім беру қажеттілігі бар 

Ознакомить студентов с дисциплиной 

специальная методика обучения детей с 

To acquaint students with the discipline 

special methods of teaching children with 
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и задачи / Learning Goal 

and Objectives 

балаларды оқытудың арнайы әдістемесі 

пәнімен таныстыру, ЖТД бар балаларды 

оқытудың арнайы әдістемесін зерттейді. 

Инклюзивті білім беру жағдайында 

ерекше білім беру қажеттілігі бар 

балаларды оқытудың арнайы әдістемесі, 

оның пәндік саласы, зерттеудің 

принциптері мен бағыттары туралы 

студенттердің ғылыми түсініктерін 

қалыптастыру. 

Инклюзивті білім беру жағдайында 

ерекше білім беру қажеттілігі бар 

балаларды оқытудың арнайы әдістемесі, 

олардың рӛлі, функциялары туралы 

студенттерде тұтас түсінік беру. 

Инклюзивті білім беру жағдайында 

ерекше білім беру қажеттілігі бар 

балаларды оқытудың арнайы 

әдістемесінің мәселелерін талдау. 

особыми образовательными 

потребностями в условиях инклюзивного 

образования, изучающей специальную 

методику обучения детей с ООП.  

Сформировать у студентов научные 

представления о специальной методики 

обучения детей с особыми 

образовательными потребностями в 

условиях инклюзивного образования, ее 

предметной области, принципах и на-

правлениях исследования.  

Создать у студентов целостное представ-

ление о специальной методики обучения 

детей с особыми образовательными 

потребностями в условиях инклюзивного 

образования, их роли, функциях.  

Проанализировать проблемы 

специальной методики обучения детей с 

особыми образовательными 

потребностями в условиях инклюзивного 

образования. 

special educational needs in an inclusive 

education, studying a special method of 

teaching children with PLO. 

To form students ' scientific ideas about 

special methods of teaching children with 

special educational needs in inclusive 

education, its subject area, principles and 

directions of research. 

To create in students a holistic view of the 

special methods of teaching children with 

special educational needs in an inclusive 

education, their role and functions. 

To analyze the problems of special methods 

of teaching children with special 

educational needs in inclusive education. 

Оқытудың нәтижесі / 

Результат обучения / 

Learning outcome 

ОН1-инклюзивті білім беру жағдайында 

ерекше білім беру қажеттілігі бар 

балаларды арнайы оқыту әдістемесінің 

негізгі заманауи тәсілдері мен теориясын 

біледі; 

ОН2-инклюзивті білім беру жағдайында 

ерекше білім беру қажеттілігі бар 

балаларды оқытудың арнайы 

әдістемесінің принциптері, әдістері, 

нысандары мен құралдары туралы 

білімді меңгерген; 

ОН3-инклюзивті білім беру жағдайында 

ҚББ-мен балаларды арнайы оқыту 

РО1 - Знает основные современные под-

ходы и теории специальной методики 

обучения детей с особыми 

образовательными потребностями в 

условиях инклюзивного образования;  

РО2 - Владеет знаниями о принципах, 

методах, формах и средствах 

специальной методики обучения детей с 

особыми образовательными 

потребностями в условиях инклюзивного 

образования; 

РО3 - Знает основополагающие пробле-

мы в области специальной методики 

RO1-Knows the main modern approaches 

and theories of special methods of teaching 

children with special educational needs in 

an inclusive education; 

LO2-Has knowledge of the principles, 

methods, forms and means of special 

methods of teaching children with special 

educational needs in an inclusive education; 

LO3-Knows the fundamental problems in 

the field of special methods of teaching 

children with PLO in an inclusive 

education; 

LO4-Is able to independently analyze 
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әдістемесі саласындағы негізгі 

мәселелерді біледі; 

ОН4-инклюзивті білім беру жағдайында 

ерекше білім беру қажеттілігі бар 

балаларды арнайы оқыту әдістемесі 

саласындағы әртүрлі теориялық тәсілдер 

мен тұжырымдамаларды ӛз бетінше 

талдай алады; 

ОН5-инклюзивті білім беру жағдайында 

ерекше білім беру қажеттілігі бар 

балаларды оқытуды зерттеудің негізгі 

әдістері мен әдістемелерін меңгерген; 

ОН6-эмпирикалық зерттеу дағдыларын 

меңгерген; 

ОН7 - инклюзивтік білім беру 

жағдайында ерекше білім беру 

қажеттілігі бар балалармен практикалық 

міндеттерді шешу үшін қолайлы 

әдістерді таңдай және қолдана алады. 

ОН8-инклюзивті білім беру жағдайында 

ерекше білім беру қажеттілігі бар 

балаларды оқытудың арнайы әдістемесін 

ұйымдастыру практикасында 

психологиялық білімді қолданады. 

обучения детей с ООП в условиях 

инклюзивного образования;  

РО4 - Умеет самостоятельно анализиро-

вать разные теоретические подходы и 

концепции в области специальной 

методики обучения детей с особыми 

образовательными потребностями в 

условиях инклюзивного образования;  

РО5 - Владеет основными методами и 

методиками исследования обучения 

детей с особыми образовательными 

потребностями в условиях инклюзивного 

образования;  

РО6 - Владеет навыками эмпирического 

исследования; 

РО7 - Умеет анализировать и обобщать 

информацию, выбирать и применять 

подходящие методы для решения прак-

тических задач с детьми с особыми 

образовательными потребностями в 

условиях инклюзивного образования. 

РО8 - Применяет психологические зна-

ния в практике организации специальной 

методики обучения детей с особыми 

образовательными потребностями в 

условиях инклюзивного образования. 

different theoretical approaches and 

concepts in the field of special methods of 

teaching children with special educational 

needs in an inclusive education; 

LO5-Owns the basic methods and 

techniques of research of education of 

children with special educational needs in 

the conditions of inclusive education; 

LO6-Has the skills of empirical research; 

LO7-is Able to analyze and summarize 

information, choose and apply appropriate 

methods to solve practical problems with 

children with special educational needs in 

an inclusive education. 

LO8-Applies psychological knowledge in 

the practice of organizing special methods 

of teaching children with special 

educational needs in an inclusive education. 

Пәннің қысқаша 

сипаттамасы / Краткое 

описание дисциплины / 

Discipline Summary 

Инклюзивті білім беру жағдайында 

дефектолог, логопед, психолог 

мамандарының жұмысы туралы оның 

маңызы "тьюторлық" туралы түсінік. 

Инклюзивті білім беру жағдайында 

(есту, кӛру, интеллект, тірек-қимыл 

аппараты, сӛйлеу, аутистік спектрдің 

бұзылулары бар) мүмкіндігі шектеулі 

Понятия о «тьюторстве» его значения, о 

работе специалистов: дефектолога, лого-

педа, психолога в условиях инклюзивно-

го образования. Создание специальных 

условий в общеобразовательной органи-

зации, модели и технологии психолого-

педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями  в усло-

The concept of "tutoring" its meaning, the 

work of specialists: speech pathologist, 

speech therapist, psychologist in an inclu-

sive education. Creation of special condi-

tions in the General educational organiza-

tion, models and technologies of psycholog-

ical and pedagogical support of children 

with disabilities in inclusive education 
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балаларды психологиялық-

педагогикалық сүйемелдеу моделі мен 

технологиясын, жалпы білім беру 

ұйымында арнайы жағдайлар жасау. 

виях инклюзивного образования (с на-

рушениями слуха, зрения, интеллекта, 

опорно-двигательного аппарата, речи, 

расстройствами аутистического спектра) 

(hearing, vision, intelligence, musculoske-

letal system, speech, autism spectrum dis-

orders) 

Құрастырушы / 

Разработчик / Developer 

Белого Наталья Владимировна, 

педагогикалық білім магистрі, аға 

оқытушы 

Бисембаева Асем Кумаровна, аға 

оқытушы 

Белого Наталья Владимировна, 

магистр педагогического образования, 

старший преподаватель 

Бисембаева Асем Кумаровна, старший 

преподаватель 

Belogo Natalia Vladimirovna, master of 

pedagogical education, senior lecturer 

Bisembayeva Asem Kumarovna, senior 

lecturer 

 

Пән атауы / Наименование 

дисциплины / Name of the 

discipline 

Ерекше білім беруді қажет ететін 

балалар үшін бағдарламалық 

мазмұнды бейімдеу 

Адаптация программного содержания 

для детей с особыми 

образовательными потребностями 

Adaptation of Programmatic Content for 

Children with Special Educational Needs 

Академикалық кредит 

саны, бақылау түрі / 

Количество 

академических кредитов, 

форма контроля / Number 

of academic loans, form of 

control 

3 академиялық кредит, емтихан (КТ) 3 академических кредитов, экзамен (КТ) 3 academic credits, exam (СТ) 

Пререквизиттер / 

Пререквизиты / 

Prerequisite 

Әлеуметтік психология, конфликтология, 

психикалық денсаулықтың алдын алу 

және суицид превенциясы, дарындылық 

психологиясы, мұғалімнің 

педагогикалық шеберлігі және кәсіби 

педагогикалық мәдениеті 

Социальная психология, 

конфликтология, профилактика 

психического здоровья и превенция 

суицида, психология одаренности, 

педагогическое мастерство и 

профессиональная педагогическая 

культура учителя 

Social psychology, conflictology, mental 

health prevention and suicide prevention, 

psychology of giftedness, pedagogical skills 

and professional pedagogical culture of the 

teacher 

 

Постреквизиттер / 

Постреквизиты / 

Postrequisite 

Ӛндірістік пратика Производственная практика Apprenticeship 

Оқу мақсаты мен 

міндеттері / Учебная цель 

и задачи / Learning Goal 

and Objectives 

Студенттерді ерекше білім беру 

қажеттіліктері бар балаларға арналған 

бағдарламалық мазмұнды жаңа пәнмен 

таныстыру, ерекше білім беру 

қажеттіліктері бар балаларға арналған 

Ознакомить студентов с новой дисцип-

линой адаптация программного 

содержания для детей с особыми 

образовательными потребностями, изу-

чающей особенности адаптации 

To acquaint students with the new discipline 

adaptation of software content for children 

with special educational needs, studying the 

features of adaptation of software content 

for children with special educational needs. 
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бағдарламалық мазмұнның бейімделу 

ерекшеліктерін зерттейтін. 

Студенттерде ерекше білім беру 

қажеттілігі бар балаларға арналған 

бағдарламалық мазмұнның бейімделуі, 

оның пәндік саласы, зерттеудің 

принциптері мен бағыттары туралы 

ғылыми түсінік қалыптастыру. 

Студенттерде ерекше білім беру 

қажеттілігі бар балаларға арналған 

бағдарламалық мазмұнның бейімделуі, 

олардың рӛлі, функциялары туралы тұтас 

түсінік қалыптастыру. Ерекше білім беру 

қажеттіліктері бар балаларға арналған 

бағдарламалық мазмұнның 

бейімделуінің әлеуметтік-психологиялық 

мәселелерін талдау. 

программного содержания для детей с 

особыми образовательными 

потребностями.  

Сформировать у студентов научные 

представления об адаптации 

программного содержания для детей с 

особыми образовательными 

потребностями, ее предметной области, 

принципах и направлениях исследова-

ния.  

Создать у студентов целостное представ-

ление об адаптации программного 

содержания для детей с особыми 

образовательными потребностями, их 

роли, функциях.  Проанализировать со-

циально-психологические проблемы 

адаптации программного содержания для 

детей с особыми образовательными 

потребностями.  

To form students ' scientific ideas about the 

adaptation of program content for children 

with special educational needs, its subject 

area, principles and directions of research. 

To create a holistic view of the adaptation 

of the program content for children with 

special educational needs, their role and 

functions.  To analyze social and psycho-

logical problems of adaptation of program 

content for children with special educational 

needs. 

Оқытудың нәтижесі / 

Результат обучения / 

Learning outcome 

ОН1-ерекше білім беру қажеттіліктері 

бар балаларға арналған бағдарламалық 

мазмұнды бейімдеудің негізгі заманауи 

тәсілдері мен теорияларын біледі; 

ОН2-ерекше білім беру қажеттіліктері 

бар балаларға арналған бағдарламалық 

мазмұнды бейімдеу принциптері, 

әдістері, нысандары мен құралдары 

туралы білімді меңгерген; 

ОН3-ерекше білім беру қажеттіліктері 

бар балаларға арналған бағдарламалық 

мазмұнды бейімдеу саласындағы негізгі 

проблемаларды біледі; 

ОН4-ерекше білім беру қажеттіліктері 

бар балаларға арналған бағдарламалық 

РО1 - Знает основные современные под-

ходы и теории адаптации программного 

содержания для детей с особыми 

образовательными потребностями;  

РО2 - Владеет знаниями о принципах, 

методах, формах и средствах адаптации 

программного содержания для детей с 

особыми образовательными 

потребностями; 

РО3 - Знает основополагающие пробле-

мы в области адаптации программного 

содержания для детей с особыми 

образовательными потребностями;  

РО4 - Умеет самостоятельно анализиро-

вать разные теоретические подходы и 

LO1-Knows the main modern approaches 

and theories of adaptation of program 

content for children with special educational 

needs; 

LO2-Has knowledge of the principles, 

methods, forms and means of adaptation of 

program content for children with special 

educational needs; 

LO3-Knows the fundamental problems in 

the field of adaptation of program content 

for children with special educational needs; 

LO4-Is able to independently analyze 

different theoretical approaches and 

concepts in the field of adaptation of 

program content for children with special 
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мазмұнды бейімдеу саласындағы әртүрлі 

теориялық тәсілдер мен 

тұжырымдамаларды ӛз бетінше талдай 

алады; 

ОН5-ерекше білім беру қажеттіліктері 

бар балалардың бейімделуін зерттеудің 

негізгі әдістері мен әдістемелерін 

меңгерген;  

ОН6-эмпирикалық зерттеу дағдыларын 

меңгерген; 

ОН7-ақпаратты талдай және жалпылай 

алады, Ерекше білім беру қажеттілігі бар 

балаларды бейімдеуде практикалық 

міндеттерді шешу үшін қолайлы 

әдістерді таңдай және қолдана алады. 

ОН8-ерекше білім беру қажеттіліктері 

бар балаларға арналған бағдарламалық 

мазмұнды бейімдеуді ұйымдастыру 

практикасында психологиялық білімді 

қолданады. 

концепции в области адаптации 

программного содержания для детей с 

особыми образовательными 

потребностями;  

РО5 - Владеет основными методами и 

методиками исследования адаптации 

детей с особыми образовательными 

потребностями;  

РО6 - Владеет навыками эмпирического 

исследования; 

РО7 - Умеет анализировать и обобщать 

информацию, выбирать и применять 

подходящие методы для решения прак-

тических задач в адаптации детей с 

особыми образовательными 

потребностями. 

РО8 - Применяет психологические зна-

ния в практике организации адаптации 

программного содержания для детей с 

особыми образовательными 

потребностями.  

educational needs; 

LO5-Owns the basic methods and 

techniques of research adaptation of 

children with special educational needs;  

LO6-Has the skills of empirical research; 

LO7-is Able to analyze and summarize 

information, choose and apply appropriate 

methods to solve practical problems in the 

adaptation of children with special 

educational needs. 

LO8-Applies psychological knowledge in 

the practice of organizing the adaptation of 

program content for children with special 

educational needs. 

Пәннің қысқаша 

сипаттамасы / Краткое 

описание дисциплины / 

Discipline Summary 

Инклюзивті білім беру жағдайында 

(есту, кӛру, интеллект, тірек-қимыл 

аппараты, сӛйлеу, аутистік спектрдің 

бұзылулары бар) мүмкіндігі шектеулі 

балаларды психологиялық-

педагогикалық сүйемелдеу моделі мен 

технологиясын, жалпы білім беру 

ұйымында арнайы жағдайлар жасау. 

Создание специальных условий в обще-

образовательной организации, модели и 

технологии психолого-педагогического 

сопровождения детей с ограниченными 

возможностями  в условиях инклюзивно-

го образования (с нарушениями слуха, 

зрения, интеллекта, опорно-

двигательного аппарата, речи, расстрой-

ствами аутистического спектра) 

Creation of special conditions in the Gener-

al educational organization, models and 

technologies of psychological and pedagog-

ical support of children with disabilities in 

inclusive education (hearing, vision, intelli-

gence, musculoskeletal system, speech, aut-

ism spectrum disorders) 
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