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 «6В01101 – Педагогика және психология» бойынша білім беру бағдарламасы келесі нормативті құжаттар негізінде 

құрастырылған: 

– «Білім туралы» Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 27 шілдедегі № 319-III Заңы; 

– «Қазақстан Республикасындағы тілдер туралы» Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 11 шілдедегі № 151-I Заңы; 

– Жоғары білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты 2020 жылғы 5 мамырдағы № 182;  

– Әлеуметтік әріптестік пен әлеуметтік және еңбек қатынастарын реттеу жөніндегі Республикалық үшжақты комиссиясының 2016 

жылғы 16 наурыздағы хаттамалық шешімімен бекітілген Ұлттық біліктілік шеңбері; 

 – ҚР БҒМ «Кредиттік технология бойынша оқу процесін ұйымдастыру қағидаларын бекіту туралы» 2018 жылғы 2 қазандағы № 152 

бұйрығы; 

– Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар кадрларды даярлау бағыттарының сыныптауышын бекіту туралы 2018 жылғы 13 

қазандағы № 569 бұйрығы; 

– «Педагогтың» кәсіби стандарты (Атамекен» Қазақстан Республикасы Ұлттық кәсіпкерлер палатасының Басқарма төрағасының 2017 

жылғы 8 маусымдағы № 133 бұйрығына қосымша). 
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Мазмұны 

 

№ Білім беру бағдарламасының төлқұжаты Беттер 

1 Білім беру бағдарламасының коды және атауы 4 

2 Білім беру саласының коды және жіктелуі 4 

3 Білім беру бағдарламаларының тобы 4 

4 Кредиттер көлемі 4 

5 Оқу түрі 4 

6 Оқу тілі 4 

7 Берілетін академиялық дәреже 4 

8 Білім беру бағдарламасының түрі 4 

9 БЖХС бойынша деңгей 4 

10 ҰБШ бойынша деңгей 4 

11 СБШ бойынша деңгей 4 

12 Білім беру бағдарламасының  ерекшелігі 4 

 ЖОО партнер (серіктес) 4 

 ЖОО партнер (серіктес) 4 

13 Кадрларды даярлау бағытына арналған лицензияға қосымшаның нөмірі 4 

14 Аккредиттеу органының атауы және аккредиттеудің қолданылу мерзімі 4 

15 Білім беру бағдарламасының мақсаты 4 

16 Білім беру бағдарламасы бойынша бакалаврдың біліктілік сипаттамасы 4 

а) Біліктілік пен лауазымдар тізбесі 4 

б) Кәсіби қызмет саласы мен объектілері 4 

в) Кәсіби қызмет түрлері 5 

г) Кәсіби қызметінің функциялары 5 

17 Құзыреттіліктер негізінде оқыту нәтижелерін тұжырымдау 6 

18 Оқыту нәтижелеріне сәйкес пәндер модульдерін анықтау 7 

19 Оқу нәтижелеріне қол жеткізу матрицасы 9 

20 Сертификаттау бағдарламасының  «Мектепке дейінгі ұйымның менеджері (Minor)» 16 

21 Оқыту және бағалау әдістерімен жоспарланған оқыту нәтижелерін келісу (ЖОН) 17 

22 Оқу нәтижелерінің қол жетімділігін бағалау критерийлері 19 

23 Түлек моделі 21 
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Білім беру бағдарламасының төлқұжаты 

1. Білім беру бағдарламасының коды және атауы: 6В01101 Педагогика және психология 

2. Білім беру саласының, бағытының классификациясы  және коды: 6В01 – Педагогикалық ғылымдар; 6В01101 – Педагогика және 

психология 

3. Білім беру бағдарламасының  тобы:  В001 Педагогика және психология 

4. Кредит саны: 240 

5. Оқыту нысаны: Күндізгі  

6. Оқыту тілі: Қазақ 

7. Академиялық дәреже: «6В01101-Педагогика және психология» білім беру бағдарламасы бойынша білім бакалавры 

8. Білім беру бағдарламасының  түрі: әрекеттегі      

9. БХСЖ деңгейі: бакалавриат, БХСЖ –6 

10. ҰБШ деңгейі: 6 

11. СБШ деңгейі: 6 деңгейлері бойынша (деңгейішілік 6.1, 6.2, 6.3, 6.4) 

12. Білім беру бағдарлмасының  ерекшелігі: жоқ 

13. Кадрларды даярлау  бағытына арналған  лицензияға қосымшаның  №: KZ83LAA00018495 берілген күні 28.07.2020 ж. Қосымша 

№016 

14. Білім беру бағдарламасын аккредиттеу атауы және аккредиттеудің мерзім уақыты: БСҚБТА агенттігі Сертификат SА-А №0135/1 

02.05.2018 жыл, 28.04.2023 жылға дейін жарамды 

15. ББ мақсаты: колледжде білім беру қызметін қолдайтын кәсіби құзіреттіліктерді меңгерген, заманауи еңбек нарығының талаптарына, 

шарттарына және құндылықтарына сай келетін, білім беру саласында IT терең қолдану дағдылары бар, практикалық психолог қызметінде 

жан-жақты құзіреттіліктерді игерген мамандарды даярлау 

16. Білім беру бағдарламасының біліктілік сипаттамасы 
а) Біліктілік пен лауазымдар тізбесі: білім беру ұйымдарының педагог-психологы, колледждің психологиялық-педагогикалық пәндерінің 

оқытушысы; білім беру жүйесі және тұлғаның дамуын психологиялық-педагогикалық сүйемелдеу.  

б) Қызмет көрсету саласы мен нысаны:  

- барлық үлгідегі мектепке дейінгі ұйымдар (балабақшалар, бөбекжайлар); 

- жалпы білім беретін мектептер, оның ішінде мектеп-лицейлер, мектеп-гимназиялар, шағын жинақты мектептер, санаториялық мектептер, 

спорт мектептері; 

- балалар үйлері; 

- арнайы түзету ұйымдары (мектеп-интернаттар, дене немесе ақыл-ой дамуында кемшіліктері бар балалар мен жасөспірімдерге арналған 

сыныптар); 

- бастауыш кәсіптік білім беретін оқу орындары (лицейлер); 

- орта кәсіптік оқу орындары (колледждер, училищелер). 

в) Қызмет  көрсету түрлері:  
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- ғылыми-зерттеу; 

- оқытушылық; 

- диагностикалық-консультациялық; 

- ұйымдастырушылық-басқарушылық; 

- мәдени-ағартушылық. 

г) Қызмет көрсету функциялары: 

- оқыту – оқу ақпаратын таратады, өз бетінше білім алуға үйретеді, оқушылардың лингвистикалық сұраныстары мен сұраныстарын ескере 

отырып, оқу сабақтарын құрастырады, оқытудың жаңа технологияларын, соның ішінде АКТ және т.б. пайдаланады.; 

- тәрбиелеу – білім алушыларды әлеуметтік құндылықтар жүйесіне, педагогикалық тактіні, педагогикалық этика ережелерін сақтауға 

баулиды, білім алушылардың тұлғасына құрмет көрсетеді, Қазақстанның ұлттық басымдықтарын ескере отырып, тәрбие процесін құрады 

және т. б.; 

- әдістемелік – білім беру үдерісін әдістемелік қамтамасыз етуді жүзеге асырады, өз біліктілігін арттыруды жоспарлайды, оқыту мен 

тәрбиелеудің әдістері мен тәсілдерін анықтайды, берілген мақсаттарға сәйкес оқу материалдарын әзірлейді және т.б.; 

- зерттеушілік – білім алушылардың білім беру мазмұнын меңгеру деңгейін зерттейді, білім беру ортасын зерттейді, білім алушылардың 

жеке ерекшеліктерін диагностикалау нәтижелерін қолданады; 

- әлеуметтік-коммуникативтік – кәсіби қоғамдастықпен және барлық мүдделі тараптармен өзара іс-қимылды жүзеге асырады, білім беру 

стейкхолдерлерін біріктіретін инновациялық идеяларға бастамашылық жасайды және т.б.; 

- практикалық – білім беру процесіне қатысушылар арасында кеңес беруді, алдын алуды жүзеге асырады, практикалық психологияның 

өзекті мәселелерін көрсетеді; 

- диагностикалық – жеке және ұжымдық сипаттағы мәселелерді диагностикалауды жүзеге асырады; әртүрлі психологиялық 

проблемалардың алдын алу және түзету жолдарын анықтайды; адамдардың психикалық денсаулығын сақтауға және олардың тіршілік әрекеті 

үшін қалыпты жағдай жасауға бағытталған іс-шараларды ұйымдастырады. 
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17. Құзыреттіліктер негізінде оқыту нәтижелерін тұжырымдау 

 

Құзыреттілік түрлері Оқу 

нәтижесінің 

коды 

Оқу нәтижесі 

(Блум таксономиясы бойынша) 

1. Мінез-құлық дағдылары және 

жеке қасиеттер:  

(Softskills) 

ОН 1 Қоғамдық сананы жаңғыртудың негізгі бағыттарын іске асыруға ықпал ететін қолданбалы экономикалық, заң, 

жаратылыстану-ғылыми пәндердің өзекті білімдерін көрсетеді; 

ОН 2 Қазіргі қоғамдағы рухани процестердің рөлі, кәсіпкерлік қызметті жүзеге асырудың экономикалық және әлеуметтік 

жағдайлары, адамға және табиғи ортаға зиянды және қауіпті факторлардың әсері, латын графикасының негізгі ұғымдары 

туралы білімдерді қолданады; 

ОН 3 Қоғамдық сананы жаңғыртудың негізгі жобаларын іске асыру үдерістеріндегі себептер мен салдарды ғылыми сипаттау 

және талдау тәсілдерін біледі; 

2. Сандық құзыреттер: 

(Digital skills):  

ОН 6 Қашықтықтан оқыту технологияларын зерттеу және енгізу, қашықтықтан оқыту әдістерін меңгеру, мектеп оқытуда АКТ, 

сандық, қашықтықтан оқыту және инновациялық технологияларды қолданады. 

3. Кәсіби құзыреттер:  

 (Hardskills) 

ОН 4 Балалардың анатомиялық-физиологиялық ерекшеліктерін жүйелі талдауға дағдыланған 

ОН 5 Заманауи педагогиканың жетістіктерін ескере отырып, білім беру үдерісін ұйымдастыру және жүзеге асырады 

ОН 7 Педагог-психологтың қызметтік міндеттерін орындайды 

ОН 8 Заманауи ғылымның нәтижелері мен жетістіктерін бағалайды және оларды балалардың жас ерекшелік психологиялық 

дамуларын есепке ала отырып қолданады, ерекше білім беруді қажет ететін балалармен жұмыс істегенде білімдерін 

қолданады   

ОН 9 Кәсіби қарым-қатынас түрлеріне сәйкес педагог, ата-ана, білім алушылардың өзара әрекет әдістері мен формаларын 

қолданады 

ОН 10 Практикалық қызметте бала-ата-ана қарым-қатынасын жүзеге асыру тәсілдерін меңгерген 

ОН 11 Ғылыми-педагогикалық зерттеулерді жүргізу негізінде педагогика және психологияны оқытудың заманауи әдістемелерін 

өңдейді және енгізеді   

ОН 12 Мектептің оқу үдeрісін ұйымдастыруда психологиялық кеңес беру және инновацияның заманауи технологияларын 

қолданады және бағалайды 

ОН 13 Білім берудегі менеджмент, оның ішінде ұжымдық менеджментте айқын мақсат түрлері мен әдістерін қодану іскерліктеріне 

ие. Топта жұмыс істеуді жүргізу және ұйымдастыру іскерліктеріне ие 

ОН 14 Педагог-психологтың практикалық қызметінде тренингті өткізу технологиялары бойынша білімдерді қолдану 

іскерліктеріне ие. Психопрофилактика және психокоррекция бағыттарының нәтижелері негізінде психологиялық диагноз 

қою әдістемесін меңгерген   

ОН 15 Орта және мектепке дейінгі білім беру жүйесінде психологиялық қызмет жұмысын жүргізеді және ұйымдастырады, 

сонымен қатар қақтығыстық жағдайларды басқару және алдын-алу іскерліктеріне ие. 
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18. Оқыту нәтижелеріне сәйкес пәндер модульдерін анықтау 
 

Оқыту нәтижесінің 

коды 

Модуль атауы   

 

Пәндер атауы Көлемі (ECTS) 

ОН 1 Қоғамдық сананы жаңғыртудың 

дүниетанымдық негіздері 
Қазақстанның қазіргі заман тарихы (МЕ) 
Философия 

5 
5 

ОН 2 Қолданбалы бизнес 
Құқық және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет 

негіздері 
Экология және өмір сүру қауіпсіздік негіздері 

5 

ОН 3 Әлеуметтік-саясаттану білім модулі Саясаттану, Әлеуметтану  
Мәдениеттану, Психология 

4 
4 

ОН 6 

 
Ақпараттық-коммуникативтік Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (ағылшын 

тілінде) 
Орыс тілі 
Шетел тілі 
Дене шынықтыру 

 

5 
10 
10 
8 

ОН 4 

ОН 5 

ОН 8 

ОН 13 

 

 

Педагогикалық даярлық негіздері Оқушылардың анатомиясы, физиологиясы және гигиенасы  
Педагогика 
Инклюзивті білім беру 
Білім берудегі менеджмент 
Оқу  
Педагогикалық  

5 
5 
4 
5 
4 
4 

ОН 5 

ОН 9 

ОН 10 

ОН 11 

ОН 15 

 

Психологиялық-педагогикалық  іс-

әрекет негіздері 

 

Педагогикалық мамандыққа кіріспе 
Педагогика және психологияның тарихы 
Ғылыми-педагогикалық зерттеулердің әдістемесі 
Жас ерекшілік психология 
Педагогтың кәсіби қарым-қатынасы 
Педагогикалық психология 
Орта кәсіптік білім беру педагогикасы/Білім беру 

мониторингісінің негіздері 
Психологияны оқыту әдістемесі/Жалпы білім беретін 

мектептегі сынып жетекшісінің жұмысы   
Педагогиканы оқыту әдістемесі/Жабық типті мекемелерде 

балаларды тәрбиелеу және оқыту ерекшеліктері   
Сын тұрғысынан ойлау/Әлеуметтік педагогика 
Отбасы тәрбиесінің педагогикасы/ Заманауи әлемдегі 

5 
4 
4 
6 
5 
5 
 
5 
5 
 

5 
5 
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балалалық шақтың мәселелері  5 
ОН 12 

 
Білім берудегі инновациялық 

үдерістер 
Психологиялық кеңес беру технологиясы/Балаларды 

қосымша білім беру жүйесінде тәрбиелеудің ерекшеліктері 
Мектептің оқу үдерісін ұйымдастырудың инновациялық 

технологиялары/Білім беру үдерістерін басқару  
Білім беру аясындағы жобалау іс-әрекеті /Қазіргі тәрбие 

технологиялары 

6 
 
5 
 
5 

ОН 13 

 
Білім берудегі менеджмент (MINOR) 
 

 

Коучинг негіздері/Заманауи білім беруді модернизациялау 

тұрғысынан практикалық бағдарланған технологиялар 
Білім беру жүйесінде корпоративтік басқару 

негіздері/Оқушыларға этномәдени білім беру 
Психологиялық менеджмент/Педагогикалық акмеология 

 
5 
 
5 
5 

ОН 7 

ОН 12 

ОН 14 

ОН 15 

Педагог-психологтың практикалық 

жұмысы 

 

 

Әлеуметтік-психологиялық оқыту технологиясы 
Практикалық психология 
Девиантология негіздері 
Тұлғаның психологиялық-педагогикалық диагностикасы 
Білім беру ұйымдардағы психопрофилактика және 

психокоррекция 
Конфликтіні басқару 
Мектепке дейінгі ұйымдарда педагог-психологтың жұмысы 
Жалпы орта білім беру жүйесіндегі психологиялық қызмет 
Педагогикалық   
Педагогикалық  
Дипломалды  

5 
4 
4 
5 
 

5 
4 
5 
6 
4 
15 
3 

ОН 6 

 
Қашықтықтан оқыту 

технологиялары 
Қашықтықтан оқыту платформалары мен сервистері 
Мектеп жүйесінде қашықтықтан оқытуды ұйымдастыру 

4 
4 

 Қорытынды аттестаттау Дипломдық жұмысты, дипломдық жобаны жазу және қорғау 

немесе кешенді емтиханға  дайындалу және тапсыру 
 

12 
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19. Оқу нәтижелеріне қол жеткізу матрицасы 

 
NN 

п/п 

Пәндердің 

атауы 

Пәннің қысқаша сипаттамасы 

Креди

т 

саны 

Қалыптастырылатын оқыту нәтижелері (кодтар) 

O
N

 1
 

O
N

 2
 

O
N

 3
 

O
N

 4
 

O
N

 5
 

O
N

 6
 

O
N

 7
 

O
N

 8
 

O
N

 9
 

O
N

 1
0
 

O
N

 1
1
 

O
N

 1
2
 

Жалпы білім беру циклы 

ЖОО компоненті/Таңдау компоненті 

 Құқық және 

сыбайлас 

жемқорлыққ

а қарсы 

мәдениет 

негіздері 

"Сыбайлас жемқорлық" ұғымының теориялық-әдіснамалық негіздері. Сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы әрекет ету шарты ретінде қазақстандық қоғамның 

әлеуметтік-экономикалық қатынастарын жетілдіру. Сыбайлас жемқорлыққа 

қарсы мәдениетті қалыптастыру. Сыбайлас жемқорлық әрекеттері үшін 

құқықтық және моральдық-этикалық жауапкершілік. 

 + + +          

Экология 

және 

тіршілік  

қауіпсіздік 

негіздері 

Қазіргі заманның негізгі экологиялық проблемалары, адамның тіршілік ету 

ортасымен қауіпсіз өзара іс-қимылы, төтенше қауіпті жағдайларда жағымсыз 

факторлардан қорғау, тұрмыстық, әлеуметтік, өндірістік салалардағы ықтимал 

төтенше жағдайларды болжау, табиғи және техногендік сипаттағы ТЖ 

туындаған кезде сауатты шешімдер қабылдау. 

+ + +          

Қолданбалы 

бизнес 

Кәсіпкерлік қызметтің құқықтық мәні және оның белгілері. Кәсіпкерлік қызмет 

субъектілерінің түрлері. Субъектілерді мемлекеттік тіркеу және тарату. 

Банкроттық. Кәсіпкерлік қызметтегі шарттар. Өз бизнесін құру кезеңдері. 

Бизнес-идеяларды іздеу және оларды алдын ала іріктеу. Бизнес тәуекелдері 

және оларды бейтараптандыру. Операциялық және бизнес-процестерді 

оңтайландыру. 

+ + +          

Базалық пәндер циклы 

ЖОО компоненті 

Р2 Оқушылард

ың 

анатомиясы, 

физиологияс

ы және 

гигиенасы 

Оқушылардың анатомиялық-физиологиялық ерекшеліктері, олардың даму 

кезеңдерін зерттеу. Пән, мазмұны, міндеттері. Мамандарды дайындаудағы 

биологиялық ғылымның маңызы. Мектеп оқушыларының денесін жетілдіру 

процесін басқарудың жалпы заңдылықтары туралы ғылым. Негізгі 

педагогикалық ұғымдары «дене дамуы», «дене әзірлігі». 

5        +     

P3 Педагогика Педагогиканың пәні мен әдіснамалық негіздері. Тұлғаны дамыту, тәрбиелеу 

және әлеуметтендіру. Қазақстан Республикасындағы білім беру жүйесі. 

Мектептегі педагогикалық үрдістің мәні, оның заңдылықтары мен принциптері. 

Дене тәрбиесі. Тәрбиенің заңдылықтары мен принциптері. Тәрбие құралдары, 

формалары мен әдістері. Ұжым. Дидактика туралы жалпы түсінік және оның 

негізгі категориялары. Оқыту заңдары, заңдылықтары және принциптері. 

5     +  + + +   + 
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P4 Инклюзивті 

білім беру 

Балалық шақтың психологиялық-педагогикалық мәселелері. Депривация. 

Госпитализм. Инклюзивті білім берудің теориялық негіздері. Білім беру ұйымы 

жағдайында мүмкіндігі шектеулі балаларды оқыту мен тәрбиелеуді 

ұйымдастыру ерекшеліктері. Мүмкіндігі шектеулі балалардың өмір сүру 

ерекшеліктері, әлеуметтендірілу мәселелерінің  теориялық және практикалық 

мәселелері қарастырылған 

4        +     

P5 Білім 

берудегі 

менеджмент 

Білім берудегі менеджменттің пәні мен міндеттері, басқару және басқару 

қызметінің сипаттамасы, басқару стилі мен әдістері, тұлға басқару объектісі мен 

субъектісі ретінде, жетекшінің көшбасшылық қасиеттерінің негізгі 

компоненттері. Педагогикалық мониторинг туралы түсінік. Педагогикалық 

мониторинг ұғымы, оның зерттеу қызметіндегі мәні мен орны. 

5    +      +  + 

Р6 Педагогикал

ық 

мамандыққа 

кіріспе 

Педагогикалық мамандықтың жалпы сипаттамасы, педагогтың кәсіби қызметі, 

педагогикалық қызмет құрылымы, педагогтың кәсіби құзіреттілігі, 

педагогикалық практика ерекшеліктері және ЖОО-дағы зерттеу қызметі. 

Болашақ педагог-тәрбиешілерді даярлау жүйесі, педагогикалық іс-әрекеттің 

мәні мен қызметі, оның гуманистік табиғаты, әлеуметтік рөлі, білім беру 

функциялары сонымен қатар, педагог-тәрбиеші тұлғасына  лайықты маңызды 

сапалар айқындалады. 

5   +  +        

Р7 Педагогикал

ық 

психология 

Педагогикалық психологияның пәні, міндеттері. Оқыту және тәрбиелеу 

процестерінің психологиялық негіздері. Педагогикалық психология мәселелері. 

Психикалық дамудың жас аралығы. Білім алушы-оқу қызметінің субъектісі. 

Педагог-педагогикалық қызметтің субъектісі. жеке тұлға әлеуметтенуі 

ерекшеліктерімен танысады, жеке тұлға әлеуметтенуі әдістерімен, 

категорияларын меңгереді. 

5     +   + +  +  

Р8 Педагогика 

және 

психологиян

ың тарихы 

Педагогика және психологияның тарихы курсының пәні мен міндеттері, 

алғашқы қауымдық қоғамда тәрбиелеу, ежелгі әлемде тәрбиенің пайда болуы, 

мектеп және тәрбие беру, орта ғасыр дәуіріндегі тәрбие, мектеп және 

педагогикалық ой, Батыс Еуропа елдеріндегі, Ресейде мектеп және педагогика. 

Қазақстанның ежелгі заманнан қазіргі кезге дейінгі педагогикалық ойлары. 

4   +  +   +     

Р9 Ғылыми-

педагогикал

ық 

зерттеулер 

әдістемесі 

Ғылыми қызмет, оның мақсаттары мен ерекшеліктері, ғылыми-педагогикалық 

зерттеу, оның әдіснамалық принциптері, шарттары. Ғылыми ізденістің 

кезеңдері. Ғылыми әдебиеттермен жұмыс істеу әдістемесі, ғылыми-

педагогикалық зерттеу әдістері, озық педагогикалық тәжірибені зерттеу және 

жалпылау әдістемесі. 

4        + + +   

Р10 Жас 

ерекшелік 

психологияс

ы 

Жас ерекшелік және педагогикалық психологияның зерттеу әдістері. Даму және 

педагогикалық психологияның мәселесі. Даму және педагогикалық 

психологияның ерекшеліктері. Оқыту және тәрбие психологиясының дамуы. 

Психикалық даму заңдылықтары жөніндегі теориялық біліммен қаруландыру. 

Жас және педагогикалық психологияның дамуының, оқыту және тәрбие 

психологиясының негізгі заңдары мен заңдылықтары. 

6       + +   + + 

Р11 Педагогтың 

кәсіби 

қарым-

қатынасы 

Қарым қатынас психологиясы,кәсіби педагогикалық қарым - қатынас туралы 

түсінік, кәсіби педагогикалық қарым қатынас стильдері, түрлері, 

функциялары,құрылымы,кәсіби - педагогикалық қарым-қатынас мәдениеті, 

конфликтінің басты белгілері ретінде,кәсіби - педагогикалық қарым- 

қатынастың жүйесі және оны ұйымдастырудың технологиясы. 

5    +      +  + 
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Базалық пәндер циклы 

Таңдау компоненті 

Р12 Сын 

тұрғысынан 

ойлау 

"Сын тұрғысынан  ойлау" ұғымы және оның сипаттамалары. Сын тұрғысынан 

ойлау: принциптері мен белгілері. Сын тұрғысынан ойлау білім беру 

технологиясы ретінде. Дәрістік түрдегі сын тұрғысынан ойлаудың даму 

стратегиясы. "Озық" стратегия дәрістері, "борттық журнал". Студенттердің сын 

тұрғысынан ойлау дағдыларын дамыту үшін семинарлардың мүмкіндіктері. Сын 

тұрғысынан ойлауды дамыту технологиясы шеңберіндегі мәселелерді шешу 

стратегиясы. 
5 

       +   + + 

Әлеуметтік 

педагогика 

Әлеуметтену әлеуметтік-педагогикалық құбылыс ретінде. Адам әлеуметтену 

процесінде. Мега және микрофакторлардың әлеуметтенуге ықпалы. Тұлғаның 

әлеуметтенуі процесіндегі мезофакторлардың ролі. Әлеуметтенудің 

микрофактор контекстіндегі тәрбие. Тәрбиелеу ұйымдары арқылы тұлғаның 

рухани-құндылық бағдарын және дамуы үшін жағдай жасау.        

  +  +        

Р13 Педагогикан

ы оқыту 

әдістемесі 

Педагогикалық пәндер бағыты бойынша оқу үдерісін ұйымдастырудың  пәні, 

міндеттері, принциптері, оқыту әдістері мен формалары. Педагогиканы оқыту 

процесінің әдіснамалық негіздері, педагогиканы оқыту әдістемесінің пәні мен 

міндеттері, мазмұны мен құрылымы, педагогика мазмұнын жетілдіру мен 

құрастыру сұрақтары, педагогика бойынша дәрістер, семинар, практикалық 

сабақтарына дайындалу мен өткізудің дидиктикалық талаптары. 

5 

    +    +    

Жабық типті 

мекемелерде 

балаларды 

тәрбиелеу 

және оқыту 

ерекшелікте

рі 

Отбасынан тыс тәрбиеленетін балалардың психикалық даму мәселесі. Ата-

аналардың қамқорлығынсыз қалған  және жетім балалардың дамыуның 

альтернативті формалары. Психикалық депривация. Отбасынан тыс 

тәрбиеленетін сәбилік және ерте жас балаларының ерекшелігі.  Жетім-

балалардың психологиялық-педагогикалық сипаттамасы. Балалар үйі 

жағдайындағы мектепке дейінгі және кіші мектеп оқушыларының психикалық 

дамуының ерекшелігі 

    +   +     

Р14 Отбасы 

тәрбиесінің 

педагогикас

ы 

Отбасының пайда болу тарихы, оның құрылымы, функциялары, динамикасы. 

Отбасы өміріндегі ұлттық дәстүрлер. Отбасы: оның құрылымы, функциялары, 

динамикасы. Некеге дайындық. Ерлі-зайыптылардың өзара қарым-қатынасының 

психологиялық ерекшеліктері. Отбасылық жанжалдар мен ажырасулар. 

Жастарды отбасылық өмірге дайындау. 
5 

  + +         

Заманауи 

әлемдегі 

балалалық 

шақтың 

мәселелері 

Мектепке дейінгі жастағы балалардың психологиялық  диагностика негіздерінің  

ғылыми – теориялық  тұрғыдан білім беру,  мектепке дейінгі мекемедегі 

тәрбиеленуші балаларда кездесетін проблемалық мәселелерді шешуге 

көмектесу жолдарын көрсету, теориялық алған білімдерін практикада қолдануға 

студенттерді бағыттау. 

      + +   + + 

Р15 Орта 

кәсіптік 

білім беру 

педагогикас

ы 

Пед.колледжде оқытудың ұйымдастырушылық формалары. Колледждегі сабақ 

түрлері. Колледжде тәрбие жұмысын ұйымдастыру. Пед.колледжде практиканы 

ұйымдастыру.  Болашақ мамандарды педагогикалық колледжде педагогикалық 

процесті ұйымдастырудың әдіснамалық заңдылықтары мен негіздері.  Болашақ 

педагог-психологтарға педагогикалық колледжде педагогикалық процесті 

ұйымдастыруға қажетті білімдер, іскерліктер,  құзіреттілектерді қалыптастыру. 

5 

    +    +    

Білім беру 

мониторинг

Білім берудегі сапа менеджементі жүйесіндегі, педагогикалық мониторинг 

мәселесі. Білім беру мониторингін жүзеге асыру ережесі. Білім беру 

       +   + + 
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нің негіздері мониторингінің құрылымы мен түрлері.Педагогикалық мониторинг туралы 

түсінік. Педагогикалық мониторинг ұғымы, оның зерттеу қызметіндегі мәні мен 

орны. 

P16 Психология

ны оқыту 

әдістемесі 

Психологиялық пәндер бағыттары бойынша оқу үдерісін ұйымдастыру 

формалары, оқыту әдістері, принциптері, міндеттері, пәні. Бұл пәнде 

психологияны оқыту процесінің әдіснамалық негіздері, психологияны оқыту 

әдістемесінің пәні мен міндеттері, мазмұны мен құрылымы, психология 

мазмұнын жетілдіру мен құрастыру сұрақтары, психология бойынша дәрістер, 

семинар, практикалық сабақтарына дайындалу мен өткізудің дидактикалық 

талаптары қарастырылады. 
5 

    +    +    

Жалпы білім 

беретін 

мектептегі 

сынып 

мұғалімінің 

жұмысы 

Мектеп пен сыныптың тәрбиелік жүйесі. Сынып жетекшісінің тәрбиелік іс-

әрекетінің жүйесі. Оқушылар ұжымы және оның даму кезеңдері. Мектепте, 

сыныпта тәрбие жұмыстарын жоспарлау. Сынып жетекшісінің қиын балалармен 

жұмыстарының жүйесі. Сынып жетекшісінің қиын балалармен жұмыстар 

жүйесінің психологиялық-педагогикалық негіздері 

   + +   +     

Р17 Психология

лық кеңес 

беру 

технологиял

ары 

Түсініктердің мазмұны: кеңес беру, психологиялық кеңес беру және 

психотерапия; олардың арақатынасы. Кеңестік теория мен практиканың негізгі 

бағыттары. Психолог-консультанттың кәсіби және жеке ерекшеліктері. 

Психологиялық кеңес берудің базалық техникасы. Психологиялық кеңес 

берудің нәтижелілігі 

6 

      +    + + 

Балаларды 

қосымша 

білім беру 

жүйесінде 

тәрбиелеуді

ң 

ерекшелікте

рі 

Балаларға қосымша білім беру мекемелерінің негізгі мақсаты. Тұлғаның таным 

мен шығармашылыққа деген уәжін дамыту, жеке тұлға, қоғам, мемлекет 

мүддесінде қосымша білім беру бағдарламалары мен қызметтерін іске асыру. 

ҚББ қызметінің мақсатты функцияларының екі тобы: білім беру және 

әлеуметтік-педагогикалық. 

    +   +     

Р18 Мектепте 

оқу үдерісін 

ұйымдастыр

удағы 

инновациял

ық 

технологиял

ар 

Бірлескен және топтық жұмыс. Топтарда жұмыс жүргізу әдістемесі. 

Оқушылардың оқуға деген қабілетін дамыту. Оқыту үшін бағалау және оқытуды 

бағалау. Оқытуда диалогты қолдану әдістемесі. Дарынды және талантты 

оқушыларды оқыту. Жеті модуль жүйесін білу; білім берудің жаңартылған 

мазмұнының негізгі анықтамалары мен санаттары; сыни ойлауды, 

қалыптастырушы бағалауды. 

5 

    +   + +    

Білім беру 

үдерістерін 

басқару 

Ғылыми теория ретінде басқарудың қалыптасуы. Басқару түсінігі.  Басқару 

үрдісінде білім сапасының мониторингісі. Білім алушылар оқу (танымдық) 

қызметпен басқару субъектісі ретінде. Шиеленістер және білім беру 

мекемесімен басқару. Білім беру жүйесін басқарудың негізгі мәселелері, 

педагогикалық менеджменттің даму болашағы және қазіргі жағдайы, 

менеджменттің негізгі функциялары және оларды білім беру мекемелерінде 

жүзеге асыру ерекшеліктері. 

    +     +   
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P19 Білім беру 

аясындағы 

жобалау іс-

әрекеті 

Жобалық әдіс туралы түсінік. Мектептегі білім беру үдерісін және жобалау-

зерттеу қызметін ұйымдастыру ерекшеліктері. Жобалық әдістің мақсаттары мен 

міндеттері. Жобалардың жіктелуі мен түрлері. Жіктеу белгілері. Мектепте 

жобалық әдісті енгізу. 

5 

    +   + +    

Қазіргі 

тәрбие 

технологиял

ары 

Тәрбие үдерісі – тұтас педагогикалық үдерістің құрамды бөлігі. Мектептің 

тәрбиелік жүйесі: мәні, құрылымы, қағидалары, негізгі компоненттері және 

олардың өзара әрекеттестігі. Тәрбие жұмысын жоспарлау. Қазірігі мектептегі 

тәрбие жұмысына сипаттама, тәрбие жұмысының формалары мен 

бағыттарының көптүрлілігі 

   + +   +     

Р20 Білім беру 

жүйесіндегі 

корпоративт

ік басқару 

негіздері 

«Білім беру жүйесінде корпоративтік басқару» курсына кіріспе. Корпоративтік 

басқару теориясы эволюциясы.  Корпоративтік басқарудың жүйелік тәжірибе. 

Білім беру жүйесіндегі корпоративтік мәдениет. корпоративті басқару 

мазмұнын, негізгі ұстанымдарын білу. Білім мен түсінгенін қолдану: білім беру 

жүйесін корпоративті басқаруда туындайтын мәселелерді өз бетінше шешу. 

5 

    +     +  + 

Оқушыларға 

этномәдени 

білім беру 

Этномәдени білім беру педагогикалық бағыт, қазіргі заманғы көпмәдениетті 

әлеуметтік және білім беру кеңістігі, мәдениетаралық коммуникация және өзара 

мәдени-ұлтаралық қатынастардың психологиялық-педагогикалық негіздері, 

қазіргі әлеуметтік-мәдени ортада педагогтардың этномәдени құзіреттілігін 

дамыту, мектеп жасындағы балалардың этномәдени компонентін дамыту 

әдістемесі. 

 + +          

Р21 Психология

лық 

менеджмент 

Ғылыми теория ретінде менеджменттің қалыптасуы. Менеджмент, 

педагогикалық менеджмент түсініктері. Педагогикалық менеджментте білім 

сапасының мониторингісі. Білім алушылар оқу (танымдық) қызметпен басқару 

субъектісі ретінде. Білім беру мекемесіндегі менеджменттің тиімділігін 

диагностикалау 
5 

         + + + 

Педагогикал

ық 

акмеология 

Акмеология – оқу пәні. Акмеология – ғылым. Акмеологияның негізгі ұғымдары 

мен пәні. Акмеологияның ғылымдар жүйесінде, қоғамтануда, адамтануда 

алатын орны. Әлеуметтік-педагогикалық акмеологияның міндеттері. 
Педагогикалық білім беру және болашақ педагогтарды ғылыми-зерттеу 

жұмысына акмеологиялық тұғыр негізінде даярлау теориялары 

  +  +        

Р22 Коучинг 

негіздері 

Коучингтің іргелі негіздері. Коучинг әдістемесі. Коучинг тарихы. Коучингтің 

негізгі құралдары. Енжар тыңдау. Сұрақтар қою. Конструктивті кері байланыс. 

Коучинг клиентінің белсенділігі. Психологиялық тренинг түсінігі және тарихы. 

Топтық терапия мен топтық тренингтің бірлігі және айырмашылығы. 

5 

         + + + 

Заманауи 

білім беруді 

модернизац

иялау 

тұрғысынан 

практикалық 

бағдарланға

н 

технологиял

ар 

Заманауи практикалық-бағдарлы технологиялардың теориялық аспектілері. 

практикалық-бағдарлы технологияларды қолдану. практикалық-бағдарлы 

технологиялардың жіктелуі мен сипаттамасы. Практикалық-бағдарлы оқыту 

технологияларын қолдану арқылы оқу сабақтарын жобалау. Тәжірибеге 

бағдарланған технологиялар әдістерін және әдістерін бағалау. Алынған білім 

студентке көмектеседі кәсіби және педагогикалық қызметте заманауи 

тәжірибеге бағдарланған технологияларды таңдап алудың теориялық және 

әдіснамалық негіздемесі. 

    +    +    
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Кәсіби пәндер циклы 

ЖОО компоненті 

Р23 Тұлғаның 

психологиял

ық-

педагогикал

ық 

диагностика

сы 

Психологиялық-педагогикалық диагностиканың шолу сипаттамасы, 

психодиагностикалық құралдардың жіктелуі, психодиагностикалық 

әдістемелердің сапасын бағалау және олардың ең танымал түрлері, жалпы және 

арнайы қабілеттердің психодиагностикасы, интеллектуалдық дамудың 

психологиялық-педагогикалық диагностикасы, тұлғалық қасиеттердің 

психодиагностикасы, мектеп жасындағы балалардың психодиагностикасы. 

5       +   + + + 

Р24 Білім беру 

ұйымдарынд

ағы 

психопрофи

лактика 

және 

психокоррек

ция 

Психопрофилактика және психокоррекция пәні мен міндеттері Психологиялық 

психопрофилактика және психокоорекция - психологтың іс-әрекет сферасы. 

Психопрофилактика және оның түрлері. Жас шамасы және психопрофилактика. 

Психопрофилактика ұйымдастыруға қойылатын талаптар. Психокоррекциялық 

бағдарламаларды құру ерекшеліктері. Психокорекцияда  қолданатын әдістер. 

Психокоррекциялық бағдарлама, психокоррекция әдістері. Арт-терапия, 

психодрама, психогимнастика, ойын терапиясы. 

5    +   +   + + + 

Р25 Конфликтіні 

басқару 

Қақтығыстың дамуының тарихи аспектісі. "Конфликт"түсінігі. Педагогикалық 

конфликтологияның мәні мен түрлері. Педагогикалық жанжалдың 

ерекшеліктері, оның түрлері, қарым-қатынас кедергілері, өзара әрекеттесу 

стильдері. Жеке адамдар арасындағы конфликтіні, сонымен бірге 

конфликтогендік құрылымдарды (қарым-қатынастағы әлеуметтік-

психологиялық қуаттың күштілігі, мінездің сәйкес келмеуі) жеке адамдар 

арасындағы және жеке бастағы конфликтілік проблемаларды шешудің түрлі 

механизімдері. 

4    +   +   + + + 

Р26 МДҰ-дағы 

педагог-

психологты

ң жұмысы 

Курстың мазмұнында мектепке дейінгі ұйым психологының негізгі қызмет 

түрлері ашылады. Балабақшада психологтың жұмысын жоспарлау. Ерте 

жастағы балалар топтарында, мектеп жасына дейінгі балалар топтарында 

психологтың жұмыс істеу ерекшеліктері. Балалардың мектепке психологиялық 

дайындығы. Психологтың ата-аналармен және мектепке дейінгі ұйымның 

педагогикалық ұжымымен жұмыс істеу ерекшеліктері. 

5    +   +   + + + 

Р27 Жалпы орта 

білім беру 

жүйесіндегі 

психологиял

ық қызмет 

Білім беру жүйесіндегі психолог жұмысының негізгі бағыттары. Оқушыларды 

психологиялық-педагогикалық сүйемелдеу түсінігі. Этикалық кодекс және 

практикалық психолог жұмысының ережелері. Мектеп психологы қызметінің 

негізгі бағыттары. Психологиялық-педагогикалық консилиумды ұйымдастыру 

және өткізу. Білім беру жүйесіндегі психологиялық қызметтің қалыптасуы  және  

дамуын, жалпы  білім беру жүйесіндегі психологиялық қызметтің  бағыттары. 

6    +   +   + + + 

Р28 Практикалы

қ 

психология 

Практикалық психологияның мақсаты мен міндеттері. Практикалық психология 

кәсіби іс-әрекет ретінде және психологиялық ғылым саласы ретінде. 

Практикалық психолог жұмысының этикалық қағидалары мен ережелері. 

Практикалық психологтың кәсіби қызметінің негізгі бағыттары. 

Психопрофилактика негіздері. Психодиагностика практикалық психолог 

қызметінің бір бағыты ретінде. 

Психологиялық түзету практикалық психолог қызметінің саласы ретінде. 

Практикалық кеңес беру. 

4    +   +   + + + 
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Р29 

Әлеуметтік-

психологиял

ық оқыту 

технологияс

ы 

Әлеуметтік-психологиялық тренингтің мақсаты мен міндеттері. Әлеуметтік-

психологиялық тренинг технологиясының әдіснамалық негіздері мен мазмұны. 

Әлеуметтік-психологиялық тренинг бағдарламаларын құру. Психологиялық 

тренинг түсінігі және тарихы. Топтық терапия мен топтық тренингтің бірлігі 

және айырмашылығы. Топтық тренингтің мақсаттары, тақырыбы және 

міндеттері, түрлері. Тренингтің жалпы принциптері.Тренингте қолданылатын 

технология. 

5    +   +   + + + 

Р30 Девиантолог

ия негіздері 

Балалар мен жасөспірімдердің девиантты мінез-құлықтары психологиялық-

педагогикалық мәселе ретінде, отбасы мен мектептегі кәмелетке 

толмағандардың педагогикалық және әлеуметтік тұрғыдан асқынуының 

теориялық-әдіснамалық негіздері, ауытқушылық мінез-құлықтың генезисіндегі 

биологиялық және әлеуметтік арақатынасы. Дамуында және мінез-құлқында 

ауытқушылығы бар жасөспірімдердің жас және жеке ерекшеліктері, кәмелетке 

толмағандардың девиантты мінез-құлқын психологиялық-педагогикалық түзету, 

психологиялық-педагогикалық түзеу қызметінің ұйымдастыру негіздері. 

4    +   + +   + + 

Р 31 Қашықтықта

н оқыту 

платформал

ары мен 

сервистері 

Қашықтықтан оқыту негіздері: Қашықтықтан оқытудың модельдері мен 

технологиялары; Видоеконференциялар, видео-кездесулер,  вебинарлар,  

өткізуге арналған платформалар; қашықтықтан оқыту жүйелері (LMS). 

Қашықтықтан оқыту үшін білім беру контентін әзірлеу: Оқытуға арналған 

мультимедиа презентацияларын жасау сервистері. Сауалнамалар мен тестілерді 

жасау сервистері. Интербелсенді тапсырмаларды жасаудың онлайн-сервистері. 

Интербелсенді жұмыс парақтарының конструкторлары. Аудио және видео 

өңдеу құралдары.  

4     + +       

Р 32 Мектеп 

жүйесінде 

қашықтықта

н оқытуды 

ұйымдастыр

у 

Мектептік білім беру жүйесіндегі қашықтықтан оқытудың түсініктері. 

Қашықтықтан оқытуды ұйымдастыруға қойылатын техникалық талаптар. 

Қашықтықтан оқытуды ұйымдастырудың педагогикалық принциптері. Онлайн 

және офлайн режимдерінде оқу үрдісін ұйымдастыру әдістері. Қашықтықтан 

оқыту әдістемесі.  Қашықтықтан оқытудың негізгі түрлері: видеолекциялар, 

конференциялар, вебинар, чат. Интернет іс-шараларына қатысуды 

ұйымдастыру: олимпиадалар, фестиваль, конкурс, желілік жобалар. 

4     + +       
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20. Сертификаттау бағдарламасының «Білім берудегі менеджмент» 

 

Модульдің атауы Семестр, пәндер 

1 2 3 4 5 6 7 

Білім берудегі 

менеджмент (MINOR) 

     Коучинг негіздері/Заманауи 

білім беруді 

модернизациялау 

тұрғысынан практикалық 

бағдарланған технологиялар 
Білім беру жүйесінде 

корпоративтік басқару 

негіздері/Оқушыларға 

этномәдени білім беру 
Психологиялық 

менеджмент/Педагогикалық 

акмеология 
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21. Оқыту және бағалау әдістерімен жоспарланған оқыту нәтижелерін келісу (ЖОН) 

 
ЖОН Модуль бойынша жоспарланған оқыту нәтижелері (ЖОН) Оқыту әдістері Бағалау әдістері 

ЖОН 1 Қоғамдық сананы жаңғыртудың негізгі бағыттарын іске асыруға ықпал ететін 

қолданбалы экономикалық, заң, жаратылыстану-ғылыми пәндердің өзекті 

білімдерін көрсетеді; 

интерактивті дәріс тест 

ЖОН 2 Қазіргі қоғамдағы рухани процестердің рөлі, кәсіпкерлік қызметті жүзеге 

асырудың экономикалық және әлеуметтік жағдайлары, адамға және табиғи 

ортаға зиянды және қауіпті факторлардың әсері, латын графикасының негізгі 

ұғымдары туралы білімдерді қолданады; 

кейс-әдістер коллоквиум  

 

ЖОН 3 Қоғамдық сананы жаңғыртудың негізгі жобаларын іске асыру үдерістеріндегі 

себептер мен салдарды ғылыми сипаттау және талдау тәсілдерін біледі; 

жобалық оқыту презентациялар 

 

ЖОН 4 Балалардың анатомиялық-физиологиялық ерекшеліктерін жүйелі талдауға 

дағдыланған 

пікірталас портфолио  

ЖОН 5 Заманауи педагогиканың жетістіктерін ескере отырып, білім беру үдерісін 

ұйымдастыру және жүзеге асырады 

инверттелген класс (Flipped 

Class) 

эссе жазу 

ЖОН 6 Қашықтықтан оқыту технологияларын зерттеу және енгізу, қашықтықтан 

оқыту әдістерін меңгеру, мектеп оқытуда АКТ, сандық, қашықтықтан оқыту 

және инновациялық технологияларды қолданады. 

кейс-әдістер портфолио  

ЖОН 7 Педагог-психологтың қызметтік міндеттерін орындайды жобалық оқыту жобаны дайындау 

ЖОН 8 Заманауи ғылымның нәтижелері мен жетістіктерін бағалайды және оларды 

балалардың жас ерекшелік психологиялық дамуларын есепке ала отырып 

қолданады, ерекше білім беруді қажет ететін балалармен жұмыс істегенде 

білімдерін қолданады   

интерактивті дәріс тест 

ЖОН 9 Кәсіби қарым-қатынас түрлеріне сәйкес педагог, ата-ана, білім алушылардың 

өзара әрекет әдістері мен формаларын қолданады 

кейс-әдістер эссе жазу 

ЖОН 10 Практикалық қызметте бала-ата-ана қарым-қатынасын жүзеге асыру 

тәсілдерін меңгерген 

дөңгелек үстел презентациялар 

 

ЖОН 11 Ғылыми-педагогикалық зерттеулерді жүргізу негізінде педагогика және 

психологияны оқытудың заманауи әдістемелерін өңдейді және енгізеді   

интерактивті дәріс портфолио  

ЖОН 12 Мектептің оқу үдeрісін ұйымдастыруда психологиялық кеңес беру және 

инновацияның заманауи технологияларын қолданады және бағалайды 

жобалық оқыту жобаны дайындау 

ЖОН 13 Білім берудегі менеджмент, оның ішінде ұжымдық менеджментте айқын 

мақсат түрлері мен әдістерін қодану іскерліктеріне ие 

Топта жұмыс істеуді жүргізу және ұйымдастыру іскерліктеріне ие 

кейс-әдістер презентациялар 

 

ЖОН 14 Педагог-психологтың практикалық қызметінде тренингті өткізу кейс-әдістер портфолио 
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технологиялары бойынша білімдерді қолдану іскерліктеріне ие   

Психопрофилактика және психокоррекция бағыттарының нәтижелері 

негізінде психологиялық диагноз қою әдістемесін меңгерген   

ЖОН 15 Орта және мектепке дейінгі білім беру жүйесінде психологиялық қызмет 

жұмысын жүргізеді және ұйымдастырады, сонымен қатар қақтығыстық 

жағдайларды басқару және алдын-алу іскерліктеріне ие. 

кейс-әдістер портфолио 
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22. Оқу нәтижелерінің қол жетімділігін бағалау критерийлері 

 
ОН кодтары Критерийлер 

ОН 1 

 

Біледі: экономикалық, құқықтық, жаратылыстану пәндерінің қолданбалы аспектілерін 

Істей алады: қоғамдық сананы жаңғыртудың негізгі бағыттарымен өзекті білімді байланыстыра алады 

Меңгерген: қолданбалы экономикалық, заң, жаратылыстану-ғылыми пәндер білімін өмірде қолдану дағдылары 

ОН 2 Біледі: жеке және заңды тұлғалардың құқықтары, кәсіпкерлік қызметті жүзеге асырудың экономикалық және әлеуметтік жағдайлары, зиянды және қауіпті 

факторлардың адамға және табиғи ортаға әсері туралы латын графикасының негізгі ұғымдары 

 Істей алады:кәсіпкерлік қызметті адам құқықтарын сақтай отырып жүзеге асыру үшін қазіргі заманғы экономикалық және әлеуметтік жағдайларды, қандай 

да бір қауіпті факторлардың адамға және табиғи ортаға әсерін талдау, хатта латын графикасын бейімдеу 

 Меңгерген: қоршаған орта үшін қауіпсіз тіршілік әрекетін іске асыру, қазіргі экономикалық және әлеуметтік жағдайларда кәсіпкерлік қызметті жүзеге 

асыру, хатта латын графикасын пайдалану дағдылары 

ОН 3 Біледі: қазіргі заманғы қоғамның бәсекеге қабілеттілігі, прагматизмі, өзара түсіністігі, толеранттылығы және демократиялық құндылықтары 

басымдықтарындағы азаматтық ұстанымның мазмұны 

 Істей алады:  өзінің демократиялық азаматтық ұстанымының: бәсекеге қабілеттілік, толеранттылық, өзара түсіністік аспектілерін дамыту 

 Меңгерген: бәсекеге қабілетті, прагматикалық, толерантты педагог ретінде өз ұстанымын іске асыру дағдылары 

ОН 4 Біледі: балалардың анатомиялық және физиологиялық ерекшеліктері 

 Істей алады: балалардың анатомиялық және физиологиялық ерекшеліктері туралы білімдерін жүйелеу 

 Меңгерген: кәсіби қызметте есепке алу үшін балалардың анатомиялық-физиологиялық ерекшеліктерін жүйелі талдау дағдылары 

ОН 5 Біледі: білім беру үдерісінің мәні, педагогикалық ғылым мен практиканың заманауи жетістіктері 

 Істей алады: білім беру ұйымдарында білім беру процесінің сапасын арттыру мақсатында педагогикалық ғылым мен практиканың қазіргі заманғы 

жетістіктерінің әлеуеті 

 Меңгерген: педагогика жетістіктері негізінде білім беру үдерісін ұйымдастыру және жүзеге асыру дағдылары 

ОН 6 Біледі: мектептегі білім беру жүйесінде қашықтықтан білім беру технологияларын қолданудың мазмұны мен ерекшеліктері 

 Істей алады: мектептегі білім беру жүйесінде қашықтықтан білім беру технологияларын қолданудың мазмұны мен ерекшеліктері 

 Меңгерген: мектептегі білім беру жүйесінде қашықтықтан білім беру технологияларын қолданудың мазмұны мен ерекшеліктері 

ОН 7 Біледі: педагог-психологтың біліктілік талаптарының мазмұны және функционалдық міндеттері 

 Істей алады: педагог-психологтың функционалдық міндеттерінің өзінің кәсіби құзыреттілік деңгейіне сәйкестігін бағалау 

 Меңгерген: педагог-психологтың функционалдық міндеттерін барлық бағыттар бойынша орындайды: психопрофилактика, психокоррекция және т. б. 

ОН 8 Біледі: қазіргі заманғы ғылым мен практиканың жетістіктері, әртүрлі жастағы балалардың психологиялық ерекшеліктері, ерекше білім берілуіне қажеттілігі 

бар балалармен жұмыс істеу қағидаттары 

 Істей алады: балалардың жас ерекшелік психологиялық ерекшеліктерін ескере отырып, инклюзивті білім беру жағдайында жұмыс істеу үшін қазіргі 

заманғы ғылымның жетістіктері мен нәтижелерін бағалау 

 Меңгерген: жұмыста ғылымның қазіргі заманғы жетістіктерін қолдану, балалардың жас ерекшеліктерін, ерекше білім беру қажеттіліктері бар балалармен 

жұмысты есепке алу 

ОН 9 Біледі: педагогикалық өзара әрекеттесудің формалары мен әдістері, Кәсіби қарым-қатынас түрлері 

 Істей алады: кәсіби қарым-қатынас түрлерімен байланысты мұғалім мен оқушылардың өзара әрекеттесуінің тиімді формалары мен әдістерін таңдау 

 Меңгерген: педагог пен оқушылардың тиімді өзара әрекеттесу, кәсіби қарым-қатынас дағдылары 

ОН 10 Біледі: ата-ана мен бала қарым-қатынасының ерекшеліктері, түрлері мен стильдері 

 Істей алады: ата-ана мен бала арасындағы қарым-қатынастардағы проблемаларды олардың практикалық қызметі аясында көру 

 Меңгерген: практикалық қызметте балалар мен ата-аналар қатынастарын жетілдіру әдістері 

ОН 11 Біледі: Педагогика және психологияны оқыту әдістемесі, ғылыми-педагогикалық зерттеулерді жүргізу алгоритмі 

 Істей алады: жаңа технологияларды әзірлеу мақсатында педагогика мен психологияны оқытудың заманауи әдістерін зерттеу 
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 Меңгерген: педагогика мен психологияны оқытудың заманауи әдістемелерін әзірлеу және енгізу дағдылары 

ОН 12 Біледі: психологиялық кеңес берудегі технологиялардың түрлері, мектепте оқу процесін ұйымдастырудың инновациялық әдістерінің мазмұны 

 Істей алады: психологиялық кеңес беруде және мектепте оқу процесін ұйымдастыруда заманауи технологияларды қолдану үшін жоспарланған тиімділікті 

бағалау 

 Меңгерген: психологиялық кеңес беруде, қысқа мерзімді және орта мерзімді жоспарлау шеңберінде мектепте оқу процесін ұйымдастыруда заманауи 

технологияларды қолдану дағдылары 

ОН 13 Біледі: білім беру және корпоративтік менеджменттің мақсаттары, әдістері, топтық жұмысты ұйымдастыру әдістемесі 

 Істей алады: білім беру және корпоративтік менеджменттің мақсаттарына сай түрлері мен әдістерін таңдау, топта тиімді жұмысты жоспарлау 

 Меңгерген: білім беру және корпоративтік менеджмент әдістерін қолдану, топта жұмысты жүзеге асыру дағдылары 

ОН 14 Біледі: психологиялық тренингтердің мәні, түрлері және мақсаты, психологиялық диагноз қою рәсімі, психопрофилактика және психокоррекция 

бағыттарының мазмұны 

 Істей алады: психологиялық диагнозға сәйкес тренингтер, психопрофилактика және психокоррекция бағдарламасын жасау 

 Меңгерген: психологиялық тренингтер өткізу, психологиялық диагноз қою, психопрофилактика және психокоррекция бағыттарына сәйкес педагог-

психологтың жұмысы дағдылары 

ОН 15 Біледі: мектепке дейінгі және орта білім беру жүйесіндегі психологиялық қызметтің жұмыс бағыттары, жанжалды жағдайлардың мәні, түрлері және шешу 

жолдары 

 Істей алады: мектепке дейінгі және орта білім деңгейлерінің ерекшеліктеріне сәйкес психологиялық қызметтің жұмысын жоспарлау, кәсіби қызметте 

жанжал жағдайларының пайда болуын болжау 

 Меңгерген: мектепке дейінгі және орта білім деңгейлерінің ерекшеліктеріне сәйкес психологиялық қызметтің жұмысын жоспарлау, кәсіби қызметте жанжал 

жағдайларының пайда болуын болжау 
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